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پیش از شناخت خودتان   
پا در راه مهاجرت نگذارید

ابتدا  از  جمعیت  جابجایی 
تمدن های  همیشگی  همراه 
انسان ها  است.  بوده  بشری 
زیست  امکان  دنبال  گاهی 
بهتر یا فرار از بالیای طبیعی، گاهی به دلیل 
جنگ هایی که خانه شان را تهدید کرده یا سایر 
مشکالت محل زندگی خود را تغییر داده اند. 
گاهی هم به اجبار از زیستگاه خود کوچانده 
شده اند. در همین 3-2 قرن گذشته، جمعیت 
زیادی در دنیا جابجا شده است. کانادا، آمریکا، 
استرالیا و نیوزیلند را اصوال مهاجران یا بردگان 

ساخته اند.
مهاجرت پدیده ای است که به خصوص از اواخر 
دهه 1350 جامعه ایرانی را تحت تاثیر خود قرار 
داد. جنگ و اوضاع خاص سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی ایران بسیاری را حتی با قبول خطرات 
بسیار با سودای زندگی در کشوری دیگر به فکر 
مهاجرت انداخته، اما گذشته از اوضاع بیرونی 
کشور مبدأ یا مقصد، خصوصیات فردی در 
ماجرای مهاجرت، امری قطعی و تعیین کننده 
است و بهتر است پیش از آنکه به فکر تغییر 
کشور محل زندگی خود بیفتیم، خصوصیاتی را 
که ممکن است در این فرایند سد راهمان شوند 
یا به کمکمان بیایند، بشناسیم. موضوع صحبت 
ما با  دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک، نقش 
خصوصیات متفاوت افراد در فرایند مهاجرت 

و پذیرش شرایط جدید زندگی است.

اهمیت مشاوره پیش از مهاجرت
: آقای دکتر! چرا مشاوره مهاجرت 

مهم است؟
به این دلیل که افراد در این روند واکنش ها و مسائل 
متفاوتی دارند و شوک بزرگ تغییر محل زندگی، 
سرچشمه استرس و فشار و اضطرابی است که 
باید شناخته و حتما مدیریت شود. بعضی افراد 
این تغییر را راحت تر می پذیرند و برای برخی 
دیگر مهاجرت امری ناشدنی و بسیار آسیب زننده 
است. به هر حال مهاجرت امروزه پدیده ای است 
که نمی توان در جامعه امروزی آن را نادیده گرفت. 
حتی می بینیم که در سال های بعد از انقالب، 
مهاجرت و فرستادن بچه های خانواده در سنین 
نوجوانی یا حتی کودکی، به صورت مد درآمد و 
نشانه ای از تشخص بود، درصورتی که در بسیاری 
مواقع این کار صرفا به دلیل چشم وهمچشمی و 
بدون توجه به خصوصیات آن فرد انجام می گرفت. 
در فضای جنگی، در طبقات متوسط یا متوسط 
مرفه بسیاری افراد به پیروی از یک سانتیمانتالیسم 
بی منطق خانه های خود را فروختند و آخرین ذره 
پس اندازشان را از بین بردند تا بتوانند جوانانشان 
را به خارج از کشور بفرستند. امروز می بینیم 
بسیاری از نوجوانان آن دوره که بدون آینده بینی 
زادگاه خود را ترک کرده اند، میانساالنی افسرده 
در کشورهای غربی هستند که در نوستالژی دهه 
50 به سر می برند. بسیاری از آنها به موفقیت های 
شغلی یا مالی خاصی هم نرسیدند. منظورم این 
است که موج اول مهاجرت بعد از انقالب نتوانست 
موفق باشد چون شتابزده و بی فکر بود. بسیاری 

نوجوانان  این  پسر، از  اغلب 
تا   10 14 سالگی بین 

که  بودند 

باید در محیط امن خانه کنار پدر و مادرشان 
زندگی می کردند، اما به جای آن در شرایطی 
نامطمئن و بدون توجه به خصوصیات فردی تنها 
ماندند. بسیاری موارد اینها سر از پانسیون های 
شبانه روزی درآوردند و امروز آدم 49 ساله تاجر 
موفق بین المللی اند که به شدت ناخن های خود 
را می جود یا مهندس موفقی که وسواس کندن 
مو دارد یا پزشکی که الکلی است. این افراد 
بچه های 10 تا 14 ساله ای بودند که به جای آنکه 
در محیط امن خانه پرورش پیدا  کنند، رفتند در 
پانسیون های شبانه روزی اروپا و آمریکا و آسیب 
دیدند. امروز دوباره موجی از مهاجرت نوجوانان 
را در خانواده های ایرانی می بینیم که فکر می کنند 

بچه ها را باید بفرستند.

جدایی نوجوانان از خانه و زادگاه را 
درست نمی دانم

: جدایی نوجوانان از خانه و زادگاه 
چه تاثیری بر سالمت روان نوجوانان می گذارد؟

محیط  سایه  نوجوانان  گفتم،  که  همان طور 
خانوادگی را از دست می دهند و باعث می شود 
نتوانند مراحل هویت یابی و استقالل یابی را در 

آرامش طی کنند. 
: عوارض بلندمدت این کار چیست؟

و  زودهنگام  جدایی های  بلندمدت  عوارض 
طوالنی در دوره نوجوانی، اضطراب سال های 
میانسالی و بزرگسالی است. همین ناخن  جویدن 
یا وسواس ریش کندن نمودهای بیرونی همین 

اضطرابی است که می گویم.
: این عوارض چقدر پایدار می مانند؟

کال دوره 8 تا 16 سالگی دوره بسیار حساسی 
است. در این دوره شخصیت فرد شکل می گیرد و 
دوری از محیط های خانوادگی و زادگاه و اقامت 
در پانسیون های شبانه روزی که اعمال زور و 
تجاوزهای از طرف همساالن قلدرتر را هم دارد، 
مخاطراتی کامال جدی هستند. درست است که 
در پانسیون های خارجی در هر گوشه و کناری 
دوربین های مداربسته وجود دارد که ظاهرا باید 
تمام محیط را زیر نظر داشته باشند، مسوولی که 
شبانه روز حواسش به اتفاقات پانسیون باشد و 
در ساعت های شب هم بیدار و هوشیار باشد، 
عمال وجود ندارد. به همین دلیل من روان پزشک 
فرستادن بچه های 10 تا 15 ساله را به پانسیون های 

کشورهای خارجی به طور کلی رد می کنم. 
موقع  مهاجرت چه  سن درست   :

است و چرا؟
سن درست سفر به خارج از کشور برای تحصیل، 
از 18 سالگی و بهتر از آن از 21 سالگی است. در 
آن موقع فرد دوره نوجوانی را طی کرده و و وارد 
دوره جوانی شده و شخصیت و هویت قابل اتکای 
خودش را پیدا کرده و به هر حال می تواند روی 
پای خودش و مستقل از خانواده به زندگی خود 
ادامه بدهد. نکته دیگری که امروزه وجود دارد، 
اما در دهه 60 وجود نداشت، شبکه های مجازی 
مانند ایمو و واتس آپ و مانند آن است که با فراهم 
کردن امکان مکالمه تصویری، درواقع فاصله ها را 
نزدیک کرده اند. شما در هر نقطه از دنیا می توانید 
هر روز پدر یا مادر خود را ببینید. این دیدارهای 
اینترنتی احساس حمایت عاطفی و روانی را در فرد 
تقویت می کنند. این امکان امروزه روند مهاجرت 
را آسان تر کرده. اینکه شما بتوانید هر روز گوشت 
و پوست عزیزانتان را ببینید، 
فرق دارد با دهه 60 
که نزدیکان خود را 

جز از طریق عکسی که 
هرازچندگاهی با استفاده از پستی که 

10 روز یا بیشتر در راه مانده بود و به 
دستتان می رسید، مالقات کنید. گذشته از آن، 
برنامه های جدید توانسته امکان مکالمه تصویری 
طوالنی مدت مثال برای یک ساعت یا بیشتر را 

فراهم کند.

نقش خصوصیات فردی در مهاجرت
با  یکسانی  برخورد  آدم ها  همه   :

فشارهای مهاجرت دارند؟
نه، افراد به نسبت شخصیت شان برخوردهای 
متفاوتی با مهاجرت می کنند. آنهایی که برونگرا 
هستند یا به فامیل وابستگی یا به زادگاه خود 
وابستگی عاطفی دارند، گزینه های مناسبی برای 
مهاجرت نیستند چون شما در کشور مقصد هیچ 

نوستالژی ای ندارید.
نمی توانند  )بدگمان(  پارانوئید  شخصیت های 
مهاجرت کنند چون این حس بدگمانی در غربت 
تشدید می شود. شخصیت های اسکیزوتایپ، 
خرافه پرداز و شگفت انگیز که اعتقادات ماورایی 
عجیب وغریب دارند هم نمی توانند مهاجرت کنند.
در گروه A، شخصیت های اسکیزوئید درونگرا، 
انزواگزین و درخودمانده می توانند مهاجرت های 
موفقی داشته باشند چون در محیط خانوادگی 
و کار خود زندگی خودشان را می سازند. این 
تیپ آدم ها نیازمند دوستان صمیمی یا ارتباطات 
اجتماعی نیستند. آنها با یک گربه یا یک سگ یا با 
چند کتاب و فیلم می توانند پیرامون خود را بسازند.
شخصیت های گروه B، خودشیفته ها، اگر پشتکار 
مناسبی داشته باشند و نظم و انضباط هم چاشنی 
شخصیت شان باشد، حتی بدون حمایت مالی 
خانواده می توانند به نحوی موفقیت آمیز روند 
مهاجرت را طی کنند چون ویژگی خودشیفته 
می تواند آنها را در پذیرش جامعه بیگانه و پیشرفت 

در آن کمک کند.
نمایشی  شخصیت های   ،B گروه  همین  در 
گزینه های خوبی برای مهاجرت نیستند. این 
شخصیت ها به خصوص دختران با شخصیت 
نمایشی در ایران پاداش های بهتری از سوی اجتماع 
دریافت می کنند. دختران نمایشی در کشور اغلب 
داوطلب ازدواج های مرفه هستند. این افراد قطعا 
در خارج از کشور چنین پاداش ها یا پیشنهاداتی 
را نمی بینند. یک شخصیت نمایشی بدون پشتکار 
و دیسیپلین در مهاجرت موفق نیست. مردان 
نمایشی هم پشتکار باالیی ندارند و کارهایشان 
عمق و محتوا ندارد. این مردان رفتارهای بدون 
عمق و سطحی و نمایشی دارند، خوش تیپ و 
خوش هیکل اند، اما افکارشان عمق ندارد، اجزا 

زیاد است اما عمیق نیست.
شخصیت های ضداجتماعی که در کشورهای مبدأ 
عمری را خالف کرده اند، در کشورهای مقصد 
می توانند موفق شوند، اما همان طور خالفکار باقی 
می مانند و وارد باندهای قاچاق و پخش مواد مخدر 

یا دزدی و گانگستری می شوند 
باندها یا خود رهبر  این 

خواهند شد. نمونه های این نوع افراد 
گاهی در رسانه ها خبرساز می شوند. این افراد 
همان خصوصیات بدنی و رفتاری پرخاشگرانه 
در کشور مبدأ را با خود به کشور مقصد می برند.
از طرف دیگر، شخصیت های مرزی )بردرالین( 
نمی توانند مهاجرت های موفقی کنند، مگر آنکه 
همزمان شخصیت های وسواسی و با دیسیپلینی 
داشته باشند. آنها به دلیل فرازوفرودهای خلقی و 
مکانیسم دفاعی دونیمه سازی شان که همه چیز را 
یا سفید می بینند یا سیاه یا مطلق خوب یا مطلق بد 
می بینند، روابط اجتماعی شان در کشورهای مقصد 
به هم می ریزد. حتی اگر تحصیالت موفقی در 
خارج کنند، در شغل یابی به مشکل برمی خورند. 
این افراد دوره های افسردگی طوالنی را تجربه 
می کنند و ممکن است بیماری دوری از وطن 
بگیرند یا به قولی هوم سیک شوند و نتوانند تاب 
بیاورند. اغلب آنها بعد از چند سال اقامت به 
کشور برمی گردند؛ ضمن آنکه ایران به عبارتی 
بهشت بردرالین هاست. می توانند قانون گریزی 
و پرخاشگری کنند، عدم کنترل خشم دارند و 
می دانند خشمشان مانند کشورهای توسعه یافته 
مشمول زندان یا مجازات های قانونی نمی شود.
نمی توانند  وابسته  یا شخصیت های   C گروه
مهاجرت کنند، مگر به طور خانوادگی و به 
صورتی که پدر و مادر یا خاله و عمویی در 
کشور مقصد همان نقش های خود در کشور 
مقصد را برعهده بگیرند و همان خدمات را 
ارائه بدهند. مهاجرت این افراد بدون همراهی 

خانواده دردسرساز خواهد بود.
شخصیت های مردم گریز و هراسان و پرهیزمدار 
و گریزان، لرزان و نگران با نام علمی اویدنت، 
اصال داوطلبان خوبی برای مهاجرت نیستند و به 
زبان ساده، عرضه جمع وجور کردن خودشان را 
در کشور مقصد ندارند. آنچنان که در کشور مبدأ 
هم فقط در اقمار خانواده و به شکل وابسته به 

سایرین می توانند گذران زندگی کنند.
شخصیت های وسواسی جبری از شخصیت های 
موفق برای مهاجرت هستند چون به شدت معتاد 
به کار می شوند و در زمینه های تحصیلی و بعد 
از آن شغلی و اقتصادی موفقیت های فراوانی 

پیدا می کنند. 
شخصیت های افسرده هم که اغلب خصوصیات 
نوستالژیک دارند، گزینه های خوبی برای مهاجرت 
نیستند، ضمن آنکه انرژی این افراد پایین است و 
دائم آینده را سیاه و ناامیدکننده می بینند و توانی 

برای جنگیدن ندارند.
شخصیت های وسواسی جبری یا شخصیت های 
با سختکوشی متعادل در کشورهای اروپایی یا 
استرالیا و نیوزیلند که نظام رفاه همگانی نسبتا 
برابر و همه شمولی دارد، می توانند بهتر خود را با 
محیط وفق دهند و احساس رفاه بیشتری  کنند، اما 
شخصیت های خودشیفته و ضداجتماعی و مرزی 
با جاه طلبی های باالتر از حد متعارف، در آمریکا 
راحت تر هستند چون اجتماع این کشور امکان 

جوالندهی بیشتری را فراهم می کند.
اینها تعریف های علمی شخصیت های مختلف 
بودند، اما عالوه بر تقسیم بندی های 
مواردی  از  یکی  کلی، 

که مهم است، پشتکار داشتن و 
خستگی ناپذیربودن فرد است.

3 فرایند 5ساله مهاجرت
: یک فرد در مهاجرت چه دوره های 

زمانی را طی می کند؟
من مهاجرت را به 3 فرایند 5ساله تقسیم می کنم. 
در 5 سال اول شما در شوک و ناباوری هستید. 
زبانتان تکمیل نشده و لهجه دارید. زبان مردم 
بومی که بریده و کوتاه واره کلمات را ادا می کنند، 
برای شما مفهوم نیست و نمی توانید منظور خود 
را بفهمانید. 5 سال اول، به خصوص 3 سال اول 
این 5 سال، دورانی است که به شدت سختی 
می کشید. در 3 سال اول معموال افراد پشیمان 
می شوند. شخصیت های سختکوش و جنگنده و 
باپشتکار این 3 سال اول را معموال تاب می آورند 
و از این دوره شوک فرهنگی رد می شوند، اما 
شخصیت هایی که تاب آوری کمتر و توانایی 
کمتری برای سازش با محیط دارند، یا آنهایی که 
هوش عاطفی و هیجانی کمتری دارند، نمی توانند 
این 3 یا 5 سال را دوام بیاورند. برای تاب آوری 
در این 3 تا 5 سال درونگرایی هایی هم در فرد 
الزم است. نمود این درونگرایی، کنسرت و سینما 
رفتن، تئاتر دیدن و کتاب خواندن یا تلویزیون 
دیدن و البته فعالیت هایی مانند دویدن، پیاده روی 
و دوچرخه سواری است. این فعالیت ها می تواند 
باعث شود که شما عالوه بر کشف محیط اطراف 
خود، انرژی برای زندگی کردن به دست بیاورید. 
در این دوره ازدواج ها غالبا موفق نیستند، مگر 
ازدواج های برنامه ریزی شده از کشور مبدأ یا اینکه 
شانس این را داشته باشید که در کشور مقصد 
با یک هموطن آشنا شوید. شوک فرهنگی در 
سال های نخست مهاجرت ممکن است بحران 
هویت ایجاد کند. اقامت در کشورها یا شهرهایی 
که جمعیت ایرانی زیادی ندارند و در آنها خبری 
از نمادهای وطنی مانند رستوران های ایرانی یا 
اجتماعات خاص ایرانیان نیست، تحمل این 5 
سال را مشکل تر می کند. حتی در مشاوره مهاجرت 
باید میزان وابستگی افراد به تابش نور خورشید 
را هم در نظر گرفت. افرادی که وابستگی به 
تابش خورشید دارند، در کشورهایی که اغلب 
روزها بارانی یا ابری است، احساس افسردگی 

خواهند کرد.
یاد  5 سال دوم، دوره ای است که غالبا زبان 
گرفته اید، تحصیالت خود را به پایان برده اید 
و اعتبارسنجی  برای شغلتان به دست آورده اید. 
می توانید کار کنید و درآمد داشته باشید. در این 
دوره نسبتا جا افتاده اید و احساس پشیمانی در 
وجودتان شعله نمی کشد. این دوره زمان مناسبی 
برای ازدواج یا به دنیا آوردن بچه اول یا دوم است. 
در این دوره ازدواج ها غالبا موفق ترند چون شما 
آرامش بهتری دارید. آرامش به شما کمک می کند 
شناخت بهتر و عمیق تری از همسر آینده خود به 
دست بیاورید. به همین دلیل ایرانیان در مهاجرت 
به کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا با فرهنگ 
نزدیک تر به فرهنگ ما، شوک فرهنگی کمتری 

را تحمل می کنند.
5 سال سوم، دوره ای است که کامال با محیط 

در همانندسازی کرده اید و 

اغلب موارد، اگر شرایط خاصی پیش نیامده باشد، 
تابعیت کشور مقصد را به دست آورده  و کم وبیش 
به مرحله ثبات رسیده اید. عملکرد شما بعد از 10 
سال با عملکرد ساکنان آن کشور همخوانی زیادی 
پیدا کرده؛ مثل آنها غذا می خورید و مثل آنها سفر 
می روید. لباس پوشیدنتان هم تا حد زیادی با 
کشور مقصد همانند شده، مگر آنکه شخصیت 
نوستالژیکی داشته باشید و در نوستالژیای خود 
زندگی کنید. هرچند حفظ یادگارهای گذشته 
کاری باارزش است، زندگی کردن در گذشته 
درست نیست. جمله معروفی است که می گوید 
»گذشته تو را رها کرده، تو گذشته را رها نکردی.« 
درست است که گذشته در روان ما جاری است 
و اثر خود را بر روانمان به جا گذاشته، اما گذشته 
مرده. مهاجرت همراه همیشگی تمدن بشری 
بوده و آن کس که به هر دلیلی زادگاه خود را 
ترک می کند، باید بینش آن را داشته باشد که 
بتواند زندگی مطلوبی برای خود فراهم کند.  
باید از نظر شخصیت و خلق وخو ارزیابی شود، 
اضطراب ها و وسواس هایش را بشناسد و میزان 

پارانویا، بدبینی، در او سنجیده شود.
: در روند تغییرات سنگین مهاجرت، 
آیا شخصیت فرد هم به طور بنیادی تغییر می کند؟

مثال  نمی آید،  پیش  کلی  شخصیت  تغییر 
شخصیت های اسکیزوئید، درونگرا، انزواگزین 
و درخودمانده، به شخصیت های خودشیفته تبدیل 
نمی شوند یا خودشیفته ها به انسان وسواسی تبدیل 
نمی شوند. شخصیت تا 18 سالگی شکل می گیرد 
و دیگر تغییر نمی کند، اما اگر تغییر هویت را 
تغییر در برخی سلیقه ها و عالیق و رویکردها 
معنی کنیم، می توان گفت تغییر هویت اتفاق 
می افتد، مثال ممکن است شما با رفتن به جامعه 
مقصد رژیم غذایی متفاوتی را پیش بگیرید یا 
اوقات فراغت تان را به گونه ای دیگر بگذرانید، اما 
همان طور که گفتم نوع شخصیت تغییر نمی کند.
که  می بینیم  روزمره  زندگی  در   :
گاهی  رویاهایی  طرح  با  افراد  از  بسیاری 
غیرمنطقی و اغراق آمیز روند مهاجرت را شروع 
می کنند. این رویاپردازی ها کجا می توانند به 

نفع یا به ضرر افراد عمل کنند؟
رویاپردازی ها در سن زیر 30 سال؛ یعنی زمانی 
که هنوز جاه طلبی جایی را در شخصیت شما 
اشغال می کند، اگر توهم آمیز، هذیان گونه، ابلهانه 
و احمقانه نباشد و به یک نسبتی منطقی باشد، با 
کمک خصوصیاتی مانند پشتکار و تالش می تواند 
راهگشا باشد. به عنوان مثال، یک دانشجوی 
جوان با رتبه ممتاز می تواند رویای طی کردن 
مدارج علمی تا دکترا را داشته باشد، اما پزشک 
متخصصی در  54 سالگی به ندرت می تواند در 
کشور مقصد به رتبه پزشکی باالتر یا  حتی رتبه ای 
که پیش از مهاجرت داشته، برسد و رویاپردازی 

در این مواقع واقع بینانه نیست.
: ازدواج در مهاجرت چگونه است؟
ازدواج قطعا مساله مهمی است و دخترانی که 
مهاجرت  راه  به  پا  باالی 30 سال  در سنین 
امکان  زیادی  حد  تا  بدانند  باید  می گذارند، 
ازدواج خود را به خطر انداخته اند. ضمن آنکه 
ایرانی ها به طور سنتی فرهنگ ازدواج با بیگانه 
را نداریم. آمار طالق بین مهاجران ایرانی بسیار 
باالست و یک وکیل مهاجرت در استرالیا به 
ایرانی اش  من می گفت 90درصد از موکالن 
بعد از رسیدن به این کشور از هم جدا شده اند. 
به این ترتیب و با توجه به آنچه گفتم، باید 
قبل از ورود به روند دشوار مهاجرت شخصیت 

خود را بشناسیم.

افراد در روند مهاجرت واکنش ها و مسائل 
متفاوتی دارند و شوک بزرگ تغییر محل 
زندگی، سرچشمه استرس و فشار و اضطرابی 
است که باید شناخته و حتما مدیریت شود. 
بعضی افراد این تغییر را راحت تر می پذیرند 
و برای برخی دیگر مهاجرت امری ناشدنی و 
بسیار آسیب زننده است


