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م. آخریــن فرزنــد خانــواده نیــز، به تازگــی در 
دانشــگاه قبول شــده بــود او بیشــتر روزهــا را 
در بیــرون از خانــه می گذرانــد و چــون بقیه ی 
فرزنــدان خانــواده نیــز ازدواج کــرده یا شــاغل 
ــود.  ــده ب ــدون م. خالی ش ــه ب ــد، خان بودن
والدیــن م. عصرها فقط منتظر بودند او از راه 
برســد تــا بــه کارهــا و برنامه هــای خودشــان 
ــی و  ــه مهمان ــن ب ــن، رفت ــد رفت ــد خری مانن
ــا  ــا و برادره ــه ی خواهره ــه بقی ــرزدن ب س
برســند زمانــی هــم کــه م. برنامــه ی دیگــری 
داشــت، ماننــد کالس هــای فوق برنامــه، 
والدینــش به شــدت از او آزرده می شــدند. 
آن هــا او را ســرزنش می کردنــد کــه بــه 
والدیــن و خانــواده اش توجهــی نــدارد. م. بر 
ســر دوراهــی قرارگرفتــه بــود. از این کــه خــود 
ــرد،  ــذت می ب ــد ل ــال و بانشــاط می دی را فع
دوســتان زیــادی داشــت کــه می توانســت با 
آنهــا اوقــات خوبــی را بگذرانــد، امــا از ســوی 
ــه  ــادی داشــت ک ــی زی ــر، کارهــای عمل دیگ
بــرای انجــام دادن آنهــا باید خارج از ســاعت 
برخــورد  از  او  می گذاشــت.  وقــت  کالس 
ــذاب  ــار ع ــو دچ ــود از یک س ــواده ی خ خان
ــا را  ــر، آنه ــوی دیگ ــد و از س ــدان می ش وج
ــود  ــق خ ــالم و به ح ــای س ــم برنامه ه مزاح
ــه خواهــر  ــن و بقی ــد. ســرزنش والدی می دی
ــدان و  ــذاب وج ــرف و ع ــا ازیک ط و برادره
ــد  ــث می ش ــش باع ــت م. از والدین عصبانی
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کــه گاهــی بیــن آن هــا مشــاجره هایی 
صــورت پذیــرد کــه روز بــه روز م. و والدینــش 
ــی  ــه گاه ــرد . به طوری ک ــم دور می ک را از ه
ــه م.  ــار آوردن ب ــرای فش ــن ب ــات والدی اوق
بــرای تالفــی، کمتــر بــرای والدینــش وقــت 
می گذاشــت و حتــی زمان هایــی کــه در 
خانــه بــود نیــز ســعی می کــرد از اتــاق خــود 

خــارج نشــود.
چنانچـه که می بینید وضعیتی کـه در خانواده 
م. وجـود دارد روزبه روز باعث دوری و آزردگی 
و عصبانیـت بیشـتری بیـن آنهـا می شـود. 
حقیقـت آن اسـت کـه انـرژی و زمـان زیادی 
از والدیـن صرف رسـیدگی و پـرورش فرزندان 
می شـود. زمانی کـه فرزندان بـه مرحله کنکور 
نزدیـک می شـوند، مراقبـت و رسـیدگی بـه 
فرزنـدان بـه میزان باالیی می رسـد. بسـیاری 
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فرزنـدان  پـای  بـه  پـا  و  همـراه  والدیـن  از 
خـود دوره ی پرفشـاری را در مرحلـه ی قبـل 
از کنکـور طـی می کننـد. بـه طوریکـه کنکـور 
فقـط بـر زندگـی فرزنـد آنان اثـر نمی گـذارد، 
بلکـه زندگـی والدیـن را تحـت تأثیـر خـود 
قـرار می دهـد. حمایـت و پشـتیبانی روانی از 
فرزند بـرای کنکـور ، تعیین کالس هـای کنکور 
و حمایـت مالـی بـرای بهره منـدی فرزنـد از 
بهتریـن امکانات درسـی، محـدود کردن رفت  
و آمدهای خانوادگی برای تمرکز بیشـتر فرزند 
در ایـن دوران پرفشـار )ماننـد بـردن و آوردن 
فرزنـد بـه کالس هـای کنکـور ( همـه و همه، 
زندگـی والدین را نیز تغییر می دهد. بسـیاری 
از والدین پس از قبولی فرزندانشـان در کنکور، 
نفس آسـوده ای می کشـند و از خسـتگی این 
دوره ی سـخت درمی آینـد، بااین همـه کنکـور 
زندگـی والدیـن را نیز به نوعی پرکـرده بود. به 
همیـن دلیل پـس از قبولـی فرزنـد در کنکور، 
آنان به نوعی وابسـته به فرزندشـان می شوند 
و زمانـی کـه فرزنـد از آنها جدا می شـوند و به 
فعالیت هـای خـاص خـود می پـردازد، بعضی 
از والدیـن احسـاس تنهایـی می کننـد. آنـان 
مایل انـد ماننـد قبـل بـه زندگـی فرزندشـان 
مرتبط و متصل باشـند و ایـن همان نقطه ای 
اسـت که به آغاز مشـکالت م. بـا خانواده اش 
انجامیـد. رسـیدگی بـه فرزنـدان به خصـوص 
فرزندان بزرگسـال و دبیرستانی ، وقت و انرژی 
اتمـام  از  از والدیـن می گیـرد. پـس  زیـادی 
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دبیرسـتان، تغییـر بزرگی در سیسـتم خانواده 
ایجـاد می شـود کـه می تـوان آن را »آشـیانه 
آشـیانه ی خالـی،  از  نامیـد. منظـور  خالـی« 
دوره ای از زندگـی خانوادگـی اسـت که در پی 
افزایـش اطالعات خـود، به تدریـج و به نوبت 
بـه دنبال زندگی خـود از نظام خانـواده خارج 
می شـوند. در ایـن دوره، والدیـن احسـاس 
تنهایـی می کننـد . آنـان تاکنون وقـت زیادی 
را صـرف رسـیدگی بـه کارهـا و برنامه هـای 
فرزندشـان می کردند. بسـیاری از فعالیت های 
اجتماعی و تفریحی آنان نیز با فرزندان شـکل 
می گرفـت. حال کـه فرزند/ فرزنـدان به دنبال 
فعالیت هـای خـود رفته انـد ، آنـان احسـاس 
بیهودگـی، تنهایـی، بی هدفـی و بی برنامگـی 

می کننـد.
ــی  ــن گرام ــه والدی ــی ک ــیار مهم ــه بس  نکت
بایــد بداننــد آن اســت کــه پدیده ی »آشــیانه   
خالــی«، یــک اتفــاق بســیار ســالم و عــادی 

ــت. ــا اس در خانواده ه
همان طــور کــه بــا تولــد فرزنــدان، بــه 
ــد آن،  ــور و مانن ــان، کنک ــن آن ــه رفت مدرس
ــرات و  ــتخوش تغیی ــی دس ــی خانوادگ زندگ
فشــارهایی می شــود، بــزرگ شــدن فرزنــدان 
ــی  ــای خانوادگ ــان از فض ــن آن ــرون رفت و بی
نیــز پدیــده ای اســت کــه زندگــی خانوادگــی 
را دچــار تغییــرات شــدیدی می کنــد و فشــار 
مشــابهی بــه والدیــن وارد می کنــد چنانچــه 
ــورد  ــا آن برخ ــتی ب ــد به درس ــن بتوانن والدی
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کننــد، ایــن دوره ی بحرانــی را بــدون اینکــه 
بــه افــراد خانواده آســیبی برســد، پشــت ســر 
می گذارنــد در غیــر این صــورت عــدم برخورد 
مناســب بــا ایــن پدیــده ی عــادی در زندگــی 
خانوادگــی نه تنهــا اعضــای خانــواده آســیب 
ــات  ــان احساس ــن آن ــه بی ــد، بلک ــی ببینن م
منفــی شــکل می گیــرد کــه بــه جدایی هــای 
ــواده منجــر می شــود.  ســنگین اعضــای خان
جدایی هایــی کــه بــا احســاس نفــرت، 
رنجــش، خصومــت، احســاس گنــاه و دیگــر 
احساســات منفــی همــراه اســت. همان طــور 
کــه در مثــال م. مشــاهده کردیــد، ناتوانــی 
افــراد خانــواده در برخــورد بــا پدیــده ی 
»آشــیانه ی خالــی« باعــث شــد حتــی زمانــی 
کــه اعضــای خانــواده در منــزل حضــور دارنــد 
نیــز تمایلــی بــه تمــاس و ارتبــاط بــا یکدیگر 

نداشــته باشــند.
مهم است بدانید پدیده ی» آشیانه ی خالی«

پدیــده ای عــادی و بهنجــار در زندگــی 
اســت. خانوادگــی 

زندگــی  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده ی 
ــده  ــدی ش ــه ای جدی ــی وارد مرحل خانوادگ

ــت. اس
نشــان دهنده ی آن اســت کــه فرزنــدان 
بتواننــد  کــه  بزرگ شــده اند  به انــدازه ای 
ــود  ــی خ ــتقالنه در زندگ ــای مس فعالیت ه

ــند.  ــته باش داش
الزمــه ی رشــد و پیشــرفت فرزنــدان اســت. 
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فرزنــدان بــرای پیشــرفت در زندگــی خــود 
ــددی  ــای متع ــا و توانایی ه ــد مهارت ه بای
داشــته باشــند و ایــن چیــزی نیســت کــه 
ــت  ــه آن دس ــد ب ــه بتوانن ــل خان در داخ
یابنــد. بنابرایــن، آنــان بــه زمان هــای نیــاز 
دارنــد کــه بــه فعالیت هــای شــخصی خــود 

بپردازنــد. 
بـرای  خـود  اوقـات  از  فرزنـدان حق دارنـد 
پیشـرفت و رشـد اسـتفاده کنند. بااین همه، 
معمـوالً والدیـن از اینکه فرزنـدان زمان های 
زیادی را در بیرون از خانه و خانواده بگذرانند 
نگرانی هایـی دارنـد، ازجمله نگرانـی از اینکه 
فرزندشـان بـا افراد نابـاب معاشـرت کنند و 
در خطـر رفتـن رفتارهـای نامناسـب ماننـد 
بگیرنـد.  قـرار  و...  بی بندوبـاری  و  اعتیـاد 
تحـت تأثیر با دیگـران، ارزش ها و اعتقادات 
خـود را از دسـت بدهنـد، دیگـر بـه والدین 
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اهمیتـی ندهنـد، یـا بـرای همیشـه زندگی 
خانوادگـی را تـرک کنـد. واقعیت آن اسـت 
کـه ایـن نگرانی هـا، مشـکالت نیسـتند کـه 
فقـط در اثر تماس با دنیـای بیرون از محیط 
خانواده ایجاد شـود. بلکه رشـد و پیشـرفت 
آسـیب های روانی - اجتماعـی ماننـد اعتیاد، 
دارای  و....  بی بندوبـاری  بزهـکاری،  ایـدز، 
ریشـه های متعـدد و ویـژه ای اسـت. وجود 
ارتبـاط منفی بیـن والدین و فرزنـدان، یکی 
آسـیب های  رشـد  دالیـل  اساسـی ترین  از 

روانی - اجتماعـی اسـت.
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 نکتــه ی بســیار مهــم آن اســت کــه اگرچــه 
ــرای  ــد و ب ــاز دارن ــتقالل نی ــه اس ــدان ب فرزن
دســتیابی بــه آن از خانــواده بیــرون می زنند، 
ــت و  ــتیبانی، حمای ــه پش ــواره ب ــی هم ول
ــا والدیــن نیــاز دارنــد. با  این همــه،  رابطــه ب
شــکل ایــن نیــاز بــا دوران دبیرســتان و قبــل 
از آن متفــاوت اســت. به عبارت دیگــر ممکــن 
اســت زمــان ارتبــاط اعضــای خانــواده کمتــر 
شــود، ولــی کیفیــت بایــد همچنــان ادامــه 
یابــد و ایــن موضوع تنهــا در صورتــی محقق 
ــه  ــه ب ــال ک ــن درعین ح ــه والدی ــود ک می ش
فرزنــدان اجــازه اســتقالل بیشــتر می دهنــد، 

ارتبــاط مثبــت خــود را ادامــه دهنــد.
نکتــه ی اساســی و مهم در زمینه ی »آشــیانه ی 
خالــی« آن اســت کــه والدیــن اجــازه دهنــد 
فرزنــد یــا فرزندانشــان به طــور مســتقالنه بــه 
ــد. ایــن والدیــن  فعالیت هــای خــود بپردازن
هســتند کــه بایــد تغییراتــی در زندگــی 
خــود ایجــاد کننــد. یعنــی والدیــن به جــای 
آنکــه ســعی کننــد رفتــار فرزنــد یــا فرزنــدان 
ــان را در  ــه آن ــه ای ک ــد به گون ــر دهن را تغیی
ــود را  ــد خ ــد، بای ــواده نگه دارن ــل خان داخ
تغییــر دهنــد. بــه  عبــارت  دیگــر، عــالوه بــر 
ــی  ــدی را در زندگ ــیر جدی ــه مس ــدان ک فرزن
خــود بازکرده انــد، والدیــن نیــز بایــد در رونــد 
ــاز  ــدی را آغ ــای جدی ــود برنامه ه ــی خ زندگ
کننــد. برنامه هایــی کــه عمدتــًا دونفــری 
اســت و نــه خانوادگــی، برنامه هــای جدیــدی 
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کــه بــدون فرزنــدان اســت، و اوقــات خالــی 
ــد: ــی مانن ــد. برنامه های ــر کن ــان را پ آن

گردش های کوتاه مدت روزانه
معاشرت های کوتاه روزانه

سرگرمی های مختلف روزانه
برنامه هــای گروهــی و دســته جمعی بــا 

دوســتان هــم ســن و ســال 
و  خیریــه  فعالیت هــای  بــه  پرداختــن 

داوطلبانــه 
و پرداختن به فعالیت های متنوعی که ساعات 

بیکاری و تنهایی آنان را کاهش دهد.

والدینـی که توانسـته اند چنیـن فعالیت هایی 
بـا همسـر و دوسـتان نزدیـک خـود برقـرار 
از زندگـی خـود راضی ترنـد و  کننـد، نه تنهـا 
لذت بیشـتری از همسـر و سـایر فعالیت های 
خـود دارند، بلکـه ارتباط بهتری نیـز با فرزند/

فرزندانشان دارند. آیا شما پدیده ی »آشیانه ی 
خالـی« را تجربـه کرده ایـد؟ اگـر پاسـخ ایـن 
سـؤال مثبت اسـت چگونـه ایـن دوره را طی 
کـرده یـا می کنیـد؟ آیا شـما »خـود« را تغییر 
داده ایـد، یا بـه دنبال تغییـر فرزنـد/ فرزندان 

خود هسـتید؟
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