داًطجَي ػضيض سالم .لغفبً ثِ ايي سؤاالت دقت مٌيذ .هي ميستن؟ ّذف هي اص صًذگي چيست؟ هسيش هي دس صًذگي مذام است؟
ضبيذ پبسخ ايي سؤاالت سا دس دٍسُ دثيشستبى يبفتِايذ ٍلي الصم است مِ صًذگي خَد سا هَسد ثبصثيٌي قشاس دّيذ ٍ ثجيٌيذ پبسخ آًْب تب چِ اًذاصُ
هسيش صًذگي ضوب سا دس حبل ٍ آيٌذُ تؼييي مشدُ است .پيبم جذيذ هب ثِ ضوب مول هيمٌذ تب دسيبثيذ مِ ضٌبخت دسستي اص خَد ثِدست
آٍسدُايذ؟

(جوان و بحران هويت)
َّيت ،صيشثٌبي آيٌذُ فشد است ٍ هَفقيت ٍي سا تؼييي هيمٌذ .فشايٌذ َّيتيبثي ،فشايٌذي سشًَضتسبص ،تؼيييمٌٌذُ ٍ دضَاس است .ايي فشايٌذ
اص دٍساى ساٌّوبيي ضذت ثيطتشي هيگيشد ٍ دس دثيشستبى ٍ داًطگبُ ثِ اٍج هيسسذ .چٌبًچِ فشد ايي فشايٌذ سا ثِ خَثي پطت سش ثگزاسد ّذفص
دس صًذگي سٍضي هيضَد .ثِ ػجبست ديگش ،هَفقيت ،سضبيت ٍ آساهص فشد ثب فشايٌذ َّيتيبثي اٍ پيًَذ تٌگبتٌگي داسد .ثيتشديذ دس عي ايي هسيش،
ًَجَاى يب جَاى ،ثحشاى سٌگيٌي سا پطت سش هيگزاسد تب تػوين خَد سا ثشاي آيٌذُ اتخبر مٌذ.
َّيت يبثي ،سفشي امتطبفي است ثشاي مطف خَد ،اّذاف ٍ آيٌذُ خَيص ،مطفي مِ اگش ثِ دسستي اًجبم ضَد ،آيٌذُ فشد ،سالهت ٍسضبيت اٍ
تضويي هيگشدد .ثب ايي حبل ،ايي سفش امتطبفي دس ّوِ افشاد ثِ دسستي اًجبم ًويگيشدَّ .يت يبثي دس سبصگبسي ٍ هَفقيت داًطجَ اص جولِ
هَفقيت تحػيلي اٍ تأميذ داسد ٍ داساي سجلّبي گًَبگَى است مِ ػجبستٌذ اص:
-1سجل َّيت سشدسگن/اجتٌبثي:
«ش» دختشي22سبلِ است مِ اگش دسست دسس هي خَاًذ هذسك مبسضٌبسي خَد سا تب مٌَى گشفتِ ثَد ٍلي اٍ تٌْب مبسيمِ ًويمشد دسسخَاًذى
ثَد .داًطگبُ ثشاي اٍ ثيطتش هحلي ثشاي گشدش ،تفشيح ٍ غحجت ثب دٍستبى ثَدٍ .الذيي اٍ ّيچ اًتظبسي جض دسسخَاًذى اص اٍ ًذاضتٌذ ٍلي ثًِظش
هيسسيذ «ش» ٍظيفِ ٍ هسئَليت دسسخَاًذى سا جذي ًويگيشد .اٍ ّيچ ثشًبهِ خبغي ثشاي آيٌذُ تحػيلي خَد ًذاضت .دسسخَاًذى هَضَع
هْوي دس صًذگيص ًجَد .اغَالً چيضي جض تفشيح ،سشگشهي ٍ خشيذ دس صًذگي ثشايص هْن ًجَد .اٍ دس هذت ّفت ًيوسبل تحػيلي فقظٍ33احذ سا ثب
هَفقيت گزساًذُ ثَد ٍ ثبسّب هطشٍط ضذُثَد .ثِ ّويي سجت ًويتَاًست ٍاحذّبي صيبدي ثشداسد .آى تؼذاد ٍاحذّبيي مِ اًتخبة هيمشد ،ثِ ػلت
تشس اص هطشٍطضذى هجذد ،حزف اضغشاسي هيمشد.
هؼوَالً دس ايي سجل َّيتي ًِ ،تٌْب فشد اّذاف ٍ ثشًبهِ ّبي سٍضٌي ثشاي صًذگي خَد ًذاسد ثلنِ اسبسبً ثهِ دًجهبل آىّهن ًيسهت .ايهي افهشاد اص
سٍثِسٍضذى ثب هسبئل ضخػي عفشُ هيسًٍذ .دس تػوينگيشيّبي خَد ،احسبسي ػول هيمٌٌذ ،قبدس ًيستٌذ ثِ پيبهذّبي سفتهبس ٍ مبسّهبي خهَد
فنش مٌٌذ ٍ هؼوَالً سؼي دس اجتٌبة ٍ گشيض اص تػوينگيشي داسًذ .ايي افشاد ٌّگبهيمِ ثب هطنلي سٍثِسٍضًَذ سؼي هيمٌٌذ اص آى فشاس مٌٌذ .ايهي
افشاد سجل َّيت سشدسگن داسًذ ٍ ٌّگبم ٍسٍد ثِ داًطگبُ ثب هطنالت هتؼذد استجبعي ٍ اجتوبػي سٍثِسٍ هيضًَذ مِ ًْبيتبً ثب هطنالت تحػهيلي
هتؼذد ّوشاُ هيگشدًذ.
-2سجل َّيت هغيؼبًِ:
دس ايي سجل ،فشد ّذف ّب ٍ ثشًبهِ ّبي صًذگي خَد سا ًِ ثش اسبس ًظش خَد ثلنِ ثش اسبس ًظش ٍالذيي ،دٍستبى ٍ ّوسهبالى يهب تجليتهبت تؼيهيي
ههههيمٌهههذ .ايهههي افهههشاد دس هقبثهههل ديگهههشاى ثسهههيبس هغيهههغاًهههذ ٍ صٍد ّهههنسًهههي ديگهههشاى ههههيضهههًَذ .آًهههبى ًظهههش

 ،ػقيذُ ٍ اسصشّبي ديگشاى سا هيپزيشًذ قجل اص آىمِ آًْب سا اسصيبثي مٌٌذ .ثِ ّويي سجت
هوني است هسيشّبيي سا دس صًذگي دًجبل مٌٌذ مِ هسيش ٍاقؼي ٍ ضخػي آًْب ًجبضذ .هؼوَالً
ايي داًطجَيبى ضنستّبي تحػيلي ،ضنستّبي ػبعفي ٍ استجبعي ،احسبسبت هٌفي ٍ
هطنالت سٍاًي ثيطتشي سا تجشثِ هيمٌٌذ ٍ احتوبل ضنستّبي هنشس دس صًذگي آًْب ثيطتش
است.

-3سجل َّيت اعالػبتي:
افشاديمِ ايي سجل سا داسًذ سخت ثِ دًجبل خَدضٌبسي ٍ پيثشدى ثِ ٍيژگيّب ٍ خػَغيبت خَد ّستٌذ .آًْب اص ّش فشغتي ثشاي ضٌبخت خَد
استفبدُ هيمٌٌذ ٍ سفش هْوي سا ثشاي مطف ٍيژگيّبي هختلف خَد ضشٍع مشدُاًذ.
ّوچٌيي ًسجت ثِ دًيبي ثيشٍى ًيض ثسيبس گطبدُ ًظشًذ .آًْب دس تؼييي هسيش آيٌذُ خَد
ثِغَست فؼبالًِاي اص سٍشّبي هختلف استفبدُ هيمٌٌذ .اص جولِ:
هػبحجِ :غحجت ثب افشاديمِ حشفِ ،ضتل يب فؼبليت خبغي داسًذ.
هطبّذُ :ديذى سفتبسّب ،مبسّب ٍ فؼبليتّبي هختلف افشاد.

آصهبيص ٍ تجشثِ :تجشثِ سفتبسّب ،فؼبليتّب ،هطبغل يب سضتِّبي خبظ.
دس ٍاقغ ايي افشاد ثِ خَد فشغت هي دٌّذ تب ثب غجش ٍ حَغلِ ٍ دقت ،هسيش صًذگي آيٌذُ خَد
سا هطخع مٌٌذ .آًْب ثش اسبس آًچِ ديگشاى اص جولِ دٍستبى هيگَيٌذ(سجل َّيت هغيؼبًِ)
يب فشاس اص هَضَػبت هشثَط ثِ صًذگي ضخػي ٍ فشدي(سجل َّيت سشدسگن) صًذگي
ًويمٌٌذ.
سبلّبي داًطگبُ فشغت خَثي ثِ ايي داًطجَيبى هيدّذ تب اًتخبة خَد سا هحل صدُ ٍ ثب
اعالػبتي مِ دس سبلّبي تحػيلي دس داًطگبُ ثِدست هيآٍسًذ ثتَاًٌذ ثِغَست هطخعتشي
ثِ سَي ّذف صًذگي خَد حشمت مٌٌذ .ػضتًفس ايي داًطجَيبى هؼوَالً ثبالتش است،
تػوينّبي پختِتشي هيگيشًذ ،هْبستّبي حل هسئلِ ٍ هقبثلِ ثْتشي داسًذ ،هَفقيت
تحػيلي ثيطتشي ثِدست هي آٍسًذ ،سالهت سٍاًي ٍ ضبدمبهي ثيطتشي داسًذ ٍ دس
هَقؼيتّبي ثحشاًي صًذگي ،تػوينّبي هٌبستتشي هيگيشًذ.
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