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تاثیر مهاجرت بر سالمت سالمندان

زندگی در غربت

 سمیه 
مقصودعلی

 این روزها تعداد کسانی که از کشورهای 
در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته 
مهاجرت می کنند، کم نیست. گروهی از 
نیز  گروهی  و  هستند  میانسال  و  جوان  مهاجران  این 
به  اقدام  فرزندانشان  مهاجرت  دنبال  به  که  سالمندند 
دائم در کشوری دیگر  یا  اقامت موقت  ترک وطن و 
کشورهای  به  مخصوصا  مهاجرت  دنبال  به  می کنند. 
جهان اول مسلم است که فرد از شرایط زندگی بهتر 
شد  خواهد  بهره مند  بیشتری  بهداشتی  مراقبت های  و 
فردی،  زندگی  در  چشمگیری  تغییرات  مهاجرت  اما 
اجتماعی و شغلی افراد ایجاد می کند که نباید آنها را 
نادیده گرفت. تحقیقات در رابطه با مهاجرت، روابط 
اجتماعی و سالمت افراد به ویژه سالمندان مهاجر محدود 
است، با این وجود در این مقاله سعی کردیم به جوانب 

گوناگون این موضوع بپردازیم.

مهاجرت و سالمت سالمندان
هستند  جوانانی  می کنند،  مهاجرت  که  کسانی  بیشتر 
می برند  سر  به  کامل  سالمت  در  جسمی  نظر  از  که 
بررسی  آنها  پزشکی  پرونده  مهاجرت  از  قبل  و حتی 
شود.  اطمینان حاصل  کاملشان  از سالمت  تا  می شود 
نکته دیگر اینکه اغلب کسانی که مهاجرت می کنند نگاه 
این  و  دارند  آینده خود  و  زندگی  به  خوش بینانه تری 
خوش بینی در سالمت جسم و روان آنها نیز تاثیر گذار 
داده  نشان  میان  این  در  انجام شده  بررسی های  است. 
معموال افراد مهاجر در یک سرزمین در مقایسه با بومیان 
همان منطقه، سالم تر و طول عمر باالتری دارند اما این 
موضوع را نیز نباید از یاد برد که گاهی با توجه به شرایط 
اقتصادی و زبانی مهاجر و دسترسی اش به مراقبت های 
بهداشتی و بیمه های درمانی و گاهی تبعیضات نژادی، 
عواملی مانند رژیم غذایی فقیر، کاهش فعالیت فیزیکی 
می تواند  دخانیات  یا  الکل  مصرف  در  افراط  حتی  و 
به طور کلی، مهاجران  سبب مشکالت سالمت شود. 
سالمند که تصمیم به ترک وطن می گیرند باید با مسائل 
متعددی دست وپنجه نرم کنند. آنها افراد زیادی را از 
توان  بیایند،  کنار  مساله  این  با  باید  و  می دهند  دست 
فعالیت آنها کاهش می یابد و هویت آنها تغییر می کند 
و باید با این تغییرات انطباق پیدا کنند. این تغییرات و 
انطباق با آنها تا حد زیادی به تغییر نقش اقتصادی فرد 
سالمند در اجتماع و خانواده بستگی دارد. این تغییرات 
می شود.  خانواده  در  سالمند  فرد  جایگاه  تغییر  باعث 
افراد سالمند آسیب پذیرند و برای حفظ استقالل خود به 
دیگران نیازمند هستند. بیماری های جسمی و روانی از 
عوامل دیگری هستند که بر توانایی های فرد اثر می گذارند 
و جایگاه فرد سالمند را در خانواده تغییر می دهند و 

وابستگی او را بیشتر می کنند. سالمندانی که دست به 
مهاجرت می زنند یا مجبور به مهاجرت می شوند باید 
نه تنها با مسائل فوق دست وپنجه نرم کنند، بلکه باید 
با ضربه های حاصل از مهاجرت، تغییرات ارزش های 
خانوادگی و فرهنگی در جامعه و به هم ریختن روند 
طبیعی زندگی خود هم مقابله کنند. این افراد امکانات 

محدودتری برای مقابله با این مشکالت دارند.

تاثیر محل زندگی 
محله ای که سالمند به آنجا نقل مکان می کند، با توجه 
فراهم می کند  برای رفاه سکنه  منابعی که  ایمنی و  به 
تاثیر بگذارد. به  می تواند بر سالمت مهاجران سالمند 
طور معمول مهاجران در مقایسه با بومیان یک کشور 
مالی شان  توان  و  دارند  پایین تری  تحصیالتی  سطح 
ضعیف تر است. سالمندان مهاجر در مقایسه با جوانان 
معموال ناچار به زندگی در محله های فقیرتری هستند 
که گاهی کیفیت زندگی در آنها بسیار پایین و میزان 
مسائل  همین  است.  باالتر  نسبت  به  جنایت  و  جرم 

می تواند سالمت فرد را تهدید کند. 
نکته قابل توجه که در برخی تحقیقات دیده شده اینکه 
زندگی مهاجران سالمند در مناطق و محله های مهاجر پذیر 
بین  همبستگی  و  کمک  حس  دلیل  به  باال  تراکم  با 
همسایگان و توانایی تکیه بر آنها برای کمک و همچنین 
همزبانی که امکان دوستیابی را افزایش می دهد می تواند 

سبب بهبود کیفیت زندگی سالمند شود. 

مشارکت های مذهبی
مشارکت مذهبی نوعی مشارکت اجتماعی است. نتایج 
با  مقایسه  در  مسن تر  مهاجران  داده  نشان  بررسی ها 
جوان تر ها مشارکت مذهبی بیشتری دارند و آن گروه 
از سالمندانی که در فعالیت های مذهبی شرکت می کنند 
کمتر دچار مرگ زودرس و اختالالت روانی و شناختی 
می شوند. از سوی دیگر، سازمان های مذهبی، خدمات 
و  اجتماعی  در حمایت  که  می کنند  اعطا  اجتماعی ای 
کنترل رفتارهای ناسازگار با سالمت از جمله مصرف 

الکل و دخانیات در سالمندان موثر است. 

زندگی با دیگر اعضای خانواده
اغلب مهاجران به دالیل مالی، اجتماعی و فرهنگی با 
دیگر اعضای خانواده خود زندگی می کنند. آمار نشان 
می دهد تعداد سالمندان مهاجری که در یک خانه با دیگر 
اعضای خانواده زندگی می کنند بیش از سالمندان بومی 
است. این کار هم به نفع سالمندان مهاجر است و هم 
فرزندانشان زیرا سالمندان با نگهداری از نوه ها فرصت 
کار و کسب درآمد را برای فرزندان و جوان تر ها باال 

متقابل  می برند. احساس مسوولیت و احساس روابط 
برای رفاه ذهنی مهاجران سالمند مفید است.

نمی  کند،  فرزندانش زندگی  با  در صورتی که سالمند 
ازدواج گزینه مناسبی است. طبق آمار درصد ازدواج 
است.  بومی  سالمندان  از  بیش  مهاجر  سالمندان  میان 
ازدواج از طریق منابع مشترک درآمد، حمایت مشترک 
و همچنین کنترل اجتماعی رفتارهای بهداشتی موجب 
سالمت بهتر می شود. همسران اغلب در زمان نیاز به 
یکدیگر یاری می رسانند و از لحاظ مالی، اجتماعی و 

عاطفی از یکدیگر حمایت می کنند.

روابط اجتماعی
مهاجران  برای  می شود  سعی  مقصد  کشور  در  گرچه 
شبکه های اجتماعی در جهت تقویت روابط اجتماعی 
ایجاد شود، توانایی مهاجران برای ایجاد دوستی و حفظ 
ارتباط  این موضوع  نیز مهم است و  اجتماعی  روابط 
تحصیالت  و سطح  مانند سن  متغیرهایی  با  مستقیمی 
دارد. متاسفانه آمار نشان می دهد در سالمندان مهاجر، 
خارج  سبب  می تواند  بیماری ها  و  جسمانی  ناتوانی 
نشدن فرد سالمند  از منزل یا رانندگی شود و به ویژه 
در اماکنی که سیستم حمل و نقل عمومی قوی نیست 
سبب انزوا و تنهایی فرد سالمند شود. گاهی حتی در 
شرایط سالمت مناسب، ناتوانی فرد در برقراری ارتباط 
زبانی، می تواند سبب گوشه گیری و افسردگی سالمند 
آشنا  و  خانواده  اعضای  دیگر  با  زندگی  مهاجر شود. 
بودن سالمندان مهاجر با تکنولوژی می تواند به تقویت 
با  کار  به  آشنا  سالمندان  کند.  کمک  اجتماعی  روابط 
تلفن های هوشمند باعث می شود بتوانند روابط بین الملل 
خود را با دوستان و آشنایان در خارج از کشور حفظ 
کنند. به طور کلی نباید از یاد برد مهاجرت تجربه ای 
به کاهش  اجتماعی می تواند  اما روابط  استرس زاست 

بار و بهبود سالمت کمک کند.
به طور خالصه باید گفت سالمندان قبل از مهاجرت 
باید به شکلی معقول به بررسی امکانات خود، شرایط 
کشوری  فرهنگی  چارچوب  و  روانی شان  و  جسمی 
که می خواهند به آن مهاجرت کنند، بپردازند. در غیر 
این صورت و به دلیل آمادگی نداشتن، برخورد و حل 
مشکالتی که با آن مواجه خواهند شد دشوارتر و احتماال 
غیرممکن می شود. در صورت تصمیم به مهاجرت فرد 
سالمند، سایر اعضای خانواده باید نقش مهمی در جا 
برعهده  مهاجر   سالمند  فرد  موفقیت  تداوم  و  افتادن 
بگیرند. همه باید تالش کنند تجربه مهاجرت برای فرد 
مثبت  زده،  کار خطیری دست  به چنین  که  سالمندی 

باشد و کیفیت زندگی او را باال ببرد.
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مجموعه اي از استرس هاي مختلف طی زندگي به 
فرد وارد مي شود. این استرس ها باعث مي شوند 
دست به کارهایي بزنیم تا بتوانیم خودمان را با 
شرایط استرس زا و تغییر هاي احتمالي هماهنگ 
بتواند  فردي  اگر  ببینیم.  آسیب  کمتر  و  کنیم 
خودش را با استرس و شرایط استرس زا تطبیق 
عادي  روال  به  زندگي اش  مدتي  از  پس  دهد، 
اختالل  دچار  صورت  این  غیر  در  برمي گردد، 
انطباقي و عوارض آن مانند اضطراب و افسردگي 

خواهدشد.
باالترین استرسي که به هر فردي وارد مي شود، 
باالترین  ما  البته در فرهنگ  فوت همسر است. 
عدد استرس که همان 100 است، به فوت فرزند 
اختصاص دارد. تصادف، تغییر محل کار یا زندگي 
مهاجرت  استرس هاست.  جزو  هم  )مهاجرت( 
نیز تعداد زیادي از عوامل استرس زا مانند تغییر 
محل سکونت، تغییر فرهنگ، تغییر محل شغل، 
تغییر محل تحصیل، تغییر عادت غذایي و تغییر 
این  از  هریک  که  دارد  دنبال  به  را  آب وهوا 
استرس ها به تنهایي هم مي توانند زندگي فردي و 
اجتماعي افراد را تحت تاثیر قرار دهند. دوري از 
خانواده هم یکي دیگر از استرس هاي مهاجرت 
که  فردي  هر  گفت  مي توان  مي شود.  محسوب 
مکانیسم هاي انطباقي او پایین تر باشد، بیشتر در 
معرض این استرس ها قرار مي گیرد. کودکان و 
سالمندان جزو همین گروه از افراد هستند که به 
راحتي نمي توانند با پدیده مهاجرت کنار بیایند. 
افسردگي  خطر  بودن  باالتر  دلیل  به  طرفي،  از 
سالمندان،  در  جسماني  بیماري هاي  به  ابتال  و 
استرس هاي مهاجرت  ممکن است مشکالت و 
براي آنها حتي بیشتر از کودکان هم باشد. یکي 
دیگر از مشکالت مهاجرت براي سالمنداني اتفاق 
مانند  آنها  خانواده  نزدیک  اعضاي  که  مي افتد 
فرزندان یا خواهر و برادرهایشان به مکان دوري 
مهاجرت  ازدواج،  تحصیل،  مي کنند.  مهاجرت 
از  یکي  آنها  فوت  یا  خانواده  افراد  و  فرزندان 
سالمندان  به  که  است  استرس هایي  بزرگ ترین 
مي شود  وارد  باال  سنین  در  ما  بزرگ ترهاي  و 
هم  آنها  خود  اگر  حتي  گفت  مي توان  بنابراین 
دچار  نزدیکانشان  مهاجرت  با  نکنند،  مهاجرت 
استرس مي شوند. باال بودن استرس مهاجرت در 
کودکان به این دلیل است که وابستگي بیشتري 
به اطرافیان خود از جمله پدربزرگ، مادربزرگ، 
دارند  همکالسي هایشان  و  دوستان  عمه،  خاله، 
و دور شدن یکباره از آنها برایشان کار چندان 
از مهاجرت، هر  البته منظور ما  ساده اي نیست. 
به  کشور  یا  شهر  محله،  یک  از  مهاجرتي  نوع 
این  دیگر است. هرچقدر  یا کشور  محله، شهر 
مهاجرت به منطقه اي دورتر، با تفاوت عمیق تر 
فرهنگي و دوري بیشتر از اعضاي خانواده باشد، 
استرس آن هم بیشتر و تحملش براي سالمندان 

مي شود.  سخت تر 
اصطالح »شوک فرهنگي« براي گروهي از افراد 
استفاده مي شود که با مهاجرت و ورود به فرهنگ 
جدید، دچار اختالل هاي مربوط به فرهنگ پذیري 
گرفتن  قرار  از  ناشي  اختالل ها،  این  مي شوند. 
مي تواند  که  است  جدید  آدابي  و  فرهنگ  در 
براي فرد مهاجر مشکل ساز شود و او را دچار 

کند.  فرهنگي«  »شوک 
با توجه به آسیب پذیرتر بودن کودکان و سالمندان 
از  پیش  است  بهتر  مهاجرت،  پدیده  برابر  در 
تصمیم به انجام چنین کاري، حتما تمام زوایاي 
بچه ها  با  کردن  صحبت  با  و  شود  سنجیده  آن 
رو  پیش  جدید  شرایط  با  را  آنها  سالمندان،  و 
زندگي  محل  و  جدید  فرهنگ  درباره  و  آشنا 
با  جدید صحبت کنند تا ورود به محلي جدید 
فرهنگي ناشناس و کامال متفاوت آنها را دچار 

نکند. استرس 
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