
 زندگی مستقل

 مقدمه

 .است مستقل ع این مقاله همانطور که میدانید ، زندگیموضو  .رییسخانم سالم

 .مان هم بیشتر خواهد شددغدغه های فکری مان بیشتر میشود ،هرچه ما بزرگتر میشویم ، مسئولیت های اجتماعی

 .دنبال آرامش هستیم و دوست داریم در محیطی زندگی کنیم که خودمان رییسش هستیم

 . هر طور دلمان میخواهد آنرا دیزاین کنیم ، کسی مزاحممان نباشد و راحت به هرکاری که میخواهیم انجام دهیم برسیم

ما غافل از چیزهایی بودم که الزمه شروع کردن چند ماه پیش تصمیم گرفتم از خانواده مستقل شوم و تصمیمم به شدت قطعی شده بود ا

 .یک زندگی مستقل است

 !حقیقت این بود که دیگر قرار بود مسئولیت همه چیز با خودم باشد حتی هزینه خورد و خوراکم

ل آنهم با کمی بررسی و تحقیق متوجه شدم در حال حاضر باید خودم را آماده یک زندگی مستقل بکنم و قدم گذاشتن در زندگی مستق

 .در این بازه زمانی چیزی جز یک کار بیهوده نیست

تصمیم گرفتم تجربیات و مطالعاتم را در اختیار شما هم بگذارم تا اگر شما هم به دنبال شروع یک زندگی مستقل هستید ، این نکات را 

 .هم در نظر بگیرید

 چرا زندگی مستقل ؟

 ! نیست با گذشت زمان دیگر زندگی مستقل یک تابوی اجتماعی

 .خیلی از خانم ها به دالیل مختلف ، از جمله کار ، تحصیل و ... در یک شهر دیگر زندگی مستقل خود را شروع میکنند

واقعیت این است که هرچه انسان بزرگتر میشود ، خواهان استقالل بیشری میشود و الزم است که برای خود یک زندگی مستقل شروع 

 . بیشتری به دست آوردکند تا بتواند اعتماد به نفس 

 .گرچه هنوز هم در بعضی از خانواده ها در ایران این موضوع تابو باقی مانده و نمیتوانند دل از فرزندان خود بکنند

 . اما اگر واقعا قصد شما جدی باشد باالخره آنها هم با تصمیم شما کنار خواهند آمد

 .دا باید از خودتان صددرصد مطمئن باشیدقبل از هرگونه گرفتن تصمیم و اعالم آن به دیگران ابت

 آیا واقعا توانایی مستقل شدن دارید؟

 !ما انسان ها به طور کلی وقتی به دنبال یک حس بهتر و آرامش هستیم دیگر نکات منفی را نمیبینیم

مگر قرار است چه کار کنم ؟ همیشه میگفتم کاری ندارد! « تو میتونی از پس خودت بر بیای؟» حتی خود من هم در پاسخ به این سوال 

 .یک غذا درست کردن است که از پس آن برمیایم و تنها موضوع سخت هم واقعا از نظر من همین بود

اما واقعیت چیز دیگری است ! درست است که زندگی مستقل مزایای زیادی دارد اما مسائلی هم وجود دارد که شما باید از قبل برای آنها 

 .در غیر این صورت در زندگی مستقلتان شکست میخورید و این شکست عواقبی به همراه داردخودتان را آماده کنید 

 .اعتماد به نفستان کم میشود چون نتوانستید در انجام تصمیمتان موفق شوید

 .ممکن است خانواده دیگر تصمیم های شمارا جدی نگیرد
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 .دوستانی پیدا کنید که فقط به خاطر شرایطتان در کنارتان هستند

 . و حتی مسائل دیگری از جمله سوء تغذیه و کم شدن ایمنی بدن

ام پس اند را دیدههمه این مسائل واقعی هستند و من افرادی را که به علت عدم آمادگی برای زندگی مستقل ، دچار این موضوعات شده

 .مطمئنم االن اهمیت آگاهی و مساعد کردن شرایط قبل از مستقل شدن را دارید

 ای یک زندگی مستقل آماده شویم؟چطور بر

 .برای شروع زندگی مستقل مواردی هست که خود را باید برای آن آماده کنید و در ادامه قصد دارم این موارد را باهم بررسی کنیم

 استقالل مالی در زندگی مستقل

 . زندگی مستقل شامل استقالل مالی هم میشود

 !زندگی میکنند اما هزینه آب ، برق ، محصوالت غذایی و ... را از خانواده میگیرند بسیاری از جوانان هستند که جدا از خانواده

بگذارید به یادتان بیاورم شما قرار است از این سبک زندگی اعتماد به نفس بیشتری بگیرید نه اینکه هنوز هم وابسته باشید و اسم این 

 .زندگی را زندگی مستقل بگذارید

 . پس استقالل کامل مالی یکی از اولین و مهم ترین شرایط برای شروع یک زندگی مستقل است

 

 ت به سالمتیاهمی

 . از وقتی زندگی مستقلتان شروع شد ، دیگر قرار نیست کسی شمارا برای ناهار یا شام صدا کند

 .قرار نیست وسط کار کردن به شما آبمیوه یا چای بدهد

 .قرار نیست برای شما وسایلی خریداری کند که برای ادامه زندگی به آنها احتیاج دارید

ی نمیدانید چه زمانی گوشت و برنج تمام میشود و یا کی خریداری میشود اما در زندگی مستقل درست است در حال حاضر شاید حت

 .کسی نیست جز خودتان و خودتان

 .اگر قرار است روز ها ، هفته ها لب به غذای سالم نزنید بهتر است زندگی مستقل را شروع نکنید

 . ودتان هستید و خودتانچون دیگر کسی قرار نیست حواسش به سالمتی شما باشد ! فقط خ

 . اگر آنقدر حالتان بد نیست( ، داروهایتان نباید فراموشتان شوداگر مریض میشوید خودتان باید به تنهایی دکتر بروید )
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 .به طور کلی شما باید بتوانید به خوبی از خودتان مراقبت کنید و به خودتان اهمییت دهید

 آگاهی از وظایف خانه

ای که در آن زندگی میکنید چه مشکالتی برایش پیش میاید و چطور حل تم ، ممکن است ندانید در حال حاضر خانههمانطور که قبال گف

 .میشود

 . با وظایف جدیدی رو به رو میشوید اما به محض شروع زندگی مشترک ،

 .کنید شاید مجبور باشید بسیاری از وسایلی که خراب میشود از جمله المپی که میسوزد را خودتان عوض

 . ممکن است لوله آب بترکد و نیاز باشد کسی را به عنوان تعمیر کار به خانه بیاورید

 .در این صورت باید از هزینه و دستمزد ها به خوبی سر در بیاورید تا کسی نتواند شما را گول بزند

 !حتی ممکن است سوسک بیاید و کسی به جز شما برای جنگیدن با او نباشد

 .شرایط را از هر نظری مورد بررسی قرار دهید این را گفتم تا

شستن سرویس بهداشتی ، پختن غذا ، تهیه محصوالت غذایی و ... دیگر همگی برروی دوش  پرداخت قبوض ، تمیز کردن و گردگیری ،

 .شماست

 .پس قبل از شروع به زندگی مستقل نسبت به آنها آگاهی پیدا کنید و خودتان را آماده کنید

 ی در زندگی مستقلمدریت مال

 . مدیریت مالی یکی دیگر از مسائل مهم در زندگی مستقل است

 . چرا که دیگر نمیتوانید آزادانه پول هایتان را خرج چیزهایی که دوست دارید بکنید

 .باید به فکر هزینه های خانه ، خوراک و هزینه های انتظار نرفته مانند خرابی دستگاه یا هر چیز دیگری باشید

مدیریت مخارج خانه بهتر است میزان دقیق در آمد خود را بدانید و اگر درآمد ثابتی ندارید میانگین و حداقل آن را بدانید تا بعدا  برای

 .شگفت زذه نشوید

شارژ ساختمان ، مواد غذایی ، وسایل شست و شو و چیزهایی از این قبیل ، هزینه هایی هستند که همیشه باید در نظر هزینه قبوض ،

 .داشته باشید

 .همچنین گاهی اوقات شرایطی پیش میاید که از قبل پیش بینی نشده هست ، شما باید این شرایط را هم در نظر بگیرید

 .عالوه بر مخارج خانه ممکن است دلتان بخواهد کالسی ثبت نام کنید یا چیزی برای خودتان بخرید

 .بهتر است درآمد و پولی که خرج میکنید را از قبل بررسی کنید و برای آن ها آماده باشید

 کنار آمدن با تنهایی

همانطور که گفتم گاهی اوقات ممکن است مریض شوید ولی کسی نباشد که از شما مراقبت کند یا وقتی خبری خوشحال کننده به 

 .وشحالیتان را سهیم شویدگوشتان میرسد همان لحظه کسی نباشد که با او خ

 .موارد این چنینی ممکن است به اشتباه احساس تنهایی در شما ایجاد کند و حس کنید برای دیگران کم اهمییت هستید



بله ممکن است به این احساسات دست پیدا کنید اما به یاد داشته باشید گاهی اوقات این حس ها حتی در زندگی جمعی هم به شما 

ست که کامال به درون شما ارتباط دارد اما در زندگی مستقل این حس ها ممکن است بیشتر برای شما پیش و چیزیدست خواهد داد 

 .بیایند

نید و بهتر است خودتان را آماده کنید و اطالعاتتان را در این زمینه باال ببرید و بدانید چطور باید در این مواقع با خودتان موضوع را حل ک

 .د دور کنیداین حس هارا از خو

 .توجه کنید اگر قرار است با این احساسات کنار بیایید فقط در حرف و ظاهر نباشد بلکه باید این مسائل از درونتان حل شود

یکی از مواردی که میتواند در این زمینه به شما کمک کند این است که ارتباطتان را با خانواده به طور کلی قطع کنید ! هنوز هم  

 .جمع های خانوادگی حضور پیدا کنید تا این حس را کمتر حس کنیدمیتوانید در 

 .در زندگی مستقل ، به راحتی نه بگویید

سروکله کسانی پیدا میشود ممکن است بخواهند روزی خانه شمارا قرض  درست زمانی که شرایطتان برای زندگی مستقل محیا شد ،

ختلف زیاد و زیادتر میشود و اگر توانایی نه گقتن نداشته باشید بعد ها دچار بگیرند یا پیش شما بمانند و همینطور درخواست های م

 .مشکل خواهید شد

 ! الزم نیست همه این مسئله را بفهمند از همین ابتدا الزم نیست به همه بگویید قرار است برای خودتان مستقل زندگی کنید !

 .همان آشنایان نزدیکتان بدانند کافیست

پیش آمد که الزم شد به دیگران هم بگویید ، میتوانید بگویید اما یادتان باشد ، نباید به هیچ عنوان شرایطی را که  بعدها اگر شرایطی

 . دوست ندارید بپذیرید

 .برای خودتان حریم و چهارچوبی تعیین کنید و به هیچکس اجازه عبور از آن را ندهید

 برنامه ریزی در زندگی مستقل

 . ه ریزی بسیار مهم استدر زندگی مستقل ، برنام

 .چرا که ممکن است در طول روز به کارهایی بپردازید که باعث میشود از تنهاییتان بیشتر لذت ببرید و زمان از دستتان برود

 .اید طوری که آخر شب متوجه شوید به کارهایی که اولویت اول دارند نرسیده

 .زمان از دستتان در برودیا ممکن است بخواهید مهارتی را کسب کنید اما باز هم 

 . برای این که این اتفاق نیوفتد من خودم یاد گرفتم از برنامه ریزی دقیق استفاده کنم

 .برای وظایفی که در خانه میخواهید انجام دهید ، برد یا هرچیزی که دوست دارید تهیه کنید

 . م بندی کنیداز شب قبل یا صبح که بیدار میشوید ، آنهارا برای خودتان بنویسید و تای

 .اینگونه زمان کمتری از دست خواهید داد

 .تعیین یک جایزه برای خودتان است یک راهکاری که در پایان دادن کارها به شما کمک خواهد کرد ،

 . در ادامه به سواالتی میپردازیم که شخصا از کسانی که زندگی مستقل دارند پرسیدم

 خرید کردن در زندگی مستقل چگونه است ؟



 . امادغدغه هایی را به همراه دارد خرید کردن برای یک نفر به ظاهر آسان است ،

چون شما باید هر بار به اندازه یک نفر خرید کنید تا چیزی در خانه خراب نشود و این امر موجب آن است که هر روز یا شاید یک روز در 

 . میان نیاز باشد به خرید بروید

 . وضوع گاهی اوقات سخت باشدبه همین دلیل ممکن است این م

 با خستگی در زندگی مستقل چه کنیم؟

 .اغلب کسانی که به صورت مستقل زندگی میکنند ، باید خودشان مسئولیت تمیز کردن خانه را هم برعهده بگیرند

 .که گاهی اوقات به علت خستگی این امر بسیار طاقت فرساست

اگر ماشین ظرفشویی نداشته باشید( ،آشغال های روی نه برسید ، ظرف ها یک طرف )برای مثال ممکن است شما خسته از سر کار به خا

 .زمین یک طرف دیگر

 .بهترین راه حل این است که اجازه تلمبار شدن این موارد را ندهید

 .اذیت شما نشود اگر ظرفی کثیف میشود یا جایی نیاز به تمیزی دارد همان لحظه آن کار را انجام دهید تا در آخر این موضوع باعث

 غذا

 .یکی دیگر از موارد مهم غذاست که اغلب اوقات خسته به خانه میرسید و حاال واقعا حوصله ایستادن پای گاز را ندارید

 .از طرفی هم امکان اینکه هرروز غذای آماده بخورید وجود ندارد زیرا در آخر چیزی از سالمتتان باقی نمیماند

 .ست کردن غذا اختصاص دهید و غذای خود را برای یک هفته پک کنید تا درگیر این مسئله نشویدتوصیه میکنم روزی را برای در

 حواس جمع

 .وقتی به صورت مستقل زندگی میکنید باید حواستان خیلی جمع باشد

 . کلیدتان جا نماند

 .موقع خروج از خانه ، گاز و یا مواردی که میتواند خطرناک باشد روشن نباشد

 . این چنینی موجب دردسر میشوداکثرا موارد 

اگر در این زمینه همانند من فراموشکار هستید پیشنهاد میکنم برگه ای به جلوی در بچسبانید و یا یک کلید یدک به یکی از آشناهایتان 

 .بدهید تا مجبور نشوید به دنبال کلید ساز بگردید

 مزیت های زندگی مستقل

 . زندگی مستقل مزیت های خودش را هم دارد

 . باال رفتن اعتماد به نفس فرد است اولین و مهم ترین مزیت که چندین بار هم در مقاله به آن اشاره کردم ،

 .همین که ببیند دیگر نیازی به کمک دیگران برای ادامه زندگی خودر ندارید ، بسیار در اعتماد به نفس او تأثیر گذار است

 .برای زندگی مشترک یکی دیگر از مزیت های زندگی مستقل استآشنایی با مسئولیت های زندگی و آماده شدن 



بسیاری از افراد تنها پس از ازدواج از خانه پدر و مادر خود جدا میشوند که در این صورت تازه شروع به آزمون خطا کردن در زندگی 

 .میکنند مستقل ایزندگی داشتن برای  مشترکشان

 .اما با داشتن زندگی مستقل شما میتوانید پخته تر وارد یک زندگی مشترک بشوید ت یا خوب ،البته من اصال نمیگویم این موضوع بد اس

 .شما با داشتن زندگی مستقل میتوانید مهارت هایی از جمله مدیریت مالی ، مدیریت خانه و ... را باال ببرید

 نکته

 !زندگی مستقل به هیچ عنوان به معنای پشت کردن به خانواده یا بد شدن با آنها را ندارد

 .ی موجودات دوست دارند برای به دست آوردن حس ارزشمند بودن تجربه کننداستقالل حسی است که همه

 .همچنین زندگی مستقل ، تنها به معنای داشتن یک خانه جدا نیست

 .موارد زندگی روی پای خودتان بایستید یشما باید بتوانید در همه

 سخن آخر

 .همانطور که خودتان متوجه شدید ، زندگی مستقل خوبی ها و بدی هایی دارد

 .ایستداما به یاد داشته باشید که یک خانم رییس وقتی تصمیمی میگیرد ، پای تمام عواقبش ، چه خوب چه بد می

کاری کنم که از تصمیمتان پشیمان شوید ، فقط خواستم مواردی را به شما بگویم که  من قصد نداشتم در این مقاله شمارا بترسانم و

 .اغلب اوقات یا چشم هایتان را میبندید یا به شما نمیگویند

 . هر مسیری که بخواهید در آن قدم بگذارید مطمئنا عواقبی به همراه دارد

از کسانی که با تجربه هستند سوال کنید و بعد اگر شرایط واقعا مساعد  پس مثل یک خانم رییس ابتدا کامال راجع به آن مطالعه کنید ،

 .بود دست به اجرا کردن تصمیمتان بزنید

  

 


