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به عهده بگیرند شانس فرزندان در دوران بلوغ  بیشتر  ان راندانشهرچه والدین هویت فرز  

.از خطرات بیشتر است دوری برای   

. نه دخالت کردناست *رسالت والدین راهنمایی کردن   

 والدین اگر نتوانند به بحران هویت فرزند خود کمک کنند بزرگترین مانع برای هویت یابی  

.فرزند خود هستند   

هویت آنها تاثیر دارد.فرق گذاشتن بین فرزندان در رشد *  

الزمه پخته شدن و این هویت  میز زندگی ما داشتن بحران هویت است وآینده موفقیت آ  

. استبالغ شدن    



 

برای رشد روانی ما است. ،بحران هویت بخش جدایی ناپذیر  

 تنها راه نجات از بحران هویت روش های صحیح تربیتی و روش های صحیح برخورد با  

 کودکان است . 

بحران هویت مخصوص سن نوجوانی است؟ یاآ  

دوران نوجوانی بروز میکند و تا اخر عمر گسترش پیدا میکند و ادامه  درهویت  –خیر   

سیب هایی به ماآهر اتفاقی که باعث شود ما احساس ترس و مشکل کنیم و میابد.     

.بحران هویت محسوب میشود ،  وارد شود   

عجین است. *بحران هویت با اعتماد به نفس   

 هرکه هویت دارد اعتماد به نفس دارد و برعکس .

را  یکی از ویژگی های والدین کنترل گر اضطراب است و برای دفع این اضطراب عالقه هایشان

تحمیل میکنند. را به فرزندانشان  

 *هویت افراد در چالش ها و سختی ها ظهور میکند.

اهات زندگی خود درس میگیرند.بآنها از اشتزمون و خطا بدهیم زیرا آدان خود اجازه  رزنبه ف  

اتفاقی بد است.  ،آناتفاقی مبارک و ماندن در  هویت، *عبور از بحران  

 



 

چرا در گذشته بحران هویت کمتر دیده میشد ؟-  

 زیرا کنترل بر فرزندان و الگوها و هویت های گوناگون کمتر بوده است. 

چگونه بفهمیم هویت داریم یا نه؟ -  

بفهمیم باید چند سوال از خود بپرسیم: این موضوع را اینکهبرای    

؟ یدآشنا هستتان (چقدر با خود واقعی1  

(آیا از نقشی که در جامعه دارید راضی هستید؟ 2  

(آیا از زندگی خود لذت میبرید؟ 3  

(آیا در زندگی هدف دارید؟ 4  

(آیا اعتماد به نفس قوی دارید؟ 5  

توانمتد هستید؟(آیا در حل مشکالت زندگی 6  

*بحران هویت یکی از معضالت کلی جوامع بشریت است و باعث تغیر فرهنگ ها و رفتار ها 

انگی ، در عرصه های مختلف زندگی است. می شود و یک احساس نسبتا پایدار از یگ  

 هویت:

 ما باید هویت شخصی پیدا کنیم و بر یک ارزش خاص تمرکز کنیم. 

 



 

مرحله هویت: هشت  

(سن نوزاد 1  

(خودمختاری در مقابل شک و تردید2  

( ابتکار در مقابل احساس گناه 3  

(کارایی در مقابل احساس حقارت4  

هویت در مقابل سردرگمی(5  

(صمیمیت در مقابل کناره گیری 6  

(زایندگی در مقابل فرورفتگی 7  

(انسجام پیدا کردن در مقابل سختی ها 8  

 

 

 


