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 روانی مهاجرت بر فرد و خانواده_تاثیرات روحی

 

 "سعادت"راضیه احسانی

 مقدمه:

مهاجرت در دنیای امروز یکی از چالشهای اساسی کشورهاست که توجه بسیاری از سیاست 

نگاهی  مداران، روانشناسان، اقتصاددانان و فعاالن حقوق بشر را به خود جلب کرده است.

( نشاندهنده سیر صعودی مهاجرت اقشار مختلف در سنین و UNHCRسازمان جهانی مهاجرت) به گرافهای منتشر شده از سوی

جنسیتهای مختلف است.گسترش مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی انجام میگیرد 

با اهداف مختلف مانند یافتن شغل خوب و (. بر این اساس مهاجرت نوعی رفتار آگاهانه است که می تواند 9: 1384)سجادپور،

 پردرآمد، ارتقا سطح تحصیلی، رسیدن به آسایش و رفاه و گریز از جنگ و نا امنی صورت پذیرد.

میالدی بدین سو مهاجرت شهروندان افغانستان و تعدادی از کشورهای دیگر به کشورهای اروپایی بزرگترین موج  2000از سال 

 تحرک و مهاجرت بوده است.

رو سازمان ملل متحد  نیکند، از ا یم یزندگ یاز زادگاه مادر ریغ یگرید نینفر در سرزم کیجهان  مرگ درنفر  35امروزه از هر 

 (www.un.org) است. دهینام یتمدن بشر خیتاردر  یانسان ییجابجا نیرا عصر بزرگ ترسال اخیر  50و مخصوصا قرن حاضر 

روانی بر فرد و افراد  -عی، فرهنگی و روحیاین در حالیست که مهاجرت و نقل مکان از جایی به جای دیگر از ابعاد مختلف اجتما

 مرتبط با وی )خانواده( برخوراد است. مهاجرین را بر اساس اهداف مهاجرت و وضعیت مدنی به چند دسته تقسیم میکنیم:

افراد مجرد: پسران یا دخترانی که به منظور رسیدن به 

موقعیتهای تحصیلی بهتر و آزادی بیشتر اقدام به 

 ه کشورهای دیگر میکنند.مهاجرت خارجی ب

افراد متاهل: مردان یا زنانی که متاهل هستند و به 

منظور کسب درآمد بیشتر و تامین زندگی خانواده 

خود به تنهایی اقدام به مهاجرت خارجی به کشورهای 

 دیگر میکنند.

مساعد سیاسی و امنیتی و رسیدن به زندگی بهتر، خانوده ها: خانوادهایی که به منظور دست یافتن به امکانات رفاهی، فرار از شرایط نا 

 بصورت دسته جمعی همراه با خانواده اقدام به مهاجرت میکنند.
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عده ای از پسران یا دختران جوان برای دست یافتن به رویاهای خود مخصوصا رسیدن به آزادی های بیشتر  ویا فرار افراد مجرد: 

انها برای رسیدن به این خواسته هایشان از هیچ تالشی کوتاهی نمیکنند تا حدی  .میکنند از فقر و کسب درآمد بیشتر اقدام به مهاجرت

که مشکالت و خطرات قاچاق انسان را به جان میخرند. برخی از این جوانان در مسیر مهاجرت غیرقانونی مورد سوء استفاده های 

 روحی ناشی از حوادث ناخوشایند( میسازد. جنسی و خشونت قرار میگیرند که انها را دچار افسردگی و تروما)ضربه

مهاجرت غیر قانونی پسران و دختران جوان فقط به مسیر مهاجرت خالصه نمیشود. انها بعد از رسیدن به کشور مقصد برای دریافت 

سابقه جرمی  قبولی خود باید مدتها تالش کنند تا کیس شان قبول شده و شرایطی مانند آموختن زبان و دوره های کارآموزی، بدون

 نیاز آنان در ح یبرخرا پشت سر بگذارند تا واجد شرایط پذیرش شوند که این روند حدا قل سه سال و بیشتر از ان طول می کشد. 

پشت سر گذاشتن دوره درخواست  و... یدزد ،یماریب ،یمانند سوء استفاده جنس کنندیتلخ و تکان دهنده را تجربه م عیسفرشان وقا

 . و تاثیرات شدید روحی و روانی می شود یافسردگ شیباعث افزای چنین افراد پناهندگی، برا

روز طی نمودن مسیر  43سالگی از ایران به مقصد اروپا اقدام به مهاجرت کرد. او بعد از  26رامین)نام مستعار( جوان افغانیست که در 

ساله  12اش برمیگردد تا استراحت کند، سروصدای پسر قاچاق به آلمان رسیده است. یک روز که خسته از وظیفه به اتاق مجردی 

همسایه که او نیز مهاجر است مانع استراحت او میشود. رامین از اتاق بیرون میشود و سر پسر همسایه داد و فریاد میکند و با عصبانیت 

لیس شکایت میکند که رامین نام، او را تهدید میکند. مادر طفل، سرو صدای رامین را میشنود که طفلش را تهدید میکند، پس به پ

ماه را در زندان سپری میکند. بعد از  6فرزندش را تهدید کرده و او را ترسانده است. رامین بخاطر ایجاد وحشت برای یک طفل، 

د. سال هنوز به عنوان پناهنده موقت در المان زندگی میکن4آزادی از زندان، شانس قبولی رامین به صفر میرسد و بعد از گذشت 

رامین از سویی نگران قبولی خود است و از سویی نگران باال رفتن سنش بخاطر ازدواج است. طبق گفته هایش مادر پیری دارد که 

در ایران منتظر قبولی رامین است و برای ازدواج، او را تحت فشار گذاشته است. رامین بخاطر فشار روانی، چندین بار خواسته تقاضای 

افغانستان را کند اما دوستانش او را منصرف کرده اند. این تنها سرگذشت رامین نیست. رامین یکی از صدها  دیپورت و بازگشت به

 و یا هزاران جوانی ست که چنین مشکالتی را در مهاجرت تجربه میکنند.

دارند اما متاسفانه برای  چنین افراد برای حل مشکالت روانی خود پس از رسیدن به مقصد، شدیدا نیاز به مشاوره و حمایتهای روانی

طی مراحل قانونی مهاجرت و پناهندگی شان مجبورند ماهها و یا سالها در محیط نا امن اردوگاه ها و یا کمپهای مهاجرین سپری 

 کنند.

سب اقتصادی افراد متاهل شامل مردان یا زنانی هستند که دارای همسر  وفرزندانی هستند اما بدلیل بیکاری، شرایط نامناافراد متاهل: 

و فقر مجبور به مهاجرت میشوند. این مردان یا زنان چون قادر به پرداخت هزینه مسافرت همه اعضای خانواده نیستند، یا از ترس 

خطرات مهاجرت غیر قانونی، مجبورند خودشان به تنهایی راهی کشورهای دیگر شوند. برخی از این افراد به این امید هستند که بعد 

این افراد در فرایند مهاجرت سه مرحله  .کشور مقصد و قبولی، بتوانند پناهندگی دیگر اعضای خانواده شان را تنظیم کننداز رسیدن به 

 جادیخود از منابع ا یشامل مراحل قبل از مهاجرت، مرحله مهاجرت و مرحله بعد از مهاجرت هستند و به خودرا تجربه میکنند که 

 .ندیآیاسترس به شمار م
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که  ردیگیم میمرحله قبل از مهاجرت، فرد تصمدر 

 یسخت میتصم نیخانه و کاشانه خود را ترک کند و ا

را در کشورش  رهیو غ یاسیس ای یو مشقت اقتصاد

در مرحله مهاجرت خطرات جانی و سپردن جان دارد.

خود به به دست افراد ناشناس و متحمل شدن هزینه 

 افتنیستقرار مرحله بعد از مهاجرت به اهای سنگین و 

مربوط  دیکشور جد کیدر  یو اداره کردن زندگ

 .شودیم

 یدسترس تواندیم یموانع زبان جهیزا باشد، در نتاسترس تواندیم یزبان شیگو نیبا چند دیاجتماع جد کیدر  یمهاجران زندگ یبرا

رده شان را ترک کخانواده یاعضاکه از مهاجران  یاریقرار دهد. بس ریتأثتحت  یو سالمت یمهاجران را به استفاده از خدمات بهداشت

 -مهاجرت یروانشناخت راتیکتاب تاث باعث افزایش افسردگی در انان میشود. )بطور معمول  نیوالد ایاز فرزند و همسر  ییجدا اند این

 (فروزش فر دیناه

دگی نیز مواجه میشوند. دوری از خانواده باعث یافته ها نشان میدهد افراد متاهلی که به تنهایی مهاجرت میکنند با مشکالت خانوا

میشود جانب مقابل که با فرزندان تنها رها شده است بار مسئولیت و مدیریت خانواده و فرزندان را متحمل شود. همسران به مثابه دو 

یند. از سویی نیز فرزندان بال خانواده در کنار همدیگر براحتی و آرامش خاطر قادر خواهند بود از پس مشکالت اقتصادی، روحی برآ

همزمان نیاز به دو الگوی تربیتی یعنی پدر و مادر دارند. فرزندان پسر در کنار پدر، مسئولیت و رفتارهای پدرانه را می آموزند و 

خصیت فرزندان دختر در کنار مادر، مسئولیتها و رفتارهای مادرانه را می آموزند. درنتیجه نبود یکی از والدین باعث شکلگیری ش

ناقص در فرزند میشود. در کنار این موضوعات نباید از آزارهای جنسی همسران غافل شد. تحقیقات نشان میدهد که برخی از 

شوهران، همسرانشان را به خانواده خود سپرده و اقدام به مهاجرت میکنند. از انجایی که در زندگی سنتی پدر ، مادر و برادران شوهر 

زندگی میکنند محیط خانواده برای عروسهایی که شوهرشان مهاجرت کرده توسط برادر شوهر نا امن همگی بصورت دسته جمعی 

 میشود. در بسیاری موارد گفته شده برادر شوهر، خانمی را که شوهرش در مهاجرت بسر میبرد مورد آزار جنسی قرار داده است. 

ی و یا رسیدن عیطب یایو بال تیآزار و اذ ،یریجنگ و درگفاهی، خانوادهایی که به منظور دست یافتن به امکانات رخانواده ها: 

چالش  کی شهیهم دیکشور جد کیمهاجرت به به زندگی بهتر، بصورت دسته جمعی همراه با خانواده اقدام به مهاجرت میکنند. 

 پر خطر و نگران کننده است. است، اما مهاجرت با فرزندان خردسال

کودک و جوان در حوادث مرتبط با  320به بعد به صورت متوسط ساالنه حدود  2014بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از سال 

در هنگام عبور از  یکیپناهجو  45هر  همچنین در این گزارش امده است ازشده اند.  دیناپد ایمهاجرت جان خود را از دست داده و 

 (www.un.org. )شوندیغرق م ترانهیمد
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برد. اما بعد از رسیدن به کشور مقصد در امارهای ارایه شده به وضوح میتوان به آسیب پذیر بودن خانواده در مسیر مهاجرت پی 

شان با نوجوان ییهافرزند نوجوان، پس از مهاجرت گاه چالش یدارا یهااز خانواده یرخمشکالت رنگ دیگری بخود میگیرند. ب

. شودیم یگاه دچار تعارضات ریمس نیاست که در ا یابی تیاست که فرد در مرحله هو یادوره یدوره نوجوان زیرا خواهند داشت،

 یک. یو تعارضات با خانواده را تجربه کنند یدرون یهاممکن است بحران زیکه در آن رشد کرده اند، ن یادر جامعه ینوجوانان حت

 است دیبا جامعه و فرهنگ جد یاو به همرنگ لینوجوان و تمارفتاری  راتییها پس از مهاجرت، تغخانواده یهاچالش نیتراز سخت

رار و پافشار بخواهند قوانین و ارزشهای خود را تحمیل کنند نوجوان میتواند با شکایت از والدین به مراجع قانونی که اگر والدین با اص

سرپرستی خود را از والدین لغو کند.از طرفی نیز والدین نمی توانند عرف و ارزشهای دینی شان را براحتی نادیده بگیرند. همچنین 

ف، نوع و مکان سرگرمی و تفریح فرزندان از مواردیست که باعث ایجاد تعارض بین فرزندان حدود مراودت و ارتباط با جنس مخال

 و والدین در دنیای مهاجرت میشود.

از بحث بحران شخصیت فرزندان که بگذریم حتی همسران نیز دچار چنین تعارضاتی می شوند. تمایل به همرنگی با محیط و فرهنگ 

را نیز ممکن است تحت تاثیر قرار دهد که این موضوع گاهاً برای طرف مقابل و اکثراً شوهر  جدید، نوع پوشش و ارزشهای همسران

 قابل قبول نیست.

در مکان  یاز دوره زندگ یااختالفات حل نشده زن و شوهر یگاهمشکل دیگر در مورد مشکالت زوجین پس از مهاجرت است.

 یاقتصاد ،یاجتماع یانواع فشارها بخاطر . پس از مهاجرت ممکن استست که ریشه ای و اساسی حل ناشده باقی مانده ا مبدأ دارند

  شوند.  منجر به طالق یتر از قبل و حتشکننده او روابط آنه افتهیشدت  یحل نشده قبل اختالفات ،دیمحل اقامت جد یو فرهنگ

اجتماعی مفید واقع شود اما آنچه که نباید از ان مهاجرت نه تنها یک پدیده مطلقا منفی نیست بلکه می تواند از لحاظ اقتصادی و 

غافل شد مهار اسیبهای روانی ست. باید قبل از اقدام به مهاجرت تمام جوانب روحی و روانی و مشکالت نقل مکان را در نظر گرفته 

 زمینه کنار امدن خود با وضعیت مهاجرت را آسانتر ساخت.

 


