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 است ؟ یاستقالل دادن به نوجوان كار درست ایآ

 یمرتبه وابستگ نیدر باالتر یاجتماع اتیاز بدو تولد و حضور در عرصه ح یهر انسان. است یاستقالل نقطه مقابل وابستگ رایاست، ز یاستقالل همراه با شناخت وابستگ ةحث دربارب
كه  یدارد، به طور یو یبا استقالل او و نسبت معكوس با وابستگ میتقفرد نسبت مس یتوانمند یعنی. شود یاش كاسته م یاز وابستگ ابد،ی شیاو افزا یهر اندازه كه توانمند است و

در نشستن و . تواند خود جا به جا شود یاگر مادر او را جا به جا نكند نم یعنیاست،  یوابستگ تیهم در نها ییبجادر حركت و جا. كند یم دیینكته را تا نیا زیمشاهدات و روال رشد انسان ن
كه  یاز وقت كودك .او فراهم نخواهد شد یگاه استقالل كامل و مطلق برا چیرود، اما ه یم شیها به مرور به سمت استقالل پ یوابستگ نیا. است نیچن زین یاتیو ح یستیمسائل ز گرید

نرود و ... برق و  زیپر ایداغ   یایها، اش یخطر ساز مثل شكستن یایاش یآزاد به حركت است، آن هم مشروط برآن كه به سو بتواند به شكل چهار دست و پا راه برود، تنها در محوطه اتاق ،
بازهم حق ندارد  یول. د شودباز وار یدهند به فضا یكفش به او اجازه م دیداده، با خر شیاو را افزا استقالل طهیدو پا حركت كند، پدر و مادر ح یكه قادر شد راست قامت و بر رو یاز زمان

او  بازگشتنرود و رفت و  گرید یمدرسه به جا یملزم است جز به سو یكند، ول ریمس یتواند تا مدرسه ط یرشد، كودك م شیبا افزا. خطرناك برود هیوسائط  نقل ریمس ایبه لبه پرتگاه ها 
رفت و آمد او  یكه اگر چه در بزرگسال نیكما ا. ستیاستقالل مطلق ن نیا یشود، ول یافزوده م ییت و جا به جانحو است كه  بر استقالل او در حرك  نیبه ا. باشد نیبه ساعت مع دیمق

 لیكو فساد تش انتیخ یبرا یزیبرنامه ر ایانجام سرقت، استعمال مواد مخدر  یبرا یلسرا ندارد و اگر آن جا مج یحق شركت در هر مجلس و محفل یاست، ول گرانیكمتر مورد نظارت د
 :كه میرس یم جهینت نیشد به ا انیآن چه ب بنابر .قرار خواهد گرفت یقانون گردیكرد تحت پ نیشود، او حق آمد و شد به آن جا را ندارد و اگر چن

 .اوست و استقالل مطلق وجود ندارد یها یتوانمند شیو متناسب با افزا یجیتدر یاستقالل انسان امر( الف

كفش  بپوشد واز كفش خود مواظبت كند و ضمن  دیكودك توانست راه برود با یشد وقت انیبه عنوان نمونه همان گونه كه ب. است یتیو مسئول فهیوظدر مقابل  یهر موهبت( ب   
كند، در مجالس و محافل  قیبه دانشگاه برود و تحق ،به مدرسه برود و درس بخواند یعنیكه به عهده اوست متناسب با سن و استعداد و توانش انجام دهد،  ییحركت ، كارها

انتظار رفتار  ابد،ی شیهر اندازه استقالل افزا ب،یترت نیبد .دینما تیرا رعا گرانی، حقوق د یاجتماع یمعاش باشد و در تعامل ها یدر پ تاًیشركت كند، و نها یو اجتماع یمذهب
استقالل انسان در  یشد نماد كل انیآن چه ب یبه طور كل. ندیآ یر برابر استقالل به شمار مد یودیانتظارت خود ق نیخواهد شد و ا شتریدار از فرد مستقل ب یمعقول و معن

 .است یزندگ یتمام دوران ها
 

 یدر دوران نوجوان استقالل

و  ید اگر چه مسئول است، اما به لحاظ حقوقكه تا قبل از بلوغ ، فرد نسبت به اعمال خو یمعن نیبد. است اتیاستقالل در دوران ح یحالت خاص و تحول ،یدر دوران نوجوان استقالل
اعمال خود را  یامدهایقانون  جواب گو باشد و تبعات و پ شگاهید در پیاوست و به محض وقوع بلوغ ، شخصاً با یو شرع  یقهر میو ق یبه عهده ول ییو پاسخ گو ستیپاسخ گو ن یشرع

تعهد و الزام را به عنوان  نیاست اجتماع هم ا یدر مقابل ضرور. حدود و مرزها ملزم باشد تیمتعهد و به رعا فیانجام تكال و به ردیپذ فریو ك ندیمتحمل شود و به تناسب موارد، پاداش ب
غ را به كار خالف امر چنانچه به ندرت و رغم روال قابل تصور، پدر و مادر، نوجوان بال نیبنابرا .كند یحرمت گذار یو اجتماع یحقوق تیشخص كی یو ارزش یداعتقا ،یو مرز حقوق میحر

و حرمت  میحر تیكه رعا یگریمهم د فهیشود كه با  وظ یعمل یبه نحو دیمقاومت با نیا یدستور مقاومت كند، ول نیدهد تا در برابر ا یبه او اجازه م یو شرع یكردند، استقالل حقوق
 نیعمرگسسته و رها از والد انیتا پا یانسان چیه رایز نجامد،یمت آنها مخدوش نگردد و به برخورد متقابل نن است، متضاد و متقابل نباشد و چنان مدبرانه و با ظرافت عمل شود كه كرایوالد

خاب انت ،یشیعاقبت اند ،یزیدرك و شناخت ارزش ها، تفكر مستقل، برنامه ر شیافزا فه،ینوجوان را به سمت احساس وظ ز،یغرا یداریشده همراه با رشد و ب انیب یشرع  استقالل .ستین
 لیمستقل و تشك یبه زندگ جهیكند و در نت یم تیو تنفرها، هدا اقیحب و بغض ها و اشت ال،یشناخت ام ،یاتیح یگذار استیمعقول و هدفمند، س یتالش معنادار، ارائه پاسخها ر،یمس

 یتیاش پابرجاست و تعهدات او كما كان محكم است و به لحاظ ترب هیخانواده اول فرد با یو عاطف یاست كه ارتباط حقوق یدر حال نیا. شود یمنجر م دیجد یواحد اجتماع شیخانواده و زا
 ستهیشود، شا ینوجوان مربوط م یو شرع یبه استقالل حقوق شتریشد، كه ب انیبرآن چه ب عالوه .تنگاتنگ با استحكام واحد اول دارد یسوم بستگ ای یآت و، استحكام خانواده دوم  یو ارزش

 .ردیمورد بحث و نظر قرارگ... و  یعاطف ،یاسیس ،یاجتماع ،یاز استقالل مانند استقالل اقتصاد یگریاست موارد  د

 
 یاستقالل اقتصاد( الف

نوجوان  اریاخترا درپولهایی را مد نظر داشته باشند؛ از آن جمله  یخاص یهااستی، پدر و مادر سیالزم است از دوران كودك ،یاز استقالل اقتصاد یو منطق حیدرك صحدریافت  یبرا
مخارج نظارت كنند تا  نیوجوه به عهده خود او بگذارند و بر نحوه انجام ا نیدر قبال ا زیساده را ن رجاز مخا یدهند و بعض شیوجوه را افزا نیسن و توان او، مبالغ ا شیقرار دهند و با افزا

برای . كند تیهدا یگذار هیسرما یسو هانداز را ب پس نیچگونه ا اموزدیتا بتواند پس انداز داشته باشد و ب دینما یبند تیكند و آنها را الو میخود را تنظ یها نهیچگونه هز ردیبگ ادیفرزند 
، كار آالتابزار دیمانند خر یو فن یعلم یها یگذار هیبه طرف سرما ایساده و سود آور رهنمون شوند  یاو را به سمت داد و ستدها یگاه ایاو حساب پس انداز مسكن باز كنند  یمثال، برا

 .ودآشنا ش یبا كسب در آمد و مهارت فن جیكنند تا به تدر تشیهدا
 

 :یاستقالل اجتماع( ب

 یم شیاو افزا یتعامل اجتماع طهی، ح یدانش آموز یكند و در دوران دبستان با شركت در اردوها یپدر و مادر ، در مجالس و محافل شركت م تیفرزند غالباً در مع ،یدوران كودك در
با شركت درگروه هم سن و سال و آمد و شد  یدر دوران نوجوان یول .كند یمرا تجربه  یاجتماع یها تیها و مسئول تیفعال ،یآموزش طیساده در مح یها تیمسئول یبرخ رشیو با پذ ابدی

 نیبه نظارت، ا نیوالد یدخالت ها لیو در مقابل انتظار دارد با تبد ردیگ یبه خود متازه  یاو معنا یرجوع به كتابخانه ها و شركت در اردوها، استقالل اجتماع ،یو علم یبه مجالس مذهب
 نیهمچن. دیداشته باشد و انتظار دارد از او به صورت جداگانه دعوت به عمل آ یلیحالت طف یشركت او در مجالس خانوادگ ستیحاضر ن گریكه د نیشناخته شود؛ كما ا تیاستقالل به رسم

و  یاجتماع یهاتیفعال یزشار یمبان یاست قبل از نوجوان یضرور نیبنابرا. و دغدغه دارد شیارزش قائل است و تشو ...باشگاه ورزشی، محله و در مدرسه،  شیها تیمسئول یاو برا
 .دچار مشكل نشود یبه او آموزش داده شود تا در دوران نوجوانانساندوستانه 

 

 :یاسیاستقالل س( ج

 ینیع قیاو به ذكر مصاد یداریو ب یآگاه یپرحوصله و بردبار باشند و برا یپدر و مادر، شنونده ا دیحال با نیچند نوجوان ناپخته و تازه كار باشد، با ا هر ،یاسیس اتینظر انیب در
 نییضمن تب د،یرس یكه به سن قانون یشود و زمان میرساو ت یبرا یو فرهنگ یارزش یاست از قبل خط و مرزها یمنتها ضرور. كند لیبسنده كنند و به او مجال دهند تا خود مسائل را تحل

 .منع نمایند ه كامالًوی را از حضور در این حیطشركت در مسائل سیاسی، از  یناش و دردسرهای فراوان ها تیمسئول
 

 :یاستقالل عاطف( د

را از دوران  زهایضرورت دارد  خانواده حد و مرزها و منع و تجو نهیزم نیدرا. دكن یخود را ابراز م یها، استقالل عاطف یبه سمت گروه همساالن و طرح دوست شینوجوان با گرا 
 یاو، مجبور به دخالت ها یها را بسازد تا در دوران نوجوان یو دوست ییبسترآشنا ،یآموزش یو فضا یپهنه اجتماع حیو انتخاب صح طیمح یكند و سپس با سالم ساز میبه او تفه یكودك
 .ودمؤثر نش ریو غ یافراط

 

امر آن  قتیحق یكنند، ول یم هیمطلق و استقالل بدون مرز آنان را توص یآزاد ،یعاطف یینوجوان به منظور دلجو یو روان یروح ییدوران در جهت شكوفا نیا در :یو برداشت كل دید
رفتار فرزندان در جهت كسب عادات  یاز اوان كودك دیبا كنیبل اغماض است، لآن، قا تیاهم زانیبا امكانات ارتقائشان و م سهیدر مقا یو به خصوص ماد ییاست كه اگر چه مسائل  جز

مند بوده،  دهیآنان باشد و محققاً فا رشیروش ها درحد توان و پذ نیكه ا یگردد، به نحو یمعقول جار یروش نظارت كی تشانیو در حد سن و سال و موقع ردیو جهت پذ ابدیمناسب نظام 
تا  دینما تیو برداشت معقولشان را تقو لیآنان را باز كند و توان تحل نیباشد كه چشم واقع ب دیبا ینظارت مذكور به نحو. باشد هشان تضاد نداشت یآت یعیبو ط ینتیط تیبا منزلت وهو

 نهیزم نش،یو ب رتیبص جادیاضمن  دیپس با. خواهد بودن ندشانیشود، خوشا لیو به آنان تحم لیتحل شانیاگر تحكّم مآبانه مسائل برا یول. را درك كنند قیحقا یبتوانند به طور منطق
كه اگر پدر و مادر  نیو سرانجام ا. نخواهند داشت یزیگونه برداشتها دفع و گر نیسهل و آسان خواهد شد و در برابر ا یمسائل، امر رشیآن گاه پذ. فراهم شود شانیمند برا لیدل لیتحل

شود تا مطلب مذكور با  یزیبرنامه ر یفرزندان به شكل تیالزم است در ترب كنیحقوق و حفظ  حرمت و كرامت آنان است، ل تیالً ملزم به رعامتقاب زیحق اند و فرزند ن ینسبت به فرزند ذ
 .ابندیرا ب حیصح رینكند و آنان بتوانند به مدد فكر و عقل خود مس دایپ یحق انتخاب و استقالل آنها تضاد و تعارض

 معلمدبیرستان غیردولتی پسرانه 
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