
 مستقل شدن از خانواده

 .زمانی که فرزندتان وارد سنین جوانی میشوند به فکر مستقل شدن می افتند و این موضوع برای والدین بسیار نگران کننده است

  

 استقالل چیست؟

 .استقالل از نیازهای انسان است و اکثر مردم در تالش برای کسب استقالل میباشند

 .و ... است کسب درآمددر واقع استقاللی به این معنی است که فرد به تنهایی قادر به تصمیم گیری،

  

  

 چه زمانی مستقل شدن از خانواده برای فرزندتان مناسب است؟

 .بطور کلی پس از دوره نوجوانی و وارد شدن به دوره جوانی،قرزند برای مستقل شدن از خانواده آماده میشود

 .ده هیچ ارتباطی به سن و سال مشخص ندارد بلکه بستگی به توانایی ها . مهارت های او دارداما زمان مستقل شدن از خانوا

تا زمانی که فرزند نتواند روی پای خودش بایستد و از نظر شخصیتی و مالی به خانواده وابسته باشد اصال زمان مناسبی برای مستقل شدن 

 .از خانواده نیست

نوجوانی میشود میل به استقالل نیز در وجودش افزایش میابد،پس بهترین کار این است که با  زمانی که فرزند وارد سنین جوانی و

که گفتگوی دوستانه جلو بروید و درباره پیش نیاز ها با او صحبت کنید.اگر الزم بود میتوانید در این زمینه از مشاور کمک بگیرید،تا جایی 

 .شرایط جدا شدن دارد یا نه فرزند خودش انتخاب کند و به نتیجه برسد که آیا

 

 :پیش نیاز های جدا شدن از خانواده

  

 :استقالل همه جانبه-۱

 .دلیل درخواست جوان برای مستقل شدن از خانواده رسیدن به استقالل و آزادی است

در واقع عقیده دارد که بزرگ شده و به تنهایی میتواند از پس زندگی خود بربیاید، اکثر جوان ها مستقل شدن را فقط درجدا کردن محل 

تن مهارت ها و پرورش دادن توانایی های خود مثل توانایی کسب زندگی خود با والدینشان میدانند اما مستقل شدن احتیاج به یادگرف

 .درآمد دارد

زمانی که فرزندی برای تحصیالت دانشگاهی به شهر یا کشور دیگری نقل مکان میکند نمونه ای از یک زندگی مستقل نیست،زیرا هنوز از 

 .نظر مالی به خانواده خود وابسته است

  

  

 :توانایی مدیریت مالی-۲
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ی از افراد پس از مستقل شدن از خانواده در هزینه های زندگیشان دچار مشکل میشوند،زیرا پیش از آن تصور دقیقی از هزی های بسیار

 .زندگی نداشتند

 .پس اگر فرزندتان به دنبال استقالل است حتما با او درباره این موضوعات بصورت دوستانه صحبت کنید

  

 :مهارت نه گفتن-۳

 .فتن به فرزندانی که قصد مستقل شدن از خانواده را دارند به آنها کمک بسیاری میکندآموزش مهارت نه گ

مثال ممکن است پس از جدا شدن و رفتن او به خانه جدا،دوستانش از او توقعات نابجایی داشته باشند.مثل اینکه در خانه او بمانند یا 

 .دیگران را آنجا بیاورند

 .شهامت نه گفتن را داشته باشد در این شرایط فرد باید توانایی و

  

  

 :مدیریت کردن امو خانه-۴

شاید فرزند شما پیش از مستقل شدن هیچ توجهی به پرداخت قبوض،خرابی لوله ها،نظافت و آشپزی نداشته باشند اما زمانی که مستقل 

 .شدن را انتخاب میکنند مسئولیت تمام این مسائل بر روی دوش خودشان است

 .موضوع حتما با آنها صحبت کنید تا آمادگی الزم را داشته باشندپس پیش از این 

  

 

 مزایای مستقل شدن از خانواده چیست؟

  

 :استقالل مالی-۱

هیچ احساسی بهتر از پرداخت کردن هزینه های شخصی توسط خود فرد نیست،پرداخت کردن هزینه ها توسط خود فرد وابستگی او را 

 .نسبت به خانواده و بقیه کم میکند

در این شرایط شما تسلط کامل روی دخل و خرجتان دارید و به کسی پاسخگو نیستید وهرچقدر بیشتر استقالل مالی داشته باشید کمتر 

 .استرس خواهید اشت

  

 :وابستگی کمتر به دیگران-۲

رو شدن به تنهایی با مشکالت را  افرادی که استقالل کمتری دارند،تمایل بیشتری به تکیه کردن بر دیگران دارند،این افراد شهامت رو به

 .ندارند و سعی میکنند تنهایی تصمیم نگیرند

 .افراد مستقل در مقابل دیگران بیشتر مورد احترام هستند و مردم تمایل بیشتری به برقراری ارتباط با آنها دارند

  



 :افزایش اعتماد به نفس-۳

افراد مستقل مهارت و اعتماد به نفس بیشتری درمواجه با مشکالت در زندگی خود دارند. این افراد آمادگی بیشتری دارند که اگر شرایط 

 .بمانند دیگران از گرفتن اجازه یا خاصی بوجود آمد اقدامی انجام دهند تا اینکه منتظرکمک و

 شما نفس به اعتماد میشود باعث تجربیات این د وابسته خواهید داشت.مستقل بودن یعنی شما تجربیات بیشتری نسبت به یک فر

 .یابد افزایش دارید بیشتری تجربیات آنها در که اموراتی  به نسبتنسبت

  

 :استقالل عاطفی-۴

 یعنی شما تمام تصمیمات و چالش های زندگی خود را بدون دخالت کردن دیگران حل میکنید

 آنها به نیز را شما ان نیازهای احساسی و عاطفی شما را رفع کنند چنین قدرتی برای ناامید کردنزمانی که نیازی ندارید که دیگر

 .نمیدهید

  

 :وسیع شدن افق دید-۵

 .مستقل شدن از خانواده به معنی آمادگی و بوجود آمدن شرایط برای آشنا شدن با آدم های جدید و بدست آوردن تجربیات جدید است

 .وسیع تری نسبت به امورات خواهید داشت زیرا تجربیات جدید تر و بیشتری کسب کرده اید در این شرایط شما دید

  

 سخن آخر

مستقل شدن از خانواده اگر در زمان مناسب و شرایط درست اتفاق بیوفتد باعث رشد کردن و کسب کردن توانایی های جدید میشود و 

 .ر جدا شدن بدون فکر انجام شود قطعا باعث آسیب های بسیار زیادی خواهد شدخوبی های زیادی خواهد داشت،اما اگر این استقالل و دو

پس برای مستقل شدن از خانواده تمامی شرایط خودتان و توانایی های موجود خود را در نظر بگیرید و سپس تصمیم به عملی کردن این 

 .کار بگیرید

  

 


