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چکیده
 در گسترده تغییرات با آمدن کنار هدفش که است ای پیچیده فرایند شناختی روان سازگاری
 مهاجر نوجوانان یشناخت روان یسازگار ینیب شیپ حاضر پژوهش هدف است. جدید محیط
 .ودکبک  یگکفرهنک  کک  یاجتمکاع  یازگارکسک  و یماعکاجتک  ةفاصکل  ،یالهکمقابک  یهامهارت اساس بر

 41 و دختکر  41) سکال  11 تکا  12 نوجوانکان  از نفر 36 .بود بستگیهم ک توصیفی حاضر پژوهش
در  کانکادا  اونتکاریو  شکهر  در مکیالدی  2114 سال در ویو بی مدرسة در تحصیل به مشغول پسر(

 مقیکاس  ،سازگاری سنجش نامةپرسش از ها داده آوریجمع برای .کردند شرکتاین پژوهش 
 ایمقابلکه  های مهارت نامة پرسش و ،فرهنگی ک اجتماعی سازگاری نامةپرسش ،اجتماعی فاصلة
 ضکریب  و یمتغیرچنکد  رگرسکیون  تحلیل آزمون از پژوهش های داده تحلیل یراب شد. استفاده
 اسکت  آن دهنکدۀ نشکان  پکژوهش  این در آمده دستبه هاییافته شد. استفاده پیرسون بستگیهم
 فرهنگکی  کک  اجتمکاعی  سازگاری میانجیگری نقش با اجتماعی فاصلة و ایمقابله هایمهارت که
 و مکدار  مسکئله  ایمقابلکه  مهارت و دارد مثبت رابطة ،مهاجر نوجوانان شناختیروان سازگاری با
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 دتوانک مکی  مهکاجران  فرهنگکی  کک  اجتماعی سازگاری میزان گرفتن نظر در با ،اجتماعی فاصلة
 کرد گیری نتیجه توان می ند.ک بینیپیش مهاجر نوجوانان در را شناختیروان سازگاری میزان
 اجتمکاعی  فاصکلة  از شکان ادراک ،برخوردارنکد  بیشتری ایمقابله هایمهارت از که نوجوانانی که
 در و انکد داشکته  بیشکتری  گیکفرهن ک ماعیکاجت سازگاری و است کمتر مقصد و مبدا کشور بین
 داشت. خواهند بیشتری سازگاری مقصد کشور

 ک اجتماعی سازگاری اجتماعی، فاصلة ای، مقابله هایمهارت کلیدی:هایواژه
 .مهاجر نوجوانان شناختی، روان سازگاری فرهنگی،
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Abstract 

Psychological adjustment is a complex process aimed at coping with the widespread 

changes in a new environment. The study demia to predict psychological adjustment 

of immigrant adolescents based on coping skills, social distance and sociocultural 

adjustment. The methodology was descriptive-correlational. The participants of this 

study included 96 adolescents of 12-18 years old (48 male and 48 female) who were 

enrolled in Bay View School in Ontario, Canada in 2014. Adjustment Scale 

Inventory, Social Distance Scale, Sociocultural Adjustment Inventory, and Coping 

Skills Inventory were used for collecting data. The data were analyzed using 

multivariate regression analysis and Pearson’s correlation coefficient. The findings 

of this study showed that coping skills and social distance, accompanied by 

sociocultural Adjustment, had a meaningful positive relationship with the 

psychological Adjustment of immigrant adolescents through the mediating role of 

immigrants’ sociocultural Adjustment; and problem-oriented coping skills and social 

distance, considering the level of immigrants’ sociocultural Adjustment could 

predict psychological Adjustment in immigrant adolescents. It can be concluded that 

adolescents with more coping skills have a lower perception of social distance 

between the original and destination countries and have had more sociocultural 

Adjustment, and  have been more adjusted with destination country. 
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مقدمه
 اسکت.  فرهنگکی  و اجتمکاعی  فکردی، بکین  ارتباطی، زبانی، مرزهای از گذر معنی به مهاجرت
 بکا  شکدن  مواجکه  های مهارت باید مهاجران که حقیقت این وجود و هایی تفاوت چنین وجود
 حمایکت  جمعیکت  ایکن  در اخکتالالت  انکواع  رشکد  احتمکال  از بگیرنکد،  یکاد  را هکا تفاوت این
 مشککالت  عمیکق،  طکور بکه  المللکی بکین  مهکاجرت  و جکایی جابکه  زمینکة  در تحقیقکات  کند. می

 زنکدگی  بکرای  و کننکد مکی  تر  را خود وطن که را نوجوانانی توسط شدهتجربه سازگاری
 مکورد  در انکدکی  اطالعکات  اسکت.  نداده قرار بررسی مورد شوندمی بیگانه ةجامع یک وارد

 (.1336 ،1)شنوی است دست در مهاجرت هنگام نوجوانان و کودکان تجربیات
 مستلزم جدید فرهنگ هایجنبه برخی با شدن مواجه که داد نشان (1313) 2رامیرز

 و شکست فشار، قبیل از احساساتی و است مهاجران برخی برای زیرساختی هایتالش
 ةنتیج دارند. قرار مهاجران روی پیش مختلفی فشارزاهای نیست. دیرمعمول درماندگی
 وطن، در خویشاوندان مورد در نگرانی مقصد، فرهنگ در اقلیت گروه یک به شدن تبدیل
 باشند. فشار ۀبالقو منابع توانندمی فرهنگی تعارضات و جدید چیزهای یادگرفتن ترس
 جدید، زبان گرفتن یاد که گرفت نظر در گونهاین نوجوانان و کودکان برای توان می

 به شدن طرد از ترس جدید، هایدوست کردن پیدا متفاوت، آموزشی نظام با سازگاری
 .هستند فشار ۀبالقو منابع مقصد، کشور در جدید هایبازی گرفتن یاد و بودن متفاوت دلیل
 و کودکان برای هم و ساالنبزر  برای هم تواندمی جدید کشور یک به مهاجرت بنابراین
 (.1334 ،9اوبا ) باشد فشارزا هایموقعیت ۀدربرگیرند نوجوانان
 وقکایع  بکه  نسکبت  واکنشکی  عنکوان بکه  شکناختی روان فرسکودگی  بکه  نظکری  ادبیکات  در
 موضوع این مورد در دسترس در تجربی شواهد اگرچه است. شده اشاره مهاجرت فشارزای
 هکای شکیوه  بکه  شکناختی  فرسکودگی  ککه  انکد ککرده  اشکاره  زیادی محققان اما ؛است کم بسیار

 گونکاگون،  شکناختی روان اخکتالالت  بکین  افتکد. مکی  اتفکاق  مهکاجرت  بکا  همراه آن گوناگون
 پکژوهش  ادبیکات  در مکرراا شناختیروان ناسازگاری و اضطراب خصوصبه هیجانی اختالل
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 و کودککان  در اضکطرابی  اخکتالالت  رشکد  به (1311) 1هیساما است. شده گزارش حوزه این
 اسکت  ممککن  ککه  ککرد  اشکاره  اختصاصکی  طکور بکه  وی اسکت.  کرده اشاره مهاجر نوجوانان
 والکدین  اسکت  ممککن  زیکرا  ؛باشکد  متفکاوت  فرزندانشکان  بکا  لدینوا پذیریفرهنگ الگوهای
 ککه  کنکد مکی  اشاره هیساما درنتیجه دهند. قرار تأیید مورد را خود وطن ارزشی نظام همچنان
 باشند داشته را خود فرزندان از چرا و چونبی فرمانبرداری انتظار است ممکن والدینی چنین
 ممکن که کندمی اضافه وی نباشد. اصل یا عرف یک این مقصد کشور در است ممکن که
 آن ةنتیج صورت به روانی ناسازگاری و اضطراب و کنند درونی را فشار این کودکان است
 کند. بروز

 بکر  را مقصد فرهنگ و مبدا فرهنگ بین ارزشی هایتفاوت تأثیر (1315) 2سونگ
 ککه  شکد  متوجکه  او داد. قکرار  بررسکی  مورد کودکان سردرگمی و اضطراب حاالت روی
 شکدیدی  صکورت بکه  عملکردهکا  آن در ککه  شکود می مواجه موقعیتی با کود  یک وقتی
 بکرای  الزم بلکوغ  و پختگکی  از و شود انفعال دچار است ممکن باشد، شفرهنگ با متناقض
 برخکوردار  خکود  هکای ارزش بکا  هکا آن سازگارکردن برای هاانتخاب دادن تغییر و ارزیابی
 در مناسکب  ایمقابلکه  هکای مهکارت  فاقکد   کودککان  ککه  دهکد مکی  نشکان  مسکئله  ایکن  نباشد.
 هستند. معین های موقعیت

 یکک  در کودککان  ایمقابلکه  هایمهارت که کردند ذکر (1331) همکاران و 9اوری
 موضکوعی  خکارج،  در اقامکت  بکه  توجه با بازدارنده عوامل و خطرزا متغیرهای بیگانه، محیط
 نظکر  در بکا  مسئله گیرد.می قرار فرهنگی بین مطالعات در و گرفته قرار دفلت مورد که است
 خیلکی  طکور بکه  زمینکه  این در شدهانجام مطالعات بیشتر که یابدمی شدت حقیقت این گرفتن
 بکا  را پکژوهش  از حاصکل  نتکایج  بتوانیم ما دندهنمی اجازه و پرداختند مقوله این به مختصری
 سکازگاری  و روحکی  سکالمت  بکر  متعکددی  عوامکل  زیکرا  ؛کنیم تحلیل و تجزیه بیشتری دقت
  گذارند.می تأثیر نوجوانان شناختیروان

 فکراهم  پژوهشکی  ادبیکات  وسکیلة به مهاجران در شناختیروان سازگاری ةمطالع انگیزۀ
 مکورد  بیشکتر  فرهنگکی  تقابکل  و اقتصکادی  مسکائل  به پرداختن شدهانجام هایپژوهش در شد.
  قبیکل  از نآ بکر  گذار تأثیر عوامل و شناختی روان سازگاری مسائل به که حالی در،بوده توجه
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 توجه کمتر مهاجر نوجوانان روانی و روحی سالمت و اجتماعی فاصلة ای،مقابله راهبردهای
 کودککان  سازگاری مورد در اندکی اطالعات که داد نشان پیشینه و ادبیات مرور است. شده
 سکطح  متغیرهکای  (1335) 1وارد ککه  اسکت  حکالی  در ایکن  .دارد وجود دریبه کشور یک در
 پکژوهش  کرد، گزارش سالبزر  هایآزمودنی در دارمعنی هایبینپیش عنوانبه را فردی
 دهکد.  نشکان  نیکز  نوجوانکان  بکرای  را دارمعنی هایبینیپیش این کفایت تا دارد نظر در حاضر
 قکرار  بررسکی  مکورد  داشکتند  وجکود  پژوهشکی  ادبیات در منظم صورتبه که متغیرهایی فقط
 اجتمکاعی  ةفاصکل  و ایمقابله های مهارت شامل پژوهش این در بینپیش متغیرهای گیرند. می
 متغیرهککای از برخککی بککین ارتبککاط فرهنگککی ککک اجتمککاعی سککازگاری احتمککاالا کککه اسککت
 کند.می تعدیل است شناختیروان سازگاری که را وابسته متغیر و کننده بینی پیش

 ککه  دهکد مکی  نشان مدل این سازگاری، از وارد ایالیهدو بندیطبقه اساس بر اگرچه
 ککه  چیزی کلی طوربه است. شناختیروان سازگاری بر مقدم فرهنگی ک اجتماعی سازگاری
 بیگانکه  کشکور  یکک  در نوجوانکان  سکازگاری  ککه  اسکت  این دهندمی نشان هاپژوهش ادلب

 نککات  بکه  قطعاا پژوهش این از حاصل نتایج بگیرد. قرار توجه مورد باید که است موضوعی
 اشکاره  جدیکد  زنکدگی  محکیط  بکا  بیشکتر  سازگاری برای مهاجر نوجوانان به کمک در مهمی
 بککا هککاآن اصکلی  فرهنککگ ککه  کودکککانی خصکوص بککه مهکاجر  کودکککان بکه  داشککت. خواهکد 
 ایکن  شکود.  داده آمکوزش  اجتمکاعی  هکای مهکارت  باید است متفاوت بسیار بیگانه کشورهای
 ایمقابلکه  هکای مهکارت  از ککردن  استفاده از را کودکان دیرمستقیم صورتبه تواندمی مسئله

 شود.می هاآن سازگاری افزایش باعث خود  ةنوببه که کند، منع ناکارآمد
 داخکل  در حکوزه  ایکن  در مطالعکات  کمبکود  و شکده مطکرح  مطالب به توجه با بنابراین

 ایواسککطه نقککش گککرفتن نظککر در بککا ذکرشککده متغیککر دو تقابککل حاضککر پککژوهش در ،ایککران
 اساسکی  سکؤال  رو ایکن  از و گرفکت  خواهد قرار بررسی مورد فرهنگی ک اجتماعی سازگاری
 میکانجی  نقکش  بکا  اجتمکاعی  فاصکلة  و ایمقابلکه  هایمهارت آیا که است این حاضر پژوهش
 را مهاجر نوجوانان شناختیروان سازگاری توانندمی مهاجران فرهنگی ک اجتماعی سازگاری
   کنندب بینیپیش

روش
 تمکام  شکامل  پکژوهش  آمکاری  جامعة .بود بستگیهم نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش
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 )ازجملکه  مختلکف  کشورهای از که بودند مهاجر پسران( و )دختران ساله 11 تا 12 نوجوانان
 آرژانتککین، آلمککان، سککریالنکا، ژاپککن، جنککوبی، کککرۀ روسککیه، مککالزی، تککایوان، چککین، ایککران،

 انکد.  کرده مهاجرت کانادا کشور به کویت( و اسپانیا مصر، هند، جنوبی، آفریقای بلغارستان،
 صکورت بکه  دسترس در گیری نمونه روش از استفاده با نمونه انتخاب برای حاضر پژوهش در

 از نفر 111 تعداد ها، نامهپرسش اجرای و خاص دسترسی شرایط گرفتن درنظر با و داوطلبانه
 مطالعکه،  مورد نمونة شدند. انتخاب پسر( 51 و دختر 51 تفکیک )به سال 11 تا 12 نوجوانان
 در مکیالدی  2114 سکال  در 1ویکو  بکی  مدرسکة  در تحصیل به مشغول سال 11 تا 12 نوجوانان
 شکامل  مدرسکه  ایکن  ککه  بکود  ایکن  ویکو  بی مدرسة انتخاب دلیل بودند. کانادا 2اونتاریو استان
 آن در مهکاجر  نوجوانکان  از بیشکتری  تنکوع  و بکود  مختلف کشورهای از مهاجر آموزاندانش
 داده شکرکت  پکژوهش  در آزمکودنی  36 درنهایکت،  و بود ناقص نامهپرسش 4 داشت. وجود
 شکد.   گرفتکه  درنظکر  ورودی شکرایط  حاضکر  پکژوهش  در آمکاری  نمونکة  انتخاب برای شدند.
 در موقکت  یکا  دائم صورت به سال دو مدت به حداقل باید مهاجر نوجوانان که صورت بدین
 انگلیسکی  زبکان  بکه  حکدودی  تکا  هکا  نامهپرسش تکمیل جهت و داشتندمی اقامت کانادا کشور
  بودند. مسلط

 اونتکاریو  استان در ویو بی مدرسة با الزم هایهماهنگی از پس پژوهش، اجرای برای
 اجکرای  بکه  ورود شکرایط  ککه  سکالی  11 تکا  12مهکاجر  نوجوانکان  بین از ابتدا معلمان، و کانادا
 اقامت موقت یا دائم صورتبه کانادا کشور در سال دو مدت به حداقل و داشتند را پژوهش
 هکای ککالس  از یکی در پژوهشگر دستیار توسط مصاحبه .آمد عملبه اولیه مصاحبة داشتند،
 رضکایت  وکسکب  پکژوهش  اجرای روند با آموزاندانش آشنایی منظوربه و شد انجام مدرسه
 ردبکت  و میکل  گکرفتن  درنظکر  بکا  و داوطلکب  افکراد  از نفکر  36 تعکداد  از شکد.  انجکام  آگاهانه
 ککرد مکی  مشکخص  را پکژوهش  هکدف  ککه  را کتبکی  نامةرضایت ابتدا شد خواسته ،داوطلبان
 شکان اطالعات ککه  شکد  داده اطمینکان  هکا آزمکودنی  بکه  همچنکین  کننکد.  امضکا  را آن و بخوانند
 شد. نخواهد استفاده گویانپاسخ اسامی از هانامهپرسش در و ماند خواهد باقی محرمانه

پژوهشابزارهای
  شامل و شد  ساخته (1361) 9بل توسط مقیاس این :شناختیروانسازگاریمقیاس(8

 ج

                                                                                                                                        
1.  Bayview Secondary School 

2.  Ontorio 

3.  Bell 
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 ،2سکالمتی  سکازگاری  ،1خانکه  در )سازگاری است سؤالی 92 مقیاسخرده پنج در سؤال 161
 صکورت بکه  سکازگاری  مختلکف  ابعکاد  بکه  مربکوط  هکای  سؤال (.5اجتماعی و ،4شغلی ،9عاطفی
 یا خیر بلی، گزینة سه از یکی انتخاب با سؤال هر و است  شده منظور نامهپرسش در پراکنده
 دریافکت  امتیکاز  خیکر،  یکا  بلکی  پاسکخ  تنهکا  آزمکون  ایکن  در شکود.  می داده پاسخ )ب( دانمنمی
 گزینکة  بکه  هکا  سکؤال  تمام از که است امتیازهایی مجموع با برابر فرد، سازگاری نمرۀ کند. می

 سکازگاری  آزمون در کمتری نمرۀ آزمودنی چه هر گیرد. می تعلق یک یا صفر عدد انتخابی
 نامکه پرسکش  هر نمرات دامنة ترتیب بدین برعکس. و دارد باالتری سازگاری کند کسب بل
 ایکن  پایکایی  و اعتبکار  میکزان  .اسکت  92 تکا  1 بین مقیاسخرده هر نمرات دامنة و 161 تا 1 بین

 و کرونبکاخ  آلفکای  بازآزمکایی،  هکای  روش از استفاده با مختلفی های پژوهش در نامهپرسش
 خککرده بککرای را اعتبککار ضککرایب (1362) بککل اسککت. قرارگرفتککه تأییککد مککورد کککردن دونیمککه
 عکاطفی،  سازگاری اجتماعی، سازگاری بهداشتی، سازگاری خانه، در سازگاری های مقیاس

 34/1 و 15/1 ،31/1 ،11/1 ،11/1 ،31/1 ترتیککب بککه آزمککون کککل بککرای و شککغلی سککازگاری
 از بهنجکار  هکای  گکروه  تشکخیص  در بکاالیی  روایی آزمون این همچنین است.  کرده گزارش
 فتحکی  از نقکل  )ببکه  اسکت   داده نشکان  آیسکنک  شخصکیت  آزمکون  بکا  بستگیهم و نوروتیک
 روی بر مقدماتی، مرحلة در آزمون انگلیسی زبان فرم حاضر، پژوهش در  (.1932 آشتیانی،
 کرونبکاخ  آلفکای  ضکریب  از اسکتفاده  بکا  نامکه پرسش پایایی و اجرا مهاجر نوجوانان از نفر 91
 اجتمککاعی، سککازگاری بهداشککتی، سککازگاری خانککه، در سککازگاری هککای مقیککاسخککرده بککرای

 ،12/1 ،76/1 ،73/1 ،11/1 ترتیکب به آزمون کل برای و شغلی سازگاری عاطفی، سازگاری
 شکرکت  هکا داده نهکایی  تحلیکل  در مقدماتی هاینمونه گرفت. قرار تأیید مورد 16/1 و 11/1
 شد. تحلیل نامهپرسش 31 درنهایت و نشدند داده

 هکر  ککه  اجتمکاعی  فاصکلة  میزان سنجش برای مقیاس این اجتماعی:فاصلةمقیاس(2
 نامککهپرسککش ایککن اسککت.  شککده تککدوین ،کنککد مککی احسککاس میزبککان کشککور در مهککاجری فککرد
 مجکدداا  را آن (1335) 7سکیرل  و وارد بعکدها  امکا  ؛شد تهیه (1311) 6بابیکر توسط بار نخستین
  فرهنگکی  هکای  تفکاوت  مورد در که سؤاالتی به دهندگان پاسخ مقیاس این در .کردند بررسی

                                                                                                                                        
1.  Home Adjustment  

2.  Health Adjustment 

3.  Emotional Adjustment 

4.  Occupational Adjustment 

5.  Social Adjustment 

6.  Babiker 

7.  Ward & Searle 
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 تکا  صکفر  از ای درجکه پنج طیف یک در دارد وجود مهمان سرزمین فرهنگ با خودشان میان
 و آب دکذا،  از نکد اعبکارت  ککه  دهکد  می پوشش را حوزه ده مقیاس این دهند. می نمره چهار
 اجنککاس، بککودن دردسککترس مککذهب، زبککان، آموزشککی، نظککام پوشککیدن، لبککاس شککیوۀ هککوا،
 بیشکترین  و صفر نمره، کمترین دوستانه. روابط شکل و خانواده ساختار تولیدی، های فعالیت
 مطالعکات  در .است زیاد فرهنگی تفاوت دهندۀ نشان مقیاس این در باال نمرۀ است. 41 نمره،

 تکا  73/1 بکین  کرونبکاخ  آلفکای  ضکریب  اسکت   شده انجام مقیاس این مورد در که گوناگونی
 نفکر  91 روی بکر  مقدماتی مرحلة در آزمون انگلیسی زبان فرم حاضر، پژوهش در بود. 15/1
 برابکر  کرونبکاخ  آلفکای  ضریب از استفاده با نامهپرسش پایایی و شد اجرا مهاجر نوجوانان از
 گرفت. قرار تأیید مورد 16/1

 اندلر را ای مقابله های مهارت ةنامپرسش (:CISS)ایمقابلههایمهارتنامةپرسش(9
 سکه  ککه  ندسکاخت  مشکالتشکان  با افراد ییایرو ۀنحو یابیارز منظوربه 1331 سال در 1پارکر و

 سکنجد. مکی  را یاجتناب ةمقابل و مدارجانیه ةمقابل مدار،مسئله ةمقابل یعنی ،یاصل ةمقابل سبک
 در دیک با هکا  یآزمکودن  و اسکت  یخودگزارشک  ابزار کی پراسترس طیشرا با مقابله ةنامپرسش
 چکه  تکا  ککه  کننکد  مشخص ( 5 =ادیز اریبس تا 1 =زهرگ از ) یا درجه پنج کرتیل فیط کی
 الؤسک  41 بکر  مشکتمل  نامکه پرسکش  نیا کنند. یم استفاده شدهارائه یراهبردها از کیهر از حد
 مکدار  هیجکان  ایمقابله راهبرد به دوم مادۀ 16 مدار،مسئله ای مقابله راهبرد به اول مادۀ 16 است.
 دیک با یآزمکودن  هکا، الؤسک  تمکام  در دارد. اشکاره  اجتنکابی  ایمقابلکه  راهبکرد  بکه  سکوم  مادۀ 16 و
 از آزمکون  ایکن  پایایی .کند مشخص دارد مطابقت شتریب او لاحوا و اوضاع با که را ییها نهیگز
 راهبکرد  در اسکت:  ترتیکب  بدین گانه سه های سبک برای کرونباخ آلفای ضریب محاسبة طریق
 دختکران  بکرای  محکور هیجکان  سکبک  در ؛32/1 پسران برای و 31/1 دختران برای مدارمسئله
 .15/1 پسکران  بکرای  و 12/1 دختکران  بکرای  اجتنکابی  سکبک  در و 12/1 پسکران  برای و 15/1
 تکا  %51 نیب هفته 6 ةفاصل در ها اسیمقریز ییبازآزما روش از حاصل ییایپا بیضر نیهمچن
 ةمحاسکب  قیک طر از آزمکون  یهکا  اسیک مقریز عبکارات  ۀسکاز  اعتبکار  اسکت.   شکده  گزارش 79%
 یبسکتگ هم زانیم شد. اثبات موردنظر اسیمقریز عبارات کل با عبارات از کیهر یبستگ هم

 ةمقابلک  و 41/1 = مکدار جانیه ةمقابل ،41/1 = مدارمسئله ةمقابل است: شرح نیبد شدهمشاهده
 انگلیسکی آزمکون در    زبکان  فکرم  حاضر، پژوهش در (.1331 پارکر، و رل)اند 45/1 = یاجتناب

 

                                                                                                                                        
1.  Endler & Parker 
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 از اسکتفاده  بکا  نامکه پرسکش  پایایی و اجرا مهاجر نوجوانان از نفر 91 روی بر مرحلة مقدماتی،
 و مکدار هیجکان  مکدار، مسکئله  ای مقابلکه  راهبرد های مقیاسخرده برای کرونباخ آلفای ضریب
 گرفت. قرار تأیید مورد 73/1 و 17/1 ،34/1 ترتیببه اجتنابی

 کک  اجتماعی سازگاری نامةپرسشمهاجران:فرهنگیـاجتماعیسازگارینامةپرسش(4
 تهیکه  کننکد،  مکی  مهکاجرت  ککه  ساالنیبزر  برای (1335) 1سیرل و وار و یرلس را فرهنگی
 هکای موقعیکت  بکا  مواجهکه  برای که کند می تمرکز هایی مهارت روی بر مقیاس این .اندکرده

 فارنهکام  را نامهپرسش اصلی نسخة است. نیاز مورد جدید فرهنگ یک در روزمره اجتماعی
 ککه  اسکت  گویکه  29 ۀدربرگیرنکد  مقیکاس  ایکن  اصکلی  ةنسکخ  .کردنکد  تهیه (1316) 2باخنر و

 هکایی دشکواری  متحمکل  آن در است ممکن مهاجر یک که گیردمی نظر در را هاییموقعیت
 برقکراری  مسکائل  و نفکر  یکک  بکه  خکود  فهماندن رفتن، خرید دوست، کردن پیدا مانند شود،
 بکا  (1335) سکیرل  و وارد مقیاس شدۀتجدیدنظر فرم از حاضر پژوهش در دیگران. با ارتباط
 یکک  در سکؤاالت  به که شودمی خواسته هاآزمودنی از مقیاس این در شد. استفاده سؤال 17
 کمتکرین  دهنکد.  پاسخ (5 =اندازه از بیش دشواری تا 1 =دشواری بدون )از ایدرجه 5 طیف
 محاسکبه  79/1 مقیکاس  ایکن  بکرای  کرونباخ آلفای ضریب است. 15 نمره بیشترین و 17 نمره
 از نفکر  91 روی بکر  مقکدماتی،  مرحلة در آزمون انگلیسی فرم حاضر، پژوهش در است. شده

 برابکر  کرونبکاخ  آلفکای  ضکریب  از اسکتفاده  بکا  نامکه پرسکش  پایکایی  و اجکرا  مهکاجر  نوجوانان
 گرفت. قرار دأییت مورد73/1

 افکزار نکرم  طریکق  از شکده آوریجمکع  هکای داده اطالعکات،  تحلیکل  و تجزیکه  منظوربه
 هبک  هکای داده تحلیکل  بکرای  همچنکین  گرفتنکد.  قرار تحلیل و تجزیه مورد 21اس.پی.اس.اس.

   .است شده استفاده پیرسون بستگیهم ضریب و چندگانه رگرسیون تحلیل از آمده دست

هایافته
 نشکان  را پکژوهش  متغیرهکای  پراکنکدگی  و مرککزی  گرایش های شاخص 1 جدول های یافته
  دهد. می

 ـبرای آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهشی، آزمون کولموگروف 
، 15/1تر ازدست آمده و سطح معناداری بزر به zبا توجه به مقدار اجرا شد.  اسمیرنوف

                                                                                                                                        
1.  Ward & Searl 

2.  Furnham & Bochner  



8،سالسوم،شمارة8931،شناسیفرهنگیروان92

 

گیری کرد که توزیع متغیرهای مورد نظر با توزیع نرمال اختالف  گونه نتیجه توان اینمی
 گیرد. فرض مورد تأیید قرار میداری ندارند. بنابراین این پیشمعنی

 

 پژوهش متغیرهای ( پراکندگی و مرکزی های شاخص) توصیفی هایآماره  8جدول

 آماریشاخص

 متغیر
میانهمیانگین تعداد

انحراف
معیار

کمترین
مقدار

بیشترین
مقدار

 های مهارت
 ای مقابله

 74 22 921/19 45 29/44 36 مدار مسئله

 11 41 244/12 61 53/64 36 مدار هیجان

 71 94 124/11 52 55/52 36 مدار اجتناب

 41 11 491/7 29 11/24 36 اجتماعی فاصلة

 62 22 95/11 41 95/49 36 فرهنگی ک اجتماعی سازگاری

 111 71 33/11 39 53/31 36 شناختی روان سازگاری

 

 متغیرهکای  بکا  مهاجران شناختیروان سازگاری متغیر که دهدمی نشان 2 جدول نتایج
 بکا  و معنکادار  مثبکت  رابطکة  فرهنگکی  ک اجتماعی سازگاری و مدارمسئله ایمقابله هایمهارت
  دارد. معنادار منفی رابطة اجتماعی فاصلة و مداراجتناب ایمقابله مهارت متغیرهای
 
 
 
 
 
 
 
 



99




 پژوهش متغیرهای بین پیرسون بستگی هم ضریب نتایج  2جدول

82945671متغیرها

 .مسئلهمدار8

-  مدار.هیجان2

- /1  .اجتنابمدار9

- /1 1-  .فاصلةاجتماعی4

532/1 399- - - 1  .حمایتاجتماعی5

/1 - - 126- 441/1 1   .سازگاریاجتماعیـفرهنگی6

155- 411- 141/1115/1-531/1141/11 مدتاقامت.7

1- - - /1/1/11 شناختیروانسازگاری.1
 

 معنادار است. 11/1** در سطح 
 معنادار است. 15/1* در سطح 
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 بینپیش متغیرهای برآورد ضرایب  9 جدول

چندگانهبستگیهممتغیر
R

ضریب
تبیین)برآورد(

R2 

تبیینضریب
شدهتعدیل

Adjusted R2 
 ایمقابله هایمهارت
 اجتماعی فاصلة
 فرهنگی ک اجتماعی سازگاری

151/1 791/1 711/1 

 

 چندگانکه  رگرسکیون  ضکریب  مقدار دهد می نشان رگرسیون تحلیل نتایج که طور همان
 متغیرهکای  و اسکت  151/1 مهکاجر  نوجوانکان  شکناختی  روان سازگاری با پژوهش متغیرهای بین

 کنند. بینی پیش را شناختیروان سازگاری متغیر به مربوط تغییرات درصد 79 توانند می پژوهش
 بکه  F=37/29 مقکدار  ککه  دهکد مکی  نشکان  رگرسیون تحلیل نتایج 4 جدول به توجه با
  است. دارمعنی اطمینان 33/1 سطح در آمده دست

 

 شناختیروان سازگاری ةوابست متغیر به مربوط رگرسیون تحلیل  4جدول

مدل
منابع
اتتغییر

مجموع
مجذورات

ةدرج
آزادی

میانگین
مجذورات

F 

سطح
معناداری

(p)
 ایمقابله هایمهارت
 اجتماعی فاصلة
 ک اجتماعی سازگاری

 فرهنگی

 93/1137 7 79/1911 رگرسیون

375/99 1111/1 
 11 426/9111 باقیمانده

249/95 
 35 156/11419 کل

 

 مکدار، مسکئله  ایمقابلکه  مهارت متغیرهای دهدمی نشان 5 شمارۀ جدول که طور همان
 مکال   متغیکر  بکا  15/1 معنکاداری  سکطح  در فرهنگی ک اجتماعی سازگاری و اجتماعی فاصلة

 داریمعنککی سککطح زیککرا دارد؛ دارمعنککی ارتبککاط مهککاجر نوجوانککان شککناختی ن روا سککازگاری
 دارمعنکی  نیکز  هکا آن آمدۀ دستبه t مقدار و است کمتر (15/1) مال  مقدار از شدهمحاسبه
 اجتمکاعی  فاصلة مدار،مسئله ایمقابله مهارت که دهدمی نشان رگرسیون تحلیل نتایج است.
 نوجوانکان  در را شکناختی روان سکازگاری  میکزان  تواننکد مکی  فرهنگی ک اجتماعی سازگاری و
 کنند. بینیپیش
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 پژوهش مدل در دیراستاندارد و استاندارد ضرایب به مربوط نتایج  5جدول

 سطوح
استانداردغیرضریب

ضریب
 tاستاندارد

سطح
معناداری

(p) B خطامیزانBeta 

 112/1 147/9  113/22 121/72 ثابت مقدار
 121/1 227/2 715/1 231/1 641/1 مدارمسئله مهارت
 557/1 53/1 192/1 211/1 111/1 مدارهیجان مهارت
 196/1 211/1 113/1 132/1 113/1 مداراجتناب مهارت
 1111/1 -912/4 -93/1 192/1 -577/1 اجتماعی فاصلة
 ک اجتماعی سازگاری

 فرهنگی
113/1 21/1 146/1 137/9 1111/1 

گیرینتیجهوبحث
 گکری میکانجی  بکا  اجتمکاعی  فاصکلة  و ایمقابله هایمهارت نقش تعیین حاضر پژوهش هدف

 نتکایج  بکود.  مهکاجر  نوجوانکان  شکناختی روان سکازگاری  بکر  فرهنگکی  کک  اجتمکاعی  سازگاری
 ایمقابلکه  هکای مهارت متغیرهای بین معناداری ةرابط که داد نشان پژوهش این از هشدحاصل
 دسکت بکه  مهکاجر  نوجوانکان  شناختیروان سازگاری با مداراجتناب و مدارهیجان مدار،مسئله
 و 2بیلینگز و (1332) 1چادلر و ورکروس (،1315) سونگ مطالعات نتایج با هایافته این آمد.

 مهکاجران  سکازگاری  مبحکث  و ایمقابلکه  هکای مهارت بین ارتباط لحاظ از (1314) همکاران
 تکوان مکی  پژوهش از بخش این به مربوط هاییافته تبیین و بحث در است. همخوان و همسو
 ایکن  بکه  تواندمی افسردگی و آشفتگی استرس، با اجتنابی مقابلة بین مثبت رابطة که کرد بیان
 و 9)هوالهکان  خوردمی شکست کوچک هایاسترس حذف در اجتنابی مقابلة که باشد دلیل

 ایکن  بکه  شکوند، مکی  آورتکر استرس کنند،می رشد هااسترس که طور همان (.2115 ،همکاران
 معیوب چرخة شود. مواجه فزاینده افسردگی و اضطراب با فرد یک که شودمی منجر مسئله
 ارزیکابی  و داشکته  اسکترس  بکا  مقابله برای کمتری توانایی افسرده افراد که کندمی رشد وقتی
 .(1371 همکاران، و 4)آبرامسون دارند آینده به نسبت ایبدبینانه
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 مکدار هیجکان  ایمقابلکه  هکای مهارت از کمتر ۀاستفاد با فرهنگی ـ اجتماعی سازگاری
 هکای مهکارت  یکادگیری  نیازمند جدید محیط یک با شدن سازگار آید.می دستبه ترراحت
 دوسکتان  ککردن  پیکدا  دیگکران،  بکا  ارتبکاط  برقکراری  متفاوت هایراه مثال برای است. جدید
 هکای پاسکخ  ککه  اسکت  مشکخص  ککامالا  جدیکد.  دکذاهای  ککردن  امتحکان  بکه  تمایکل  و جدید

 و ککردن  گریکه  ماننکد  منفعالنکه  ایمقابله هایمهارت با مقایسه در هامهارت این به سازگارانه
  باشد. تریفعال ایمقابله هایمهارت ۀدربرگیرند باید موقعیت، از گیریکناره یا

 فاصکلة  بکین  معنکاداری  ةرابطک  ککه  داد نشان پژوهش این از شدهحاصل نتایج همچنین
 نتکایج  بکا  هکا یافتکه  ایکن  که آمد دستبه مهاجر نوجوانان شناختیروان سازگاری با  اجتماعی
 بکا  مطکابق  و اسکت  همخکوان  (2114) 2ویرزبکی و (2116) همکاران و 1مقدس هایپژوهش
 وطنشکان  از خارج در که مهاجری افراد که داد نشان حاضر تحقیق هاییافته ها،پژوهش این
 باشکند.  داشکته  سکازگاری  و یهمانند فضایی و ایفاصله لحاظ از است ممکن اندآمده دنیابه
 ةفاصکل  چقکدر  هکر  ککه  ککرد  بیکان  تکوان می نوعی به و ندارند همانندی اجتماعی لحاظ از اما

 میکزان  همکان  به باشد بیشتر مقصد کشور و وطن کشور بین فرد توسط شدهادرا  اجتماعی
 دهنکدۀ نشان امر این دهند.می گزارش خود مورد در را بیشتری ۀشدبیرونی رفتاری مشکالت
 فرهنگکی  هکای تفکاوت  بکه  شکده بیرونکی  رفتکاری  مشکالت با افراد احتماالا که است نکته این
  دهند.می نشان واکنش عمده

 معنکاداری  ةرابطک  ککه  شد حاصل نتایج این آمده، دستبه هاییافته طریق از همچنین
 نوجوانکان  شکناختی روان سکازگاری  بکا  مهاجران فرهنگی ک اجتماعی سازگاری متغیرهای بین
 ،(1314) 4بوشکارت  ؛(1311) 9بیبوسک   هکای پکژوهش  نتکایج  بکا  یافتکه  این دارد. وجود مهاجر
 در بیشکتر  افکراد  چکه  هکر  دادند نشان که (1917) نیازی و موحد ،(2117) همکاران و 5ساچنر
 میزبکان  جامعکة  فرهنکگ  به نسبت بیشتر ،باشد داشته فرهنگی خوگیری و باشند مقصد جامعة
  است. همخوان و همسو ،دارند تمایل

 هکای تفکاوت  چندبعکدی  مکدل  پذیریتعمیم پژوهشی در (2113) همکاران و 6صفدر
  عوامکل  تعکدادی  بکه  همچنکین  .نکد داد قرار بررسی مورد زمینه سه در را پذیریفرهنگ فردی
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 خصوصکیات  شکامل  فاکتورهکا  ایکن  .نکد کرد اشکاره  نیکز  پکذیری فرهنکگ  فرایند بر تأثیرگذار
 شایسکتگی  تحصکیالت،  سکطح  جدید، جامعة در اقامت مدت طول همانند مهاجران، جمعیتی
 هکا آن اسکت.  پکذیری فرهنگ هایمشیخط و استرس و روحی فشارهای مهاجران، فرهنگی
 فرهنگکی.  اجتمکاعی  و روانکی  سکازگاری  کردنکد:  متمایز را سازگاری نوع دو تحقیق این در

 بکا  ارتبکاط  در فرهنگکی  اجتمکاعی  سکازگاری  دارد. اشکاره  روان سکالمت  به روانی سازگاری
 و صکفدر  پکژوهش  در آمکده  دسکت به نتایج است. فرهنگی یادگیری و اجتماعی یهامهارت
 1اسکتاتین  و اوزمیکر  یکایرام  پژوهش است. همخوان و همسو حاضر پژوهش نتایج با همکاران

 احسککاس توانککدمککی مدرسککه مناسککب جککو داد نشککان (2119) همکککاران و 2مککورین و (2119)
 دهد. کاهش را مهاجر نوجوانان بودن قربانی و تبعیض

 التمشکک  معکرض  در کودککان  از بیشتر بسیار مهاجر نوجوانان که کرد بیان توانمی
 یکک  یکا  و صکمیمی  دوسکتان  از زیکادی  تعکداد  مجبورند هاآن زیرا ؛گیرندمی قرار زااسترس
 مسکائل  بکا  را خکود  و کننکد  تکر   ،انکد گذرانده آن در را زیادی هایسال که را آشنا محیط
 و اضکطرابی  مشککالت  تکأثیر  تحکت  بنکابراین  دهند. تطبیق مقصد کشور اجتماعی و فرهنگی
 جدیکد  کشکور  یکک  بکه  مهکاجرت  همچنکین  گیرنکد. مکی  قرار روانی سازگاری عدم همچنین
 زادگاه کشور به نسبت متفاوتی فرهنگی ـ  اجتماعی محیط معرض در را نوجوانان از بسیاری
 کشکور  یکک  بکه  ککه  نوجوانانی داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج دهد.می قرار خودشان
 اجتمکاعی  و فرهنگکی  مختلکف  هکای حیطه با سازگاری از تجاربی با کنندمی مهاجرت جدید
   شوند.می مواجه

 بکه  (2116) همککاران  و مقکدس  و (1931) همکاران و زاهد مطالعة ییدأت راستای در
 ایمقابلکه  مهکارت  ککه  دهکد مکی  نشکان  پکژوهش  ایکن  از آمکده  دسکت بکه  هکای یافته کلی طور
 سکازگاری  میکزان  تواننکد مکی  فرهنگکی  کک  اجتمکاعی  سازگاری و  اجتماعی فاصلة مدار، مسئله
 کنند. بینیپیش مهاجر نوجوانان در را شناختی روان

 ککه  ککرد  بیکان  تکوان مکی  پکژوهش  از بخکش  این به مربوط هاییافته تبیین و بحث در
 از کمتکر  ۀاسکتفاد  میکزان  بیشکتر،  اقامکت  زمکان  مکدت  کمتر، فرهنگی ةفاصل با بهتر سازگاری
 ةریشک  فرهنگ که نوجوانانی دهدمی نشان یافته این شود.می بینیپیش مدارهیجان هایپاسخ
 زیکادی  هکای دشکواری  معکرض  در اسکت  ممککن  دارد، زیادی تفاوت کانادا فرهنگ با هاآن
 بگیرند. قرار محیط با رویارویی برای
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 ،اسکتفاده  مکورد  ابکزار  بودن دهیگزارشیخود به توانمی پژوهش هایمحدودیت از
 و مختلکف  هکای ملیکت  و فرهنگ با مهاجر نوجوانان مورد در یکسان هایمقیاس بردن کاربه

 تعمکیم  زمینکة  در را هکایی  یتمحدود که کرد اشاره نظر مورد نمونة حجم به سخت دسترسی
 شکوند.  گرفتکه  نظکر  در باید که کند یم مطرح بررسی، مورد متغیرهای تبیین و تفسیر ها، یافته
 سکنی  گکروه  روی و کشکورها  سکایر  در مشابه پژوهشی آتی مطالعاتی در که شودمی پیشنهاد
 بکه  همچنکین  شکود.  مقایسکه  حاضکر  تحقیکق  بکا  آن تکایج ن و شکود  انجام سالبزر  یا کود 
 متفکاوت  بسکیار  مقصکد  کشور با هاآن اصلی فرهنگ که افرادی خصوصبه مهاجر نوجوانان
 مستقیم دیر صورتبه تواندمی مسئله این شود. داده آموزش اجتماعی هایمهارت باید است

 خکود  ةنوبک بکه  ککه  کند منع مدارهیجان ایمقابله هایمهارت از کردن استفاده از را نوجوانان
 خصکوص بکه  نوجوانان، این به محورخانواده هایبرنامه ارائة و هاآن سازگاری افزایش باعث
 هکا آن بکه  مسکئله  ایکن  و  شکود مکی  ،دارنکد  کانادا به نسبت متفاوتی بسیار فرهنگ که هاییآن

 .باشند داشته بیشتری سازگاری جدید محیط گوناگون هایجنبه با تا کندمی کمک
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