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است .  یابی تیبخش از هو ن یمهمتر تیهو بحران  

است .  ییو خودشکفا یاز ملزومات مهم رشد و تعال یکی تیهو بحران  

      به میبرس تیبا گذر از آن به هو میکرده و بتوان لیرا به فرصت تبد دیتهد نیواگر ما ا 

.  میرسیو سالمت روان م  تیشخصثبات    

مذموم است .  یدر سن بزرگسال یممدوح است ول ینوجوان ن یدر سن تیهو بحران  

      یبلوغ و نوجوان ینسبتا طوالن یسالها یزمان بر که در ط ستیندی فرا کی تیهو بحران

  تی به هو  دنیتنها راه رس تیهو  بحراناست و   تیبه کسب هو دنیشود و راه رس یانجام م 

 است . 



 

      : تیبحران هو انواع

. ه استرا مطرح کرد تیچهار نوع هو کسونیار کیشاگرد ار  ایمارس مزیج  

    میتصم توانندینم ستندیمتعهد ن یافراد به قانون نیا:  ( تی)ابهام هو تیهو یپراکندگ(1

      م هستند سردرگ ال،یخ ینگر، ب یسطح اریهدف ندارند قدرت حل مسئله ندارند بس رندیبگ

    کنندیمطلوب نم طیبه شرا  دنیرس یبرا یتالش  کنندیعمل نم یول  زنندیحرف م و فقط 

دهند.  یم  حیترج  ییاغ یرا به لذت ها  یآن یلذت ها  

     یکه در خانواده ها یاز افراد یار یبس :  ناقص( تی)هو تیضبط هو ای تیهو انسداد(2

         افراد بحران را تجربه نکردند نیا رندی گیدسته قرار م  نیشدند در ا تیرشد و تربکنترلگر 

      افراد فقط مصرف کننده بودند و نتوانستند که  نینشده اند ا دهیچالش کشو اصال به  

     پر توقع هستند و نوعا  اریافراد بس نیبرسند ا تیو از آن به هو جادیارا  تیبحران هو

   و زودرنج و  ریپذ بیآس  اریافراد بس نیشده است .ا کتهیبه آنها دتنبلند .تمام ارزش ها 

  انیسست بن اریبس یو اصول اعتقاد دارند ول ن یقوان یکسر ی به افراد  نیگرهستند ا سهیمقا

است .  یگلخانه ا تیو ترب یفرزند ناخلف کنترلگر تینوع بحران هو نیا هستند.   

افراد تالشگران ناکام هستند دائم در  نیا:  (  تیدر هو ری)تاخ تیهو یجست و جو در(3

  هیاند قدرت تجز شیافراد دائم در حال آزمون و خطا و آزما نیهستند ا یریتعارض و درگ

افراد به شانس و اقبال   نیا رندیگ یمورد سواستفاده قرار م  یافراد به راحت نیندارند ا لیتحل

دسته   نیآل گرا هستند ا دهی ا اریافراد بس نی و منتظر معجزه هستند ا دارنداعتقاد  اریبس

ندارند .  یخودشناس  



 

.  کنندیراه را انتخاب م  نیو راحت تر کنندیعمل م  یاحساس یریگ میتصم در  

     اثابت دارند از بحران ه تیافراد هو نی: ا (تی و ثبات شخص تی)کسب هو تیهو ثبات(4

   و ارزش  نیاصول و قوان یکسریکرده اند، شکست خورده اند ،تجربه کردند و به عبور 

     تیبدست آوردن هو یافراد فعاالنه برا  نی اند و نسبت به آن ها متعهد هستند ا دهیرس

   کیو افکار گوناگون آشنا شده اند و به  دیها با عقا شبا چال ییضمن آشناتالش کردند 

و  دیافراد معموال موفق هستند و به ارزش ها عقا نیاند ا دهیخودشان رساز  یجمع بند

        دوره  نیبه ا دنی رس یبرا عتایبدست آورده اند تعهد دارند و طبکه خودشان  یاهداف

             را خودشان شیخو ندهی آ ریافراد مس نی سر گذاشته اند اسخت را پشت  یدوره  کی

. کنند یبا دقت انتخاب م    

.یت عبور کند به موفقیت دست پیدا کرده استکسی که بتواند از بحران هو*  

:ع هویتانوا  

... مذهبی ، علمی، ورزشی ، هنری و  

.هدف ندارند هعلت اینکه بعضی از افراد از تجارب خود لذت نمیبرند به این دلیل است ک  

: فقدان هویت م ئعال*  

خودشناسی ندارند   (1  

تردید در انتخاب رشته تحصیلی   (2  



 

عی خود را نمیدانند نقش اجتما (3  

جریحه دار شدن احساسات در رویداد های سخت زندگی (4  

این افراد وابستگی دارند  (5  

فرسایش روان دارند  (6  

با ارزش های حود آشنایی ندارند  (7  

اتالف وقت   (8  

مسئولیت پذیری ندارند   (9  

دل مشغولی های بی ارزش دارند   (10  

یگران د های کورکورانه از دتقلی(11  

 


