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 چكيده

هاي مهاجر در علوم اجتماعي خصوص جماعتبه، بهداشت رواني افراد
از مباحث مجادله برانگيزي است و نقش آن در سبک زندگي افراد و  متأخر

توان  ،هاشناخت توانايي ها مورد توجه قرار گرفته است.حيات اجتماعي آن
، مشاركت جمعي، سودمندي براي اجتماع، مقابله با فشارهاي طبيعي زندگي

خود خوديبه، مهاجرتشوند. امر ازجمله عناصر مهم اين بهداشت تلقي مي
هايي چون يادگيري چالشزيرا ، سازدموضوع بهداشت رواني را مطرح مي

 ي ازدور، وضعيت اقتصاديابهام در ، هاي فرهنگيتفاوت، زبان جديد
 فرهنگ پذيري را فرايند هر مهاجرو اجدادي و ... براي  ءسرزمين آبا

رسد كه همه مهاجرين جهت بهبود سازد. هرچند به نظر ميمي آوراضطرا 
هايي جهت سازگاري بيشتر و بهتر با تالش، وضعيت خود در فرهنگ جديد
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هر مهاجر نسبت به شرايط محيطي و شخصيتي خود ، آن دارند. در عمل
جدايي و حاشيه ، همانندي، فرهنگ پذيري )انطباق براي اي راراهبرد ويژه

 بستهكند كه پيامدهاي هركدام متفاوت از ديگري است. انتخا  مي گزيني(
 او رواني -روحي آسايش ميزان ،راهبردها اين از هركدام تحميل يا انتخا  به

 مهاجر ،اول ردراهب دو در ،ترتيب بدين بود. خواهد متفاوت جديد محيط در
 خواهد برخوردار آخر راهبرد دو به نسبت كمتر اضطرا  و بيشتر آسايش از

 و اجتماعي ،اقتصادي ،شخصي مانند ،خود هايويژگي ساير به توجه البته بود.
 ايفا مهمي نقش رواني آسايش اين در ،اجتماعي سرمايه وضعيت خصوصبه

 هاي)مصاحبه شناختيانسان هايروش از استفاده با مقاله اين در كرد. خواهند
 مفهومي چارچو  از گيريبهره با و مشاركت(حينهايمشاهده و ژرفانگر

 مسأله اساسي هايجنبه به اجتماعي سرمايه و پذيري فرهنگ راهبردهاي
 قم قائم شهرک در ساكن افغانستاني مهاجرين رواني آسايش و بهداشت

 است. هشد پرداخته

، فرهنگ پذيری، سرمايه اجتماعي، شت رواني: بهداهای كليدیواژه

 مهاجرين افغانستاني، مهاجرت

 

 مقدمه
ني از زندگي بشر و جوامع شد هاي جدانبخشدرمان ،بيماري و سالمت، بهداشت

با همراه شوند. هر جامعه انساني ساختار بهداشتي و نظام پزشكي انساني محسو  مي

چنين ساختاري هر يک از اعضا بر اساس  دارد. در را هاي اعتقادي ويژه خودچارچو 

درمان و  پيدايش، پيشگيري از بيماري فرهنگ مادي و معنوي محيط خود به هايارزش

ها در انسانو جسمي  روانيسالمت بهداشتي براي دستيابي به هاينگرد. برنامهميآن 

 .شوندميتدوين  همين چارچو 
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 متأخرر علوم اجتماعي بهداشت رواني ازجمله موضوعات مهمي است كه د

، 1خصوص سازمان جهاني بهداشتالمللي و بهاهميت پيداكرده است. نهادهاي بين

هايي عملياتي براي سامان توجه به اين موضوع را به كشورهاي عضو ابالغ كرده و طرح

، هابخشيدن به اين بخش مهم از سالمت انساني پيشنهاد داده است. شناخت توانايي

ازجمله ، مشاركت جمعي، سودمندي براي اجتماع، ا فشارهاي زندگيتوان مقابله ب

 (.Gordon, et al, 2017: 21شوند )عوامل مهم اين بهداشت تلقي مي

شناختي در نظر گرفته عنوان قابليتي روانهيجاني و شناختي كه به، آسايش رواني

هاي عيتكند و در برابر موقعمل مي مؤثرمطلو  و ، شود و به شيوه هماهنگمي

(. Tibolet, 2006: 12توان بهداشت رواني ناميد )ميرا ، دهدگوناگون انعطاف نشان مي

اي اساسي از تعريف سالمت سازمان بهداشت جهاني رفاه ذهني و رواني را مؤلفه

هاي معمولي شود فرد بر تنشداند و معتقد است كه سالمت در اين زمينه موجب ميمي

به حيات اجتماع خود كمک كند و در ، توليدي اهتمام بورزد به كار، زندگي فائق آيد

، دهد تا به اهداف خود برسد )طرح عملي براي سالمت روانينهايت به فرد امكان مي

 (.1: 0011، سازمان بهداشت جهاني

 سالمت رواني بر يک هر كه گيردمي شكل گوناگوني عوامل از رواني بهداشت

 ،افراد ذهن در 1«شناختي توازن عدم» تر يطوركلبه يا و 0اتتعارض .دنگذارمي اثر فرد

 تعارض حالت در فرد .دارند رواني هداشتب بر اثرگذاري پيامدهاي كه هستند يعوامل

 را خود روي پيش هايگزينه از يكي تا شد كومي فراوان رواني و ذهني نيروي صرف با

 .است همراه اضطرا  با عموماً موقعيتي چنين در گرفتن قرار .كند انتخا 

 ماندن اام .يابد كاهش تعارض ناگوارِ نتايج شودمي باعث هاراه از يكي گزينشِ معموالً

 توجه با .باشد داشته پي در را مخربي پيامدهاي تواندمي موقعيت اين در مدتطوالني

                                                 
1. World Health Organization (WHO) 

0. Conflict 

1. Cognitive dissonance 

http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/12849.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/12849.html
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 را او كه شودمي تحميل فرد به هاييديدگاه ،هاانتخا  دافعه يا جاذبه حدودوثغور به

 دهد. انجام خود بالقوه و خيالي ،واقعي منافع جهت در انتخابي دارديموا

 از باالجبار كه يابدمي حالتي در را خود فرد جاذ -جاذ  انتخا  موقعيت در

 .انگارديمناديده  را ديگر هايگزينه ناچاربه و نديگزيبرم را يكي جذا  گزينه چند بين

 به  فرد روان بهداشت بنابراين و ندارد وجود اضطرا  براي فضايي ،موقعيتي چنين در

 هايانتخا  هاآن در هك آيندمي پديد انسان زندگي طول در هاييموقعيت اما .افتدنمي خطر

 ناچاربه فرد هاموقعيت اين در دهند.مي اختصاص خود به را مهمي هايجايگاه ،مختلف

 دگرگون را او دگيزن مختلف هايجنبه يا و زيست اصل كه كندمي اتخاذ تصميمي

  .كرد خواهد

 يا دو ميان از است مجبور فرد كه دهدمي رخ هنگامي دافع-دافع انتخا  موقعيت

 مختلف دوران در برگزيند. را يكي ،ندارد رغبتي هاآن از كدامهيچ به كه ،گزينه چند

 موضوع به بسته كه آيندمي پيش يتعارض هايموقعيت اين از فراواني موارد زندگي

 فرد به را آن از ناشي اضطرا  و رنج از ميزاني و دارند اهميت بيش يا كم فرد ايبر

 به يا و شوند تكرار اگر ويژهبه ،هاييموقعيت چنين در گرفتن قرار .دنكنمي تحميل

 .داشت خواهند جدي منفي تأثيرات فرد رواني بهداشت بر ،شوند كشيده درازا

 دو از يكي انتخا  كه گيردمي قرار وضعيتي در فرد گاهي تعارضات گونهاين در

 .است كننده طرد ديگر سويي از و پركشش سويي از متضادي شكل به گزينه چند يا

 ناي از را او تصميم اين مصائب تصور اما دارد مهاجرت به يديشد ميل كه فردي مثالً

 شيريني كه خورديبرم مشكالتي به مهاجرت انجام از پس كه فردي يا و كندمي منع ارك

 را اضطرا  درجه باالترين معموالً تعارضات گونهاين كشاند.مي تلخي به را او تصميم

 د.نكنمي تهديد را او رواني بهداشت و تحميل فرد بر

 با خود زندگي در ،ناخواهخواه افراد همه كه گفت توانمي طوركليبه

 حل .دهندمي قرار تعارض از ايگونه برابر در را هاآن كه شوندمي مواجه هاييموقعيت

 هاآن از يكي كه شوندمي مربوط فرد شخصيتي هايويژگي به رضاتاتع گونهاين

http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/12849.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/12849.html
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 بهداشت كه دهستن هاييانسان است. رواني استحكام از مطلوبي ميزان برخورداري

 محافظت گوناگون هايشيوه به آن از و دهندنمي قرار تهديد معرض در را خود رواني

 نهايت در و زنندمي دست تعارض وضعيت واكاوي به خود ژهيو كارهايراه با ،كنندمي

است و  پيچيده موضوعيسالمت رواني اصوالً  كاهند.مي آن اضطرا  آفريني درجه از

استعداد » از باشدعبارت  توانداما مي، راحتي تعريف دقيقي از آن ارائه دادتوان بهنمي

در ي پذيرانعطاف، و خوشايندي در كار مؤثرانجام عمل ، هماهنگي ايجاد براي يوانر

، اخذ تصميمات درست در توانمندي، تعادل بازيابيهاي دشوار و توانايي براي موقعيت

ايفاي  و كنترل هيجان و اضطرا ، ماديدر برابر محيط انساني و  مسئوليتاحساس 

 «.هاي اجتماعينقشسالم 

 خود روزمره زندگي شرايط بهبود قصدبه مردم از زيادي عده مروزا جهان در

 هاييصحنه با مقصد در مهاجر فرد ،موارد از بسياري در زنند.مي مهاجرت به دست

 مجبور صورت اين در ،است ناهمخوان خود مبدأ جامعه بافرهنگ كه شودمي مواجه

 نشان خود از هاييواكنش يدجد جامعه گفتارهاي و كردارها ،رفتارها برابر در شوديم

 كند. اختيار موضع هاآن پذيرش وعدم پذيرش به نسبت و (1111 ،)ميرزائي دهد

 مقصد جامعه با پذيريانطباق در مشكالتي ايجاد باعث تواندمي امر اين در گيريتصميم

 دشواري دهد. قرار توجهيقابل وبيشكم فشارهاي معرض در را او كه جايي تا گردد

 ،اقتصادي تنگناهاي وجود ،جديد وضعيت به نسبت يناآگاه ،زباني ارتباط يبرقرار

 تلقي مهاجرين مسائل ترينمهم از توانندمي رواني مشكالت و اجتماعي يهايآشفتگ

 رواني بهداشت در پذيري فرهنگ نقش اهميت اينجا در (.,Lii :2004 402) شوند

 شود.مي هويدا وضوحبه مهاجرين

 شئون بركه اثرات گوناگوني  عالوه بر، ديگر مكانيبه  كانممهاجرت از يک 

آورد كه به وجود مي ي رامتعدد نيز مسائلي ازنظر سالمت رواني، زندگي دارد مختلف

با ميزاني از  عموماًفرهنگ پذيري . فرايند گرددفرهنگ پذيري او برمي نحوه همانا به

http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/12849.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/12849.html
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 يهاساير جنبه بر تواندي( و اين خود مMarta, 2001: 841اضطرا  همراه است )

 .(,Yourenkoski :1998 223)گذارد. ب اثر زندگي

 مهم قدرآن شودمي متحمل ،ديگري فرهنگ با رويارويي در ،فرد كه فشاري گاهي

 موجب هويتي هايدگرديسي و ديني هايدگرگوني مانند موارد برخي در كه است

 شوک» به توانندمي تغييرات اين گاهي گردد.مي او زندگي در بنياديني هايدگرگوني

 نسبت را خود او كه جايي تا كنند ايجاد فرد در يديشد ناراحتي و نجامنديب «1فرهنگي

 در اضطرا  گفت توانمي ،وضعيت اين در واقع در بيابد. بيگانه كليبه ،فرهنگ آن به

 رپذيامكان رواني چالش و اختالل هرگونه و شد کمي كمين پذيري فرهنگ فرايند

 نظرات از دفاع از ناشي مشكالت به بيشتر مهاجرين بين در رايج اضطرا  شود.مي

 تشويش نيز و ،(1111 ،)ميرزائي زباني دشوار ارتباط ،مالي نابسامان وضعيت ،شخصي

 تشخيص در ابهام ،خانواده اعضاي بين در بدبيني و صميميت حس تشخيص در

 به نسبت ناآگاهي ،خوراک و ا خو وضعيت يختگيرهمبه ،ارتباطي يهاچارچو 

 ... و ديگران به نسبت احساسات ابراز در سوءتعبير ،محلي رفتارهاي هاارزش

 گردد.بازمي

 

 پيشينه پژوهش
 ،ايران در افغانستاني مهاجرين محور حول اجتماعي هايپژوهش ،80 دهه هايسال از

 ،فرهنگي ادابع به هاپژوهش اين است. داشته چشمگيري رشد ،گذشته به نسبت

 براي اند.داده نشان خاص توجه مهاجرين شناختي جمعيت خصوصبه و اجتماعي

 اقتصادي وضعيت كرد: اشاره توانمي اجمالي صورتبه زير موضوعات به نمونه

 بهداشت و جمعيتي وضعيت ،(1180 ،موحد )احمدي مهاجرين جمعيتي و اجتماعي

 و مقدس ؛1178 ،ارقامي و معموري ؛0005 ،پيران ؛1181 )پرويش مهاجران باروري

                                                 
1. Culture shock 
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 مهاجرين فرهنگي تغييرات ،(0011 ،ديگران و شوازيعباسي ؛1181 ،زاده واعظ

 ؛1181 ،بابايي علي و ها)جمشيدي افغانستان به مهاجرين بازگشت ،(1185 ،)محموديان

 ،شوازيعباسي و صادقي ؛0001 ،ديگران و عباسي ؛1181 ،عنبري و هاجمشيدي

 ،شوازيعباسي و صادقي ؛0012 ،صادقي و شوازي)عباسي مهاجرين قانطبا ،(1111

 ،ديگران و )هوگو توسعه مسأله و مهاجرين تحرک ،(0002 ،اميري و )مقدس ؛0015

 ،ديگران و شوازي)عباسي مهاجرين دوم نسل در خانواده شكل و ازدواج (0010

 به پذيرفته انجام مهاجرين رواني بهداشت حوزه در كه هاييپژوهش همچنين .(؛0010

 در اسكيزوفرني» مسأله مثالً اند.كرده توجه اساسي حال عين در و گوناگون مسائل

 فشار پيامدهاي و هاآن روزمره زندگي بر آن اجتماعي -رواني عوامل ريتأث و «مهاجرت

 سبک» (.0015 ،)جاللي است هشد داده نشان مطلوبي شكل به مهاجرت از ناشي

 براي راهبردهايي به را هاآن ،مهاجرين بر آن از ناشي رواني ارهايفش و جديد «زندگي

 ،)ميرزائي كشاندمي فرهنگي تازه دنياي با خود سازگاري افزايش و اضطرا  كاهش

 و مشكالت از «مهاجرين رواني بهداشت اجتماعي-فرهنگي بسترهاي» (.0011

 و )تامپسون دارند كايتح فردگرا به گراجمع جامعه از گذار در زنان رواني فشارهاي

 رواني فشارهاي تواندمي «هنر خالل از خودي هويت وجويجست» (.0000 ،همكاران

 پذيري فرهنگ» ميزان مواردي در يا (.0008 ،)ميرزائي سازد تحملقابل مهاجر بر را

 از (.0001 ،همكاران و )كخ باشد ارتباط در آنان تأهل و تجرد با تواندمي «مهاجران

 فرهنگ يهاشيگرا و جمعيتي يرهايمتغ جايگاه» كه است هشد تأكيد ديگر طرف

 دارد ارتباط آنان اقامت مدت طول با «مهاجرين اجتماعي -رواني انطباق در پذيري

 كه است ايمسأله «پناهندگي متقاضيان رواني بهداشت» (.0001 ،گرانيد و )اوتمن

 (.0001 ،)دليون است هشد پرداخته آن به يطورجدبه
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 شناسيروش
هايي ژرفانگر و بازِ مصاحبه، ايهاي اين پژوهش از خالل مطالعه كتابخانهداده

 آمدهدستبهشناختي و مشاهده مشاركتي در ميدان پژوهش يعني شهرک قائم قم انسان

طور متناو  به ميدان پژوهش خود به باًيتقرتاكنون  1185است. نگارنده كه از سال 

امه پژوهشي خود را در بستر مطالعه سبک زندگي مهاجرين اين وآمد داشته و برنرفت

ي كرده آورجمع 1111طور خاص در سال هاي اين پژوهش را بهيافته، شهرک بنا نهاده

 هشد انجامبندي نظري كار هاي صورتمنطق ضرورت برحسبها گيرينمونه است.

هاي محدود شايد هها به دليل نمونگونه پژوهشاين است كه نتايج پرواض است. 

گرايانه تا حدودي ي طبيعتريپذميتعماما اين كار بر مبناي  باشدي نده ميتعمقابل

هاي فراوان وجود شباهت، يدهميتعممبناي اين نوع از ممكن خواهد بود زيرا 

، حضور در يک محله از شهر قمفرهنگي در جامعه مقصد ) و اجتماعي، اقتصادي

 مبدأي متشابه در جامعه هاو خاستگاه( اتي محدودداشتن مشاغل كارگري و خدم

 هرات و مزار شريف( است.، )روستاهاي اطراف شهرهاي كابل

 

 جامعه موردمطالعه
 خارج شهر از اصفهان –آهن قم جايي كه راه، ترين نقطه شهر قمدر جنو  شرقي

 )و به شكل غيررسمي گاهي شهر قائم، قائم شهرک كه دارد وجود شهركي، شودمي

 شهرک به شمال از بياباني رهيجزشبه اين. شودمي افغانستان و افغان آباد( خوانده، كابل

مهاجرين  .شودمي منتهي باير هايبيابان به ديگر سوي سه از و، يمنتظر المهد

اند كه بيشتر آنان از قوم افغانستاني نزديک به نيمي از ساكنان اين شهرک را تشكيل داده

، ها در اقليت هستند. در اين شهرکت ديگر افغانستاني يعني تاجيکهزاره هستند. قومي

لر ، اقوام مهاجري چون ترک، اقوام ديگر ايراني مانند بوميان قمي، هاعالوه بر افغانستاني

هزار مهاجر افغانستاني در  21حدود ، . طبق آمارهاي موجودكنندزندگي مي نيز و عر 
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هزار نفر تخمين زده  11تا  رمجازيغمهاجرين  داراي كارت اقامت هستند و تعداد قم

هاي مختلف شهر قم دانشجوي مهاجر در دانشگاه 1100شود. همچنين تعداد مي

 مشغول به تحصيل هستند.

 

 چارچوب مفهومي
يک فرآيند يادگيري  عنوانبه اصوالًدر مباحث فرهنگي مهاجران  فرهنگ پذيريمقوله 

 فرهنگي -اجتماعي يک بستردر ل آن زندگي از خالكه فرد  شودگرفته مي در نظر

 اجتماعي يعني مبدأجامعه  ريشه در . اين فرآيند فرهنگ پذيريكندجديد را آغاز مي

افراد شود بلكه در نزد هاي مهاجر نميدارد. فرهنگ پذيري فقط شامل گروه ن اوليهشد

اتفاق  تند نيزداراي مراودات دائمي هستر بزرگ ايكه با جامعه هر جامعه طبقه مسلط

و  مستمرفرهنگ پذيري فرآيند  (77 :1111، و نوبخت برومند زاده) افتد.مي

. شودشامل مي رامتكثر فرهنگي  همه افراد حاضر در جامعه كهاست  ايكنشانههم

جهت درک مقوله روابط ميان فرهنگي و ارتباط متقابل افراد در جوامع ، فرهنگ پذيري

مندان به خصوص عالقهران روابط بين فرهنگي و بهدر بين پژوهشگ ،چند فرهنگي

. (0002، بري و سم ؛0001، بري. )است هشد ليمهم تبد يبه موضوع، حوزه مهاجرت

 پيامدهاي بلندمدتبا  عموماًشود كه ما مالحظه مي فرهنگ پذيريدر بررسي فرايند 

در بهداشت  رمؤثكه يكي از عوامل ، دو عامل حمايت اجتماعي ريتأثهستيم.  روروبه

نفس هاي فرهنگ پذيري در ارتباط با اعتمادبهو نگرش دنشورواني افراد محسو  مي

هاي فرهنگ پذيري به و نگرش بين شخصي هايرابطهكه  شودبه اين ختم مي

. در (1111، سم و بريگردد )منجر مينفس از اعتمادبه گوناگوني طيفگيري شكل

به  ويژگيدو پايه بر  فرهنگي خويش جديد ضايزيست فها در افراد و گروه، واقع

 توانايي -0و رواني  انطباق يا همان 1آسايش فردي -1: كننددست پيدا مي انطباق

                                                 
1. Personal Well-being 
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توان در . بر اين اساس مي(berry, 2008: 50) فرهنگي-اجتماعييعني انطباق  1اجتماعي

چنين به انطباق و هم هاآنيابي مهاجرين و دست مورد چگونگي فرهنگ پذيري

در جوامع ، مطرح كرد. در واقع اي فرهنگ پذيري مباحثي رهاوهيشدسترسي به بهترين 

، كنندرا اتخاذ نمي جامعه جديدفرهنگ  قبولبراي  ي يكسانهاوهيش افراد، چند فرهنگي

 مبدأگيرند كه متناسب با وضعيت گذشته آنان در جامعه بلكه راهبردهايي را در پيش مي

. در اينجا ما با الگويي دووجهي از فرهنگ باشدامعه مقصد و وضعيت فعلي در ج

يعني مهاجران و ، طرف اين پديدههر دو  يهادگاهيكه درو هستيم پذيري روبه

 مهاجراناوليه فرهنگ  شوند. ديدگاه اول به نگهداشتلحاظ مي، آن جامعهشهروندان 

وثي تا چه ميزان بايد در جامعه جديد آن فرهنگ مورآيا  شود به اين نحو كهمربوط مي

-هاي قوميديگر گروهبه چه مقدار بايد با  اين كه محترم شمرده شود. ديدگاه دوم

، 0به باور جان بري، هاجديد ارتباط برقرار كرد. در ارتباط با اين ديدگاهفرهنگي جامعه 

 جدايي، يدهمانن، انطباق: استراتژي تواند به كار آيدمي چهار استراتژي فرهنگ پذيري

طور اجمالي در راهبرد انطباق با رعايت فرهنگ اوليه و جامعه و حاشيه گزيني. به

رو هستيم. در راهبرد همانندي حذف فرهنگ اوليه و دريافت كامل فرهنگ ميزبان روبه

شود در جدايي فرهنگ اوليه حفظ فرهنگ جامعه جديد طرد مي، دوشجديد مطرح مي

نفي نسبت به هر دو فرهنگ اشاره دارد. ما در و در نهايت حاشيه گزيني به پذيرش م

 تر به اين راهبردها اشاره خواهيم داشت.طور مفصلادامه به

 مسألهاول  :در واقع در حوزه فرهنگ پذيري ما با شش ميدان رواني مواجه هستيم

چهارم ، فرد مهاجر شخصيتچگونگي  سوم، شناختيدوم الگوهاي ، جامعه جديد زبان

و در ها نگرشگيري پنجم چگونگي شكل، جامعه اوليه و جامعه جديد يابي او درهويت

 .Odenhon et, al) شوديمبر فرد وارد  فرهنگ پذيريكه در فرايند ي يفشارهانهايت 

اعتقادات و ، هانگرش، (. ناگفته پيداست كه در طي فرايند فرهنگ پذيري641 :2006
                                                 

1. Social competence 

0. John W. Berry 
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البته بايد توجه داشت كه افراد شود. رفتارهاي فرد مهاجر دچار تغييرات جدي مي

صورت سيال در توانند با راهبردهاي فرهنگ پذيري رابطه پويايي داشته باشند و بهمي

، بين اين چهار راهبرد درحركت باشند. اما بايد توجه داشت كه متغيرهاي فرهنگي

فرد بسزايي دارند: نقش سرمايه اجتماعي  ريتأثجمعيتي در اين چهار راهبرد  و اجتماعي

زبان و تركيب ، هويت فرهنگي، مدت اقامت، سن، جنسيت، مهاجر در جامعه جديد

 (.Berry, 2008: 51-52) قومي همسايگي و...

توان اذعان كرد كه فرايند فرهنگ پذيري فرد مي، هشد با توجه به مباحث مطرح

ين حتي در بهتر، مهاجر و الزام اتخاذ راهبرد براي توانايي زيست در فرهنگ جديد

بهداشت رواني ، در فرايند مهاجرت، ديگرعبارتآور خواهد بود. بهاضطرا ، شرايط

تواند آسايش فردي و خانوادگي مهاجر شود كه ميمهاجر دستخوش تغييرات جدي مي

گيرد تا را تهديد كند. ميزان اين تهديد بستگي به راهبردي دارد كه فرد در پيش مي

يات خود ادامه دهد. در اين فرايند فرهنگ پذيري بتواند در زيست فضاي جديد به ح

متغيرهاي  :ديگر نيز در بهداشت رواني دخالت خواهند داشت مانند مؤثرعوامل 

مدت و وضعيت ، شغل، وضعيت تأهل، تحصيالت، جنس، سنجمعيت شناختي: 

سرمايه اجتماعي و پايگاه  هاي مذهبي ومتغيرهاي فرهنگي اجتماعي: نگرش، اقامت

بنابراين در اين مقاله ما با توجه به فرايند فرهنگ  اقتصادي فرد مهاجر. -اجتماعي

بهداشت رواني مهاجرين كه سعي خواهيم كرد ، يادشدهپذيري و در نظر گرفتن عوامل 

 را مورد كنكاش قرار دهيم.

 

 راهبردهای فرهنگ پذيری
 هاينگرش كه كندمي ارائه را فرهنگ پذيري از مدلي بري، شد طور كه اشارههمان

  دهدمي قرار بررسي چند فرهنگي مورد هايرا در جامعه فرهنگ پذيري

(Berry, 2005: 50) .كندمي متمايز از هم را فرهنگ پذيري راهبرد او چهار: 
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 9راهبرد انطباق  -9

 بومي خودبه فرهنگ كه درحالياست كه شخص مهاجر  اينمنظور از انطباق 

. در شودمي پايبندآن  و به كندبرقرار ميارتباط  زنياست بافرهنگ جامعه مقصد  پايبند

وجود دارد و وفاداري به هر دو فرهنگ نوعي  واقعي فرهنگي نوعي دو، انطباق

 (Berry, 2005: 51). آوردميوجود ه اجتماعي را ب همبستگي

خواند. پدر درس مي قم ساله در حوزه علميه 15، مهاجر افغانستاني، محمد

ست كه درس حوزوي خود را در مشهد و قم كامل كرده است. همسرش هم روحاني ا

كند و بين ايران و افغانستان در حال سفر است. پدر همسرش با دولت افغانستان كار مي

رود. عموي او در تابستان و بهار با خانواده به افغانستان مي، سالي دو بار باًيمحمد تقر

كارهاي  محمدكند. د را از ايران تهيه ميدر بازار مزار شريف مغازه دارد و كاالهاي خو

براي ، در حوزه علميه حضور به دليلو  دهددر ايران سامان ميرا تجاري عمويش 

 :كارت اقامت و بيمه خود و خانواده ... مشكلي ندارد

پدرم از بچگي دوست داشت كه من درس طلبگي بخونم براي همين 

ده سالي هست كه تو حوزه  سالم بود من رو فرستاد ايران. االن 11وقتي 
اي تجاري عمويم را اينجا ارهعلميه مشغول تحصيل هستم. در كنارش هم ك

بتونن اونجا  هايدم. توي شهرک يه انجمني درست كردم كه افغانستانانجام مي
هاي فوق برنامه هاي افغاني كالسي فرهنگي داشته باشند. براي بچههاعاليتف

، كنيم ... روزهاي عيدگ افغانستان بيشتر آشنا مياونا رو بافرهن گذاريم ومي

ها رو هم ريم بچهجمعي ميدسته، ريم حرم زيارتهاي افغاني ميبا لباس
كنيم كه الاقل روزهاي عيد لباس افغاني بپوشن. باالخره بايد تشويق مي

ام هم به من كمک فرهنگ افغاني رو حفظ كرد. تو همين راه دوستاي ايراني
خوبي هستند. ما با هم  يهادوستاي ايراني كه تو حوزه دارم آدمكنند. مي

رو دعوت كردم كه با من بيايند  هاوآمد خانوادگي داريم. حتي اونرفت

                                                 
1. Integration 
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من ايران رو  ،شون هم آمد. اينجا براي زندگي همه چيز خوبهافغانستان. يكي
ها درتعنوان يک كشور شيعه كه تونسته تو دنيا مقابل ابر قدوست دارم. به

و  هايشه اونجا سنتونست ولي فعالً نميسته. كاش افغانستان هم ميايب
 «گذارند كه...ها نميطالب

توانسته بر مشكالت اداري خود فائق ، محمد با حضور در حوزه علميه، در واقع

. او باشدنداشته ، كنندپنجه نرم مي را كه بسياري از مهاجرين با آن دست و هاآنبيايد و 

سياسي -اندازه كافي ثروت دارد و از جايگاه اجتماعياي است كه بهاي خانوادهدار

خوبي برخوردار است. او با احترام به فرهنگ جامعه ايراني و حفظ فرهنگ خود در 

 .بياورداش محيط رواني آرامي را فراهم ايران توانسته براي خود و خانواده

 

 1راهبرد همانندی  -6

داده و به خود را ازدست فرهنگيت كه فرد هويت اين اس منظور از همانندي

فرد مهاجر در فرهنگ جامعه ، هماننديراهبرد در ، آوردروي مي دفرهنگ جامعه مقص

كند. در ورسوم فرهنگي جامعه ميزبان عمل ميشود و به شيوه و آدا ادغام مي جديد

 و ورسوما آد يعني از، دهدجامعه ميآن اين مرحله مهاجر اولويت را به فرهنگ 

 هنجارهاي و هاارزش اساس بر را خود رفتار و داردبرميدست  خود اوليه رفتارهاي

 كه است ايني همانندراهبرد  طرفدار رهيافت. دهدمي شكل اكثريت محيط تازه

 در تا دهند تغيير را خود فرهنگي هاينگرش و زندگي سبک و پوشاک و زبان مهاجران

ساله مدت ده سال است كه در ايران  11سيدجواد د. شون ادغام جديد اجتماعي نظم

 حضور دارد. او شيفته فرهنگ مذهبي ايران است:
من االن ده سالي هست كه ايران هستم. همه آرزوم اين بود كه بتونم تو »

ايران زندگي كنم. اينجا كشوريه كه شيعه مي تونه آزادانه زندگي كنه. وقتي 
دونيد چه حالي دارم... من هميشه براي اينجا صداي اذان بلند مي شه نمي 

                                                 
1. Assimilation 
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بهتره ... ديگه از وقتي  هامراسم اون، هايرانيرم هيئت امراسم مذهبي مي
اومدم ايران لباس افغاني نپوشيدم ... دوستت دارم براي هميشه ايران بمونم ... 
با همه مشكالتي كه تو ايران هست براي ما ولي من اينجا رو دوست دارم. 

هم مذهب اونا نيستي نمي  اين كهترند. همديگر رو براي متمدن مردم اينجا
كشن ... آگه خداي نكرده آمريكا يا هر كشوري به ايران حمله كنه من اولين 

به جنگشون ولي از شما چه پنهون آگه افغانستان  رميم پوشمينفر لباس رزم م
 ... گذارميبا خاک هم يكسان بشه من پامو هم اون جا نم

 

 1د جداييراهبر  -3

حفظ فرهنگ اصلي مهاجر و فقدان رابطه با جامعه ميزبان  اين راهبرددر واقع 

مندي به فرهنگ خودي كه عالقه آيدپيش ميجدايي براي مهاجر وقتي فكر . است

از مهاجرين  ايبه فرهنگ جامعه ميزبان ندارد. عده توجهي هيچاما ، وجود دارد

گونه كنند اينسعي مي، اجرت و مشكالت آنبه دليل شرايط نامساعد مه افغانستاني

تر از وانمود كنند كه افغانستان از بسياري جهات از ايران بهتر است و فرهنگ آن اصيل

كنند نسبت به فرهنگ ايران نگاهي از باال داشته ها سعي مي. آناستايران فرهنگ 

 باشند:

ان بهترين عنو... تو اصالً هيچ مي دوني كه رئيس جمهور افغانستان به

افغانستان بيشترين منابع زير زميني ! ... هشد رئيس جمهور سال تو دنيا انتخا 
بهترين هتل ... پول افغانستان چند برابر پول ايران ارزش دارد ...  دنيا را دارد

تو  هايرانيتو افغانستان هست كه ا ييهالياتومب! ... دنيا تو افغانستان است
 يهاافغانستان در سط  دانشگاه يهاو دانشگاه خوا  هم نمي تونند ببينند

ده... ده سال ديگه هاي ايران فقط بيكار تحويل جامعه ميمريكاست. دانشگاهآ
... نماينده آمريكا تو سازمان گردنديمونه همه بر مهيچ مهاجري تو ايران نمي

، ملل يه افغاني است! چون تحصيالتش باالست دكترا داره پروفسوره

                                                 
1. Separation 
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ولي آمريكا  ،براي انتخابات رياست جمهوري بياد افغانستان خواستيم
ميليون افغاني رو از  1نگذاشت... هجده تا كشور به ايران گفتند كه ما همه 

 هانيكشورهاي خودمون ولي ايران نگذاشت. گفت ما به ا ميبريايران م
 احتياج داريم آگه برن كشور ما دچار مشكل مي شه ...

به سياه ، برجسته كردن فرهنگ اصيل خود يجاهاجرين بهبرخي م، گاهي اوقات

 نبودن خوداز ايراني ، مسألهكردن يک  پردازند. گاهي با بزرگنمايي جامعه ايران مي

دانشجوي رشته شهرسازي در ، ساله 00كنند. يک مهاجر افغانستاني ابراز خوشحالي مي

 نويسد:ونه ميگدانشگاه دولتي ايران در صفحه فيس بوک خود اينيكي از 

اي كه يک ايراني با خود فكر تعريف ارگاسم ذهني ايراني: لحظه» -
كند كه از برترين نژاد است و كشورش برترين تاريخ فرهنگ و تمدن مي

هاي شيراز هم انگور تاكستان هحبّيک  هاندازه هستجهان را دارد و بقيه ملل به

 .«ارزشي ندارند

كاش آمريكا به ايران حمله كنه. . زده برا يه خورده هيجان..دلم لک -

 بازي كرديم بابا.... اي(جنگي رايانه بازي )يک Call of dutyمرديم از بس 

عروسي مختلط ميگيرن و توش مشرو  سرو ميكنن ولي توي ايران  -

نميدونم چرا اصرار عجيبي دارن كه عروسي تو يكي از شبهاي مقدس مذهبي 
 ميالد ائمه برگزار شه!!!

 وجود آمريكا بهتر از وجود ايران و پاكستان است.، در هر صورت -

افغانستان از نماينده ايران در مسابقات  تكواندو كاربعد از شكست ، اين مهاجر

 كند:مي چنين يادداشتي را منتشر، المپيک

دونست آگه افغانستان[ گرم ... مي ورزشكار نمايندهاهلل نيكپا ]دم روح 

مهاجرا توي ايران وخيم ميشه..: شرط معدل حريف ايرانيش رو بزنه؛ وضعيت 
هاي شناسايي سه برابر و هفتاد صدم... ماليات براي كارت 11 شد يدانشگاه م

حق خريد نان رو نداشتن... براي تحصيل در مقاطع پايه  هاي... افغان شد مي
هاي رزمي كه اساتيد كردند... تمام باشگاهبايد چند برابر پول پرداخت مي
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خودمون... طرح  تو شهرمخصوصاً  .شد داشتن درشون تخته مي افغاني
 و با نيروي مجر  در سراسر كشور آغاز مي داًيشد " ريربگيبگ" هناجوانمردان

... سفارت افغانستان در تهران توسط مردم غيور ايران بارها موردحمله شد
زد؛ ايران اهلل به حريف ايرانيش ميگرفت... به ازاي هر لگدي كه روحقرار مي

عنوان اهلل جان پيروز ميدان تو بودي كه بهكرد... روحهمه شو با ما حسا  مي
ديده در مسابقات جهاني المپيک پرچم كشور ستم مردمي مظلوم و هندينما

 در آوردي! اهتزازعزيزمان ]افغانستان[ را به 

 

 9راهبرد حاشيه گزيني  -1

و هم ، هم فرهنگ قومي خود دهد كه يک فرد مهاجرحاشيه گزيني زماني رخ مي

 كند.فرهنگ جامعه ميزبان را طرد مي

سال است كه در ايران حضور دارد. مادرش هنگام به  10حدود ، ساله 01رمضان 

ه است. او به شد هاي داخلي كشتهدنيا آوردن او از دنيا رفته و پدرش نيز در جنگ

ل است كه از خانواده اش به ايران آمده است. حدود چهار ساهمراه خانواده عمه

 كند.زندگي مي، ه و تنها در اتاقي كه با يكي از همكارانش اجاره كردهشد اش جداعمه

خاطره بسيار بدي در  كشور اوكند. بري در حاشيه شهر قم كار مياو در يک چو 

 0011. حتي سال بازگردد جاآنذهن او باقي گذاشته است و هرگز حاضر نيست به 

در ظرف كمتر ، ا به علت قانوني نبودن مدارک به افغانستان بازگرداندندبار كه او ريک

گرفته از  حال سه بار تصميمگردد. او تابهطور قاچاقي دوباره به ايران برمياز يک روز به

ايران خارج شود و به كشورهاي اروپايي مهاجرت كند ولي هر بار براي رسيدن به 

 ه است:شد بازگشته و مجبور به شد مقصد دچار مشكالتي
جا  ام يکو ما با خانواده عمه كه بچه بودم مادرم مردوقتي، تو افغانستان»

ام هم و هم از دست عمه خوردمي. هم از دست بابام كتک مميكرديزندگي م

                                                 
1. Marginalization 
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زبون  ،زدياي هر كس مي تونست من رو مشوهر عمه! خالصه به هر بهونه
ار يادمه پدرم رفته بود سفر من بديگه اي بلد نبودند فقط كتک... حتي يک

ام ه بود عمهشد دم توي خونه و لباسهام كثيفوخب كوچيک بودم رفته ب
حسابي دعوام كرد و كمي هم كتكم زد من شب شام خوردم و خوابيدم پدرم 

ام بهش ميگه ... بابام اومد منو از خوا  بيدار كرد.. يه شب كه مي رسه عمه
سالم بود...  10-10رو بخوا ... اون موقع كتک مفصل بهم زد و گفت حاال ب

و اداي  كردنديايراني من رو تو كوچه مسخره م يهابچه، وقتي اومديم ايران
وردند. منم خب نمي تونستم تحمل كنم اونا رو آلهجه من رو در مي

و  گفتنديام مزدمشون ... بعد مادراشون مي اومدند درخونه ما به عمهمي
و شب هم نوبت شوهر عمه بود. االن روزي يک  زديام هم منو كتک معمه

كه چطور از اين جهنم فرار  كنمي. همش به اين فكر مكشميپاكت سيگار م
كنم و برم اروپا... دو سال پيش يه دستگاه ماهواره خريدم بادوستم. وقتي 

اينا هم زندگي  ميكنيما هم زندگي م گميبا خودم م نميبيزندگي اونا رو م
آخه چرا من بايد تو افغانستان به دنيا بيام و مجبور باشم تو ايران براي كنند مي

يه لقمه نون هر بد و بي راهي رو بشنوم. االن همين دوستم كه رفته سوئد اون 
... هر چي دلش بخواد مي پوشه  گميجا بهترين زندگي رو داره خبر دارم كه م

ش نمي گه تو خوره كسي بهش توهين نمي كنه كسي بههرچي بخواد مي
 كنند من باعث معتادجاي مارو تو سوئد تنگ كردي. تو ايران همه فكر مي

ن جووناشونم من باعث بيكاري شونم به من چه ربطي داره ... منم شد
و از شر ايراني و  رميولي باالخره م نشدهبرم اروپا ولي هنوز  خواستميم

 «شمافغاني و شيعه و سني و ... راحت مي

او به همراه همسر و تنها ، مقيم شهر قم است، سالهدوداً پنجاهح يعلسلطان

 يخوشده سالي است كه در ايران حضور دارد. او از فرهنگ افغانستاني دل، دخترش

 ندارد:

اونجا  وقتچيارم افغانستان... هگذمن كه ديگه دوست ندارم پامو ب»
ها مي ا روسيه روز ب ياز وقتي يادمه جنگ بوده و برادركش، درست نمي شه
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يه روز شيعه يه روز سني ... اصالً دوست ندارم ، هاجنگيديدم يه روز با طالب
 هايافغانستان رو چرا بايد دوست داشته باشم. اينجا هم كه اومدم اصالً با افغان

همونا هستند كه تو افغانستان پدر و برادرم رو  هانيخب ا، كاري ندارم
 «كنند.پاره ميش بياد همديگرو پاره... بازم پينهيامگه غير ، كشتند

. او با حداقل خوشي ندارددل آنعلي با جامعه ايراني نامأنوس است و از سلطان

 افراد ممكن در ارتباط است:

. با اونا هم كاري ندارم سرم تو كار خودمه. تو انديرانيسركارم همه ا»... 
اچاري ... يه وقت محله هم فقط با صاحب خونه ام رابطه دارم اونم از رو ن

هم بد و خو  دارند. مثالً همين صاحب كارم كه  هايرانيتوهين نشه ولي ا
 ندمرد خوبيه... چند بار كه همكاراي ايراني به من توهين كرد، كنمياالن كار م

جلوشون ايستاد. ولي همشون اين طوري نيستند. مثالً چند سال پيش چند تا 
فرش بخرم يكي سرم كاله  خواستميم وقتي ميه بار ه، ايراني پوالمو دزديدند

هزار فروخت. براي كارت  110هزار تومني رو به من  10گذاشت فرش 
تونه از ما پول مي گيره مگه من اقامت و درس بچه هم كه كه دولت تا مي

چقدر پول در ميارم ... آخه اين رسم مسلموني نيست. آخه اين چه مسلمونيه 
ن آگه زن و ... خب آخه آدم چي كار كنه ... االدزده كه پول كارگر رو مي

... ديگه ولي رفتميدونم كجا ولي منمي ،ديگه ييه جا رفتميام نبود مبچه

 «تونم ... گير افتادم ديگه.فعالً نمي

عدم وفاداري  راهبردچون در اين ، داندبري حاشيه گزيني را بيگانگي دوگانه مي

تعداد زيادي از (. Bhugra, 2004: 244د )اروجود د و ميزبان بوميبه دو فرهنگ 

 توانيم در اين دسته قرار دهيم.مهاجرين افغانستاني را مي

زيرا هر يک ، سالمت رواني افراد در اين چهار مدل متفاوت است ميزان، در واقع

د. انطباق شكلي نكنها سط  متفاوتي از فشارهاي فرهنگ پذيري را ايجاد ميراهبرداز 

را به بار فرهنگ پذيري  ترين سطوح از فشارهاي رواني وست كه پاييناز سازگاري ا

فرهنگ پذيري  و اضطرا  حاشيه گزيني باالترين سط  فشار رواني، . بر عكسآوردمي
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نيز هركدام سط  متفاوتي  هماننديجدايي و  راهبردكند. دو را براي مهاجران ايجاد مي

 .زنندرقم ميفشارهاي رواني را براي مهاجران  از

. كردهاي اجتماعي را نبايد در فرايند فرهنگ پذيري فراموش نقش حمايت

توسعه  دراساسي  نقشهاي قومي و پيوندهاي خويشاوندي شبكه، هاي حمايتيارتباط

 .كنندفرهنگ پذيري ايفا ميهاي قابليت

 

 هاینگرش و حفظ فرهنگ خود ارزش براي هويت

 بله خير فرهنگ پذيری

 و ارزش قائل حفظ رابطه بله باقانط همانندي

 خير جدايي حاشيه گزيني هافرهنگن براي ديگرشد

 .(Stephen, 2004: 54) منبع:

 

 اين كهو ، براي درک درست از سالمت رواني جامعه مهاجر افغانستاني در ايران

ظر دو سط  از متغيرها را بايد در ن، تعلق دارد هر فرد به كدام دسته از چهار دسته باال

 گرفت:

 الف: متغيرهای جمعيت شناختي:

وضعيت ، تحصيالت، جنس، سن) متغيرهاي جمعيت شناختياست كه بديهي 

سالمت رواني  مسألهبا  يهركدام رابطه خاص، (مدت و وضعيت اقامت، شغل، تأهل

 دارند.

داشته در سالمت رواني  د نقش اثرگذار و جديتوانخود نميخوديبه «نسِ»

تجربه سال به دليل مثالً در بين افراد كهن شود كهحال مشاهده ميدرعين اما، باشد

مشكالت ، اندشرايط وخيمي كه در افغانستان داشتهنيز زندگي در هر دو جامعه و 

به دليل  نيز آيند. كودكانپذيرند و با آن به نحوي كنار ميميبهتر جامعه ميزبان را 

جامعه ايراني كمتر دچار مشكل هستند. با محيط  بهتر و فرهنگ پذيري آشنايي بيشتر
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 گيرند ومواضع سنّي خود را ميد نهم به نسبت جايگاهي كه در ايران دار ساالنميان

 .دهندخاص خود را نشان ميواكنش 

 سازگاريها نسبت به مردان در جامعه مهاجر عموماً زنبايد گفت « جنس»درباره 

در  بيشتري برخوردار هستند. مثالً دهند و از سالمت روحيبيشتري از خود نشان مي

 رمهاجمردان حتي سيگار نايا  است. بسياري از ، كننده مواد مخدرها مصرفبين زن

علت ماندن خود در ايران را عدم موافقت همسرانشان در بازگشت به افغانستان عنوان 

ها به آنايران را ازنظر امكانات براي ، . شرايط نابسامان روستاهاي افغانستاننندكمي

 محيطي مناسب براي زندگي بدل كرده است:

چند سال قبل برگشته بودم افغانستان...  داديمن آگه خانمم رضايت م»
با توجه به وضع پدرم اون جا مي تونم بهتر ، براي من افغانستان خيلي بهتره

كار كنم. پدرم كه افغانستانه بهم گفته تو فقط بيا اينجا من همه چيز رو برات 
كه باهاش كار كني ولي خانمم راضي  خرمي. برات يه ماشين مكنميا ممهي

ها چي نمي شه. اون ميگه آگه از ايران بريم معلوم نيست تكليف درس بچه
مي شه ... البته حق هم داره اينجا خب زندگي خيلي راحت تره! آ  گرم 

 (ساله 50، )مرد« هست گاز و... تو افغانستان هيچ كدوم از اينا نيست.

ي فرهنگي همسرش ختگيدرآمساله مهاجر افغانستاني معتقد است كه  10مرد 

 بافرهنگ جامعه ايران مانع از آن است كه خانواده به افغانستان بازگردد.

نمي تونم برگردم افغانستان يعني وقتي  اصالًديگه  كنميممن فكر »... 

ترند خب من ديگه ي كه اينجا داريم راحتايسختبا هر  امخانوادهكه  نميبيم
جوري اينجا زندگي ، چي بگم؟ خانومم ديگه با زندگي اينجا خو گرفته

افغاني نبوده. بدترين وضعيت تو ايران رو به زندگي تو  اصالًكنه كه انگار مي
دونم چند بود كه دولت ايران به ده. يادمه سال نميافغانستان ترجي  مي

بهشون كاال هم  داديمتان پول خوبي برگردند افغانس خواستنديممهاجرايي كه 
داد. من به خانومم شون به افغانستان رو هم ميكشيداد هزينه اسبا مي

پيشنهاد دادم االن كه اوضاع تو افغانستان آروم گرفته و ايران هم داره كمک 
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گرديم ... وضعيت خو  نبود دوباره بر مي آگهريم مي كنه بيا بريم. مي
گفت من به زندگي تو اينجا عادت كردم برگردم . مينشدراضي  اصالًخانومم 

خوام افغانستان از ايران هم بهتر بشه من مي آگهافغانستان كه چي كار كنم؟ 
 «.كه تو همين محله تو ايران بمونم

عنوان يک از بستگي خود به شهرک قائم به، داراي سه فرزند، ساله 11 متأهلزن 

شود خو  او و همسايگان افغانستاني و ايراني باعث ميبرد. ارتباط عامل هويتي نام مي

داشتن امكانات ، او تعلق خود را به محله تقويت كند. حضور اقوام درجه اول در ايران

اي داشتن آينده، مبدأحس عدم امنيت در كشور ، مناسب نسبت به افغانستان هياول

و ايران را ترک كند و به شود اهمه عواملي هستند كه مانع مي، تر براي فرزندانروشن

 سرزمين آبا و اجدادي خود بازگردد:

دوست ندارم تحت هيچ شرايطي برگردم افغانستان براي  اصالً... من كه »
، كنم كه بخشي از وجودمهچي بايد برگردم؟ من االن دارم تو جايي زندگي مي

و مشكلي ندارم هم ايراني هستند  هاهيهمسامردمشون خيلي خوبن من كه با 

يي هست چرا بايد جاش رو تغيير بده هاآدمهم افغاني وقتي آدم با همچين 
ي ما هم ديگه آمدند ايران. يا مشهد هستند يا ورامين تهران هاليفامخيلي از 

يا قم خب هر كدومشون رو هم بخوايم ببينيم مي تونيم راحت بريم ببينيم من 
هم خوبه. تو افغانستان  كه دوست دارم هميشه همين جا بمونم امكانات اينجا

چيزي نيست جز جنگ و برادر كشي اينجا كسي با كسي كاري نداره ... 
اينجا راحت دارن درس مي خونن آينده شون تو ايران خيلي بهتر از  هابچه

 «افغانستانه... اينجا مي تونن برن دانشگاه ...

ني مهاجران عنوان عاملي اثرگذار در سالمت روابه« تأهلتجرد/»در اين پژوهش 

چه در ، هاي قوي خويشاوندياين مؤلفه شايد به بستگي، در واقع. مالحظه نگرديد

تغييرات جدي در وضعيت بهداشت رواني ايجاد  تأهلدوران تجرد و چه در دوران 

اي در تغييرات عمده دستخوش تأهلزندگي فرد در دوران تجرد و ، كند. در واقعنمي

ها كه فرد بعد از ازدواج در مثال در بسياري از خانوادهشود. براي سبک زندگي او نمي
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دهد حقوق دريافتي خود را در اختيار پدر خانواده قرار مي، گزيندخانه پدر سكونت مي

تغييري در اين  تأهلكند. در زمان تجرد و ي ميزيربرنامهو اين پدر است كه براي آن 

افرادي كه در حوزه علميه  اره كردتوان اشمي «تحصيالت». ازنظر شودينمامر ايجاد 

و با  دهندنشان مياز وضعيت زيست خود در ايران رضايت بيشتري كنند تحصيل مي

قانوني نقش  ازنظرفرد  «اقامت»نوع بهتري دارند. اما  سازگاريجامعه ايراني 

در بين جوانان ، ني. باوجوداكندايفا مياي در ميزان سالمت رواني افراد كنندهتعيين

اند و طور پنهاني به ايران آمدهكه به شوندمي يافتجرد افغانستاني تعداد زيادي م

بخشيدن به اقامت خود رسميت به حتي تمايلي و  كنندهاست در ايران زندگي ميسال

 :دهندنشان نمي

ساله ايرانم... اصالً دنبال كارت اقامت هم نرفتم ... به  ن هشتمن اال»

با كسي هم كاري ندارم.  كنميكار م ينجا تو گاوداردردم نمي خوره... من اي
د و منو آزاد كرد. آگه برم براي موايه بار كه من رو گرفته بودند صاحب كارم 

 .ساله( 12، )مرد« فعالً بهتره... يطورنيكارت بايد سالي كلي پول بدم. هم

براي من كه مجردم و فقط اومدم ايران كه كار كنم كارت به چه دردي »

فقط پول كار كردنم رو مي خوام  خواميخوره... من چيزي از كسي نممي 
همين. كارت براي چيمه؟ بايد چند روز بري صف وايسي كلي پول بدي اونم 

هر شش ماه يه بار وقتي كارت به دردم نمي خوره مي خوام چي كار؟ آگه زن 
 .ساله( 01، )مرد« ولي االن كه مجردم برام فرقي نداره. كرديو بچه داشتم فرق م

 

 اجتماعي -متغيرهای فرهنگيب: 

از . ما كنندايفا ميرواني مهاجرين  بهداشتمتغيرهاي فرهنگي نقش اساسي در 

 توجه نشان داديم: زير به موارد ميان اين متغيرها

 

 نگرش مذهبي -1
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مذهبي قوي  نگرشدهد كه افراد داراي هاي متعددي نشان مينتايج پژوهش

با ، به آن اعتقادي ندارند اصوالًتري دارند يا هاي ضعيفنسبت به كساني كه باور

افراد مذهبي كه در بستر  مثالًتري در زندگي روزمره خود مواجه هستند. پريشاني كم

ي دارند ترمثبتهاي العالج قرار دارند نسبت به ناباوران ديني خلق و خوي بيماري

، برخوردار هستند )هيكسان( و افراد مذهبي از سالمتي جسمي بهتري 1117، )فرينگ

ها از خدمات بهداشت رواني كمتر است ميزان استفاده آن، ( و به همين دليل1118

و ماوراء  الهوتي قواياعتقاد به  :ست ازا داشتن اعتقاد مذهبي عبارت(. 0011، )كوين

با ساير بندگان و با ، اخالقي در زمينه ارتباط با خود يو رعايت سلسله قواعد طبيعي

منظور و جلب رضايت او به خداانجام مناسک عبادي در جهت تقر  به  نيز و خدا

 يم:اهكرد يبنددسته زيرتعالي روح. ما در كار خود ابعاد نگرش مذهبي را به شرح 

 

 ُيا باور ديني اعتقادیعد ب 

شايد كمتر كسي را بتوان يافت كه ، در بين مهاجرين افغانستاني حاضر در ايران

اين . نداشته باشند جهنم بهشت وو  مانند اعتقاد به خدا اسالميهاي شنگراعتقاد به 

ساله در شهرک قائم  51در جماعت مهاجر افغانستاني قوي است. مردي  معموالًاعتقاد 

 گويد:باورهاي مهاجرين مي در مورد

ها از تربيت ديني برخوردارند. ممكنه كه تو انجام همه افغان معموالً... »
حال اهل باشند ولي همه به خدا و قيامت اعتقاد دارند. من تابهاعمال ديني ك

هايي كه ميان ايران و افغان كنميمباشه. تازه فكر  اعتقاديبكسي رو نديدم كه 
كنند تمايالت مذهبي شهرهايي مثل قم و مشهد رو انتخا  مي مخصوصاً

 «بيشتري دارند...

كند و ا آرامش دروني تداعي مياعتقادات ديني را ب مسألهساله مهاجر  01جوان 

 داند.ارزش مفاهيم ديني را در زندگي روزمره بسيار اساسي مي
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چطور مي شه اعتقاد نداشت؟ همه زندگي ما بسته به همين ... »
هر مشكلي كه برامون پيش مياد  ميازندهما با همين اعتقادات  اصالًاعتقاداته... 

موم تو افغانستان به دست طالبان م مي شيم. من عوبا همين اعتقاداته كه آر
گذارند مي گن عمو به چهار تا بچه داشت االن همه به ما احترام مي شد كشته

. هر كي براي اعتقاداتش بميره شهيده. همه باالخره هشد كشتهجرم شيعه بودن 
خدا هم وقتي بهش اعتقاد  ،چه بهتر در راه اعتقادات درست بميري رنديميم

ند و شد ي عموم االن همه بزرگهابچهمي كنه. همين داشته باشي كمكت 
دارن زندگي شون رو مي كنن باالخره اعتقاد داشته باشي خدا نمي زاره تنها 

 «بموني ...

 

 ُعد مناسكي يا اعمال دينيب 

 :آورند مانندجا مياعمالي است كه پيروان يک دين آن را بهدر اينجا سخن بر سر 

و مقيد  دارد جامعه مهاجر كالً بافتي مذهبي اين كهبا . ماسال دينحج در  و روزه، نماز

اما بايد پذيرفت كه نسل دوم و سوم مهاجرين مانند ، استبه انجام فرايض ديني 

هاي بعدي نسل اين كهنسل اول مهاجرين از  مقيد نيستند. هاآناسالف خود نسبت به 

 .هستندت اندازه خودشان مصمم نيستند ناراحدر انجام مناسک ديني به

نماز روزشون رو نگيرند من  آگهكه  گميمم هامن هميشه به بچه»... 
كه كمكشون  گميمكنم و پيش خدا . البته هميشه دعاشون ميكنميمنفرينشون 

ي مهاجر ديگه اهل نماز هاكنه كه مسلمون واقعي باشن. آخه بعضي از جوون
د همه نماز و اين طوري نبو قبالًه؟ شد و روزه نيستند. نمي دونم چي

ي كه خودش نماز خونه نيبيمرو  هايليخروزشون سرجاش بود ولي االن 
 ساله( 80)پيرمرد « ش نماز نمي خونن نمي دونم واهلل ...هاولي بچه

اكنون چند سالي ، مقيد به انجام مناسک ديني بوده قبالًساله كه  08جوان مهاجري 

ن امر را قرار گرفتن در محيط دوستان دهد. علت اياست كه اعمال ديني را انجام نمي

 داند كه اعتقادي به اين امر ندارند:ايراني مي
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... من تا چند سال پيش نماز مي خوندم يعني به زور پدر و مادرم ولي »
البته  هم نمي خونن ... اميرانياخونم. خب دوستاي االن ديگه چند ساليه كه نمي

پيش مياد  هاوقته ... البته بعضي مي دونم كه كار درستي نيست ولي خب ديگ
دند. كه بخونم ولي ديگه مرتب نمي خونم. پدر و مادرم هم ديگه بهم گير نمي

رم زيارت از خدا مي خوام كه خدا نماز خونت فقط مادرم مي گه هر وقت مي

 «كنه.

اكثريت شاغلين نسبت به انجام مناسک ديني مقيد  هاآنهاي شغلي كه در محيط

شوند كه در نهايت مهاجرين هم از تقيد به برپايي مناسک ديني فاصله ث مينيستند باع

 همچنان جاري است: هاآنبگيرند. اما همواره اين اعتقاد در ذهن 

خيلي مقيد بودم كه نمازم رو بخونم ... ولي چند وقته كه  قبالًمن ... »
كه كار  كه جايي شد خونما ولي نه مرتب. اينم به خاطر اينشه يعني مينمي

 خوندم ولي يواش يواش كمرنگنماز مي اوالً ،خونهنمي كسي نماز كنميم
گيرن بهشون گفتم بايد زني برام . ولي االن مادرم اينا دارن برام زن ميشد

م هاخوام بچهتر كنه. نميبگيريد كه نمازخون باشه و من رو هم نمازخون
ما  اصالًمحرما كه  كنميمنماز باشن... ولي تو همه مراسم مذهبي شركت بي

هيئت داريم وقتي ايام مذهبي مثل محرم يا ماه رمضون باشه همه چيز بهتر مي 
 «مي خونم ... تردرستشه منم نمازامو 

 

 ُتجربي دينعد عاطفي يا ب 

، مثل خدا پندارهاي مذهبي نسبت به مهاجريناحساسات  تصورات و اين بعد در 

، مذهبي كاهل هستند ضياز مهاجريني كه در انجام فرا. بسياري شوديافت مي پيامبر و...

براي رهايي از مشكالت خود  ها مثالًبه روح الهي حاكم بر زندگي خود باور دارند. آن

ها آن محل زندگيدر ، رونيشوند. ازاهاي مذهبي ميو جمع هامكاندست به دامن 

د ندو هيئت مذهبي دار دوستانه يک يا محفل. هر فاميل و يا زيادندمذهبي ي هائتيه
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همديگر را در آن جا  مرتبهيک تا سه  ياهفته د و مهاجريننشوبرپا مي طور مرتبكه به

 كنند.مالقات مي

 

 

 ُديني اثراتيا  پيامدیعد ب 

 هزندگي روزمر تجار  و دانش ديني بر، اعمال، باورها اثراتِ در اينجا منظور

. سرتاسر كندآنان جلوه ميدر رفتارهاي  هاآنديگر انعكاس عبارتاست و به مهاجرين

هاي آن را در نمونه. مذهبي است عملكردهايزندگي مهاجرين سرشار از باورها و 

و گاهي  آورنديجا نمهاي قبلي مشاهده كرديم. حتي كساني كه اعمال ديني را بهبخش

آنان مره اي در زندگي روزدين به شكل گستردهاما ، دهندهم اعتقادي به آن نشان نمي

همه افراد شركت  باًيماه رمضان تقر و جريان دارد. براي مثال در مراسم عزاداري محرم

هر چه افراد از اعتقادات مذهبي باالتري برخوردار توان گفت در واقع ميكنند. مي

 مهاجر افغانستاني مماتو  حياتبه  داريدين. اين سالمت رواني بهتري دارند، باشند

كه ايمان قوي توان نتيجه گرفت گونه مياين .(Spilka et, al. 2016: 12) شد بخمي امعن

 كمتر از مرگ بستگي دارد. به زندگي پس از مرگ با ترسِ اعتقاد راسخيا 

ن پيش رفتم ولي خدا نگذاشته شد ه تا مرز كشتهشد بارها اميتو زندگ»
ها تان يک با طالبكه بميرم. چند بار تو افغانستان چند بار تو ايران... تو افغانس

. قرار بود كه ما را تيرباران كنند. ولي امعهيمن رو گرفتن و فهميدند كه من ش
ند و ما رو رها كردند. تو ايران هم شد كه منصرف شد واقعاً نمي دونم چطور

شم پايين ... يه بار هم از روي  بار دم مرز نزديک بود از روي كوه پرتيک
م. مرگ و شد و خونه بودم بعدش ديگه خو داربست افتادم كه چند ماه ت

زندگي دست خداست. آگه خدا بخواد بميري هر چي ازش فرار كني راه 

جايي نداري و اگر هم خدا بخواد نميري آگه همه دنيا هم جلوت باشن به
... آدم بايد براي خدا كار كنه هر كاري رو... اون جوري ديگه از يريمينم
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 ،گيرهواهمه نداره چون خداست كه تصميم ميترسه از زندگي هم مرگ نمي
 (ساله 10)مرد  «براي همين بايد هميشه باخدا زندگي كرد.

بيني افراد و خوش شوديم اميدواريدينداري موجب شود كه همچنين مشاهده مي

 .(Seligman , 1991: 24( و )Scheier and Carver, 1987: 125دهد )مي افزايشرا 

 شود:طور مشهودي مالحظه ميي در بين افراد متدين مهاجر بهنيبخوشاين اميدواري و 

باشه ديگه غمي نداري چون اون در همه حال  اتيوقتي خدا تو زندگ»

كنه. حتي اگر اتفاق بدي هم برات بيفته در آخرش برات سود كمكت مي
خدا رو نمي دونيم ... خدا  يهاداره... ماها كمي عجول هستيم ... حكمت

 ساله( 21)مرد « اش رو مي خوادر بندههميشه خي

آگه تو كارهات خدا رو مد نظر داشته باشي هميشه كارت ختم به خير »
كه ... از وقتي گميمي شه هميشه خدا كمكت مي كنه من تجربه دارم كه م

« خدا تو مشكالت هميشه كمكم كرده ... كنميدارم نماز مي خونم حس م

 ساله( 51)مرد 

كند كه بر سالمت و براي افراد تجويز مي اميدوارانهگي دين نوعي سبک زند

وضوح توان در بين مهاجرين بهاين واقعيت را ميتأثير مثبت دارد.  هاآن بهداشت رواني

 مشاهده كرد:

كه ميام اينجا مسجد براي نماز اصالً همه مشكالتم شما نمي دونيد وقتي»

يام مسجد. هر روز ... يادم مي ره. من هر سه وقت نماز صب  ظهر و شب م
كه كمكم  نميبيم اميهميشه خدا رو تو زندگ، همين طوره رميهيئت هم م

نه خلق خدا... ، كه خدا راضي باشه كنميجوري كار م اميكنه منم تو زندگمي
براي نماز  شميكه خدا راضي باشه. از صب  كه بيدار م نهياين درسته... اصل آ

)مرد  ...«خدا رو در نظر داشته باشم  كنميسعي م خوابميصب  تا شب كه م

 ساله( 70

خب هم ، وقتي براي هيئت دور هم جمع مي شيم خيلي حس خوبيه»
و از احوال هم با خبر مي شيم. واقعاً آگه  مينيبيهم همديگر رو م ميكنيدعا م
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ها نبود ما كه نمي تونستيم زندگي كنيم. مشكلي داشته نشد اين دور هم جمع
همه به خاطر عنايت امام  هاني. اميكنيهم مي گيم و باالخره حلش مباشيم به 

حسينه خدا خواسته كه به بهانه امام حسين و ائمه ما اين طور دور هم باشيم 
 ساله( 51)مرد  ...«

من هرسال براي حضرت ابوالفضل نذري مي دم. آخه مادرم وقتي »
ذر مي كنه كه آگه زايمان من رو به دنيا بياره خيلي درد داشته و ن خواستهيم

خو  انجام بشه هر سال براي حضرت ابالفضل خرج بده ... االن كه مادرم 
با اين نذري بار  كنمي... واقعاً فكر مميكنيه من و خانومم اين كار رو مشد پير

... ابالفضل هم يک سال من رو حفظ مي كنه... هميشه  بندمييه سالم رو م
 (هسال 10)مرد .« ...  نميبيم اميدگو زنتسايه خدا و ائمه رو 

در اجتماعي مثبت  هنجارهاياز  ايمجموعه مثابهبه داريدين، از منظري ديگر

بهتر مهاجرين و پذيرش  پشتيباني، بيشتر موجب تأييد، مذهبي مهاجران -سنتي جامعه

 .شودافراد جامعه مي از سوي ديگر

نماز مي ره مسجد به كسي  اين همسايه ما آدم با خداييه ... هميشه براي»

ده به هم ظلم نمي كنه. ماه محرم هم تو خونه اش هيئت مي گيره و شام مي
ديگه  يهايمثل همه افغان اشيوضع مال اين كهمردم. آدم خير خواهيه ... با 

تو محله همه قبولش دارند... ، است ولي از همه بيشتر به فقرا كمک مي كنه
گردونه و اره و تسبي  ميگذني كه فقط ريش ميمسلمون واقعي اونه... نه او

 ساله( 11)مرد  ...« امهيمثل اين يكي همسا، كنه دستشانگشتر مي

... كسي كه از خدا  دمينم شوهر من دخترم رو به آدم بي دين و ايمون»
خب حق بنده خدا رو هم ، نترسه همه كار مي كنه... كسي كه حق خدا رو نده

به اون بدم ... دخترم رو بدبخت مي كنه. حاضرم تا  . چرا بايد دختردهينم
 ساله( 20)مرد « آخر عمر پيش خودم بمون ولي با بي نماز زندگي نكنه

كه بدون ترديد تأثير  كندايجاد مينوعي احساس فراطبيعي  داريدين، عالوه بر اين

 .(Bergin et, al. 1993: 75. )دارد مثبت بر فرد شناختيروان
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چه  گردميبر م -حضرت معصومه-دونيد وقتي از حرم شما نمي »... 
به خدا  كنميه حس مشد م... روحم انگار سبکشد حسي دارم... انگار سبک

ها ميام حرم ... هر هفته شب جمعهكنمي... كل هفته با انرژي كار م ترمکينزد
»... 

يه حاج آقايي اينجا هست كه خيلي مرد با خداييه... همه نمازهاشو »

... ، مي خونه خيلي مؤمنه ... كسي تا حاال ازش بدي نديده انصافاًمسجد 
آقا  جه بود مامانم به خانمش گفت كه حاشد وقتي خواهر كوچيكم مريض

آقا دعا كرده بود و براش دعا كنه كه خو  بشه ... مادر اعتقاد داشت حاج
« آقا خوبش كرد...گه نفس حاجه بود. مادرم كه ميشد حال خواهرم خو 

 ساله( 01)مرد 

 ,Allportگرايانه باشند )گرايانه و درونتوانند برونهاي ديني ميگيريجهت

 رديگيمي مورد استفاده قرار رمذهبيغمذهب براي اهداف ، (. در نوع اول433 :1967

عنوان انگيزه غالب در زندگي مذهب به، حس امنيت( و در نوع دوم، )حمايت اجتماعي

گيري كل زندگي فرد را غرق در انگيزش و معنا اين جهت .كنديماجتماعي بروز 

، هم كه مهم باشند هرقدر، ينيرديغي ديني نيازهاي ريگجهتكند. در اين نوع از مي

جامعه مهاجر افغانستاني (. Dezutter, 2006: 809اهميت غايي كمتري خواهند داشت )

، كندكمک مي عضاي خودا تقويت سالمت رواني به، خود مداريدين به دليلدر ايران 

بستگي و پشتيباني را تقويت كرده و موجب همهاي معنوي حس گروه حضور درچه 

هاي زيادي براي مقابله با شرايط راهد. ناگفته پيداست كه شوميبيشتر سالمت روان 

هاي در مراسم ديني و فعاليت . مشاركت مهاجران افغانستانيوجود دارد اضطرا 

 .استبراي مقابله با اين شرايط  يمؤثر اهبردرراهكار و ، معنوي

افزايش  به زندگي درهاي معنوي و ديني حمايت كسب بهافراد  ترغيب، در واقع

گردد. ميمنجر  روانيجسمي و  اضطرا براي مقابله با  مهاجرينهاي توانايي

سالمت روان ، مقابله با شرايط سخت احساس بخشايش و، هاي روزمره معنويفعاليت

http://1start.ir/life
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، مهربان اعتقاد به يک قدرت فرازمينيِ، . در زنانآوردميبه همراه  هاآنرا براي 

گردد. كننده و بخشاينده باعث ايجاد توانايي ذهني براي مقابله با شرايط وخيم ميكمک

فرد ديگر اعضاي گروه به سوي از  رسانياحساس كمک به حمايت ديني، در مردان

 انجامد.مي

 و بهداشت روانيسرمايه اجتماعي  -2

كنيم اندكي به به دليل پيچيدگي مفهوم سرمايه اجتماعي ما در ابتدا سعي مي

تفاسير و ، بر پايه تعاريف 1سرمايه اجتماعيسازي اين مفهوم بپردازيم. مفهوم روشن

 تعاريف كثرتبه  ي اين مفهومكاربردها تكثر ه وشد ريزيكاربردهاي گوناگوني پايه

 عملكرد مديريتي برتر ي دررگذاريبراي تأث مفهوم سرمايه اجتماعيه است. شد منجر

(Moran, 2005: 1131) ، ها بهبود بازدهي گروهدر(Evan, 2005: 311) ،در نقش 

 ,Mc Grath) ياشبكهتقويت روابط در  ( وkoka, 2005: 801ي )هاي مصلحتپيمان

 .ه استشد تهبه دفعات به كار گرف (47 :2005

 همگاني گيري نفعبهره ميزانبر  اين مفهومتعريف ارائه براي  اوليه هايكوشش

طور همزمان و به همياري افزايش باعثتواند سرمايه اجتماعي مي ند.اهتأكيد داشت

براي  بهاگران ايوسيلهگردد و بنابراين  بين افرادحمايتي دوسويه در  پيوندهاي توسعه

سرمايه  0بورديو. (1111، )پوتنام باشدمياجتماعي  هاينابسامانيي از با بسيار مقابله

مجموعه منابع حقيقي يا بالقوه مرتبط با مالكيت شبكه پايداري از روابط »اجتماعي را 

 :Bourdieu, 1986داند )مي« بر اساس آشنايي و پذيرش متقابل هشد نهيوبيش نهادكم

 سرمايه واين  نفع صاحبان بر پايه مدارانه وبزارا به سرمايه اجتماعي نگاه اين (.243

(. Bourdieu, 1983: 184است ) سود كسب نيتاجتماعي با  پيوندهايايجاد هدفمند 

 مثالًتأكيددارند سرمايه اجتماعي  هاي فرديبرخي تعاريف ديگر بيشتر بر جنبه

اين  «.گذاري در روابط اجتماعي با نيت بازگشت سود در عرصه دادوستدسرمايه»

                                                 
1. Social capital 

0. Pierre Bourdieu 
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 فلپ و اريكسون است، تعريف تا حدودي دربرگيرنده نظرات ديگران همچون بورديو

(Bourdieu, 2004: 14.) دعبُ سهدر  اجتماعي در مورد مهاجرين افغانستاني سرمايه 

 شود:ميبررسي 

 

 اجتماعي: حمايتالف( 

 پيشرفتكه به  در نظر گرفت محركي هر نوعتوان اجتماعي را مي حمايت

حمايت اجتماعي  :توان بيان كرددر دو بعد مي را حمايتكمک كند.  مهاجر هايهدف

 كه براي فرد مهاجر سودمند است ونحويبه ماديمشتمل بر امكانات كه  ملموس

 مناسب عاطفيو  هيجانيهاي كند تا حالتكمک مي اوبه رواني كه حمايت اجتماعي 

برخورداري از شامل مينه مهاجرين در ز حمايت اجتماعيطوركلي بهكند.  ايجاددر خود 

فضا مانند  در نزديكي، پيوندهاي عاطفي، هادوستي، هاي اجتماعي فعالشبكه

. هرچقدر اين است هانهادها و انجمن عضويت در، روابط خويشاوندي، همسايگي

 اند.سالمت رواني دست پيداكردهبيشتر به ينمهاجر، بودهها بيشتر حمايت

ي مهاجرت را براي افراد تازه هانهيهز، بعد حمايتي خود هاي اجتماعي باشبكه

مهاجران بالقوه دست به ترک ديار  شونديمدهند و عالوه بر آن باعث وارد كاهش مي

عنوان يک حائل ي اجتماعي در مقصد بههاشبكه. وجود (Oishi, 2002: 7خود بزنند )

كند ي و تحرک افراد بازي ميجاينقشي مثبت بر جابه، در برابر عوامل فشار زاي دروني

يي براي اعمال هافرصتها و دوستي، هاي عاطفيكه با فراهم آوردن حمايتنحويبه

، افراد مهاجر نفسعزتاجتماعي معنادار در قالب سرمايه اجتماعي اثر بسيار مهمي بر 

ر و د باشدها داشته افزايش توان رويارويي افراد مهاجر با مشكالت زندگي و افسردگي

(. افراد Caroline, 2000: 108-109شود )نهايت به احساس سالمت رواني منجر مي

دوستان و ، تازه وارد به سرزمين جديد براي كسب اعتبار و حمايت اجتماعي به خانواده

تر به منابع وسيع ي اجتماعيهاهيسرماو براي دسترسي به  شونديمآشنايان متوسل 

اي را بين درون و برون گروه ايجاد طريق شبكهو از اين  شونديمگروهي متوسل 
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و در  وجود دارد شكل آنهر دو  به مهاجرين از يكديگر هاي اجتماعيحمايتكنند. مي

توان به پذيرايي شود. براي نمونه مياغلب موارد اين دو نوع حمايت در هم تنيده مي

عموالً بعد از رسيدن به يا دوستان از مهاجرين تازه وارد اشاره كرد. م چندماهه اقوام و

پردازند. در اين مدت در مي مسكنكار و  يوجوايران است كه مهاجرين به جست

همه مهاجرين همين شيوه را دنبال  باًيكنند. تقرمنزل يكي از دوستان و يا اقوام اقامت مي

 در اختيار، اند. مهاجر تازه وارد در اين مدت هم از حمايت مادي )اسبا  پذيراييكرده

تغذيه و ...( و هم از حمايت رواني )كمک در پيدا كردن كار ، هاگذاشتن مكاني براي آن

مند در اختيار گذاشتن اطالعات الزم براي اقامت در ايران و ...( بهره، و منزلي مناسب

 كنند:ادامه پيدا  تواننديم هاتيشود. اين حمامي

ا كنم تصميم گرفتم بيام من وقتي تو افغانستان ديگه نتونستم كار پيد»... 

. خالصه با دوستم شناختمشيمداشتم كه  پسرخالهايران. تو ايران فقط يه 
يحيي تصميم گرفتيم كه براي پيدا كردن كار به ايران بياييم ... يحيي هم در 

ايران فاميل داشت. با هم قاچاقي به مشهد آمديم و به خانه عموي يحيي 
به ورامين  خواستميمبماند ولي من  همان مشهد خواستيمرفتيم. يحيي 

بيايم. چون شنيده بودم براي كار ورامين از مشهد بهتره ولي با همه اين 
كارهايي كه بود همه ، تو مشهد شروع كرديم به دنبال كار گشتن هاحرف

 ميگشتيبرمبود تازه يک روز كار بود يک روز هم نبود. هر شب  روزمزد
كه چه كرديم. حتي خودش چند جا  ديپرسيممنزل عموي يحيي و اون از ما 

رو به ما معرفي كرد كه بريم اون جا شايد براي ما كار خوبي سراغ داشته 
منزل عموي يحيي بوديم و تو هفته دو سه  طورنيهمباشند. ولي چهار ماه ما 

. شد توي يک گاوداري يه كار براي من پيدا اين كهروز بيشتر كار نداشتيم. تا 
به من گفت كه تا هر وقت كه جاي خو  پيدا نكردم مي تونم عموي يحيي 

چون وقتي  گفتيمخيلي از ما حمايت كرد. خودش  واقعاًها بمانم. منزل آن
آمده ايران برايش خيلي سخت بوده براي همين به هر مهاجري كه تازه از 

هم خيلي به ما كمک كرد. تو  واقعاًافغانستان مياد سعي مي كنه كمک كنه و 
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. خالصه بعد از كمي كار كردن تو كردينمبراي ما دريغ  زيچچيهونه اش از خ
گاوداري ديدم نمي تونم اون جا بمونم و آمدم ورامين. تو ورامين رفتم منزل 

خوام يم كه. اون خبر داشت كه من آمدم ايران ولي نمي دونست امپسرخاله
خالصه اون هم دو ماه بيام ورامين. آدرسش رو از يكي از اقوام گرفته بودم. 

منزلش بودم و همه جوره از من پذيرايي كرد تا باالخره تونستم يه كار توي 

زمين كشاورزي پيدا كنم و بعد هم تونستم يه خونه اجاره كنم. تو همه اين 
بتونه كاري براي من  اين كههم براي  امپسرخالهبودم.  امپسرخالهمدت منزل 

كار خو  پبدا كردند به  آگهكه  كرديمرش كرده باشه مدام به دوستاش سفا
اون خبر بدند و باالخره هم يكي از دوستاش اين كار را براي من پيدا كرد. 

ي زيادي بودند كه به من هاآدمتو ايران كارم گير نكرد هميشه  وقتچيهمن 
. االن كه تو ورامين شناختمينمي زيادي رو اينجا هاآدم اين كهكمک كردند با 

 كنميمسعي  برخوردهكه يک افغاني به مشكلي  شنوميمادم هر وقت جا افت
كه خودم اومده بودم و به كمک احتياج داشتم. همين كمكش كنم. مثل وقتي

يک ماه پيش يكي از دوستام براي فاميلشون كه از افغانستان اومده بود دنبال 
اوداري كردم كه باالخره تو يک گ اشيمعرف. من بردم چند جا گشتيمكار 

 ساله( 07)مرد ...«  شد مشغول به كار

ساله در شهرک قائم زندگي  1و  1ساله داراي دو فرزند  08مهاجر ، مصطفي

او براي احقاق حق پسرعمه بيند. كمرش آسيب جدي مي، در يک حادثه كاري، كندمي

ه ك بعدازآنشود. جاي مثبتي ختم نميگذارد اما بهها وقت ميمدت، كارفرمااو نزد 

 عمالًماند و كار ميمصطفي حدود دو سال بي، شودها حاصل نمياي از پيگيرينتيجه

تواند كاري انجام دهد. نه توان انجام كار يدي را دارد و نه توان بيكار نشستن در نمي

كند. او مدام مصطفي را از او حمايت ميپسرعمه خانه. اما در تمام مدت خانواده 

 نيتأمخواهد كه نگراني بابت . پسرعمه از او ميباشدخدا  رشكرگزاكند كه سفارش مي

كند كه . بعد از دو سال پسرعمه براي او كاري پيدا ميباشدمخارج خانواده نداشته 

حتي همسرش نيز در اين كار ، پردازدوزي ميشد بتواند در منزل انجام دهد. او به كف
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ها را هر وزد و پسرعمه آندها را با چرخ مخصوص ميكند. او كفشبه او كمک مي

آورد. برد و هر روز صب  برايش كار جديد ميگيرد و به مغازه ميبعدازظهر تحويل مي

 در كند بسيار خوشحال است.اش از او چنين حمايتي ميخانواده پسرعمه اين كهاو از 

ها را مشاهده كرد: سيد جواد بعد از مرگ توان اين حمايتفضاي همسايگي نيز مي

ها از همدردي همسايه، به دنيا آمده بود ،ها انتظاركه بعد از مدت، اشک چندروزهكود

 گويد:گونه مياين

رفته همشون آمدند منزل فهميدن كه بچه ما ازدست هاهيهمسا... وقتي »
قدر بد بود كه نگو ما براي تسليت گفتن و همدردي كردن. حال خانومم اين

ده بود خونه و همه پذيرايي ماو، كناري ما زده بود. اين همسايهبهت اصالً
 ميكردينمتا چند روز غذا درست  اصالًمهمونا رو به عهده گرفته بود. ما 

وآمد زياد . تا چند روز تو خونمون رفتآوردنديمبرامون غذا  هاهيهمساچون 
 هاهيهمسابود. بعدشم رابطه زنم با  مؤثربود اين به نظرم تو روحيه زنم خيلي 

تو اين  هاهيهمساكه ديد چون قبلش خيلي رابطه مون كم بود. وقتي شد ربيشت
تغيير كرد. من خودم  اشرابطه اصالًموقعيت چطوري با ما همدردي كردند 

بيان همدردي كنند. هم ايراني  هاهيهمساانتظار نداشتم كه اين طوري  اصالً
 «بودندخيلي كمک  هاهيهمساتو اون روزا  واقعاًبودند هم افغاني 

خانواده مهاجري در شهرک قائم قم براي محل انجام مراسم  اين كهنمونه ديگر 

منزلش براي  اكردنيمهعروسي فرزندشان دچار مشكل مالي بودند. همسايه ايراني با 

 كند.را حل مي مسأله، عروسي

منجر به اختالل در سالمت  عموماًفرهنگي ديگر  نظامبهمهاجرت از يک نظام 

هاي اجتماعي باعث هاي خويشاوندي و حمايت. شبكهشوديممهاجر  رواني فرد

ي مهاجرت كاهش و ميزان حس پيروزي در مهاجرت افزايش هانهيهزكه  شونديم

به گسترش نوعي ، خانوادگي و همسايگي، هاي اجتماعي اوليهبيابد. جدايي فرد از شبكه

ر ايجاد شبكه اجتماعي نو انجامد. پيروزي دشبكه اجتماعي جديد در جامعه مقصد مي

هاي در جامعه فرهنگي جديد اثرات ناخوشايند مانند ترک شبكه خويشاوندي و بيماري



  

 

 

 
 225  پذيري و بهداشت رواني مهاجرين  ...    راهبردهاي فرهنگ

هاي او در قالب هنجارها توانايي، مؤثردهد. داشتن سرمايه اجتماعي رواني را كاهش مي

سازد و با برخورداري از ي روزمره بارور ميهايكنشهمدر  و پيوندهاي اجتماعي را

اي توان مواجه با فشارهاي ناشي از مهاجرت را شبكههاي اجتماعي درونمايتح

وجود ، ديگرعبارت. بهشد يابد و به لحاظ رواني از آرامش بيشتري برخوردار خواهدمي

از دست دادن ، فرهنگي مبدأشود اثر فشارهاي ناشي از جدايي از باعث مي، اين سرمايه

نفس و درنتيجه سالمت ديگر حس امنيت و عزت شغل و ... كاهش بيابد و از سوي

 روان مهاجر افزايش يابد.

 

 اجتماعي: ب( اعتماد

قيدوبند اخالقي است كه فرد را ملزم به رعايت معيارهاي  اعتماد اجتماعي نوعي

جامعه مهاجرين  به عبارتي نوعي ارتباط متقابل بين افراد است. و كنداجتماعي مي

وبيش و مبتني بر رابطه چهره به چهره است. همه افراد كم اي كوچکافغانستاني جامعه

خانوادگي همديگر با خبر هستند. در چنين  سابقهشناسند و از يكديگر را مي

 دست دادندانند با از گردد زيرا افراد ميتر ايجاد ميهايي اعتماد اجتماعي آسانمحيط

آوردن و حفظ آن  به دستشوند بنابراين در اين اعتماد با چه مشكالتي مواجه مي

ها اين مفهوم را در خارج از محيط خانوادگي خانواده، نهايت كوشش را دارند. در واقع

براي خانواده سنتي مهاجر از هر ، اين مفهوم اجتماعي مهم، كنند. آبروتعبير مي« آبرو»به 

تمام در  گيرد.تر است. اعتماد در بدو امر در محيط خانواده شكل ميچيز ديگر مهم

درآمد ، كنندافراد در زير يک سقف زندگي مي كهيهنگامتا ، ي افغانستانيهاخانواده

دهند و اين پدر قرار مي -تردر صورت نبود او برادر بزرگ –خود را در اختيار پدر 

 كند.گيري مياست كه براي مخارج منزل تصميم

ر چي در ميارم به ه، االن ازدواج كردم و دو تا بچه دارم اين كه... من با »

ما پول رو به پدر مي ديم و اون هر طور ، پدرم مي دم. برادرم هم همين طوره
كه صالح مي دونه پول رو خرج مي كنه. ما كه از اين شيوه راضي هستيم 
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مي دونه كه االن من  مثالًپدر نسبت به مسائل ما ديد كلي داره و  اين كهبراي 
جرده بيشتر به پول احتياج دارم و برادرم هم كه دو تا بچه دارم از برادرم كه م

 «اين رو درک مي كنه. اين طوري براي همه ما بهتره ...

 كند.براي فرد عمل مي گاههيتكعنوان يک خانواده مهاجر پيوسته به

ازدواج كنند خب پدر و مادر من  خواستنديمكه دو برادرم ... وقتي»
كنند. االن كه پدر من فوت كرده و  كمک كردند تا ازدواج هابودند و به اون

اين وظيفه برادراي منه كه براي ازدواج من كمک كنند. ، هشد مادرم هم پير
 اين كهكنند. برادر بزرگ من قبل از هم دارن همين كار رو مي هااون

 ي ازدواج پيش بياد خودش به من گفت كه نگران مسائل مالي و ...هابرنامه
 «نباشم.

 مسألهتواند نسبت به اين يشه صداقت را در پي ندارد چه فرد ميالبته اعتماد هم

 رويه ديگري را در پيش بگيرد:

. ولي دادميمبه پدرم  آوردميم... من تا همين پارسال هر چي در »
نمي تونستم اون  اصالًپول كمي بود و  داديمراستش پولي كه پدرم به من 

هزار تومن بود  100م درآمدم رو بكنم. من خود خواستميمكارايي كه خودم 
 شد حقوقم كه اضافه اين كه. تا داديمتومن پول  10ولي پدرم به من ماهي 

تومن حقوق دارم ولي به پدرم مي  100من به پدرم چيزي نگفتم االن نزديک 
تومن. اين طوري مي تونم يه مقدار پول براي خودم داشته  110گنم كه 

 «باشم.

ها شود زندگي در شرايط مهاجرت براي آنت و باعث مياعتماد معموالً پايدار اس

مفيد تلقي  يكديگربراي ، دهندراحتي به يكديگر پول قرض ميها به. آنگرددتر آسان

مالي  مهاجري كه قصد دارد از افغانستان به ايران بيايد ولي ازنظر، شوند. براي مثالمي

به همراه ، مشورت كند خود در ايران قوامالزم بداند با ا اين كهبدون ، در تنگنا قرار دارد

اين پول را از طريق  مقصدكند كه در شود و تعهد ميقاچاقچيان انسان راهي ايران مي

، با رسيدن مهاجر جديد، . مهاجر ساكن ايرانمسترد بداردها فاميل يا دوستان خود به آن
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بتواند خود را از وي ا دهد تقرار مي ر اوض در اختيااقربا استمبلغ مورد نياز را حتي 

آن  داندكند. مهاجر تازه وارد نيز قاعدتاً خود را مكلف مي خالصقاچاقچيان  چنگ

اي است كه بسياري از مهاجرين از آن پيروي مبلغ را به صاحبش بازگرداند. اين شيوه

 كنند.مي

 ،عنوان اعتماد و آبروي اجتماعي در جامعه مهاجرين جريان داردچه بهآن، در كل

امري مهم و با ارزش است و افراد جامعه سعي دارند اين سرمايه را افزايش داده و از 

 آن حراست نمايند.

 

 :غيررسمي( كنترل اجتماعي پ

كردن فرد به يا تشويق وادار  برايكه  شودياطالق م هاييشيوهكنترل اجتماعي به 

. كنترل شونده ميگرفتكل جامعه به كار يا به معينانتظارات گروه ه ب گوييپاسخ

هاي گروه، ساالنگروه هم، مانند خانواده نخستينهاي گروه اجتماعي غيررسمي در

. در بين مهاجرين عموماً به دليل معمول استهاي اجتماعي گروه همكار و

چهره به چهره وجود دارد. باورهاي  صورتبه كنترل، فضايي جمعيتي و هايمحدوديت

 ياز طريق نهادها خود راكند و عمدتاً مسائل ويت ميها را تقمشترک همبستگي آن

شكني هنجاربه تر شود كه افراد كمها باعث ميكنند. اين كنترلوفصل ميغيررسمي حل

 .شودميخود تقويت سرمايه اجتماعي خودبهبنابراين  ،زنند دست 

ورت صاي از مهاجرين را بهيكي از مهاجريني بوده كه قصد داشته عده اهللرحمت

چند نفر  ظاهراًها را در استراليا فراهم كند. او قاچاق از ايران خارج و زمينه حضور آن

نفر  00از حدود  اين كهرا به همين صورت به استراليا منتقل كرده بوده است. بعد از 

شود. در ابتدا صحبت بر اين است كه او به كند به ناگاه ناپديد ميمبالغي را دريافت مي

اما بعد از حدود دو ماه براي افراد ، رفته تا بتواند كارهاي مقدماتي را انجام دهداستراليا 

ها را تصاحب كرده و گريخته است. با فشاري كه از سوي شود كه او پولمسجّل مي
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ها شود بعد از دو سال برگردد و همه پولشود او ناچار مياش وارد ميافراد به خانواده

 را پس دهد.

 

 

 

 مهاجرين اجتماعي-تصادیپايگاه اق -3

، ها وجود دارداجتماعي كه در بين همه جماعت -هاي اقتصاديبا وجود تفاوت

طوركلي به ساكن در ايران مهاجرين افغانستانيادعا كرد كه  توانيمبا اندكي اغماض 

ها معموالً آناست كه . به همين دليل چناني با هم ندارندتفاوت آن ازنظر طبقه اجتماعي

مهاجرين  گزينند. خاستگاه اكثرسكني ميدر كنار يكديگر هايي مشخص لهدر مح

 هاو كار آن، افغانستان بزرگ روستاهاي اطراف شهرهاي افغانستاني حاضر در ايران

هايي مانند شهرک محله، بوده است. در ايران نيز در حاشيه شهرها و دامداري كشاورزي

عموماً به  هاآن اند.كرده دارنشانخود  را با حضور مشهد گل شهريا محله  قائم قم

 دارند. يدروزمزمشاغل كارگري مشغولند و درآمد 

مهاجران ديگري در ، كه بگذريممهاجران افغانستاني بزرگ  خيلاما از اين 

بزرگ  خيلمداراني نيز وجود دارند كه به اين و سياست، روحانيون، هاي تجارسمت

 اجرين مانند كسب مجوز اقامت درگير نيستند.و با مشكالت اكثر مه تعلق ندارند

. برخي از مشكل بزرگي است هانوع كار و درآمد آنمهاجرين  هعمدبراي 

 يمهاجرين كارگران روزمزد هستند كه هر روز بايد براي پيدا كردن كار درجاها

ها كار احتياج دارند به سراغ آن يكه به نيرو كسانيتا  در انتظار بمانندمشخص شهر 

 ايند.بي

برم تو ميدون چو  بري تا  2مدت شش ماه كارم اين بود كه ساعت »
ولي خب اون هم كارش  كردميچكار كار مگبرم براي كارگري. اول با يک 

حسا  كرد.  شد يموقت بود. يه روزهايي كار بود يه روزي هم نبود. نم
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و نيم  شرايط خوبي نبود. كار موقتي بود و خرج دائمي اونم با سه تا بچه قد
كه بازار ساخت و ساز خو  باشه مشكلي نيست ولي  ييهاقد ... يه وقت

 .ساله( 11)مرد « نمي شه روش حسا  كرد ...

كه كاري بلد نباشي بايد بري كارگري ديگه ... من تو افغانستان وقتي»... 

تو بازار مزار شريف ... خب تو ايران هم كارگر ساده هستم  كردميباربري م

كارايي باشه كه مثالً دو ماه بري كار كني ولي بعدش باز بايد منتظر شايد يه 
باشي كه يه كار پيدا كني ... خدا روزي رو مي رسونه ولي خب بعضي 

 .ساله( 50، )مرد« ه يک هفته كار نداشتم به آدم فشار مياد.شد هاوقت

يشتري آرامش ب پايدارترهستند كه با پيدا كردن كارهاي از مهاجرين عده ديگري 

در  خود راكند. او آرامش كار مي در يک گاوداري هاستمدتمهاجري كه  مثل، دارند

 داند:خود مي ثابت شغلايران ناشي از 

كنم. خونه ساله كه دارم تو اين گاو داري كار مي 17من االن نزديک »... 
هم همين جاست دو تا اتاق دارم كه با زن و دختر كوچيكم توش  اميزندگ

. همين كه كارم دائميه خدا رو شكر صاحبكارم هم آدم خوبيه كنميمزندگي 
 .ساله( 10)مرد  ...«با هم خوبيم ديگه مشكلي ندارم من 

خياطي  ياي كه در زيرزمين خانه استيجاري خود كارگاههسال 11مهاجري و يا 

عيد  مثالً نزديک، گاهيحتي . رونق داردبازار كار او  داير كرده و مهاجر با سه خياط

. باشدگوي مشتريان كند تا بتواند پاسخ استخدامشود چند كارگر ديگر مجبور مي، نوروز

و يا  يافتن كار نگرانتبحر در كار خود كسب با  نيز هستند كه ي از مهاجرينديگر عده

 نيستند:حتي تغيير آن 

تو بازار كفش ديگه همه من رو مي شناسن ... براي كار پيدا كردن »... 

چون كارم خوبه ... هر وقت بخوام كارم رو عوض كنم ، دارممشكلي ن
 كردميكمرم درد بگيره تو كارگاه كار م اين كهمشكلي ندارم. مثالً تا قبل از 

چون نمي تونم زياد سرپا  كنميولي االن دوساله كه ديگه دارم فروشندگي م
 .(ساله 15)مرد  ...«تر کوايسم ... االن هم حقوقم بهتره هم كارم سب
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من گچ كارم چون كارم تخصصيه كار برام هميشه هست تا االن پيش »... 
نيومده كه يک هفته بيكار باشم. آگه كارت خو  باشه همه ميان سراغت 

 .ساله( 10)مرد  ...«نگران كار نيستم 

 عاملي مهم در حفظ، براي مهاجرين پايدار شغلناگفته پيداست كه داشتن 

داشتن شغل براي مهاجر افغانستاني  جزبهاما  آيد.يآنان به شمار مسالمت رواني 

انتظارات بيشتر عملكردي و ساعات ، افزايش رقابت :رواني مانند -خطرات اجتماعي 

اشتغال در  شود. باعث افزايش استرستواند مي گريهاي كارر محيطدكاري طوالني 

 بيكاري و اخراج از محل كار و، ترس از دست دادن شغل، آميزمخاطره كارهاي

باعث بروز عواقب جدي بر سالمت ، ركود اقتصادي كاهش ثبات مالي وهمچنين 

عنوان ناشي از كار در حال حاضر به اضطرا ، به همين علت شود.مهاجرين ميرواني 

 است. مطرح ريمهاجرپذخصوص در كشورهاي بهر همه كشورها دجهاني  مسألهيک 

:گيرینتيجه  

نحوه فرهنگ ، واني جامعه مهاجر افغانستاني در ايرانبر بهداشت ر مؤثراز عوامل 

« و « انطباق» :شد بردهنامهاست. در اين مقاله از چهار راهبرد فرهنگ پذيري پذيري آن

 ترين سطوح از فشارهاي رواني وكه پايين هستنداز سازگاري  اشكالي، «يهمانند

هركدام به « جدايي»و « حاشيه گزيني»، . بر عكسآورندرا به بار ميفرهنگ پذيري 

راهبرد انطباق را در پي خواهند داشت. فرهنگ پذيري  و اضطرا  فشار رواني، شكلي

شود فرد مهاجر هم فرهنگ خود را حفظ كند و هم نوعي يكپارچگي است كه باعث مي

جامعه  شيازپشيب، ابعادي از فرهنگ جامعه ميزبان را بپذيرد. در واقع با اين ديدگاه

امري كه در جامعه ، ي پيش خواهد رفتچند فرهنگاي گيري جامعهي شكلسوبه

راهبرد جدايي ، ي ايران همواره وجود داشته است. در نگاه بسياري از ايرانيانكييموزا

با راهبرد حاشيه گزيني ، و حتي برخي ديگر باشدتواند بهترين راهبرد براي مهاجرين مي

عي از تهديدات گوناگون براي كشور عنوان منبموافق هستند زيرا مهاجرين را به

 پندارند.مي
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و  از سالمت رواني جامعه مهاجر افغانستاني در ايران بهتربراي درک همچنين  

در دو سط  از متغيرها را ، دارندتعلق  هر فرد به كدام دسته از چهار دسته باال اين كه

اي جمعيت شناختي : الف: متغيرهميقراردادبين جماعت مهاجر افغانستاني مورد بررسي 

 .اجتماعي -متغيرهاي فرهنگيو  : 

نقش خود خوديبه «نسِ»بايد گفت كه ، متغيرهاي جمعيت شناختيدر مورد 

زندگي در هر دو تجربه سال به دليل افراد كهن اما ندارددر سالمت رواني  پررنگي

بهتر ن را مشكالت جامعه ميزبا، اندشرايط وخيمي كه در افغانستان داشتهنيز جامعه و 

با محيط  بهتر و فرهنگ پذيريدر جامعه جديد  رشدبه دليل  نيز كودكان .پذيرندمي

هم به نسبت جايگاهي كه در ايران  ساالنكمتر دچار مشكل هستند. ميان، جامعه ايراني

ها نسبت به عموماً زن، «جنسيت»در مورد . دهندخاص خود را نشان ميواكنش  دندار

دهند و از سالمت روحي بيشتري از خود نشان مي سازگاريجر مردان در جامعه مها

زنان افغانستاني به دليل داشتن رفاه نسبي در ايران هر چه  بيشتري برخوردار هستند.

ي هاشيگوكنند. براي مثال اين انطباق را در بيشتر خود را با جامعه ايراني نزديک مي

ن جوان افغانستاني به نسبت مردان زبان ديد: اكثر زنا توانيمي ابرجستهبه طرز  هاآن

عنوان به« تأهلتجرد/»در اين پژوهش  كنند.صحبت مي« بهتر»در ايران را  فارسي معيار

در جامعه  تأهل، در واقع .عاملي اثرگذار در سالمت رواني مهاجران مالحظه نگرديد

ه استقالل فرد ب الزاماًدهد و چنان وضعيت زندگي مهاجر را تغيير نميافغانستاني آن

اتاقي ، . در بسياري از موارد فرد بعد از ازدواج در منزل استيجاري پدريگرددينممنجر 

خواهد داشت و همچنان اين پدر خانواده است كه براي وضعيت اقتصادي او تصميم 

 جزمهاجرين نقش اساسي در ميزان سالمت رواني آنان ندارد به «تحصيالت»گيرد. مي

شوند. كه به دليل شرايط ويژه خود در اين مورد استثنا محسو  مي طال  حوزه علميه

ايران را ، يا دكترا رشدپس از اتمام مراحل كارشناسي ا عمدتاًدانشجويان افغانستاني 

كند زيرا معتقد هستند در خارج از ايران قصد افغانستان و يا كشورهاي ديگر ترک ميبه

ها بيشتر است. يكي از رشته تحصيلي آن امكان دسترسي به شغل متناسب با مدرک و



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    202  

همين ، هاي عظيم فرهنگي كه كشور ما به نحو مطلو  بر آن تأكيد نداردسرمايه

رسانند و فردا در دانشجوياني هستند كه تحصيالت خود را در ايران به پايان مي

تسهيل فرايند تحصيل  قطعاًشوند. هاي مهم مشغول به كار ميافغانستان در جايگاه

ايران و افغانستان را در آينده به نحو  علمي و فرهنگي-آينده سياسي توانديممهاجرين 

اي در ميزان كنندهفرد نقش تعيين «اقامت» و مدت نوعقرار دهد.  ريتأثمطلوبي تحت 

باعث ، اي مبهم و ناپايدارهراس از آينده، در واقع .كندايفا ميسالمت رواني افراد 

 ريزي بلندمدت براي خود و خانواده را از دست بدهند.برنامه شود مهاجرين امكانمي

داراي كه مهاجرينِ  شد مالحظه، در مورد متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي

به دين  اصوالًتري دارند يا هاي مذهبي قوي نسبت به كساني كه باورهاي ضعيفنگرش

ود مواجه هستند. تري در زندگي روزمره خبا پريشاني و اضطرا  كم، اعتقادي ندارند

بيني خوش اميدواري و و شد بخمي امعن مهاجر افغانستاني مماتو  حياتبه  داريدين

عنوان عاملي به، كند. همچنين سرمايه اجتماعي مهاجرين افغانستانيتقويت ميافراد را 

در قالب حمايت و اعتماد اجتماعي و كنترل اجتماعي ، در بهداشت رواني مؤثر

هاي اجتماعي كه شبكه شد مالحظه، آيد. در اين راستامي حسا غيررسمي به

باعث انگيزه ، دهند و عالوه بر آنهاي مهاجرت را براي افراد تازه وارد كاهش ميهزينه

ها در جامعه مقصد شوند. وجود اين شبكهمي مبدأبراي مهاجران بالقوه در جامعه 

د نكنجايي افراد بازي ميهنقشي مثبت بر جاب، عنوان پوششي در برابر فشارهابه

هايي براي اعمال ها و فرصتدوستي، هاي عاطفيكه با فراهم آوردن حمايتنحويبه

، نفس افراد مهاجراجتماعي معنادار در قالب سرمايه اجتماعي اثر بسيار مهمي بر عزت

ها دارد و در نهايت به احساس افزايش توان رويارويي با مشكالت زندگي و افسردگي

 شود.مت رواني منجر ميسال

وضعيت سالمت رواني مهاجرين به عوامل متعددي ، شد چه گفتهبا توجه به آن

ميزان سالمت رواني افراد در جامعه ايران ، بستگي دارد. برحسب هركدام از اين عوامل

 1181)استوار افشار( و  1178 هايسالدر  طبق دو پژوهشي كه .گيردقرار مي در نوسان
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، صورت گرفته هاي مختلف مهاجرينجمعيتدر ميان در ايران و همكاران( )محمديان 

افزايش  2/11به  2/15پزشكي در مهاجران افغانستاني از ميزان شيوع اختالالت روان

درصد مواد  8/1درصد از مهاجران سيگار و  11/10، دومكرده است. در پژوهش  پيدا

درصد اقدام به خودكشي  0 درصد افكار خودكشي و 8/1اند. مصرف كردهمخدر 

 ند.اهداشت

شرايط ناپايدار ، هاي بلندمدت دولت ايران در قبال مهاجريننبود سياست

 اقتصادي –شرايط نامساعد امنيتي ، هاخصوص بعد از حذف يارانهاقتصادي در ايران به

با دشواري ازپيش بيشمهاجرين در ايران را  سازگاريو... شرايط ، داخلي افغانستان

هاي زندگي در ايران در حالي رو به افزايش است كه دستمزد واجه كرده است. هزينهم

گذاشته مضاعف  ريها تأثرا ندارد و اين امر بر سالمت رواني آن رشدكارگران همان 

در چند سال اخير شاهد با افزايش فشارهاي بيروني بر جامعه ، حال. درعيناست

كه ما  85هاجرين هستيم. براي نمونه در سال هاي بيشتر و مختلف در بين مهمبستگي

عمومي موجود در  مذهبي هايپژوهش خود را در شهرک قائم آغاز كرديم تعداد هيئت

يافته است. افزايش 15اين تعداد به  12كه در سال رفت. درحاليفراتر نمي 5شهرک از 

ز آن دارد كه هر اند. اين خود نشان اهشد ترهاي مختلف قومي نيز از قبل فعالانجمن

جامعه مهاجر با ايجاد پيوندها و ، بيشتر شود ميزبان چه فشار رواني از سمت جامعه

 كند.خيزد و سعي در جبران آن ميبه مقابله با آن برمي، هاي جديدهمبستگي

كساني ، هاي چهارم و پنجم مهاجرين در ايران هستيماكنون شاهد حضور نسلهم

ديگر هيچ ارتباط ذهني و عاطفي با افغانستان ندارند  باًيتقرد و انهشد كه در ايران متولد

كنند. اين انتخا  ما خواهد بود كه بر فرهنگ و رفتار جامعه ايراني زندگي ميو با تكيه

سوي كدامين راهبرد سوق دهيم: انطباق و همانندي يا جدايي و حاشيه ها را بهآن

آخر براي كشور بسيار سنگين خواهد بود.  پيامدهاي ناشي از دو راهبرد قطعاًگزيني. 

سالمت روان جامعه خود و جامعه ، هشد بديهي است كه مهاجر ازخودبيگانه و طرد

كه با كمک به پيشبرد راهبردهاي انطباقي و درحالي، ميزبان را تهديد خواهد كرد
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و توسعه كشور در همه  رشدهاي موجود مهاجرين براي توان از ظرفيتهمانندي مي

 ها به نحو مطلو  بهره جست.مينهز
 

 منابع
 اقتصادي و جمعيتي ، هاي اجتماعيبررسي ويژگي، (1180. )محمد، احمدي موحد

شناسي گروه جمعيت، شدنامه كارشناسي ارپايان، مهاجران افغاني در ايران

 دانشگاه تهران.

 ان مهاجران افغ بررسي وضعيت سالمت رواني گروهي از، (1178. )افشار، استوار

 .18و  17شماره «  فصلنامه انديشه و رفتار، مقيم شيراز

 بررسي رابطه بين راهبردهاي فرهنگ ، (1188. )محمدتقي و گل مراد مرادي، ايمان

، پذيري و سالمت رواني در ميان مهاجران: نمونه موردي مطالعه شهر كرمانشاه

 .(11)پياپي  1شماره ، 00دوره ، شناسي كاربردیمجله جامعه

 بررسي رابطه ميان دينداري و سالمت روان ، (1111) .و ديگران، بلقيس، صادباور

فصلنامه توسعه ، منابع انساني سازمان: مورد مطالعه دانشگاه شهيد چمران اهواز

 .1شماره ، 1دوره ، اجتماعي

 مروري بر نظريات جديد مطرح، (1111. )رضا نوبخت ؛محمدرضا، برومند زاده 

 . 81و  10شماره  01جلد ، صلنامه جمعيتف، ه در حوزه مهاجرتشد

 مقايسه رفتارهاي باروري مهاجران افغاني با بوميان ساكن ، (1181. )تكتم، پريوش

شناسي گروه جمعيت شدنامه كارشناسي ارپايان، در منطقه گل شهر مشهد

 اه تهران.دانشگ

 تعلقات اجتماعي و اثرات آن بر »، (1181. )موسي عنبري ؛غالمرضا، هاجمشيدي

 .01شماره ، نامه علوم اجتماعي، «بازگشت مهاجرين افغاني

http://populationmag.ir/browse.php?mag_id=1&slc_lang=fa&sid=1
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 بر بازگشت  مؤثربررسي عوامل »، (1181. )يحيي علي بابايي ؛غالمرضا، هاجمشيدي

، نامه علوم اجتماعي ، «مهاجران افغاني با تأكيد بر ساكنان شهرک گل شهر مشهد

 .00شماره 

 نگرش و ، آگاهي»، (1181) .عبدالفهيم حر ؛عليرضا انصاري مقدم ؛فاطمه، رخشاني

فصلنامه ، «رفتار زنان مهاجر افغاني ساكن شهر زاهدان در مورد تنظيم خانواده

 .10شماره ، پزشكي و ناباروری

 به وطن يا ماندن  بازگشت"، (1111. )شوازيمحمد جالل عباسي ؛رسول، صادقي

 .1 مطالعات جمعيتي دو فصلنامه ،"جوانان افغانستاني در ايران

 بومي مهاجر  يهاتفاوت»، (1110. )رسول صادقي محمد جالل و، يشوازيعباس

، «هارفتارهاي ازدواج مهاجران افغان با ايراني ياسهيازدواج در ايران: مطالعه مقا

 .)زمستان( 8شماره ، چهارمسال ، شناسي ايراننامه انجمن جمعيت 

 هاي تحقيقي غر  در برخورد با مسائل بررسي روش»، (1112. )مرتضي، كتبي

 .1 هشمار، 0 هدور ،نامة علوم اجتماعي ، «شناسي اجتماعي ايرانروان

 رابطه سرمايه اجتماعي و »، (1182. )گل مراد مرادي، عبدالعلي، لهسايي زاده

، سال هفتم، پژوهشي رفاه اجتماعي-علمي فصلنامه، «سالمت روان در مهاجران

 .02شماره 

  (1185. )عيسي كريمي كيسمي، بوالهري جعفر، دادفر محبوبه، محمديان مهرداد ،

مجله روانپزشكي ، «رواني در مهاجران افغان مقيم تهران يهاغربالگري اختالل»

 .(1) 11شماره ، و روانشناسي باليني ايران

 بررسي وضعيت سالمت رواني مهاجران »، (1181. )و همكاران، مهرداد، محمديان

 .0و  1شماره ، 1سال ، شه و رفتاريفصلنامه اند ،«افغاني مقيم تهران
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 ي هايژگيوبه ايران: تغيير در  هاافغانمهاجرت »، (1185. )حسين، محموديان

نامه انجمن ، «اقتصادي اجتماعي و جمعيتي و انطباق با جامعه مقصد

 .5شماره  ،0دوره ، شناسيجمعيت

 ها بهداشت باروری مطالعه شاخص»، (1178. )ناصر ارقامي ؛غالمعلي، معموري

مركز ، «ساله افغاني و ايراني ساكن در منطقه گل شهر مشهد 61-95در زنان 

 بهداشت استان خراسان.

 بررسي سبک زندگي مهاجرين افغانستاني ساكن در شهر ، (1182. )حسين، ميرزائي

دانشكده علوم اجتماعي ، شناسيانسان شدمه كارشناسي ارناپايان، قائم قم

 دانشگاه تهران.

 زباني مهاجرين هزاره در ايران-شناسي قوميانسان»، (1110. )حسين، ميرزائي» ،

، 0شماره ، 1دوره ، «شناسي ايرانهای انسانپژوهش»پژوهشي -مجله علمي

 .1110زمستان 

 مجله ، «هويت زباني مهاجرين افغانستاني در ايران»، (1111. )حسين، ميرزائي

دوره ، شناسي ايرانانجمن جامعه، «ايران ات اجتماعيمطالع»پژوهشي  -علمي

 .1شماره ، 8

 
 Abbasi, M. J., D. Glazebrook, G Jamshidiha, H. Mahmoudian, and R. 

Sadeghi, (2005), Return to Afghanistan? Astudy of Afghans Living in 

Tehran, Kabul: Afghanistan Research an Evaluation Unit. 

 Abbasi-Shavazi, M. J, and R. Sadeghi, (2012). The Adaptation of 

Second-generation Afghans in Iran: Empirical Findings and Policy 

Implications, in Calabrese, J., & J. Marret, 2012. Transatlantic 

Ccooperation on Protected Displacement: Urgent Need and Unique 

Opportunity, Washington, DC: Middle East Institute 

http://ijar.ut.ac.ir/issue_6884_6898_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+162-7.html


  

 

 

 
 297  پذيري و بهداشت رواني مهاجرين  ...    راهبردهاي فرهنگ

 Abbasi-shavazi, M. J., and R. Sadeghi., (2015). “Socio-cultural 

Adaptation of Second-generation Afghans in Iran”, International 

Migration. 53(6): 89-110. 

 Abbasi-Shavazi, M. J., R. Sadeghi, (2016), “Integration of Afghans in 

Iran: pattern, Levels and policy implications”, Migration Policy 

Practice 6, no. 3 pp. 22-29. 

 Abbasi-Shavazi, M. J., G. Hugo, R. Sadeghi., and H. Mahmoudian, 

(2015), “Immigrant-Native Fertility Differentials: The Afghans in 

Iran”, Asian and Pacific Migration Journal, 24 (3): 273-297. 

 Abbasi-Shavazi, M. J., R. Sadeghi, H. Mahmoudian, and G. Jamshidiha, 

(2012), “Marriage and Family Formation of the Second-generation 

Afghans in Iran: Insights from a Qualitative Study”, International 

Migration Review, 46(4): 828–860. 

 Allport, G.W &Ross M. J. Jr (1967), “Personal Religious Orientation and 

Prejudice”, Journal of Personality and Social Psychology, pp. 432-

443. 

 Bergin, A. E., Payne, I. R. (1993). Proposed agenda for a spiritual 

strategy in personality and psychotherapy. In E. L. Worthington, J. R. 

(Ed). Psychotherapy and religious values (pp: 243-60). Grand Rapids. 

M. I. Baker. 

 Berry, J. W. (1998). “Acculturation stress”. In P.B Organista & K.M. 

Chun (Eds.), Reading in Ethnic Psychology, New York: Routledge. 

 Berry, J. W. (2005), “Acculturation: Living Successfully in Two 

Cultures.” International Journal of Intercultural Relations, Vol. 29, pp. 

693-312. 

 Berry, J. W., (2008), “Acculturation and Adaptation of Immigrant 

Youth”, Canadian Diversity, Vol. 6, No. 2, pp. 50-54. 



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    208  

 Bhugra, D. (2004).   “Migration and mental health.” Acta Psychiatr 

Scandinaria, Vol. 23, pp. 243-258. 

 Bologna, D & Osatuke, K. (2013). “Communication and psychological 

safty in veterans health administration work environment”, Journal of 

Health Organization and Management, Vol. 28, No. 6, pp. 754-776. 

 Borch-Jacobsen, Mikkel, (2013), La fabrique des folies : De la 

psychanalyse au psychopharmarketing, Paris : Edition sciences 

humaines.  

 Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, Kulturelles Kapital, 

Soziales Kapital. In Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderheft 

2). R. Kreckel (eds). Goettingen, Otto Schartz, 183-198. 

 Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In Handbook of Theory and 

Research for the Sociology of Education. J. Richardson (eds). New 

York, Greenwood Press: 241-258. 

 Bourhis, Richard Y. & L & others (1993), “Towards an Interactive 

Acculturation Model: A Social Psychological Approach”, International 

Journal of Psychology, Vol. 72, No. 6, pp. 769-786. 

 Caroline, B.B. (2000), Migration Theory: Talking Across Discipline, 

New, York, Routledge. 

 Desouzan, R., (2006). “Migration and mental health”. Psychology and 

Development Societies, Vol. 18, No. 10, pp. 1-14. 

 Dezutter, J, (2006), “Religiosity and Mental Health”, Personality and 

Individual Differences, Vol. 40, pp. 807-818. 

 Estelle D’halluin, (2009), La santé mentale des demandeurs d’asile, in : 

Hommes & Migrations, 2009/6 (n° 1282). 

https://www.babelio.com/auteur/Mikkel-Borch-Jacobsen/14686
https://www.babelio.com/livres/Borch-Jacobsen-La-fabrique-des-folies--De-la-psychanalyse-au-psy/455235
https://www.babelio.com/livres/Borch-Jacobsen-La-fabrique-des-folies--De-la-psychanalyse-au-psy/455235
https://www.babelio.com/editeur/10730/Editions-Sciences-Humaines
https://www.babelio.com/editeur/10730/Editions-Sciences-Humaines
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-18


  

 

 

 
 293  پذيري و بهداشت رواني مهاجرين  ...    راهبردهاي فرهنگ

 Evans, W. R. and C. M. Carson (2005). "A social capital explanation of 

the relationship between functional diversity and group performance." 

Team Performance Management 11(7/8): 302-315. 

 Fehring, R. J., Miller, J. F., & Shaw, C. (1997). “Spiritual well- being, 

religiosity, hope, depression, and other mood states in elderly people 

coping with cancer”, Oncology Nursing Forum, Vol.24, pp. 663-671. 

 Gordon L. Flett, Nancy L. Kocovski, Gerald C. Davison, John M. 

Neale, Kirk R. Blankstein (2017), Introduction à la psychopathologie, 

 Québec: Chènevière Education Primaire. 

 Halpern, D. (2005). Social capital. Cambridge, Polity Press. 

 Hannah Dale; Linsay Brassington; Kristel King (2014). “The impact of 

healthy lifestyle interventions on mental health and wellbeing: a 

systematic review”, Mental Health Review Journal. Vol. 19, No. 1, pp. 

61-71. 

 Hixson, K. A., Gruchow, H.W., &Morgan, D.W. (1998). “The relation 

between religiosity, selected health behaviors, and blood pressure 

among adult females”, Preventive Medicine, Vol. 27, pp. 545–552. 

 Hugo, G., M. J. Abbasi-Shavazi, and R. Sadeghi, 2012. Refugee 

Movement and Development; Afghan Refugee in Iran, Migration and 

Development, 1(2): 261-279. 

 Jellali IA, Zarrouk L, Jellali MA, Nasr M. (2014), Schizophrénie et 

immigration: influence des facteurs psychosociaux. L'Évolution 

Psychiatrique, Volume 79, Issue 3, July–September 2014, Pages 421-

427 

 Koka, B. R. and J. E. Prescott (2002). "Strategic alliances as social 

capital: A multidimensional view." Strategic Management Journal 

23(9): 795-816. 

https://www.cheneliere.ca/2903-auteur-gordon-l--flett.html
https://www.cheneliere.ca/2911-auteur-nancy-l--kocovski.html
https://www.cheneliere.ca/2901-auteur-gerald-c--davison.html
https://www.cheneliere.ca/2904-auteur-john-m--neale.html
https://www.cheneliere.ca/2904-auteur-john-m--neale.html
https://www.cheneliere.ca/2902-auteur-kirk-r--blankstein.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00143855
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00143855
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00143855/79/3


 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    241  

 Lee, J. S. & et al., (2004). "Social Support buffering of acculturation 

stress: A Study of mental health symptoms among Korean international 

students". International of intercultural relations, Vol.28, pp.399-414. 

 Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action 

New York, Cambridge University Press 

 Marta, Y. Y. (2001). “Moderators of stress in Salvadoran refugees: the 

role of social and personal resources”. International Migration Review, 

Vol.35, No.3, pp. 840-869. 

 McGrath, R. J. and W. L. Sparks (2005). "The Importance of Building 

Social Capital." Quality Progress 38(2): 45-49 

 Mirzaei, H., (2008), Recherche d'identité chez les immigrés afghans à 

travers l’art : le cas de la peinture, in : « Revue de Téhéran ». n°31, 

juin 2008. 

 Mirzaei, H ., (2013), Les immigrés afghans en Iran : une étude 

anthropologique, la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme 

(MMSH), Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et 

comparative (IDEMEC), Université d’Aix-Marseille. 

 Moghaddas, A. & Amiri, A. M. (2006). The process of adjustment 

/acculturation of first and second generation of migrants: The case of 

nomad Qashghaee Turks migrants in in Shiraz, Iran, European 

population conference Liverpool, UK, 21ST- 24TH. June2006. 

 Moran, P. (2005). "Structural vs. Relational embeddedness: Social 

capital and managerial performance." Strategic Management Journal 

26(12): 1129-1151. 

 Oishi, N. (2002), “Gender and Migration: A Integration Approach Center 

of Comparative Immigration Studies”, University of California, San 

Diago, Working Paper.49. 



  

 

 

 
 211  پذيري و بهداشت رواني مهاجرين  ...    راهبردهاي فرهنگ

 Otmane, A. O. & Van D Vijver, F. R. (2005).“The role of demography 

variable and acculturation attitudes in predicting sociocultural and 

psychological adaptation in Moroccans in the Netherlands”. 

International Journal of Intercultural Relations, Vol. 29, pp. 251-272. 

 Pawel, D. Mankiewicz; Johan Truter (2014). “Creating and establishing a 

recovery-oriented clinical psychology provision across an acute care 

mental health pathway”, Ethical obligation and clinical reality, Mental 

Health and Social Inclusion. Mental Health and Social Inclusion, Vol. 

18, pp. 98 -104 

 Piran, P. (2004), Effects of social interaction between afghan refugees 

and Iranian on reproductive health attitude, Disasters, 28 (3): 283-93. 

 Plan d'action global pour la santé mentale (2013-2020). Organisation 

mondiale de la Santé 2013. 

 Putnam, R. D. (1993). Making democracy work. Civic traditions in 

modern Italy. Princeton, NJ, Princeton University Press. 

 Putnam, R. D. (1995). "Bowling alone: America's declining social 

capital." Journal of Democracy 6(1): 65-78. 

 Quinn, T. C., & Utz, R. L. (2015). “Personal religiosity and mental 

health care utilization among adolescents, in Jennie Jacobs Kronenfeld 

(ed.) education, social factors, and health beliefs in health and health 

care services (Research in the Sociology of Health Care”, Vol. 33, 

Emerald Group Publishing Limited, pp.139- 159. 

 Sam, D. L., and J. W. Berry (Eds.). (2006). Cambridge Handbook of 

Acculturation Psychology. Cambridge: Cambridge University Press. 

 Scheier, M. F., Carver, C. S. (1987). Disposition optimism and physical 

well-being; the influence of generalized outcome expectancies of 

health. Journal of Personality, 55, 169-120. 



 

 

 

 

 

 

 1935، بهار 7 شماره، سال دوم، پژوهشنامه مددكاري اجتماعي    242  

 Seligman, M. E. P. (1991). Learned of optimism psychotherapy: 

American review of the literature. New York: Random House. 

 Spilka, B., Sharer, P., Kirkpatrick, L. A. (2016). A general; attribution 

theory for the psychology of religion. In: Journal for the Scientific 

Study of Religion. 24, 1-20. 

 Stephen, F. C. (2004). ” An Intercultural interaction model: acculturation 

attitudes in second language acquisition”. Journal of Foreign 

Language Teaching, Kagoshima University, Japan: Vol.1, No. 1, pp. 

50-61. 

 Stephen, F. C., (2004). “An Intercultural interaction model: acculturation 

attitudes in second language acquisition”. Journal of Foreign 

Language Teaching, Kagoshima University, Japan: Vol.1, No. 1, pp. 

50-61. 

 Thompson, S. & et al., (2002). “The social and cultural context of the 

mental health of Filipinas in Queensland”. Australien and New Zeland 

Journal of Psychology, Vol. 36, pp. 681-687. 

 Tibolet, Serge, (2006), Vocabulaire de santé mental, Paris : Edition de 

Santé. 

 Tortelli, Andrea, David Sauzé, Norbert Skurnik, (2017), “Capital social, 

santé mentale et immigration”, in: Annales Médico-psychologiques, 

revue psychiatrique, Volume 175, Issue 6, July 2017, Pages 573–576 

 Uzzi, B. and S. Dunlap (2005). "How to build your network." Harvard 

Business Review 83(12): 53-60. 

 Yuorenkoski, M. & et al. (1998). “Long-term mental hearth outcome of 

returning migrant children and adolescents”. In: European Child and 

Adolescent Psychiatry, Vol. 7, pp. 219-224. 


