
 

 

 ر انگلستانمشکالت زندگی د

 مقدمه

 ممکن است یکی از دغدغه های مسیر مهاجرت برای هر فرد باشد.ر انگلستان مشکالت زندگی د

زیادی به دنبال کشور انگلستان از جمله کشورهای محبوب بسیاری از مردم دنیا می باشد و افراد 

روش هایی برای مهاجرت به کشور انگلستان می باشند. اما برای مهاجرت الزم است شرایط کشور 

مشکالت زندگی در انگلستان را به طور شفاف برای  در این مقاله مقصد به طور کامل بررسی گردد.

گلستان را شرح کشور ان مخاطبین عزیز بررسی خواهیم نمود. همچنین برخی از مزایای زندگی در

انتهای این مقاله در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهامی می توانید با شماره های  می دهیم. در

 MIEو با تجربه موسسه  موجود در سایت تماس گرفته و از مشاوره های رایگان کارشناسان زبده

را مطرح کنید. در قسمت دیدگاه نظرات و یا پرسش خود  همچنین می توانید بهره مند شوید.

 کارشناسان ما در اولین فرصت پرسش های شما را پاسخ خواهند داد.

 در این مقاله عناوین زیر را بررسی خواهیم نمود:

 مشکالت زندگی در انگلستان 

 مزایا و معایب زندگی در انگلستان 

 تاثیرات مثبت و منفی زندگی در انگلستان 

 مشکالت فرهنگی در انگلستان 

 مشکالت زندگی در انگلستان سواالت مرتبط با 

 سخن پایانی 

 

 مشکالت زندگی در انگلستان

از آن  مشکالت زندگی در انگلستان هزینه باالی زندگی می باشد. یکی از هزینه های زندگی:-1

باید بدانند هزینه زندگی در این شهر  ،رویای زندگی در شهر لندن را دارند جایی که بسیاری از افراد



 

 

باید از تمکن مالی  ،یافته و کسانی که شهر لندن را برای زندگی انتخاب می کنندبسیار افزایش 

می  مناسبی برخوردار باشند. الزم به ذکر است هزینه زندگی در شهرهای اطراف مقرون به صرفه تر

 باشد.

 

آب و هوا: از دیگر عوامل مهم مهاجرت توجه به آب و هوای کشور مقصد می باشد. شاید بسیاری -2

 داشته باشد. یافراد ترجیح می دهند کشوری را برای مهاجرت انتخاب کنند که آب و هوای معتدل از

ای آفتابی را تجربه خواهید نمود کشور انگلستان تقریبا بیشتر سال آب و هوای بارانی دارد و کمتر هو

. 

جمله  در انگلستان ترافیک سنگین در شهرهای پرجمعیت از یکی از مشکالت زندگی ترافیک:-3

برای زندگی در شهرهای پرجمعیت انگلستان الزم است  لندن، منچستر، بیرمنگام و ... می باشد.

 خودداری نمایند. الع یابند و از رانندگی در این ساعت هاطپرترافیک او افراد از ساعت های شلوغ 

جه ها در هجه های دشوار: یکی از خاصیت های منحصر به فرد کشور انگلستان این است که لهل-4

فواصل نزدیک به هم متفاوت است و شاید برای مهاجران در اوایل مهاجرت پذیرش این موضوع 

اما در نهایت مشکل بزرگی نخواهد بود و پس از گذشت زمان به لهجه های متفاوت . سخت باشد

 عادت خواهند کرد.

 

 مزایا و معایب زندگی در انگلستان

 ستان اشاره می نماییم:ابتدا به مزایای زندگی در کشور انگل

کشور انگلستان یکی از کشورهای مطرح و  سیستم حمل و نقل پیشرفته و دسترسی راحت:-1

شناخته شده در زمینه حمل و نقل عمومی می باشد. در شهر لندن یک سیستم زیرزمینی با امکانات 

به ایستگاه های سان آعالی برای حمل و نقل وجود دارد. در سایر شهرهای انگلستان نیز دسترسی 

یا در ساعت های شلوغ و پرترافیک قصد  قطار و اتوبوس وجود دارد. افرادی که رانندگی نمی کنند و

دارند از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده نمایند به راحتی می توانند از امکانات حمل و نقل 

 استفاده نمایند.



 

 

زندگی در انگلستان دسترسی رایگان به خدمات درمانی و بهداشتی:یکی از بزرگترین مزیت های -2

عمده خدمات پزشکی رایگان می باشد  خدمات درمانی می باشد. در واقع به دلیل پرداخت مالیات،

)نظام سالمت همگانی در بریتانیا( مخارج درمان را بر NHSیا سقف تعهد دارند. در واقع سیستم 

سالمت شهروندان بریتانیا، بسیار قدرت  عهده می گیرد. این نظام درمانی به دلیل برعهده گرفتن

مالیات های دریافتی از  ،مند است. نکته قابل توجه این است که عمده منبع مالی دولت انگلستان

دارد و برای نوجود  یبه همین دلیل در روند پرداخت هزینه های درمانی محدودیت .دشمردم می با

 .لحاظ می گرددهمه افراد سقف پرداخت هزینه 

 ن قسمت برخی از معایب زندگی در کشور انگلستان را شرح می دهیم:در ای

علی رغم اینکه در انگلستان یک سیستم حمل و نقل پیشرفته ای  سیستم حمل و نقل گران:-1

اما ممکن است هزینه آن برای بسیاری از افراد باال باشد. برای صرفه جویی در هزینه  ،وجود دارد

 کسر گردد.از هزینه های شما  قسمتیتا  نماییدت اعتباری ریلی تهیه کرایه قطار می توانید یک کار

شاید یکی از مشکالت زندگی در انگلستان زمان انتظار طوالنی  زمان انتظار برای خدمات درمانی:-2

برای خدمات درمان عمومی می باشد. به همین دلیل کسانی که از تمکن مالی باالتری برخوردار 

 صوصی استفاده می نمایند.از بیمه های خ ،هستند

باتوجه به اینکه در سال های اخیر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج  خروج انگلستان از اتحادیه اروپا:-3

ممکن است تاثیر مهمی در تصمیم گیری افراد برای مهاجرت به کشور انگلستان داشته  ،شده است

 باشد.

 تاثیرات مثبت و منفی زندگی در انگلستان

زندگی در هر کشوری می بایست تاثیرات مثبت و منفی زندگی در آن کشور را بررسی نمود. برای 

 در جدول ذیل به برخی از این موارد اشاره نموده ایم:

 

 تاثیرات منفی تاثیرات مثبت



 

 

استفاده حداکثری از فرصت های شغلی و 

 نیروهای بااستعداد

 

 عدم امنیت کافی به دلیل افزایش جمعیت

 دستمزد پایین برای مهاجران اقتصادی قابل توجهرشد 

 نژاد پرستی خدمات رفاهی به مردم جامعه

 اختالف طبقاتی در شهرهای بزرگ نرخ بیکاری پایین

 

کشور انگلستان مقصد مناسبی برای کسانی است که ، همان طور که در جدول فوق مشاهده نمودید

برخوردارند. یکی دیگر از مهمترین تاثیرات مثبت، اقتصاد قوی  الزم توانایی و مهارت از استعداد،

کشور انگلستان می باشد. در این کشور شور و نشاط و هیجان وجود دارد و با افزایش جمعیت جوان،  

خدمات رفاهی بیشتری به مردم عرضه می شود. اما از طرفی افزایش جمعیت می تواند باعث بروز 

دد. همچنین از دیگر تاثیرات منفی در انگلستان این است که کارفرماها مشکالتی از قبیل ناامنی گر

مهاجران حقوق پایین تری در نظر می گیرند. همچنین با توجه به اینکه کشور انگلستان یکی  برای

از کشورهای مهاجر پذیر می باشد، ممکن است بسیاری از افراد نگران تنوع نژادی در این کشور 

 بعضی از شهرهای کشور انگلستان همچنان نژادپرستی وجود دارد.متاسفانه در . باشند

 مشکالت فرهنگی در انگلستان

فرهنگ یک کشور یعنی همه آداب و رسوم، عقاید و رفتارهای مردمان آن کشور. با توجه به اینکه 

تنوع فرهنگی در یک جامعه می  لذافرهنگ یک کشور از یک نسل به نسل دیگر قابل انتقال است، 

و ارتباط بین افراد را سخت تر کند. در قسمت ذیل به  گرددند باعث به وجود آمدن مشکالتی توا

 برخی از مشکالت فرهنگی در کشور انگلستان اشاره می نماییم:

یکی از مشکالت زندگی در انگلستان این است که در شهرها  ،همان طور که قبال ذکر شد زبان:-1

لهجه های متفاوتی صحبت می نمایند و ممکن است معنای دقیق و روستاهای نزدیک به هم افراد با 

 کلمات توسط اشخاص اشتباه برداشت شود و منجر به تضاد در افکار آن ها گردد.



 

 

در هر جامعه ای کلیشه های از پیش تعیین شده باعث قضاوت  قضاوت ها و پیش داوری ها: -2

کلیشه های رایج در مورد آلمانی  موضوع، های نادرست در مورد افراد می شود. برای درک بهتر این

و یا آسیایی ها در ریاضیات به  ها و آسیایی ها این است که آلمانی ها بسیار وقت شناس هستند

خوبی عمل می نمایند. همین موضوع سبب تعصب در میان افراد با فرهنگ های متفاوت و منجر به 

 نگرش منفی و قضاوت نسبت به یکدیگر می شود.

 مرتبط با مشکالت زندگی در انگلستانسواالت 

 برای هر فرد به چه میزان می باشد؟ تانهزینه زندگی در انگلس-1

اما به طور میانگین هزینه  ،هزینه زندگی بسته به نوع زندگی کردن برای هر شخص متفاوت می باشد

 پوند می باشد. 12000-14000زندگی برای هر نفر حدود 

 مهاجرت به انگلستان از چه طریقی می باشد؟کم هزینه ترین روش برای  -2

 به طور کلی برای مهاجرت به هر کشوری کم هزینه ترین روش ها ، کاری و تحصیلی می باشد.

 آیا شانس پیدا کردن کار مناسب با افزایش تعداد مهاجران وجود دارد؟  -3

نیروهای با استعداد می برد. بله، انگلستان جزء کشورهایی می باشد که حداکثر استفاده را از توانایی 

 البته جستجوی کار در هر کشوری مستلزم داشتن مهارت و توانایی می باشد.

 آیا با وجود مشکالت زندگی در انگلستان، این کشور مقصد مناسبی برای پزشکان می باشد؟ -4

لیت خود می توانند به عنوان پزشک فعا خاصی بله؛ پزشکان بعد از گذراندن دوره ها و آزمون های

 غاز نمایند. الزم به ذکر است که پزشکان در انگلستان از درآمد باالیی برخوردار هستند.آرا 

 سخن پایانی

در این مقاله مطالبی در مورد مشکالت زندگی در انگلستان در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار 

اه است و با سختی های خاص خود همر داده شد. همان طور که می دانید پروسه مهاجرت

مهاجرت به هر کشوری نیازمند اطالعات کافی در مورد مزایا و معایب زندگی در آن کشور می 



 

 

باشد. علی رغم اینکه در این مقاله به مشکالت زندگی در انگلستان اشاره نمودیم اما باید این 

مند موضوع را در نظر داشته باشید که با مهاجرت به انگلستان از مزایای زیادی نیز بهره 

خواهید شد. درصورتی که هرگونه ابهام و سوالی در خصوص مهاجرت به انگلستان داشته 

بهره مند شوید.  MIEباشید می توانید از مشاوره های تلفنی رایگان کارشناسان موسسه 

همچنین این امکان برای شما وجود دارد که در قسمت دیدگاه نظرات و یا پرسش های خود 

اسان ما در اولین فرصت پرسش شما را جواب خواهند داد. امیدواریم که را درج نمایید. کارشن

 در این مقاله اطالعات مفیدی را در اختیار شما مخاطبین عزیز قرار داده باشیم.

 

 

 


