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Background and Objective: More than half of Afghan refugees in Iran are 
adolescent. One of the important challenges in adapting to the new environment is 
the acculturative stress that can threaten the physical and mental health of refugee 
adolescents. In order to identify the acculturation stressors, the validity of the Ac-
culturative Stress Scale on Afghan refugee adolescents in Iran was evaluated for 
the first time.

Methods: The statistical population of the study is all Afghan refugee adoles-
cent students in Iran who are studying at international schools in Tehran province. 
406 participants were randomly selected, between the ages of 14 and 18, (166 boys 
and 240 girls). The tool of this research is an Acculturative Stress Scale that evalu-
ates the translation validity, content validity and construct validity.

Results: The results showed that the Acculturative Stress Scale in Afghan ad-
olescent samples has good content validity. The results have confirmed the three 
factor structure of Acculturative Stress Scale in Afghan refugee adolescent samples 
in Iran. Exploratory factor analysis results for each variable was: process-oriented 
stress (32.76%), social stress (9.43%), and perceived discrimination (3.47%); this 
explained that in total 46% of the variance was explained by these three factors and 
the goodness index of fit is 0.40 which is at the very adequate level.

Conclusion: This tool can be used to identify the risk factors in the adolescent 
refugee population. Also, this tool can examine the challenges of positive adapta-
tion to the new environment and prevent mental disorders associated with accul-
turative stress. It is necessary for researchers to pay attention to the context, social 
and cultural status when assessing the acculturative stress.
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 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت اریان
اعتباریابی پرسش نامۀ استرس فرهنگ پذیری بر روی نوجوانان پناهندة افغانستانی در ایران

باقر رضایی1، لیال حیدری نسب1، رسول روشن1، محمد غالمی فشارکی2

گروه روانشناسی بالینی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. 1
استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکدة علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 2

مقدمه
پناهندگان افغانستانی با بیش از شش میلیون نفر جمعیت 
مهاجرت   .)1( هستند  جهان  پناهندگان  پرجمعیت ترین  از 
نه تنها نقل وانتقالجغرافیایی ، بلکه نوعی انتقال روان شناختی 
و اجتماعی به حساب می آید که می تواند در بسیاری موارد 
نوعی اندوه فرهنگی برای افراد، جامعۀ مبدأ و جامعۀ مقصد 
ازجمله  اندیشمندان  و  محققان  از  بسیاری   .)2( کند  ایجاد 
که  باورند  این  بر  همکاران  و   Murry و  همکاران،  و   Lee
به محیط دیگر در  از یک محیط جغرافیایی  افراد  مهاجرت 
می شود  روانی  فشارهای  و  مشکالت  به  منجر  موارد  برخی 
مقصد  کشور  در  پناهندگان  به اتفاق  قریب  اکثر   .)4،3(
از قبیل مشکالت  با مشکالت بسیاری مواجه می شوند  خود 

اقتصادی، شغلی، و محدودیت هایی مانند دردسترس نبودن 
موضوعات  و  بینفرهنگی،  خانوادة  بهداشتی،  مراقبت های 
مربوط به کودکان و مهاجرت. این موارد بخشی از مشکالت 
پناهندگان در فرایند جذب شدن در کشور میزبان است )5(. 
مشکالت  و  فشارها  این  تبعات  از  فرهنگ پذیری«  »استرس 
همچون  چالش هایی  و  تغییرات  با  افراد  که  هنگامی  است. 
دور  هنجاری،  و  فرهنگی  تفاوت های  جدید،  زبان  یادگیری 
آن ها  برای  می شوند،  روبه رو  خود  نیاکان  فرهنگ  از  شدن 
در  بنابراین  استرس زاست.  با محیط جدید  فرایند سازگاری 
فرایند سازگاری، موانع منجر به استرس می شوند، استرسی 
که بر سایر شیوه های زندگی آن ها نیز تأثیر می گذارد )6(. 
مقصد،  جامعۀ  در  که  باورند  این  بر  همکاران  و   Murray
عبارت اند  که  دارد  وجود  فرهنگ پذیری  استرس  منبع  پنج 
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زمینه و هدف: بیش از نیمی  از جمعیت پناهندگان افغانستانی در ایران را نوجوانان تشکیل می دهند. یکی از 
موانع مهم سازگاری این نوجوانان با محیط جدید، استرس فرهنگپذیری است که می تواند سالمت جسمی و روانی 
آنان را تهدید کند. بدین منظور، برای شناسایی استرسورهای فرهنگپذیری، برای اولینبار در ایران، به اعتباریابی 

پرسش نامۀ استرس فرهنگپذیری در نوجوانان پناهندة افغانستانی پرداخته شد.

مواد و روش ها: جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دانش آموزان نوجوان پناهندة افغانستانی در ایران هستند، که 
در مدارس بین الملل و خودگردان تهران مشغول به تحصیل اند. به صورت تصادفی 406 نفر 14 تا 18ساله انتخاب 
شدند )166 پسر و 240 دختر(. ابزار این پژوهش، پرسش نامۀ استرس فرهنگ پذیری است که به بررسی روایی 

ترجمه، روایی محتوایی، روایی سازه می پردازد. 

یافته ها: نتایج نشان داد این مقیاس از روایی محتوایی خوبی برخوردار است. همچنین ساختار سهعاملی این 
مقیاس در نمونۀ نوجوانان پناهندة افغانستانی در ایران تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد متغیرهای 
استرس فرایند محوری 32/76 درصد، استرس اجتماعی 9/43 درصد و تبعیض ادراکشده 3/47 درصد واریانس 
را تبیین می کنند که درمجموع حدود 46 درصد واریانس توسط این سه عامل تبیین شده است. شاخص نیکویی 

برازش برابر با 0/40 است که نشان می دهد در حد مطلوب قرار دارد.

استفاده  پناهنده  نوجوانان  برای شناسایی عوامل خطر در میان جمعیت  ابزار می توان  این  از  نتیجه گیری: 
کرد. همچنین این ابزار می تواند چالش های انطباق مثبت با محیط جدید را بررسی و از اختالالت روانی مرتبط با 
استرس فرهنگ پذیری پیشگیری کند. الزم است محققان هنگام ارزیابی استرس فرهنگ پذیری به بافت و وضعیت 

اجتماعی و فرهنگی بیشتر توجه کنند.

واژه های کلیدی: استرس فرهنگ پذیری، تحلیل عاملی، نوجوانان پناهندة افغانستانی
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قوانین مهاجرت، مشکالت مالی،  از  ناآگاهی  زبانی،  از موانع 
نابسامانی های اجتماعی، و اختالالت روانی )4(. هنگامی که 
چالش ها  و  تغییرات  مقابل  مهاجرت  جریان  در  پناهندگان 
قرار می گیرند برای آن ها فرایند سازگاری استرس زا می شود 
نشوند،  موفق  فرهنگ پذیری  فرایند  در  افراد  این  اگر   .)7(
به  دچار فشارهای روانی و استرس می شوند که خود منجر 
ایجاد مشکالت متعدد در زندگی آن ها می شود )8(. شواهد 
متعددی وجود دارد که نشان می دهد استرس فرهنگ پذیری 
افراد مهاجر دارد، به همین  نقش بسزایی در سالمت روانی 
دلیل بسیاری از محققان به این نتیجه رسیده اند که افزایش 
روان شناختی  بروز مشکالت  با خطر  فرهنگ پذیری  استرس 
در نوجوانان پناهنده همراه است )15،9(. با توجه به اهمیت 
به تدوین پرسش نامۀ استرس  Chavez و همکاران  موضوع، 
فرهنگ پذیری برای بزرگساالن پناهندة التینیتبار پرداختند 
محیطی  و  خانوادگی  نگرشی،  اجتماعی،  حوزه های  که 
نوجوانان  برای  را  پرسش نامه  این  سپس  دربرمی گیرد،  را 
برای  پرسش نامه،  این   .)16( کردند  اعتباریابی  التینیتبار 
اسپانیایی،  مکزیکی،  آفریقایی،  پناهندة  نوجوان  نمونه های 
می کردند  زندگی  آمریکا  در  که  آسیایی هایی  و  کره ای 

اعتباریابی شده است )22، 17(. 
است.  جهان  کشورهای  مهاجرپذیرترین  از  یکی  ایران 
ایران  پناهندة  جمعیت  بزرگ ترین  افغانستانی  پناهندگان 
هستند. با توجه به اینکه بیش از نیمی از پناهندگان جهان 
تشکیل  نوجوانان  را  ایران  افغانستانی  پناهندگان  به خصوص 
می دهند، یکی از موانع مهم در فرایند فرهنگ پذیری استرس 
فرهنگ پذیری است. استرس فرهنگ پذیری می تواند انطباق 
مثبت نوجوانان پناهنده را با جامعۀ میزبان دچار مشکل کند، 
نوجوانان  این  در  فرهنگ پذیری  استرس  شناسایی  بنابراین 
این  به  کند.  جلوگیری  فرهنگ پذیری  مشکالت  از  می تواند 
آیا  است:  پرسش  این  پاسخ  دنبال  به  پژوهش  این  ترتیب 
پرسش نامۀ استرس فرهنگ پذیری Chavez و همکاران برای 

نوجوانان پناهندة افغانستانی در ایران دارای اعتبار است؟
مواد و روش ها

این پژوهش سه گام در نظر گرفته شد: 1(  برای اجرای 
آماده سازی ابزار تحقیق، 2( بررسی روایی محتوایی و پایایی 
و  نظر  مورد  نمونۀ  در  تحقیق  ارهای  ابز  اجرای   )3 آزمون، 

جمع آوری داده ها.
گام اول: پس از تهیۀ نسخۀ اصلی مقیاس، از پدید آورنده 
پرسش نامۀ مورد نظر، مجوز ترجمه و استفاده از آن گرفته شد. 
انگلیسی به فارسی برگردانده شد.  سپس پرسش نامه از زبان 
در مورد صحت ترجمه با دو تن از متخصصان زبان انگلیسی 
و اساتید روانشناسی آشنا با زبان انگلیسی مشورت شد. نسخۀ 
تأییدشده برای برگرداندن از زبان فارسی به زبان اصلی )ترجمۀ 
روانشناس  )یک  گرفت  قرار  مترجم  دو  اختیار  در  معکوس( 
مسلط به زبان انگلیسی و یک متخصص مترجم زبان انگلیسی( 
که پیش از این متن اولیۀ انگلیسی را ندیده بودند. سپس نسخۀ 
ترجمهشده با متن اصلی پرسش نامه مقایسه شد. درنهایت، پس 

از تأیید نسخۀ ترجمۀ معکوس از آن استفاده شد.
اساتید  از  نفر  نه  اختیار  در  پرسش نامه  این  دوم:  گام 
تجربۀ  که  گرفت  قرار  کابل  دانشگاه  افغانستانی  روانشناس 
زندگی در ایران را داشتند. بعد از بررسی نتایج، شاخص نسبت 
روایی محتوایی )CVR=0/87( و شاخص روایی محتوای آزمون 
)CVI=0/89( به دست آمد. نتایج نشان می دهد روایی محتوای 
دانش آموز  نوجوانان  از  نفر   42 است.  قابل قبول  پرسش نامه 
پناهندة افغانستانی به صورت دردسترس انتخاب شدند. پس 
از کسب موافقت آن ها، پرسش نامه ها در اختیارشان قرار گرفت. 
این  که  داد  نشان  پژوهش  از  مرحله  این  از  حاصل  داده های 

پرسش نامه دارای پایایی 0/85 بین نوجوانان پناهنده است.
گام سوم: جامعۀ آماری پژوهش حاضر، کلیۀ دانش آموزان 
پناهندة افغانستانی است که در مدارس بین الملل و خودگردان 
استان تهران مشغول به تحصیل هستند. مالک های ورود به 
پژوهش عبارت اند از داشتن تابعیت افغانستانی، سن بین 14 
به  تمایل  و  ایران،  در  حضور  سال   3 حداقل  سال،   18 تا 
شرکت در پژوهش. مالک های خروج نیز عبارت اند از اینکه 
تابعیت  گرفتن  باشد،  داشته  ایرانی  تابعیت  والدین  از  یکی 
ایرانی در سال های اخیر یا ترک آن، تسلط نداشتن بر زبان 
فارسی. شرکت کنندگان در این پژوهش، با استفاده از روش 
به  توجه  با  شدند.  انتخاب  خوشه ای  تصادفی  نمونه گیری 
اینکه مدارس بین الملل تحت نظارت ادارة کل اتباع خارجی 
استانداری تهران هستند، از واحد آموزشی این اداره تأییدیه 
گرفته شد و پس از جلب موافقت مدیران مدارس خودگردان 
و  بین الملل  مدارس  از  فهرستی  ابتدا  آن ها،  همکاری  با  و 
خودگردان در سطح استان تهران )شهرری( و شهرستان های 
سپس  شد.  آماده  پیشوا(  و  ورامین  )پاکدشت،  تهران  تابعۀ 
اعالم  از  بعد  و  شدند  انتخاب  مدرسه   15 تصادفی  به طور 
برای  شدند.  تکمیل  پرسش نامه ها  شرکت کنندگان،  موافقت 
انجام روش تحلیل عاملی، برای هر سؤال 10 آزمودنی نیاز 
است )23(. در این پژوهش، با توجه به اینکه پرسش نامه 36 
گزینه دارد، نیاز به 360 آزمودنی بود. بر این اساس، 406 نفر 
)166 پسر و 240 دختر(، با میانگین سنی 16/21 )انحراف 

معیار 1/38(، به عنوان آزمودنی در پژوهش شرکت کردند.
ابزار پژوهش

همکاران  و   Chavez فرهنگ پذیری  استرس  پرسش نامۀ 
: حیطه  است  گستره  دو  دارای  که   است  سؤال   36 دارای 
استرس های عمومی که همه کودکان و نوجوانان آنرا تجربه 
می کنند و دیگری استرس های پنهان را که با قومیت و نژاد 
استرس  بعد  سه  ابزار  می کند.این  وارسی  را  هستند  مرتبط 
را  ادراک شده  تبعیض  و  فرهنگ پذیری  فرایند  اجتماعی، 
بررسی می کند و بر اساس طیف لیکرت با درجه بندی 1 تا 
آزار می دهد(  مرا  اغلب  تا  نمی کند  ناراحت  )مرا  دامنه  از   5
تنظیم شده است که 16 مورد استرس اجتماعی عمومی، 14 
ادراک شده  تبعیض  مورد   6 و  فرهنگ پذیری،  استرس  مورد 
  SPSS نرم افزار  با  پژوهش  این  داده های  می کند.  بررسی  را 

نسخۀ 24 و PLS Smart نسخۀ 2 تجزیه وتحلیل شدند.
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یافته ها
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مرتبۀ دوم

برای بررسی اعتبار سازة این پرسش نامه، از روش تحلیل 
عاملی  ساختار  صحت  از  تا  شد  استفاده  اکتشافی  عاملی 
پناهندة  نوجوانان  نمونۀ  در  همکاران  و   Chavez پیشنهادی 
این  اینکه  به  توجه  با  شود.  حاصل  اطمینان  افغانستانی 
برای  می شود،  اعتباریابی  ایران  در  اولین بار  برای  پرسش نامه 
الگوی مناسب، تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفت.  یافتن 
و   KMO=0/86 ضریب  عددی  مقدار  تحلیل،  این  براساس 
شاخص χ2 =5829/23 در آزمون بارتلت به دست آمد که در 

سطح P <0/001 معنادار بود و از کفایت نمونه و متغیرهای 
انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی حکایت داشت. با استفاده 
سه  مقیاس  این  برای  واریماکس،  عاملی، چرخش  تحلیل  از 
عامل استخراج شد. در جدول 1 سه عامل اصلی به همراه بار 

عاملی و ارزش ویژه برای هر عامل ارائه شده است.
همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود مورد 9 دارای 
بار عاملی کمتر از 0/3 است که از تحلیل حذف شد. در این 
تحلیل نیز، ساختار سه عاملی شناسایی شد و برای اطمینان از 
ساختار سه عاملی، از تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم استفاده 
شد. نتایج این تحلیل در شکل 1 و جدول 2 نشان داده شده 

است.
جدول شمارة 1. عامل های استخراج شده همراه با بار عاملی و ارزش ویژه برای هر عامل

میزان اشتراکتبعیض ادراک شدهاسترس اجتماعیفرایند فرهنگ پذیریآیتم ها

110/5930/575

100/5820/466

20/5730/456

30/5520/527

210/5480/591

130/5190/885

80/5180/403

190/4360/677

50/4000/558

90/2340/213

40/3830/417

160/3800/714

120/3390/541

170/3120/769

240/6290/426

290/5590/420

250/5170/494

360/5130/595

200/4940/639

180/4920/439

10/4080/320

220/3870/475

300/3860/539

140/3830/296

280/3670/588

230/3300/595

260/3160/363

270/5760/567
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شکل 1. تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم پرسش نامۀ استرس فرهنگ پذیری F= استرس فرهنگ پذیری . F1=استرس فرایند محوری.F2= استرس اجتماعی. 
F3= استرس تبعیض ادراک شده

میزان اشتراکتبعیض ادراک شدهاسترس اجتماعیفرایند فرهنگ پذیریآیتم ها

60/3660/443

350/5640/407

340/5300/461

70/4930/383

310/4650/502

330/4570/433

320/4490/409

150/4210/488

4/222/761/21ارزش ویژه

32/769/433/47واریانس تبیین شده
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جدول شمارة 2. مدل ساختاری پرسش نامۀ استرس فرهنگ پذیری

جدول شمارة 3. ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مقیاس ها

جدول شمارة 4. ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل و الکر

نشان  را  رابطه ها  صحت  فقط  مسیر  ضرایب  معناداری 
نتیجه  این  با  پس  را.  سازه ها  بین  رابطۀ  شدت  نه  می دهد، 
ضرایب مسیر که در جدول 2 ذکر شده اند از 2/58 باالترند که 

نشان از صحت رابطه ها در سطح اطمینان 0/99 دارد.
متغیر  بر  برون زا  متغیر  تأثیر  نشان  تعیین  ضریب 
درون زاست. این معیار قابلیت کاهش خطا در مدل اندازه گیری 
و افزایش واریانس بین سازه و شاخص ها را دارد که صرفا در 
PLS کنترل می شود. Chin سه مقدار 0/67، 0/33 و 0/19 
را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شدت رابطه 
معرفی می کند )24(. با توجه به جدول 2 مقدار ضریب تعیین 

متغیرهای درون زا در این پژوهش در حد قابل قبولی است.

معیار نیکویی برازش مربوط به بخش های کلی مدل سازی 
بخش  برازش  بررسی  از  پس  که  است  ساختاری  معادالت 
اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش 
بخش کلی را نیز کنترل می کند. Tenenhaus و همکاران با 
استفاده از این روش مطرح ساختند و طبق فرمول سه مقدار 
0/01، 0/25 و 0/36 را مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی 
کردند )25(. با محاسبه ای که از مدل انجام شد، مقدار قوی 

به شکل رابطه 1 برازش می شود.
در این پژوهش نیز به بررسی اعتبار، شامل همسانی درونی 

و اعتبار ترکیبی، پرداخته شده است.

برای  کرونباخ  آلفای   ،3 در جدول  نتایج حاصل  براساس 
می شود.  محاسبه  اندازه گیری  ابزار  درونی  همسانی  ارزیابی 
است.  قابل قبول  پایایی  نشانگر   0/7 از  باالتر  کرونباخ  آلفای 
البته Moss و همکاران برای متغیرهای با تعداد سؤال اندک 
این  در   .)26( کرده اند  معرفی  ضریب  سرحد  را   0/6 مقدار 
است.   0/85 پرسش نامه  کل  کرونباخ  آلفای  نیز  پژوهش 
پایایی ترکیبی میزان کفایت گویههای یک عامل نهفته را در 
اندازه گیری آن می سنجد که Werts و همکاران آن را معرفی 
 0/7 از  باالتر  ترکیبی  پایایی  مقدار  که  صورتی  در  کرده اند. 
این  )27(. ذکر  پایداری درونی مناسب دارد  از  باشد، نشان 
نکته ضروری است که پایایی ترکیبی معیار بهتری از آلفا به 

شمار می رود )28(. درنتیجۀ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، 
همۀ متغیرهای پنهان ضرایب قابل قبولی دارند.

توسط  پنهان  متغیر  بین   میزان  سنجش  همگرا  روایی 
گویه های آن است و معیار متوسط واریانس استخراجی، که 
توسط Larker وFornl پیشنهاد شد، مقدار روایی همگرا باالی 
0/5 قابل قبول دانستند )29(. با این حال Magner و همکاران 
مقدار 0/4 به باال را هم کافی دانستند )30(. درنتیجه طبق 
جدول 3 همۀ متغیرهای پنهان ضریب قابل قبولی دارند، جز 
استرس تبعیض ادراک شده که می توان با کمی اغماض آن را 

پذیرفت.

آزمون مسیر متغیرها

نیکویی برازش ضریب تعیین بار عاملی T معناداری درون زا برون زا

0/40

0/80 0/894 19/34 فرایند فرهنگ پذیری

0/68استرس فرهنگ پذیری 0/827 16/76 استرس اجتماعی

0/57 0/760 11/52 تبعیض ادراک شده

پایایی ترکیبیآلفای کرونباخعامل ها

0/790/83فرایند فرهنگ پذیری

0/720/79استرس اجتماعی

0/690/75تبعیض ادراک شده

3 2 1 روایی همگرا انحراف معیار میانگین عامل ها

0/876 0/46 8/99 37/32 فرایند فرهنگ پذیری

0/648 0/537 0/42 8/35 42/01 استرس اجتماعی

0/625 0/479 0/539 0/397 5/65 24/84 تبعیض ادراک شده

رابطه 1       نیکویی برازش                                            نیکویی برازش 
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و  Larker روش  به  واگرا  روایی  بررسی   4 جدول  طبق 
یک  می پذیرد.  صورت  همبستگی  ماتریس  به وسیلۀ    Fornl
مؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفه ها، باید تمایز بیشتری را در بین 
مشاهده پذیری های خود داشته باشد تا بتوان گفت مؤلفۀ مد 
نظر روایی واگرای باالیی دارد. جذر روایی همگرای هر مؤلفه 
با  از حداکثر همبستگی آن مؤلفه  باید بیشتر  )پررنگ شده( 
مؤلفه های دیگر باشد )29(. نتایج جدول 4 نشان می دهد که از 
روایی واگرای مناسبی به روش Larker وFornl  برخوردار است.

بحث
پرسش نامۀ استرس فرهنگ پذیری برای اولین بار در ایران 
برای نوجوانان پناهندة افغانستانی اعتباریابی شد. با توجه به 
از  کمتر  عاملی  بار  دارای   9 مورد  تنها  تجزیه وتحلیل،  نتایج 
0/3 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ساختار سه عاملی 
Chavez و همکاران در نمونۀ نوجوانان پناهندة افغانستانی در 
ایران حمایت شده است. این سه عامل توانستند حدود 46 
درصد واریانس را تبیین کنند )16(. نتایج این مطالعه همسو 
کره ای  پناهندة  نوجوانان  دربارة   Hovey پژوهش  با  است 
پناهندة  نوجوانان  دربارة  همکاران  و   Joiner پژوهش   ،)31(
آفریقایی )20(، و Miller و همکاران دربارة نوجوانان پناهندة 
و   Suarez-Moralesپژوهش اما   .)19( آمریکا  در  آسیایی 
همکاران دربارة نوجوانان اسپانیایی تبار توانست تنها دو عامل 
استرس فرایند محوری و تبعیض ادراک شده را شناسایی کند 
نوجوانان  در  را  عامل  چهار  همکاران  و   Rodriguez  .)17(
تبیین  در   .)18( کردند  شناسایی  آمریکا  در  مکزیکی تبار 
این مقیاس می توان به موضوع  اختالف در شناسایی عوامل 
فرهنگ اشاره کرد. استفاده از این پرسش نامه برای نوجوانان 
پناهندة افغانستانی در ایران مناسب تشخیص داده شده است 
اما این ابزار به شدت وابسته به فرهنگ است. به نظر می رسد 
بخش مهمی از عملکرد پناهنده می تواند تحت تأثیر محیط 
پیرامونش باشد و هر جامعۀ میزبان نیز استرس ورهای خاص 
خود را در فرهنگ پذیری پناهندگان دارد. فاکتورهای حفاظتی 
فرهنگ پذیری  استرس  برابر  در  می تواند  نیز  پناهنده  هر 
متناسب با آن فرهنگ باشد. برای مثال فرهنگ های فردگرا 
قبیل خودکارآمدی  از  فردی،  محافظتی  فاکتورهای  بر  غالبا 
اعتمادبه نفس و... به عنوان سپر در برابر استرس فرهنگ پذیری 
تأکید دارند، در حالی که در جوامع جمع گرا بیشترین تأکید 
بر فاکتورهای محافظتی اجتماعی از قبیل حمایت اجتماعی 
است که به کمک آن فرد می تواند در برابر استرس ورها بهتر 
نتایج  ناهمسویی  موارد  از  یکی  می رسد  نظر  به  کند.  عمل 
و  ،)18( همکاران  و   Rodriguez تحقیق  با  تحقیق   این 

Suarez-Morales و همکاران )17(، تفاوت وضعیت پناهندگان 
باشد،  با پناهندگان در کشورهای دیگر  ایران  افغانستانی در 
ایران  جامعۀ  با  افغانستانی  پناهندگان  بیشتر  ایران  در  زیرا 

اشتراکات فرهنگی و زبانی دارند که به نظر می رسد می تواند 
فرایند فرهنگ پذیری را تسهیل کند. 

از طرف دیگر، وجود پیش داوری ها و نگرش های فرهنگی 
پناهندگان،  دربارة  مشخص  قوانین  نبود  میزبان،  جامعۀ 
فرایند  می تواند  و...  مکانی  جابه جایی  در  محدودیت 
از  یکی  نظر می رسد  به  کند.  را دچار مشکل  فرهنگ پذیری 
مشکالت پناهندگان افغانستانی در ایران که می تواند بر فرایند 
فرهنگ پذیری آن ها تأثیر بگذارد، وضعیت اقتصادی آن هاست، 
به خصوص زمانی که با محدودیت شغلی و اجازة کار صرفا در 
شغل های پایین مواجهه هستند که این امر حتی می تواند بر 
خانواده و فرزندان آن ها تأثیر بگذارد. یکی از مؤلفه های مهم 
امکان  بودن  مهیا  فرهنگ پذیری،  فرایند  استرس  کاهش  در 
نوجوانان  کنار  در  پناهنده  نوجوانان  برای  آموزش وپرورش 
تعامل  در  آن ها  آموزش،  فرایند  طی  است.  میزبان  جامعۀ 
و  بهتر  شناخت  و  می پردازند  شناختی  ارزیابی  به  یکدیگر  با 

درستی از یکدیگر می توانند پیدا کنند. 
ایران  در  اولین بار  برای  این پرسش نامه  اینکه  به  توجه  با 
اعتباریابی شده، و با توجه به اینکه پژوهش حاضر به نوجوانان 
خودگردان  و  بین الملل  مدارس  در  که  افغانستانی  پناهندة 
فقط  مدارس  این  در  و  پرداخته،  بودند  تحصیل  به  مشغول 
با  آموزش  فرایند  طی  و  می خوانند  درس  پناهنده  نوجوانان 
پژوهش های  است  بهتر  نیستند،  تعامل  در  ایرانی  نوجوانان 
افغانستانی که در مدارس  بعدی در حوزة نوجوانان پناهندة 
تحصیل  به  مشغول  ایرانی  نوجوانان  با  همراه  ایران  دولتی 

هستند اجرا شود.
نتیجه گیری

وقایع تروماتیک، از قبیل استرس فرهنگ پذیری، می تواند 
یکی از عوامل خطر برای پناهندگان به خصوص قشر آسیب پذیر 
کودکان و نوجوانان باشد و همسو با مشکالت جسمی و روانی 
عامل  این  بررسی  برای  باشد.  داشته  منفی  پیامدهای  آن ها 
خطر، بهتر است استرس ورهای فرهنگ پذیری جامعۀ پناهنده 
و  فرهنگی  بافت  زیرا  شود،  ارزیابی  میزبان  جامعۀ  بافت  در 
استرس  تبیین  و  در شناسایی  اجتماعی هر جامعه می تواند 

فرهنگ پذیری مؤثر باشد.
سپاسگزاری

روانشناسی  دکتری  پایان نامۀ  از  برگرفته  پژوهش  این 
مدیران  همۀ  از  می دانند  الزم  خود  بر  مؤلفان  است.  بالینی 
در  افغانستانی که  پناهندة  دانش آموزان  و  بین الملل  مدارس 

انجام این پژوهش همکاری کردند تشکر و قدردانی کنند.
تضاد منافع

سهم تمامی نویسندگان در این مطالعه یکسان است وهیچ 
گونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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