استقالل نوجوانان
یىی اص هْن تشیي هَضَػبتی وِ توبم صًذگی هب سا تحت تبثیش لشاس هی دّذ استمالل است ،وَدوی وِ
تبصُ ثِ دًیب آهذُ ،یه هَجَد صذدسصذ ٍاثستِ ثِ ٍالذیي است اهب ّشچِ ثضسگتش هی ضَد هی خَاّذ
خَدش دًیب سا لوس وٌذ ،ثجیٌذ ،ثجَیذ ٍ ثچطذ .سپس ثِ هشحلِ ای هی سسذ وِ دٍست داسد خَداتىب
ضَد ٍ ثذٍى ٍالذیي وبسّبیص سا اًجبم دّذ .ایي هشحلِ دس ٍالغ توشیٌی ثشای سسیذى ثِ استمالل
حمیمی است وِ اٍ دس آیٌذُ دس جست ٍجَی آى خَاّذ ثَد .هؼوَال وَدوبى اص سي  2سبلگی دٍست
داسًذ استمالل سا تجشثِ وٌٌذ ٍ اص  3تب 5سبلگی تالش هی وٌٌذ ثگَیٌذ «هي ّستن ٍ دلن هی خَاّذ
هستمل ثبضن».
ثسیبسی اص اٍلبت هطبّذُ هی ضَد لججبصی ّبیی وِ ثچِ ّب دس ایي سي ثب ٍالذیي خَد هی وٌٌذ ثشای
وست استمالل ٍ َّیت فشدی است .اصَال ثطش ثِ عَس راتی استمالل سا دٍست داسد ٍ هی خَاّذ
دیگشاى ایي استمالل سا ثِ سسویت ثطٌبسٌذ.
دس هشحلِ ًَجَاًی حس استمالل ٍ خَد هختبسی یىی اص تحَالت هْن سٍاًی اجتوبػی است .توبیل
ًَجَاًبى ثِ هستمل ضذى اغلت ثب وبّص ػاللِ هٌذی آًبى ثِ ٍالذیي ٍ اص دست سفتي تؼبدل ًظبم
خبًَادگی هصبدف است .ثِ عَس خبظ خبًَادُ ثش حست سجه فشصًذپشٍسی ،تؼبهل ٍ تؼبسض خبًَادگی
ٍ ت غییشات چشخِ صًذگی خبًَادگی هی تَاًذ دس ایجبد ٍ سضذ خَد هختبسی ًَجَاًبى ًمص داضتِ ثبضذ.
داًطوٌذاى هؼتمذًذ تبص هبًی وِ فشد ثِ خبًَادُ خَد ٍاثستِ ثبضذ جبهؼِ ثِ اٍ اجبصُ ٍسٍد ثِ دًیبی
ثضسگسبالى سا ًوی دّذ .ضىی ًیست وِ ایي حبلت هوىي است هیبى ًَجَاى ٍ ٍالذیي ٍ ّوچٌیي
داخل ًظبم خبًَادگی ٍ ول جبهؼِ تؼبسض ٍ تٌص ایجبد وٌذ .خَد هختبسی ضبهل سِ ًَع استمالل
است :استمالل سفتبسی (تَاًبیی تصوین گیشی ٍ اًجبم وبس) ،ػبعفی (ایجبد ٍ لغغ سٍاثظ ًضدیه) ٍ
اسصضی (تؼییي اصَلی ثشای صًذگی خَد) وِ ثب ّن دس استجبط هی ثبضٌذ .یه ًىتِ ثسیبس هْن ایي است
وِ ّش چٌذ دس اثشگزاسی سٍی ًَجَاى خبًَادُ ثب گشٍُ دٍستبى ٍ ّوسبالى دس سلبثت است ،اهب اگش
خبًَادُ اهىبًبت ثیطتشی ثشای استمالل ًَجَاى فشاّن آٍسد ،ثیطتش اص ّوسبالى اثشگزاس خَاّذ ثَد.

اهب هتبسفبًِ دس سٍصگبس هب ،ثسیبسی اص ٍالذیي ثِ دلیل آهَصُ ّبی غلغی وِ ٍجَد داسد ،ثِ افراط و
تفریط دس ایي هسئلِ دچبس هی ضًَذ .ثؼضی ٍالذیي هستمل ضذى وَدن سا ثشًوی تبثٌذ ٍ آى لذس
وبسّبی حوبیتی اص اٍ اًجبم هی دٌّذ وِ حتی تب سٌیي ثضسگسبلی ّن حس ٍاثستگی دس اٍ ثبلی هی
هبًذ ٍ تجذیل هی ضَد ثِ یه فشد ٍاثستِ وِ لبدس ثِ تجشثِ هستمل ثَدى ًیست .ثشخی ًیض هؼتمذًذ
ثبیذ ثچِ سا هستمل ثبس آٍسد ٍ آى لذس دس ایي وبس تفشیظ هی ٍسصًذ ٍ ًظبست ٍ هشالجت ٍ وٌتشل
سفتبسّبی اٍ سا پطت گَش هی اًذاصًذ وِ اٍ اص ًبحیِ دیگشی ضشثِ هی خَسد.
خبًَادُ ّبیی وِ اص ًَجَاى خَد ضىبیت ثسیبسی داسًذ دس ٍالغ ّوبى ّبیی ّستٌذ وِ ثِ اٍ اجبصُ

تجشثِ استمالل دس وَدوی ًذادُ اًذ ٍ حبل دس دٍساى ًَجَاًی اص سشوطی ٍ عغیبى اٍ آصاس هی ثیٌٌذ ،گبُ
ّویي ًَجَاى هوىي است هٌضٍی ٍ گَضِ گیش ضَد ٍ تَاى ثشلشاسی استجبط ثب دیگشاى سا اص دست هی
دّذ .دس چٌیي ضشایغی ًیض ٍالذیي همصش ّستٌذ صیشا آى لذس وبسّبی حوبیتی ثشای اٍ اًجبم دادُ اًذ
ثشداسد.
یؼٌی تٌْبیی
وَدنتَاًذ ثِ
استمالل ًوی
چبسچَة خبًَادُ
ثؼضیخبسج
وِ اٍ
خَاست ثشایص فشاّن وٌین .ثلىِ یؼٌی
لذهیچیضی
وَدن ّش
تصَساصهی وٌٌذ
تَجِ ثِ خَاستِ ّبی وَدن ٍ ثشآٍسدُ وشدى آى ،متناسب با شرایط ،موقعیت و سن کودک.
هتبسفبًِ ٍالذیي اغلت تصَس هی وٌٌذ ٍلتی ٍالذیي خَثی ّستٌذ وِ ّشچِ وَدن تمبضب هی وٌذ
ثشایص فشاّن وٌٌذ ٍ گوبى هی وٌٌذ ثب ایي ضیَُ وَدن سبلوی تشثیت هی وٌٌذ ٍ ثِ خبعش هَاسدی وِ
ًتَاًستِ اًذ فشاّن وٌٌذ ،خَد سا سشصًص هی وٌٌذ ٍ سؼی هی وٌٌذ آى سا ثب خشیذّبی ثی سٍیِ ججشاى
وٌٌذ .اهب ایي اضتجبُ ضشثذس دٍ هی ضَد یؼٌی ًِ فمظ استمالل سا اص اٍ هی گیشًذ ثلىِ خَاستِ ّبی ًبثِ
جبیی دس اٍ ایجبد هی وٌٌذ.
هب ثِ ثچِ ّب ثبیذ اجبصُ دّین خَد تجشثِ وٌٌذ ٍ ثشای خشیذ ٍسیلِ ای پس اًذاص وٌٌذ ،صجش وٌٌذ ٍ ثؼذ
آى سا ثخشًذ .ثبیذ اجبصُ دّین ثچِ ّب تجشثیبتطبى سا صیبد وٌٌذ ،یبد ثگیشًذ ٍ دفؼِ ثؼذ اص داًستِ ّبیطبى
استفبدُ وٌٌذ ،ثبیذ َّضیبساًِ تَاًبیی ّبی وَدن خَد سا اسصیبثی وٌین ٍ اٍ سا ثشای تجشثیبت هْن ٍ
سشًَضت سبص دس صًذگی ثب دادى حك اًتخبة ٍ تجشثِ استمالل ٍ وست َّیت آهبدُ وٌین فمظ دس ایي
صَست است وِ اٍ هی تَاًذ آیٌذُ ای خَة ٍ دسخطبى داضتِ ثبضذ ٍ هسیش صًذگی آیٌذُ اش سا ثِ
دسستی تؼییي وٌذ.

سبک فرزند پروری
هٌظَس اص سجه فشصًذ پشٍسی سٍضْبیی است وِ ٍالذیي ثشای وٌتشل فشصًذاى خَد ثِ وبس هی گیشًذ.
هیضاى ٍ ًَع وٌتشلی وِ ٍالذیي ثشای اداسُ فشصًذاى خَد ثِ وبس هی گیشًذ تبثیشات خبصی دس سضذ خَد
هختبسی ًَجَاًبى خَاّذ داضت .ثِ عَس ولی دٍ سجه فشصًذپشٍسی ٍجَد داسد :دٍستبًِ ٍ استجذادی.
دس سجه دٍستبًِ تحسیي ٍ توجیذ ،ثحث استذاللی ٍ هٌغمی ثب ًَجَاى ٍجَد داسد .دس ایي سٍش گبّی
هوىي است ثِ عَس هَلت ثِ ػٌَاى یه ساُ وٌتشل ٍالذیي اص هحجت وشدى خَدداسی وٌٌذ .تحمیمبت
ًطبى هی دّذ سٍش دٍستبًِ ثشای سضذ احسبس هسئَلیت ثسیبس هٌبست است .ایي سٍش ثبػث ایجبد
وٌتشل ّبی دسًٍی ٍ اسصضْبی هؼٌَی هی ضَد .استذالل وشدى ثشای وَدوبى ٍ ًَجَاًبى ثبػث سبخت
اصَل فشدی ضذُ ٍ توبیل ثِ استمالل فىشی سا ایجبد هی ًوبیذ .اهب دس سٍش استجذادی وِ ثِ هؼٌی
اججبس دس اعبػت وشدى اص اسصضْب ٍ ثبٍسّبی ٍالذیي ثب هحذٍد وشدى خَد هختبسی وَدن است ،اعبػت
وَسوَساًِ ،سشسپشدگی اػتوبد ثِ ًفس وبّص یبفتِ ایجبد هی ضَد.

ثِ ًظش هی سسذ ثشای سضذ هسئَلت اجتوبػی ٍ فشدی ٍ استمالل ،سٍش دٍستبًِ ثْتشیي سٍش ثبضذ .دس
ایي سٍش ضوي ایٌىِ ثِ ًَجَاى اهىبى دخبلت دس تصوین گیشی ّب دادُ هی ضَد ،اص عشف ٍالذیي
هحذٍدیت ّبیی ًیض اػوبل هی ضَد.

تعامل و تعارض
صبحت ًظشاى هؼتمذًذ وِ غبلجبً دسثبسُ اتفبلبت هؼوَل ٍ سٍصهشُ خبًَادُ ّب ضبهل اًجبم تىبلیف هذسسِ،
سٍاثظ اجتوب ػی ،وبسّبی هؼوَل خبًِ ،ثِ ػلت توبیل ًَجَاًبى ثِ استمالل ٍ خَد هختبس تؼبسضبتی ثیي
ًَجَاًبى ٍ ٍالذیي ثِ ٍجَد هی آیذ وِ هثجت هی ثبضذ! ثِ خصَظ ایٌىِ تؼبسض ّبی سبل ّبی اٍلیِ
ًَجَاًی هی تَاًذ دس ضىل گیشی خَد هختبسی دس سبلْبی ًَجَاًی ٍ ثضسگسبلی ثسیبس هْن ثبضذ.
ضش ایظ خبًَادگی ثذٍى تؼبسض هٌجش ثِ تشس ًَجَاى اص جذایی ،وٌجىبٍی استمالل ضَد .ثذیْی است
وِ تؼبسضْبی ضذیذ ٍ عَالًی هیبى ٍالذیي ٍ ًَجَاى هوىي است ثشای دٍ عشف هسألِ آفشیي ثبضذ.

تغییرات چرخه زندگی خانواده
سسیذى فشد ثِ هشحلِ ًَجَاًی ػوَهبً ّوضهبى ثب هشحلِ هیبًسبلی ٍالذیي است .دس ایي ثشِّ ،تغییشات ٍ
تحَالتی وِ دس خبًَادُ اتفبق هی افتذ هی تَاًذ ثِ عَس هثجت هٌجش ثِ دستیبثی ًَجَاى ثِ خَدهختبسی
ضَد .لیىي اگش ٍالذیي خَد سا ثشای ػجَس اص ثحشاى هیبًسبلی – وِ ثِ عَس ّوضهبى ثب ًَجَاًی فشصًذضبى
هصبدف است -آهبدُ ًىٌٌذ ،هوىي است ثِ عَس هٌفی اهٌیت ػبعفی خَد ٍ فشصًذضبى سا تحت تبثیش
لشاس دٌّذ.

راه های تشویق استقالل مناسب
ثِ فشصًذ خَد فشصت دّیذ یىی سا اص هیبى تؼذادی اص گضیٌِ ّب اًتخبة وٌذ وِ ثشای ضوب لبثل لجَل
است .ثشای هثبل ،ثِ فشصًذ خَد ایي آصادی سا ثذّیذ وِ ّش سٍص لجبسی سا وِ هی خَاّذ ثش تي وٌذ ٍلَ
ایٌىِ هحذٍد ثِ اًتخبة سًگ ّبی خبصی ثبضذ.
ثگزاسیذ فشصًذ ضوب خغبّبئی ّن ثىٌذ ٍ اص آًْب دسس ثگیشد.
ثگزاسیذ فشصًذاى دس اًجبم وبسّبی اسبسی خبًِ ًظیش جبسٍ وشدى ،گشدگیشی ٍ هشتت وشدى تختخَاة ّب
سْن داضتِ ثبضٌذ.
خَة است ًوَداس هسؤلیت تْیِ وٌیذ تب فشصًذاى ثتَاًٌذ وبسّبی اصلی خبًِ سا وِ پبیبى دادُ اًذ دًجبل
وٌٌذ.
ثِ فشصًذاى خَد ًطبى دّیذ وِ ثِ پٌذاس ٍ اًذیطِ آًبى ػاللوٌذیذ.
ّش ٍلت هوىي ثبضذ ثِ تصویوبت فشصًذتبى ثب دیذُ احتشام ًگبُ وٌیذ.
ثِ فشصًذاى ووه وٌیذ تب اثش اًتخبة خَد سا دسن ًوبیٌذ.

ثِ فشصًذاى هْبست ّبی حل هسئلِ سا یبد ثذّیذ – آًبى سا تطَیك وٌیذ وِ دس هَسد الذاهبتی وِ هی
ثگَئیذ چِ وٌٌذ.
ثبضذایٌىِ ثِ
ثیبًذیطٌذ ًِ
اًجبم دٌّذ
حل هسئلِ
اصتَاًٌذ ثشای
آًبىًوبئیذ.
پطتیجبًی
چبلطی ثشای آًبى
ٍضؼیتی وِ
فشصًذتبى دس
صشفٌظش اص ًتیجِ حبصل ضذُ ،وَضص ّبی فشصًذاًتبى ثشای اًجبم وبسّب سا تطَیك ٍ توجیذ ًوبئیذ.
ثِ فشصًذاى یبد ثذّیذ تب اص سبػت استفبدُ ٍ صهبى سا ثشای اًجبم ثشخی اص دستَسات ضوب ًگِ داسًذ .ثشای
هثبل،
" ضوب هی تَاًیذ ثِ خبًۀ ّوسبیِ سفتِ ٍ ثبصی وٌیذٍ ،لی هی خَاّن تب سبػت  4:34ثؼذ اص ظْش خبًِ
ثبضیذ".
ثِ فشصً ذاى ووه وٌیذ تب ثشای خَد ّذف ّبئی لبثل دستیبثی تؼییي ًوبیٌذ ٍ ثشای ًیل ثِ ایي ّذف ّب
فؼبلیت ًوبیٌذ.
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