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چکیده 
سازگاری روان شناختی فرایند پیچیده ای است که هدفش کنار آمدن با تغییرات گسترده در
محیط جدید است .هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری روان شناختی نوجوانان مهاجر
بر اساس مهارتهای مقابککلهای ،فاصکلة اجتککماعی و سککازگاری اجتمکاعی کک فرهنککگی بککود.
پژوهش حاضر توصیفی ک همبستگی بود 36 .نفر از نوجوانکان  12تکا  11سکال ( 41دختکر و 41
پسر) مشغول به تحصیل در مدرسة بی ویو در سال  2114مکیالدی در شکهر اونتکاریو کانکادا در
این پژوهش شرکت کردند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامة سنجش سازگاری ،مقیکاس
فاصلة اجتماعی ،پرسشنامة سازگاری اجتماعی ک فرهنگی ،و پرسشنامة مهارتهای مقابلکهای
استفاده شد .برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل رگرسکیون چنکدمتغیری و ضکریب
همبستگی پیرسون استفاده شد .یافتههای بهدست آمده در این پکژوهش نشکاندهنکدۀ آن اسکت
که مهارتهای مقابلهای و فاصلة اجتماعی با نقش میانجیگری سازگاری اجتمکاعی کک فرهنگکی
با سازگاری روانشناختی نوجوانان مهاجر ،رابطة مثبت دارد و مهارت مقابلکهای مسکئلهمکدار و
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 با در نظر گرفتن میزان سازگاری اجتماعی کک فرهنگکی مهکاجران مکیتوانکد،فاصلة اجتماعی
 می توان نتیجه گیری کرد.میزان سازگاری روانشناختی را در نوجوانان مهاجر پیشبینی کند
 ادراکشکان از فاصکلة اجتمکاعی،که نوجوانانی که از مهارتهای مقابلهای بیشتری برخوردارنکد
بین کشور مبدا و مقصد کمتر است و سازگاری اجتکماعی ک فرهنکگی بیشکتری داشکتهانکد و در
.کشور مقصد سازگاری بیشتری خواهند داشت
 سازگاری اجتماعی ک، فاصلة اجتماعی، مهارتهای مقابلهای:واژههای کلیدی

. نوجوانان مهاجر، سازگاری روانشناختی،فرهنگی
Predicting Psychological Adjustment of Immigrant Adolescents Based on
Coping Skills, Social Distance and Sociocultural Adjustment
Leila Talebi1
Mojtaba Amiri Majd, PhD2
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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Qazvin, Iran.
2. Associate Professor, Department of Psychology. Faculty of Humanities, Islamic Azad
University, Abhar Branch, Abhar, Iran. (Corresponding Author) (amirimajd@abhariau.ac.ir)
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مقدمه 
مهاجرت به معنی گذر از مرزهای زبانی ،ارتباطی ،بکینفکردی ،اجتمکاعی و فرهنگکی اسکت.
وجود چنین تفاوتهایی و وجود این حقیقت که مهاجران باید مهارتهای مواجکه شکدن بکا
این تفاوتهکا را یکاد بگیرنکد ،از احتمکال رشکد انکواع اخکتالالت در ایکن جمعیکت حمایکت
میکند .تحقیقکات در زمینکة جابکهجکایی و مهکاجرت بکینالمللکی بکهطکور عمیکق ،مشککالت
سازگاری تجربهشده توسط نوجوانانی را که وطن خود را تر

مکیکننکد و بکرای زنکدگی

وارد یک جامعة بیگانه میشوند مورد بررسی قرار نداده اسکت .اطالعکات انکدکی در مکورد

تجربیات کودکان و نوجوانان هنگام مهاجرت در دست است (شنوی.)1336 ،1
رامیرز )1313( 2نشان داد که مواجه شدن با برخی جنبههای فرهنگ جدید مستلزم
تالشهای زیرساختی برای برخی مهاجران است و احساساتی از قبیل فشار ،شکست و
درماندگی دیرمعمول نیست .فشارزاهای مختلفی پیش روی مهاجران قرار دارند .نتیجة
تبدیل شدن به یک گروه اقلیت در فرهنگ مقصد ،نگرانی در مورد خویشاوندان در وطن،
ترس یادگرفتن چیزهای جدید و تعارضات فرهنگی میتوانند منابع بالقوۀ فشار باشند.
میتوان برای کودکان و نوجوانان اینگونه در نظر گرفت که یاد گرفتن زبان جدید،
سازگاری با نظام آموزشی متفاوت ،پیدا کردن دوستهای جدید ،ترس از طرد شدن به
دلیل متفاوت بودن و یاد گرفتن بازیهای جدید در کشور مقصد ،منابع بالقوۀ فشار هستند.
بنابراین مهاجرت به یک کشور جدید میتواند هم برای بزر ساالن و هم برای کودکان و
نوجوانان دربرگیرندۀ موقعیتهای فشارزا باشد ( اوبا.)1334 ،9

در ادبیکات نظکری بکه فرسکودگی روانشکناختی بکهعنکوان واکنشکی نسکبت بکه وقکایع
فشارزای مهاجرت اشاره شده است .اگرچه شواهد تجربی در دسترس در مورد این موضوع
بسیار کم است؛ اما محققان زیادی اشکاره ککردهانکد ککه فرسکودگی شکناختی بکه شکیوههکای
گوناگون آن همراه بکا مهکاجرت اتفکاق مکیافتکد .بکین اخکتالالت روانشکناختی گونکاگون،
اختالل هیجانی بهخصوص اضطراب و ناسازگاری روانشناختی مکرراا در ادبیکات پکژوهش
1. Shenoy
2. Ramirez
3. Uba
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این حوزه گزارش شده است .هیساما )1311( 1به رشکد اخکتالالت اضکطرابی در کودککان و
نوجوانان مهاجر اشاره کرده اسکت .وی بکهطکور اختصاصکی اشکاره ککرد ککه ممککن اسکت
الگوهای فرهنگپذیری والدین بکا فرزندانشکان متفکاوت باشکد؛ زیکرا ممککن اسکت والکدین
همچنان نظام ارزشی وطن خود را مورد تأیید قرار دهند .درنتیجه هیساما اشاره مکیکنکد ککه
چنین والدینی ممکن است انتظار فرمانبرداری بیچون و چرا از فرزندان خود را داشته باشند
که ممکن است در کشور مقصد این یک عرف یا اصل نباشد .وی اضافه میکند که ممکن
است کودکان این فشار را درونی کنند و اضطراب و ناسازگاری روانی به صورت نتیجة آن
بروز کند.

سونگ )1315( 2تأثیر تفاوتهای ارزشی بین فرهنگ مبدا و فرهنگ مقصد را بکر
روی حاالت اضطراب و سردرگمی کودکان مورد بررسکی قکرار داد .او متوجکه شکد ککه
وقتی یک کود

با موقعیتی مواجه میشکود ککه در آن عملکردهکا بکهصکورت شکدیدی

متناقض با فرهنگش باشد ،ممکن است دچار انفعال شود و از پختگکی و بلکوغ الزم بکرای
ارزیابی و تغییر دادن انتخابها برای سازگارکردن آنهکا بکا ارزشهکای خکود برخکوردار
نباشد .ایکن مسکئله نشکان مکیدهکد ککه کودککان فاقکد مهکارتهکای مقابلکهای مناسکب در
موقعیتهای معین هستند.
اوری 9و همکاران ( )1331ذکر کردند که مهارتهای مقابلکهای کودککان در یکک
محیط بیگانه ،متغیرهای خطرزا و عوامل بازدارنده با توجه بکه اقامکت در خکارج ،موضکوعی
است که مورد دفلت قرار گرفته و در مطالعات بین فرهنگی قرار میگیرد .مسئله بکا در نظکر
گرفتن این حقیقت شدت مییابد که بیشتر مطالعات انجامشده در این زمینکه بکهطکور خیلکی
مختصری به این مقوله پرداختند و اجازه نمیدهند ما بتوانیم نتکایج حاصکل از پکژوهش را بکا
دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کنیم؛ زیکرا عوامکل متعکددی بکر سکالمت روحکی و سکازگاری
روانشناختی نوجوانان تأثیر میگذارند.
انگیزۀ مطالعة سازگاری روانشناختی در مهاجران بهوسکیلة ادبیکات پژوهشکی فکراهم
شد .در پژوهشهای انجامشده پرداختن به مسکائل اقتصکادی و تقابکل فرهنگکی بیشکتر مکورد
توجه بوده،در حالی که به مسائل سازگاری روانشناختی و عوامل تأثیرگذار بکر آن از قبیکل
1. Hisama
2. Sung
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راهبردهای مقابلهای ،فاصلة اجتماعی و سالمت روحی و روانی نوجوانان مهاجر کمتر توجه
شده است .مرور ادبیات و پیشینه نشان داد که اطالعات اندکی در مورد سازگاری کودککان
در یک کشور دریبه وجود دارد .ایکن در حکالی اسکت ککه وارد )1335( 1متغیرهکای سکطح
فردی را بهعنوان پیشبینهای معنیدار در آزمودنیهای بزر سال گزارش کرد ،پکژوهش
حاضر در نظر دارد تا کفایت این پیشبینیهای معنیدار را بکرای نوجوانکان نیکز نشکان دهکد.
فقط متغیرهایی که بهصورت منظم در ادبیات پژوهشکی وجکود داشکتند مکورد بررسکی قکرار
میگیرند .متغیرهای پیشبین در این پژوهش شامل مهارتهای مقابلهای و فاصکلة اجتمکاعی
اسککت کککه احتمککاالا سککازگاری اجتمککاعی ککک فرهنگککی ارتبککاط بککین برخککی از متغیرهککای
پیشبینیکننده و متغیر وابسته را که سازگاری روانشناختی است تعدیل میکند.
اگرچه بر اساس طبقهبندی دوالیهای وارد از سازگاری ،این مدل نشان مکیدهکد ککه
سازگاری اجتماعی ک فرهنگی مقدم بر سازگاری روانشناختی است .بهطور کلی چیزی ککه
ادلب پژوهشها نشان میدهند این اسکت ککه سکازگاری نوجوانکان در یکک کشکور بیگانکه
موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد .نتایج حاصل از این پژوهش قطعاا بکه نککات
مهمی در کمک به نوجوانان مهاجر برای سازگاری بیشکتر بکا محکیط زنکدگی جدیکد اشکاره
خواهکد داشککت .بکه کودکککان مهکاجر بککهخصکوص کودکککانی ککه فرهنککگ اصکلی آنهککا بککا
کشورهای بیگانه بسیار متفاوت است باید مهکارتهکای اجتمکاعی آمکوزش داده شکود .ایکن
مسئله میتواند بهصورت دیرمستقیم کودکان را از استفاده ککردن از مهکارتهکای مقابلکهای
ناکارآمد منع کند ،که بهنوبة خود باعث افزایش سازگاری آنها میشود.
بنابراین با توجه به مطالب مطکرحشکده و کمبکود مطالعکات در ایکن حکوزه در داخکل
ایککران ،در پککژوهش حاضککر تقابککل دو متغیککر ذکرشککده بککا در نظککر گککرفتن نقککش واسککطهای
سازگاری اجتماعی ک فرهنگی مورد بررسی قرار خواهد گرفکت و از ایکن رو سکؤال اساسکی
پژوهش حاضر این است که آیا مهارتهای مقابلکهای و فاصکلة اجتمکاعی بکا نقکش میکانجی
سازگاری اجتماعی ک فرهنگی مهاجران میتوانند سازگاری روانشناختی نوجوانان مهاجر را
پیشبینی کنندب

روش 
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعة آمکاری پکژوهش شکامل تمکام
1. Ward
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نوجوانان  12تا  11ساله (دختران و پسران) مهاجر بودند که از کشورهای مختلکف (ازجملکه
ایککران ،چککین ،تککایوان ،مککالزی ،روسککیه ،کککرۀ جنککوبی ،ژاپککن ،سککریالنکا ،آلمککان ،آرژانتککین،
بلغارستان ،آفریقای جنوبی ،هند ،مصر ،اسپانیا و کویت) به کشور کانادا مهاجرت کردهانکد.
در پژوهش حاضر برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس بکهصکورت
داوطلبانه و با درنظر گرفتن شرایط دسترسی خاص و اجرای پرسشنامهها ،تعداد  111نفر از
نوجوانان  12تا  11سال (به تفکیک  51دختر و  51پسر) انتخاب شدند .نمونة مورد مطالعکه،
نوجوانان  12تا  11سال مشغول به تحصیل در مدرسکة بکی ویکو 1در سکال  2114مکیالدی در
استان اونتاریو 2کانادا بودند .دلیل انتخاب مدرسة بی ویکو ایکن بکود ککه ایکن مدرسکه شکامل
دانشآموزان مهاجر از کشورهای مختلف بکود و تنکوع بیشکتری از نوجوانکان مهکاجر در آن
وجود داشت 4 .پرسشنامه ناقص بود و درنهایکت 36 ،آزمکودنی در پکژوهش شکرکت داده
شدند .برای انتخاب نمونکة آمکاری در پکژوهش حاضکر شکرایط ورودی درنظکر گرفتکه شکد.
بدینصورت که نوجوانان مهاجر باید حداقل به مدت دو سال به صورت دائم یکا موقکت در
کشور کانادا اقامت میداشتند و جهت تکمیل پرسشنامههکا تکا حکدودی بکه زبکان انگلیسکی
مسلط بودند.
برای اجرای پژوهش ،پس از هماهنگیهای الزم با مدرسة بی ویو در استان اونتکاریو
کانادا و معلمان ،ابتدا از بین نوجوانکان مهکاجر 12تکا  11سکالی ککه شکرایط ورود بکه اجکرای
پژوهش را داشتند و حداقل به مدت دو سال در کشور کانادا بهصورت دائم یا موقت اقامت
داشتند ،مصاحبة اولیه بهعمل آمد .مصاحبه توسط دستیار پژوهشگر در یکی از ککالسهکای
مدرسه انجام شد و بهمنظور آشنایی دانشآموزان با روند اجرای پکژوهش وکسکب رضکایت
آگاهانه انجکام شکد .از تعکداد  36نفکر از افکراد داوطلکب و بکا درنظکر گکرفتن میکل و ردبکت
داوطلبان ،خواسته شد ابتدا رضایتنامة کتبکی را ککه هکدف پکژوهش را مشکخص مکیککرد
بخوانند و آن را امضکا کننکد .همچنکین بکه آزمکودنیهکا اطمینکان داده شکد ککه اطالعاتشکان
محرمانه باقی خواهد ماند و در پرسشنامهها از اسامی پاسخگویان استفاده نخواهد شد.

ابزارهایپژوهش 
ج

9

)8مقیاسسازگاریروانشناختی :این مقیاس توسط بل ( )1361ساخته شد و شامل
1. Bayview Secondary School
2. Ontorio
3. Bell
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 161سؤال در پنج خردهمقیاس  92سؤالی است (سازگاری در خانکه ،1سکازگاری سکالمتی،2
عاطفی ،9شغلی ،4و اجتماعی .)5سؤالهکای مربکوط بکه ابعکاد مختلکف سکازگاری بکهصکورت
پراکنده در پرسشنامه منظور شده است و هر سؤال با انتخاب یکی از سه گزینة بلی ،خیر یا
نمیدانم (ب) پاسخ داده میشکود .در ایکن آزمکون تنهکا پاسکخ بلکی یکا خیکر ،امتیکاز دریافکت
میکند .نمرۀ سازگاری فرد ،برابر با مجموع امتیازهایی است که از تمام سکؤالهکا بکه گزینکة
انتخابی عدد صفر یا یک تعلق میگیرد .هر چه آزمودنی نمرۀ کمتری در آزمون سکازگاری
بل کسب کند سازگاری باالتری دارد و برعکس .بدین ترتیب دامنة نمرات هر پرسکشنامکه
بین  1تا  161و دامنة نمرات هر خردهمقیاس بین  1تکا  92اسکت .میکزان اعتبکار و پایکایی ایکن
پرسشنامه در پژوهشهای مختلفی با استفاده از روشهکای بازآزمکایی ،آلفکای کرونبکاخ و
دونیمککه کککردن مککورد تأییککد قرارگرفتککه اسککت .بککل ( )1362ضککرایب اعتبککار را بککرای خککرده
مقیاسهای سازگاری در خانه ،سازگاری بهداشتی ،سازگاری اجتماعی ،سازگاری عکاطفی،
سککازگاری شککغلی و بککرای کککل آزمککون بککهترتیککب  1/15 ،1/31 ،1/11 ،1/11 ،1/31و 1/34
گزارش کرده است .همچنین این آزمون روایی بکاالیی در تشکخیص گکروههکای بهنجکار از
نوروتیک و همبستگی بکا آزمکون شخصکیت آیسکنک نشکان داده اسکت (ببکه نقکل از فتحکی
آشتیانی .)1932 ،در پژوهش حاضر ،فرم زبان انگلیسی آزمون در مرحلة مقدماتی ،بر روی
 91نفر از نوجوانان مهاجر اجرا و پایایی پرسشنامکه بکا اسکتفاده از ضکریب آلفکای کرونبکاخ
بککرای خککردهمقیککاسهککای سککازگاری در خانککه ،سککازگاری بهداشککتی ،سککازگاری اجتمککاعی،
سازگاری عاطفی ،سازگاری شغلی و برای کل آزمون بهترتیکب ،1/12 ،1/76 ،1/73 ،1/11
 1/11و  1/16مورد تأیید قرار گرفت .نمونههای مقدماتی در تحلیکل نهکایی دادههکا شکرکت
داده نشدند و درنهایت  31پرسشنامه تحلیل شد.
)2مقیاسفاصلةاجتماعی :این مقیاس برای سنجش میزان فاصکلة اجتمکاعی ککه هکر
فککرد مهککاجری در کشککور میزبککان احسککاس مککیکنککد ،تککدوین شککده اسککت .ایککن پرسککشنامککه
نخستینبار توسط بابیکر )1311( 6تهیه شد؛ امکا بعکدها وارد و سکیرل )1335( 7آن را مجکدداا
بررسی کردند .در این مقیاس پاسخدهندگان به سؤاالتی که در مورد تفکاوتهکای فرهنگکی
Home Adjustment
Health Adjustment
Emotional Adjustment
Occupational Adjustment
Social Adjustment
Babiker
Ward & Searle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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میان خودشان با فرهنگ سرزمین مهمان وجود دارد در یک طیف پنجدرجکهای از صکفر تکا
چهار نمره میدهند .این مقیاس ده حوزه را پوشش میدهکد ککه عبکارتانکد از دکذا ،آب و
هککوا ،شککیوۀ لبککاس پوشککیدن ،نظککام آموزشککی ،زبککان ،مککذهب ،دردسککترس بککودن اجنککاس،
فعالیتهای تولیدی ،ساختار خانواده و شکل روابط دوستانه .کمترین نمره ،صفر و بیشکترین
نمره 41 ،است .نمرۀ باال در این مقیاس نشاندهندۀ تفاوت فرهنگی زیاد است .در مطالعکات
گوناگونی که در مورد این مقیاس انجام شده اسکت ضکریب آلفکای کرونبکاخ بکین  1/73تکا
 1/15بود .در پژوهش حاضر ،فرم زبان انگلیسی آزمون در مرحلة مقدماتی بکر روی  91نفکر
از نوجوانان مهاجر اجرا شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفکای کرونبکاخ برابکر
 1/16مورد تأیید قرار گرفت.
مهارتهایمقابلهای( :)CISSپرسشنامة مهارتهای مقابلهای را اندلر

)9پرسشنامة

و پارکر 1در سال  1331بهمنظور ارزیابی نحوۀ رویایی افراد با مشکالتشکان سکاختند ککه سکه
سبک مقابلة اصلی ،یعنی مقابلة مسئلهمدار ،مقابلة هیجانمدار و مقابلة اجتنابی را مکیسکنجد.
پرسشنامة مقابله با شرایط پراسترس یک ابزار خودگزارشکی اسکت و آزمکودنیهکا بایکد در
یک طیف لیکرت پنج درجهای ( از هرگز=  1تا بسیار زیاد=  ) 5مشخص کننکد ککه تکا چکه
حد از هریک از راهبردهای ارائهشده استفاده میکنند .این پرسکشنامکه مشکتمل بکر  41سکؤال
است 16 .مادۀ اول به راهبرد مقابلهای مسئلهمدار 16 ،مادۀ دوم به راهبرد مقابلهای هیجکانمکدار
و  16مادۀ سکوم بکه راهبکرد مقابلکهای اجتنکابی اشکاره دارد .در تمکام سکؤالهکا ،آزمکودنی بایکد
گزینههایی را که با اوضاع و احوال او بیشتر مطابقت دارد مشخص کند .پایایی ایکن آزمکون از
طریق محاسبة ضریب آلفای کرونباخ برای سبکهای سهگانه بدینترتیکب اسکت :در راهبکرد
مسئلهمدار برای دختران  1/31و برای پسران 1/32؛ در سکبک هیجکانمحکور بکرای دختکران
 1/15و برای پسکران  1/12و در سکبک اجتنکابی بکرای دختکران  1/12و بکرای پسکران .1/15
همچنین ضریب پایایی حاصل از روش بازآزمایی زیرمقیاسها در فاصلة  6هفته بین  %51تکا
 %79گزارش شکده اسکت .اعتبکار سکازۀ عبکارات زیرمقیکاسهکای آزمکون از طریکق محاسکبة
همبستگی هریک از عبارات با کل عبارات زیرمقیاس موردنظر اثبات شد .میزان همبسکتگی
مشاهدهشده بدین شرح است :مقابلة مسئلهمدار =  ،1/41مقابلة هیجانمکدار =  1/41و مقابلکة
اجتنابی = ( 1/45اندلر و پارکر .)1331 ،در پژوهش حاضر ،فکرم زبکان انگلیسکی آزمکون در
1. Endler & Parker
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پیش

مرحلة مقدماتی ،بر روی  91نفر از نوجوانان مهاجر اجرا و پایایی پرسکشنامکه بکا اسکتفاده از
ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای راهبرد مقابلکهای مسکئلهمکدار ،هیجکانمکدار و
اجتنابی بهترتیب  1/17 ،1/34و  1/73مورد تأیید قرار گرفت.
)4پرسشنامةسازگاریاجتماعیـفرهنگیمهاجران:پرسشنامة سازگاری اجتماعی کک

فرهنگی را سیرل و وار و سیرل )1335( 1برای بزر ساالنی ککه مهکاجرت مکیکننکد ،تهیکه

کردهاند .این مقیاس بر روی مهارتهایی تمرکز میکند که برای مواجهکه بکا موقعیکتهکای
اجتماعی روزمره در یک فرهنگ جدید مورد نیاز است .نسخة اصلی پرسشنامه را فارنهکام
و باخنر )1316( 2تهیه کردنکد .نسکخة اصکلی ایکن مقیکاس دربرگیرنکدۀ  29گویکه اسکت ککه

موقعیتهایی را در نظر میگیرد که یک مهاجر ممکن است در آن متحمکل دشکواریهکایی
شود ،مانند پیدا کردن دوست ،خرید رفتن ،فهماندن خکود بکه یکک نفکر و مسکائل برقکراری
ارتباط با دیگران .در پژوهش حاضر از فرم تجدیدنظرشدۀ مقیاس وارد و سکیرل ( )1335بکا
 17سؤال استفاده شد .در این مقیاس از آزمودنیها خواسته میشود که به سکؤاالت در یکک
طیف  5درجهای (از بدون دشواری=  1تا دشواری بیش از اندازه=  )5پاسخ دهنکد .کمتکرین
نمره  17و بیشترین نمره  15است .ضریب آلفای کرونباخ بکرای ایکن مقیکاس  1/79محاسکبه
شده است .در پژوهش حاضر ،فرم انگلیسی آزمون در مرحلة مقکدماتی ،بکر روی  91نفکر از
نوجوانان مهکاجر اجکرا و پایکایی پرسکشنامکه بکا اسکتفاده از ضکریب آلفکای کرونبکاخ برابکر
1/73مورد تأیید قرار گرفت.
بهمنظور تجزیکه و تحلیکل اطالعکات ،دادههکای جمکعآوریشکده از طریکق نکرمافکزار
اس.پی.اس.اس 21.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنکد .همچنکین بکرای تحلیکل دادههکای بکه
دست آمده از تحلیل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافتهها 

یافتههای جدول  1شاخصهای گرایش مرککزی و پراکنکدگی متغیرهکای پکژوهش را نشکان
میدهد.
برای آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهشی ،آزمون کولموگروف ـ
اسمیرنوف اجرا شد .با توجه به مقدار  zبهدست آمده و سطح معناداری بزر تر از،1/15
1. Ward & Searl
2. Furnham & Bochner
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میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که توزیع متغیرهای مورد نظر با توزیع نرمال اختالف
معنیداری ندارند .بنابراین این پیشفرض مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول 8آمارههای توصیفی (شاخصهای مرکزی و پراکندگی ) متغیرهای پژوهش
انحراف

کمترین

بیشترین

شاخصآماری

معیار 

مقدار 

مقدار 

مسئلهمدار

36

44/29

45

19/921

22

74

هیجانمدار

36

64/53

61

12/244

41

11

اجتنابمدار

36

52/55

52

11/124

94

71

فاصلة اجتماعی

36

24/11

29

7/491

11

41

سازگاری اجتماعی ک فرهنگی

36

49/95

41

11/95

22

62

سازگاری روانشناختی

36

31/53

39

11/33

71

111

متغیر
مهارتهای
مقابلهای

تعداد

میانگین  میانه 

نتایج جدول  2نشان میدهد که متغیر سازگاری روانشناختی مهاجران بکا متغیرهکای
مهارتهای مقابلهای مسئلهمدار و سازگاری اجتماعی ک فرهنگکی رابطکة مثبکت معنکادار و بکا
متغیرهای مهارت مقابلهای اجتنابمدار و فاصلة اجتماعی رابطة منفی معنادار دارد.



جدول 2نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
8

2

9

4

5

6

7

1

متغیرها 
.8مسئلهمدار

















.هیجانمدار

2

-















.9اجتنابمدار

-

1/













.4فاصلةاجتماعی

-

1/

-1











.5حمایتاجتماعی 

1/532

-399

-

-

1





.6سازگاریاجتماعیـفرهنگی

1/

-

-

-126

1/441

1



.7مدتاقامت

-155

-411

 1/141

 -1/115

 1/531

 1/141

1



روانشناختی
سازگاری 

.1

 1

-

-

-

 1/

 1/

 1/

1

** در سطح  1/11معنادار است.
* در سطح  1/15معنادار است.
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جدول  9ضرایب برآورد متغیرهای پیشبین
همبستگیچندگانه 
R

متغیر 

ضریب

ضریبتبیین

تبیین(برآورد) 

تعدیلشده 


2

2

Adjusted R

R

مهارتهای مقابلهای
فاصلة اجتماعی
سازگاری اجتماعی ک فرهنگی

1/151

1/711

1/791

همانطور که نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد مقدار ضکریب رگرسکیون چندگانکه
بین متغیرهای پژوهش با سازگاری روانشکناختی نوجوانکان مهکاجر  1/151اسکت و متغیرهکای
پژوهش میتوانند  79درصد تغییرات مربوط به متغیر سازگاری روانشناختی را پیشبینی کنند.
با توجه به جدول  4نتایج تحلیل رگرسیون نشکان مکیدهکد ککه مقکدار  F=29/37بکه
دست آمده در سطح  1/33اطمینان معنیدار است.
جدول 4تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر وابستة سازگاری روانشناختی
مدل 

مهارتهای مقابلهای
فاصلة اجتماعی
سازگاری اجتماعی ک
فرهنگی

منابع
تغییرات 

مجموع

درجة

میانگین

مجذورات  آزادی  مجذورات 

رگرسیون

1911/79

7

باقیمانده

9111/426

11

کل

11419/156

35

سطح
F

معناداری 
( )p

1137/93
95/249

99/375

1/1111

همانطور که جدول شمارۀ  5نشان میدهد متغیرهای مهارت مقابلکهای مسکئلهمکدار،
فاصلة اجتماعی و سازگاری اجتماعی ک فرهنگی در سکطح معنکاداری  1/15بکا متغیکر مکال
سککازگاری روانشککناختی نوجوانککان مهککاجر ارتبککاط معنککیدار دارد؛ زیککرا سککطح معنککیداری
محاسبهشده از مقدار مال ( )1/15کمتر است و مقدار  tبهدست آمدۀ آنهکا نیکز معنکیدار
است .نتایج تحلیل رگرسیون نشان میدهد که مهارت مقابلهای مسئلهمدار ،فاصلة اجتمکاعی
و سازگاری اجتماعی ک فرهنگی مکیتواننکد میکزان سکازگاری روانشکناختی را در نوجوانکان
پیشبینی کنند.
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پیش
جدول 5نتایج مربوط به ضرایب استاندارد و دیراستاندارد در مدل پژوهش
سطوح

ضریبغیراستاندارد 
B

میزانخطا 

ضریب
استاندارد 

سطح
t

معناداری 
( )p

Beta

9/147

1/112

مقدار ثابت

72/121

22/113

2/227

1/121

مهارت مسئلهمدار

1/641

1/231

1/715

1/557

مهارت هیجانمدار

1/111

1/211

1/192

1/53

مهارت اجتنابمدار

1/113

1/132

1/113

1/211

1/196

فاصلة اجتماعی

-1/577

1/192

-1/93

-4/912

1/1111

سازگاری اجتماعی ک
فرهنگی

1/113

1/21

1/146

9/137

1/1111

نتیجهگیری 
بحثو 
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش مهارتهای مقابلهای و فاصکلة اجتمکاعی بکا میکانجیگکری
سازگاری اجتمکاعی کک فرهنگکی بکر سکازگاری روانشکناختی نوجوانکان مهکاجر بکود .نتکایج
حاصلشده از این پژوهش نشان داد که رابطة معناداری بین متغیرهای مهارتهکای مقابلکهای
مسئلهمدار ،هیجانمدار و اجتنابمدار با سازگاری روانشناختی نوجوانکان مهکاجر بکهدسکت
آمد .این یافتهها با نتایج مطالعات سونگ ( ،)1315ورکروس و چادلر )1332( 1و بیلینگز 2و
همکاران ( )1314از لحاظ ارتباط بین مهارتهکای مقابلکهای و مبحکث سکازگاری مهکاجران
همسو و همخوان است .در بحث و تبیین یافتههای مربوط به این بخش از پژوهش مکیتکوان
بیان کرد که رابطة مثبت بین مقابلة اجتنابی با استرس ،آشفتگی و افسردگی میتواند بکه ایکن
دلیل باشد که مقابلة اجتنابی در حذف استرسهای کوچک شکست میخورد (هوالهکان 9و
همکاران .)2115 ،همان طور که استرسها رشد میکنند ،استرسآورتکر مکیشکوند ،بکه ایکن
مسئله منجر میشود که یک فرد با اضطراب و افسردگی فزاینده مواجه شود .چرخة معیوب
وقتی رشد میکند که افراد افسرده توانایی کمتری برای مقابله بکا اسکترس داشکته و ارزیکابی
4
بدبینانهای نسبت به آینده دارند (آبرامسون و همکاران.)1371 ،
Vercruysse & Chandler
Billings
Hollahan
Abramson
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سازگاری اجتماعی ـ فرهنگی با استفادۀ کمتر از مهارتهکای مقابلکهای هیجکانمکدار
راحتتر بهدست میآید .سازگار شدن با یک محیط جدید نیازمند یکادگیری مهکارتهکای
جدید است .برای مثال راههای متفاوت برقکراری ارتبکاط بکا دیگکران ،پیکدا ککردن دوسکتان
جدید و تمایکل بکه امتحکان ککردن دکذاهای جدیکد .ککامالا مشکخص اسکت ککه پاسکخهکای
سازگارانه به این مهارتها در مقایسه با مهارتهای مقابلهای منفعالنکه ماننکد گریکه ککردن و
یا کنارهگیری از موقعیت ،باید دربرگیرندۀ مهارتهای مقابلهای فعالتری باشد.
همچنین نتایج حاصلشده از این پژوهش نشان داد ککه رابطکة معنکاداری بکین فاصکلة
اجتماعی با سازگاری روانشناختی نوجوانان مهاجر بهدست آمد که ایکن یافتکههکا بکا نتکایج
پژوهشهای مقدس 1و همکاران ( )2116و ویرزبکی )2114( 2همخکوان اسکت و مطکابق بکا
این پژوهشها ،یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که افراد مهاجری که در خارج از وطنشکان
بهدنیا آمدهاند ممکن است از لحاظ فاصلهای و فضایی همانندی و سکازگاری داشکته باشکند.
اما از لحاظ اجتماعی همانندی ندارند و به نوعی میتکوان بیکان ککرد ککه هکر چقکدر فاصکلة
اجتماعی ادرا شده توسط فرد بین کشور وطن و کشور مقصد بیشتر باشد به همکان میکزان
مشکالت رفتاری بیرونیشدۀ بیشتری را در مورد خود گزارش میدهند .این امر نشاندهنکدۀ
این نکته است که احتماالا افراد با مشکالت رفتکاری بیرونکیشکده بکه تفکاوتهکای فرهنگکی
عمده واکنش نشان میدهند.
همچنین از طریق یافتههای بهدست آمده ،این نتایج حاصل شد ککه رابطکة معنکاداری
بین متغیرهای سازگاری اجتماعی ک فرهنگی مهاجران بکا سکازگاری روانشکناختی نوجوانکان
مهاجر وجود دارد .این یافتکه بکا نتکایج پکژوهشهکای بوسکبی)1311( 9؛ بوشکارت،)1314( 4
ساچنر 5و همکاران ( ،)2117موحد و نیازی ( )1917که نشان دادند هکر چکه افکراد بیشکتر در
جامعة مقصد باشند و خوگیری فرهنگی داشته باشد ،بیشتر نسبت به فرهنکگ جامعکة میزبکان
تمایل دارند ،همسو و همخوان است.
صفدر 6و همکاران ( )2113در پژوهشی تعمیمپذیری مکدل چندبعکدی تفکاوتهکای
فردی فرهنگپذیری را در سه زمینه مورد بررسی قرار دادنکد .همچنکین بکه تعکدادی عوامکل
Moghaddas
Wierzbicki
Baucebi
Bettschart
Schachner
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تأثیرگذار بر فرایند فرهنکگپکذیری نیکز اشکاره کردنکد .ایکن فاکتورهکا شکامل خصوصکیات
جمعیتی مهاجران ،همانند طول مدت اقامت در جامعة جدید ،سکطح تحصکیالت ،شایسکتگی
فرهنگی مهاجران ،فشارهای روحی و استرس و خطمشیهای فرهنگپکذیری اسکت .آنهکا
در این تحقیق دو نوع سازگاری را متمایز کردنکد :سکازگاری روانکی و اجتمکاعی فرهنگکی.
سازگاری روانی به سکالمت روان اشکاره دارد .سکازگاری اجتمکاعی فرهنگکی در ارتبکاط بکا
مهارتهای اجتماعی و یادگیری فرهنگی است .نتایج بهدسکت آمکده در پکژوهش صکفدر و
1
همکاران با نتایج پژوهش حاضر همسو و همخوان است .پژوهش یکایرام اوزمیکر و اسکتاتین
( )2119و مککورین 2و همکککاران ( )2119نشککان داد جککو مناسککب مدرسککه مککیتوانککد احسککاس
تبعیض و قربانی بودن نوجوانان مهاجر را کاهش دهد.
میتوان بیان کرد که نوجوانان مهاجر بسیار بیشتر از کودککان در معکرض مشککالت
استرسزا قرار میگیرند؛ زیرا آنها مجبورند تعکداد زیکادی از دوسکتان صکمیمی و یکا یکک
محیط آشنا را که سالهای زیادی را در آن گذراندهانکد ،تکر کننکد و خکود را بکا مسکائل
فرهنگی و اجتماعی کشور مقصد تطبیق دهند .بنکابراین تحکت تکأثیر مشککالت اضکطرابی و
همچنین عدم سازگاری روانی قرار مکیگیرنکد .همچنکین مهکاجرت بکه یکک کشکور جدیکد
بسیاری از نوجوانان را در معرض محیط اجتماعی ـ فرهنگی متفاوتی نسبت به کشور زادگاه
خودشان قرار میدهد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد نوجوانانی ککه بکه یکک کشکور
جدید مهاجرت میکنند با تجاربی از سازگاری با حیطههکای مختلکف فرهنگکی و اجتمکاعی
مواجه میشوند.
در راستای تأیید مطالعة زاهد و همکاران ( )1931و مقکدس و همککاران ( )2116بکه
طور کلی یافتههکای بکهدسکت آمکده از ایکن پکژوهش نشکان مکیدهکد ککه مهکارت مقابلکهای
مسئلهمدار ،فاصلة اجتماعی و سازگاری اجتمکاعی کک فرهنگکی مکیتواننکد میکزان سکازگاری
روانشناختی را در نوجوانان مهاجر پیشبینی کنند.
در بحث و تبیین یافتههای مربوط به این بخکش از پکژوهش مکیتکوان بیکان ککرد ککه
سازگاری بهتر با فاصلة فرهنگی کمتر ،مکدت زمکان اقامکت بیشکتر ،میکزان اسکتفادۀ کمتکر از
پاسخهای هیجانمدار پیشبینی میشود .این یافته نشان میدهد نوجوانانی که فرهنگ ریشکة
آنها با فرهنگ کانادا تفاوت زیادی دارد ،ممککن اسکت در معکرض دشکواریهکای زیکادی
برای رویارویی با محیط قرار بگیرند.
1. Bayram Özdemir & Stattin
2. Morin
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از محدودیتهای پژوهش میتوان به خودگزارشیدهی بودن ابکزار مکورد اسکتفاده،
بهکار بردن مقیاسهای یکسان در مورد نوجوانان مهاجر با فرهنگ و ملیکتهکای مختلکف و
دسترسی سخت به حجم نمونة مورد نظر اشاره کرد که محدودیتهکایی را در زمینکة تعمکیم
یافته ها ،تفسیر و تبیین متغیرهای مورد بررسی ،مطرح می کند که باید در نظکر گرفتکه شکوند.
پیشنهاد میشود که در مطالعاتی آتی پژوهشی مشابه در سکایر کشکورها و روی گکروه سکنی
کود یا بزر سال انجام شکود و نتکایج آن بکا تحقیکق حاضکر مقایسکه شکود .همچنکین بکه
نوجوانان مهاجر بهخصوص افرادی که فرهنگ اصلی آنها با کشور مقصکد بسکیار متفکاوت
است باید مهارتهای اجتماعی آموزش داده شود .این مسئله میتواند بهصورت دیر مستقیم
نوجوانان را از استفاده کردن از مهارتهای مقابلهای هیجانمدار منع کند ککه بکهنوبکة خکود
باعث افزایش سازگاری آنها و ارائة برنامههای خانوادهمحور به این نوجوانان ،بکهخصکوص
آنهایی که فرهنگ بسیار متفاوتی نسبت به کانادا دارنکد ،مکیشکود و ایکن مسکئله بکه آنهکا
کمک میکند تا با جنبههای گوناگون محیط جدید سازگاری بیشتری داشته باشند.
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