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بحران هویت چیست؟
:کاری از

:شماره دانشجویی

تعریف اریک اریکسون از
بحران هویت چیست؟

سوناریکاریککتابدرباراولینبرایهویتبحرانعبارت
(Erik Erikson)روان شناساریکسونِاریک.شدمعرفی

ندگیزبخش هایمهم ترینازیکیهویتتشکیلدارداعتقاد
ازیکیمستقلهویتداشتناریکسوننظراز.استفرد

دارداعتقاداوولی.استنوجوانیدورانبخش هایمهم ترین
نوجوانیدورانبهفقطهویترشدوآمدنبه وجودکه

رشدوتغییرزندگیطولتمامدرهویت.نمی شودمحدود
تجربه یهرمی شوید،روبه روآنباکهچالشیهر.می کند
شماهویتمی شودباعثداریدخودزندگیدرکهجدیدی

.کندتغییرکمی

مفهوم بحران هویت

ما به این را نمی شناسید؟ اگر پاسخ ش« خود واقعی تان»آیا از نقش خود در زندگی مطمئن نیستید؟ آیا احساس می کنید 
.سؤاالت مثبت است، ممکن است دچار بحران هویت شده  باشید

ت که فرد او اعتقاد دارد این یکی از مهم ترین مشکالتی اس. اریک اریکسون عبارت بحران هویت را برای اولین بار مطرح کرد
.در زندگی ممکن است به آن دچار شود

.ل می کندمی اندازد و خود را تحلی« خود»طبق گفته ی اریکسون بحران هویت زمانی اتفاق می افتد که فرد نگاه عمیقی به 

ی ها بود، ظاهر او شبیه اسکاندیناویای. او در خانواده ای یهودی بزرگ شد. عالقه ی اریکسون به هویت از دوران کودکی آغاز شد
.ولی همیشه حس می کرد که نه به یهودی ها تعلق دارد و نه به اسکاندیناویایی ها

ت اریکسون همچنین تحقیقا. او بعدها تحقیقاتی درمورد زندگی فرهنگی سرخ پوستان یوروک در شمال کالیفرنیا انجام داد
.ریف کنددرمورد قبیله ی سرخ پوستی سو در داکوتای جنوبی کمک کرد تا ایده ی خود را درمورد رشد و بحران هویت بهتر تع

تعریف اریکسون از بحران هویت

هویت همچنین یعنی عقاید ما درمورد . هویت یعنی حس شخصی و ویژگی های ملموس ما درمورد یگانگی و تداوم خودمان»
رای همین ب. این یکی از ویژگی های زندگی با اعتماد به نفس و پرآرامش است. یگانگی و تداوم تصویری که از جهان اطراف مان داریم

ه او یگانگی می توانیم ببینیم ک. هم کسی که تازه خودش و جامعه ی خود را کشف کرده خیلی از پیدا کردن این ویژگی لذت می برد
این یعنی او نوع بدن، اخالق،  استعدادها، نقطه ضعف ها، الگوها و . بی همتایی را پیدا کرده و هرگز آن را از دست نخواهد داد

اولین او می تواند بین الگوهای موجود برای موقعیت های شغلی، ارزش های زندگی، معلم ها، دوستان و. ایده آل هایش را کشف می کند
(.۱۹۷۰اریکسون، )« رابطه ها یکی را انتخاب کند

در . ی افتدطبق گفته ی او بحران هویت در سال های نوجوانی اتفاق م. اریکسون مراحلی را برای رشد روان شناختی تعریف کرده  است
.این سال ها افراد با تضاد هویت و سردرگمی نقش درگیر می شوند

ه یک ماریکا و همکارانش می گویند با متعهد شدن ب. جیمز ماریکا محققی است که تئوری های اولیه ی اریکسون را گسترش داد
.هویت می توانید تعادل بین هویت و سردرگمی را به وجود بیاورید

رای این مصاحبه هویت  افراد را می سنجد و چهار وضعیت مختلف را ب. ماریکا همچنین روشی را برای مصاحبه با افراد ابداع کرد
.تنقش حرفه ای، عقاید، ارزش ها و جنسی: این روش سه حوزه ی مختلف عملکرد را بررسی می کند. هویت افراد تعریف می کند

وضعیت های هویت

.ستاشده متعهدآن هاازیکیبهومی کندبررسیرامختلفهویت هایشخصکهمی آیدبه وجودوقتیوضعیتاین:هویتکسبدرموفقیت

.استدهنشمتعهدهویتیکبههنوزولیکرده ،بررسیرامختلفهویت هایفعالبه صورتفردکهمی آیدبه وجودوقتیوضعیتاین:ضرب االجل

وقتیعیتوضاین:هویتسردرگمی.استشده متعهدیکیبهمختلفهویت هایبررسیبدونفردکهمی آیدبه وجودوقتیوضعیتاین:حقسلب
ازشده اند،متعهدهویتیکبهکامالکهآن هاییرسیده اند،نتیجهاینبهمحققان.داردوجودهویتبهتعهدنهوهویتبحراننهکهمی افتداتفاق

یکوانندنمی تآن ها.نمی کنندراحتیاحساسمعموالهستند،هویتسردرگمیوضعیتدرکهافرادی.هستندخوش بخت تروسالم ترافرادبقیه ی
اقاتفبیشتراریکسوندورانبهنسبتهویتبحرانهمهمینبرای.استتغییردرحالبه سرعتدنیاامروزه.دارندنگه خودبرایراهویت

مخصوصا؛می کنندتجربهرامشکلاینخودزندگیازمختلفیبرهه هایدرافراد.نیستندنوجوانیسنینمخصوصفقطمشکالتاین.می افتد
کرده ،وعشرراجدیدیرابطه یداده،تغییرراخودشغلکسیوقتیمثال.استکرده تجربهخودزندگیدررابزرگیتغییراتفردکهزمان هایی
وزه هایحدررا«خود»مختلفجنبه هایمی توانیدخودشخصیهویتبهبخشیدنقدرتبرای.استشده بچه داربه تازگییادادهپایانراازدواجش

.می شوندعاطفیرابطه هایدروخانوادهدرکار،محلدرشمانقششاملحوزه هااین.کنیدبررسیمختلف

هویت خود را بررسی کنید. ۱

.  بررسی هویت یکی از معمول ترین کارها در دوران نوجوانی است
آن ها . نوجوانان معموال هویت های مختلف را امتحان می کنند

ارزش هایی را آزمایش می کنند که با ارزش های خانواده ی آن ها متفاوت
.هستند

ی، بدون این بررس. این یکی از مهم ترین بخش های بزرگ شدن است
خاب بزرگساالن ممکن است هویتی پیدا کنند که خودشان آن را انت

د، اگر تابه حال در زندگی خود هویت تان را بررسی نکرده ای.نکرده اند
اگر حاال این کار را انجام دهید به حل مشکل . هنوز هم دیر نیست

در مورد ویژگی ها و خلقیاتی.بحران هویت خود کمک زیادی کرده اید
ارزش های خود را .امروز شما را نشان می دهد« خود»فکر کنید که 
ی کدام برای شما از همه مهم تر است؟ کدام اصول زندگ. بررسی کنید

شما را تعریف می کنند؟ چطور به این اصول رسیده اید؟ چه کسی
ینید این بیشترین تأثیر را در به وجود آمدن این اصول داشته  است؟ بب

نید ارزش ها و اصول در طول زندگی شما تغییری داشته اند یا نه؟ ببی
تغییری کرده اید یا نه؟ از خود بپرسید چرا؟
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ببینید چه چیزی شما را پایبند می کند. ۲

روزمره چه وقتی این احساس را پیدا کردید باید ببینید در زندگی. همه  ممکن است گاهی اوقات احساس سرگشتگی کنند
، اقوام، همکاران دوستان.برای خیلی از افراد پایبندکننده ترین چیز رابطه ی آن ها با دیگران است. چیزی شما را پایبند می کند

.و همسر همگی شبکه ای از روابط را تشکیل می دهند که ما انتخاب می کنیم در اطراف مان داشته باشیم

فی روی شما به این فکر کنید که این روابط چه تأثیرات مثبت یا من. در مورد روابطی فکر کنید که برای شما مهم هستند
بط شما را چرا این افراد را انتخاب کرده اید؟اگر این روا. حاال به این فکر کنید چرا این روابط برای شما اهمیت دارند.داشته اند

الق خود را دوست آیا شما هستید که نمی خواهید به دیگران نزدیک شوید؟ آیا این اخ. پایبند نمی کنند، به دلیلِ آن فکر کنید
داشت، هنوز دارید؟ یا می خواهید آن را تغییر دهید؟از خودتان صادقانه بپرسید که اگر رابطه  با این افراد در زندگی تان وجود ن

هم چنین شخصیتی را داشتید؟

عالیق خود را بررسی کنید. ۳

خصی، بیشتر آگاهانه یا ناآگاهانه، روابط و عالیق ش. عالوه بر روابط، عالیق شخصی هم می توانند شما را در زندگی پایبند کنند
ممکن است به خاطر شخصیت و هویت خود این عالیق را .زمان شما را خارج از کار و مدرسه به خود اختصاص می دهند

ان به هرحال این ها برای درک شما از خودت. انتخاب کرده  باشید یا ممکن است عالیق تان هویت شما را شکل داده باشند
زمان و کدام سرگرمی ها یا عالیق هستند که بیشترین. ضروری هستندفکر کنید اوقات فراغت خود را چطور می گذرانید

ه این ها آیا همیشه ب. حاال به این فکر کنید که چرا این عالیق برای شما مهم هستند.انرژی شما را به خود اختصاص می دهند
را از اول عالقه داشته اید؟ آیا از وقتی جوان تر بودید این عالیق به شما هویت داده اند؟ آیا اخیرا به آن ها عالقه مند شده اید؟ چ

به این موارد عالقه مند شدید؟

را در آینده تصور کنید« خودتان»بهترین . ۴

ی درمورد وقتی بهترین حالت خودتان را در آینده تصور می کنید، به خودتان مطمئن تر می شوید و احساس امنیت بیشتر
.خودتان دارید

ادداشت می توانید درمورد نسخه های مختلف خودتان ی. این تمرین شما را مجبور می کند تا خود کنونی تان را بررسی کنید
.می توانید واقع بینانه تالش کنید به آنچه درنظر دارید برسید. بردارید

.دقیقه وقت بگذارید تا تمرین تصور کردن  را انجام دهید۲۰

نبه ها از تصور کنید که این ج. روی جنبه های مختلف زندگی تان تمرکز کنید. خودتان را در آینده ی نزدیک تصور کنید
.زندگی تان به خوبی پیش رفته اند

.جنبه های مختلف زندگی را که برای خودتان تصور کرده اید بنویسید

ه اید یا در هر وقت حس می کنید گیر کرد. به این فکر کنید که چطور می توانید این تصورات را به واقعیت نزدیک کنید
از این تصویر . دآینده ای را که برای خودتان تصور کرده اید، به خاطر بیاوری. زندگی سردرگم شده اید، به تصورات تان فکر کنید

.استفاده کنید تا به خودتان مسلط شوید

کنیدکارخودروابطروی.۱
کمکشماهبمی توانددوستانوخانوادهباقویرابطه یداشتن.ببخشندثباتافرادخیلیزندگیبهمی توانندهمسروخانوادهدوستان،

یابدهیدیامپخودخانواده یاعضایودوستانبه.کنیدتعلقاحساسشماتامی کنندکمکافراداین.باشیدداشتهثابت تریهویتکند
خودخانواده یاعضایودوستانبه.کنیدبرقرارارتباطمی بینیدروزهرکهافرادیهمچنینومی بینیدگهگاهکهافرادیبا.بزنیدزنگ
سینمایاستورانرکافی شاپ،بهآنهاباوبریزیدبرنامه.بگذرانیدآنهابابیشتریزمانتاداریددوستبگوییدآنهابه.کنیدعالقهابراز

ی شودمباعثکاراین.بگذاریدروابط تانتقویترویراخودانرژیووقت.کنیدبرنامه ریزیآنهاباراهیجان انگیزسفرییا.بروید
.شویدمطمئن ترخودتانبهوباشیدخوشحال تر

برسیدخودشخصیرشدبه.۲

اجازه.ویدبرعالیق تانبه دنبال.دیگریچیزهریاسفرهنر،فلسفه،ورزش،دین،شخصی،رشدمی دهید؛اهمیتچیزیچهبهببینید
برایکهیزهاییچکنیدقبول.کنیدانعطاف پذیرآنهابهنسبت راخودتان.کندتغییرعالیق تانبه وسیله یشماشخصیتوهویتدهید
.باشیدداشتهسروکارآنهاباهفتههریاروزهروکنیدپرچیزهااینبارااطراف تان.دارندراارزششلذت بخش هستندشما

کنیدتالشموفقیتبرای.۳
موفقنیدککارسختاگر.داریدشغلیچهنیستمهم .استکاریزمینه یدرموفقیتوتالشهویت،تقویتروش هایبهترینازیکی

جدیدیکارالبه دنبنیستید،راضیخودشغلازاگر.می دهدهدفوشخصیتشمابهکردنکار.نیستکارفقطزندگیالبته.می شوید
تنداش.دهیدانجامخودکنونیمهارت هایبامی توانیدراآنهاازبرخی.دارندنیازتحصیلوآموزشبهجدیدکارهایبرخی.بگردید
.می دهدشمابهزیادیخوشبختیوهدفمندیحسمی برید،لذتآنازکهشغلی

پایان


