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  چکیده

و  پذیریفرهنگخودکارآمدی در ارتباط بین استرس  ایواسطهبررسی نقش  حاضر،پژوهش هدف  مقدمه:

  ان است.در نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایر آوریتاب

نوجوانان پناهنده افغانستانی که در مدارس  4۰1ه که روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود ش:رو

 طالعاتا انتخاب شدند. ایخوشهتصادفی  گیرینمونهمشغول به تحصیل بودند با روش  المللبینخودگردان و 
ه دش آوریجمعکودکان و نوجوانان  آوریتابو خودکارآمدی  ،پذیریفرهنگی استرس هاپرسشنامهبا استفاده از 

 .ه استآماری همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد هایروشبا نیز  هاداده .است
منفی  در نوجوانان آوریتابوخودکارآمدی با  پذیریفرهنگبین استرس  همبستگی نتایج نشان داد، :هایافته

د توانیمخودکارآمدی باال باشد  کهدرصورتی پذیریفرهنگرس است همچنین هنگام رویارویی با است دارمعنیو 
 کند. بینیپیشرا در نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران  آوریتاب

نان مدی نوجواچنین نتیجه گرفت که افزایش خودکارآ توانمی پژوهش، هاییافتهاساس بر :گیرینتیجه

 داشته باشد. هاآن آوریتابیش د نقش مهمی در افزاتوانمی پناهنده افغانستانی

 نوجوانان پناهنده افغانستانی ،آوریتاب ،پذیریفرهنگاسترس  خودکارآمدی، :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

ها اشاره دارد؛ انطباق مثبت در جوانان پناهنده یک موضوع رغم سختیآوری، به انطباق مثبت علیتاب

به خاطر اهمیت بلندمدت رفاه مهاجرین و نشاط در جامعه  برانگیز در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیربحث

در  پذیریفرهنگهای پیشرفت و نوجوانان پناهنده، اغلب با چالش که. با توجه به اینباشدمیمورد نظر 

 (.8،۹۰۰۹)اینز شوندمییک بافت اجتماعی مملو از تعصب و تبعیض در جامعه میزبان مواجه 

( بر ۹۰8۰) همکارانو  9( و مورای۹۰۰4) ۹ن ازجمله لی، چن و لیبسیاری از محققین و اندیشمندا

این باورند که مهاجرت افراد از یک محیط جغرافیایی به محیط دیگر، در اکثر موارد منجر به مشکالت و 

اقتصادی،  مشکالت قبیل. اکثریت پناهندگان، با مشکالتی در کشور مقصد خود از شودمیفشارهای روانی 

های بهداشتی، خانواده بین فرهنگی، موضوعات هایی مانند در درس ترس نبودن مراقبتشغلی، محدودیت

کودکان و مهاجرت، مواجهه هستند که این مشکالت بخشی از مقابله آنان با فرایند جذب شدن در کشور 

 (.4،۹۰۰2میزبان است )امری

 شناختیوانرعنی نشانگان ضربه داری با پیامدهای منفی یبعد از مهاجرت، ارتباط معنی زاآسیبوقایع 

 1چو و همکاران ؛۹۰8۰ ۰شویتزر و همکاران ؛۹۰۰3 2استیل و همکاران ؛۹۰۰7 7پناهندگان دارد )پورتر و اسلم

اقتصادی مانند امنیت مالی -، عوامل اجتماعیازآنجاکه(. ۹۰۰۰ 8۰؛ پاپادوپولوس833۰ 3؛ نیچولسون۹۰89

(؛ بسیاری از پناهندگان، با ۹۰۰7نیز ارتباط دارد )پورتر و اسلم، پناهندگان شناختیروانمسکن با بهزیستی 

ح تر از سطهای زیاد درزمینه اشتغال )در مشاغل پایینمشکالت مالی، یافتن شغل مناسب، محدودیت

ف، تبعیض، عدم های ویزا، مهارت زبانی ضعیهای خود(، محدودیتهای خود و یا مهارتصالحیت

؛ 88،۹۰۰۰و فیزیکی مواجهه هستند )کران و همکاران شناختیروانو موانع  شغلی -ایهای حرفهمهارت

 (.8۹،۹۰۰3کولی پیسکر

                                                      

1- Ennis, R 

2- Lee, J. S., Chen, L. & Lee, B. K 

3- Murray, K. E 
4- Omeri, A 

5- Porter M, Haslam N. 

6- Steel Z, Chey T, Silove D, Marnane C, Bryant RA, van Ommeren 
7- Schweitzer, R.Greenslade, J.Kagee, A 

8- Chu T, Keller AS, Rasmussen A 

9- Nicholson BL 
10- Papadopoulos RK 

11- Krahn H, Derwing T, Mulder M, Wilkinson L 

12- Colic-Peisker V 
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و  اشاره کرد. زمانی که افراد با تغییرات پذیریفرهنگبه استرس  توانمینیز  زاآسیباز اثرات وقایع 

و اجدادی  آبا های فرهنگی و هنجاری، دور شدن از فرهنگهایی چون یادگیری زبان جدید، تفاوتچالش

زاست؛ چنانچه این افراد در فرایند انطباق دچار مشکل فرایند انطباق استرس هاآن، برای شوندمیروبرو 

ان خواهد گذاشت. نوجوان تأثیرنیز  هاآنهای زندگی با استرس همراه خواهد بود که بر سایر شیوه شوندمی

 ، موقعیتپذیریفرهنگاجتماعی، مشکالت های فرهنگی و عالوه بر تجارب استرس مربوط به تفاوت

 (.۹۰۰۹)اینز، کنندمیاجتماعی پایین والدینشان را نیز تجربه 

 ایمتغیرهاشاره به تغییراتی دارد که در فرایند سازگاری با  ۹پذیریفرهنگبا فرهنگ جدید و  8انطباق

 های جدید وبا فرهنگ . مطابق با نظریات موجود، صرف تقاضای انطباقشوندمیجدید در زندگی ایجاد 

 اهآنبه استرس منجر شود. ورود پناهندگان و پذیرش فرهنگ جامعه مقصد توسط  تواندمیمتفاوت 

(. انطباق، توانایی مقابله مؤثر در برابر تغییرات 8331، 9به وجود بیاورد )بری تواندمیتجربیات فشارزایی را 

پناهندگان، به این معنی است که در جامعه  آمیزموفقیتاز طریق پذیرش و واکنش مناسب است. انطباق 

(. مورای 4،۹۰۰۰یونمیزبان بدون تجربه ناکامی و یا ترس از شرایط زندگی، جذب فرهنگ جدید گردند )

( بر این باور است که در جامعه مقصد پنج منبع استرس در روند انطباق مهاجران وجود دارد که ۹۰8۰)

اعی و های اجتمآگاهی نسبت به قوانین مهاجرت، مشکالت مالی، نابسامانی از: موانع زبانی، عدم اندعبارت

گیرند برای هایی در جریان مهاجرت قرار میپناهندگان با تغییرات و چالش کههنگامی .اختالالت روانی

وند، موفق نش پذیریفرهنگ(. اگر این افراد در فرایند ۹۰۰8، 7)مارتا شودمیزا فرایند انطباق استرس هاآن

 شودمیشان که خود منجر به مشکالت متعددی در زندگی شوندمیدچار فشارهای روانی و استرس 

نقش بسزایی در سالمت روانی  ۰پذیریفرهنگ(. شواهد متعددی وجود دارد که استرس 2،8334)هارفام

 پذیرینگفرهاسترس اند، افزایش افراد مهاجر دارد، به همین خاطر، بسیاری از محققین به این نتیجه رسیده

 (.1،831۹در نوجوانان پناهنده همراه است )فارنهام و بوچنر شناختیروانبا خطر بروز مشکالت 

محافظتی، خودکارآمدی است. محققین در  هایعاملعنوان یکی از آوری بهاز عوامل مؤثر در تاب

نقش داشته باشد.  تواندمیوری آزمینه کودکان و نوجوانان تاب آور، معتقدند خودکارآمدی در ایجاد تاب

                                                      

1- Adaptation 

2- Acculturative 
3 -Berry 

4- Yun IJ 
5- Marta, Y 
6- Harpham, T. 

7- Acculturative Stress 

8- Furnham, A. & Bochner, S 
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ها در تنظیم وظایفشان و مدیریت مطالبات محیطی خودکار آمدی، به باورهای افراد نسبت به توانایی

 دهدمی(. این ویژگی، به کودکان و نوجوانان اجازه ۹۰8۰)موتی،  باشدمیدستیابی به نتایج دلخواه  منظوربه

آمدی باال قادرند هم به خودکار(. کودکان و نوجوانان با وجود 8،۰7۹۰باشند )الورد و گرادوس بینواقعکه 

د خالق هستند و از راهبر هاآنلحاظ فیزیکی و هیجانی از موقعیت خطرزا )شرایط سخت( فاصله بگیرند، 

( معتقد است ۹۰8۹(. موتی، )۹،8331)ولین و ولین کنندمیهای مختلف استفاده شوخی طبعی در موقعیت

، یشناختروانآوری جوانان پناهنده را با توجه به تکالیف تحولی و بهزیستی دی، تابعامل خود کارآم

ند، آوری جوانان پناهنده سهیم هستهای فردی که در تاب، هر یک از ویژگیروازاینکند.  بینیپیش تواندمی

ی استرس پژوهش حاضر نیز بررس هدف (.۹۰8۹هستند )موتی،  تعامل دردر انطباق آنان با محیط نیز 

 با در نظر داشت خودکارآمدی در نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران است. آوریتابو  پذیریفرهنگ

 

 روش بررسی

توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان نوجوان  پژوهش پژوهش حاضر،

 المللبینرس خودگردان و در مدا 3۰-32پناهنده افغانستانی ساکن استان تهران که در سال تحصیلی 

 مشغول به تحصیل بودند.

نفر  ۹۰۰( 83۰۰) های مورد نظر در این پژوهش، یا استفاده از جدول کرجسی و مورگانتعداد نمونه

سال، ساکن استان  81تا  84از بین دانش آموزان نوجوان پناهنده افغانستانی در رده سنی بین که  باشدمی

مشغول به تحصیل هستند به روش  المللبینپناهندگان افغانستانی و  تهران که در مدارس خودگردان

از مدارس از مدارس خودگردان  فهرستیانتخاب گردید. به این منظور،  ایخوشه تصادفی گیرینمونه

مدرسه انتخاب  87تصادفی  طوربهاستان تهران تهیه شد، از این لیست  المللبینپناهندگان افغانستانی و 

سال مشغول به تحصیل در این  81تا  84همه دانش آموزان پناهنده افغانستانی بین سن  کهریطوبهشدند 

. بعد از هماهنگی با مدیران مدارس و کسب اجازه شوندمینمونه تحقیق در نظر گرفته  عنوانبهمدرسه  87

داف مطالعه و ای توضیحات در مورد اهاز اساتید محقق در کالس دانشجویان حضور یافت و بعد از پاره

که موافق شرکت در تحقیق بودند با اعالم رضایت خود  آموزانیدانش، هاآنمحرمانه بودن اطالعات 

نفر  4۰1 تعداد افزایش هر چه بیشتر دقت نتایج پژوهش، برای های مورد نظر را پاسخ دادند.پرسشنامه

 کامل تکمیل کردند. صورتبهها را پرسشنامه انتخاب و

                                                      

1- Alvord, M. K., & Grados, J.J. 

2- Wolin, S., & Wolin, S 
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 هشابزارهای پژو

 پژوهش، ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفته است: متغیرهای گیریاندازهپژوهش حاضر، برای 
 

سؤال،  92این پرسشنامه دارای : (۱777) ۱نسخه کودکان و نوجوانان پذیریفرهنگپرسشنامه استرس 

-عمومی  زاهایتنش گونه 92، پرسشنامه( طراحی شده است. این 833۰توسط چاوز، موران، رید و لوپز، )

ا های پنهان )بالقوه( ناشی از قومیت یاسترس هاگونهو بقیه  -کنندمیکه همه کودکان و نوجوانان تجربه 

، استرس تبعیض پذیریفرهنگسه بعد استرس اجتماعی عمومی، استرس  و ؛دهدمینژاد را پوشش 

در مطالعه روگرز  ./12در سطح کلی کرونباخ  آلفای. در بررسی پایایی ابزار، کندمیرا بررسی  شدهادراک

به ( ۹۰81) همکارانرا نشان داد. رضایی و  14/. آل ۰7بین  کرونباخ آلفای( ۹۰84)۹همکاران وسرین 

رداخته است در ایران پ افغانستانییابی روایی محتوایی و سازه این مقیاس در نوجوانان پناهنده بررسی اعتبار

 خوبی برخوردار است. سنجیروان هایگیویژکه نتایج نشان داد این مقیاس از 

 

کودک و  آوریتاب( مقیاس ۹۰۰3انگار و لینبرگ ): (CYRM-28) ۲2-کودک و نوجوان آوریتابمقیاس 

راحی ط آوریتابیک ابزار تفکیک برای کشف منابع )فردی، ارتباطی، بافتی(  عنوانبهرا  ۹1-نوجوان

ای ( در مطالعه۹۰8۰)9ل قابل اجراست. پنتر بریک و همکارانسا ۹9تا  8۹اند که برای نوجوانان سنین کرده

سال به اعتبار و پایایی این مقیاس  81تا  88نفر بین سن  2۰9بر روی نوجوانان پناهنده سوری به تعداد 

خوبی در نوجوانان پناهنده سوری برخوردار  سنجیروانپرداختند نتایج نشان داد، این پرسشنامه از اعتبار 

، روی نوجوانان پناهنده مطالعه در/. بود. 1۰ کرونباخ آلفای r =.، p <.001ای اعتبار همگرای است و دار

صدم بود )غنام  39 آلفای( و در نوجوانان پناهنده غنا 4،۹۰87/. )ابولکیباش و لرا3۹کرونباخ  آلفایفلسطین 

ی و سازه این مقیاس در یابی روایی محتوایبررسی اعتبار به( ۹۰81) همکارانو  رضایی (.7،۹۰84و تابت

 سنجیروان ایهویژگیدر ایران پرداخته است که نتایج نشان داد این مقیاس از  افغانستانینوجوانان پناهنده 

 خوبی برخوردار است.

 

                                                      

1- Acculturative Stress Scale—(SAFE) 

2- Rogers-Sirin, Patrice Ryce, Selcuk R. Sirin 
3- Panter-Brick, Catherine. Hadfield, Kristin. Rana Dajani. Mark Eggerman. Alastair Ager. Ungar, Michael 

4- Abualkibash, S. K. A., & Lera, M. J 

5- Ghannam, R. T., & Thabet, A 
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بر اساس  سؤالاست که هر  سؤال 8۰این مقیاس دارای : (۱72۲مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر )

 گذاری مقیاس به این صورت. نمرهشودمیفم تا کامالً موافقم تنظیم مقیاس لیکرت از دامنه کامالً مخال

از راست به چپ و بقیه  87و  89، 3، 1، 9، 8 هایسؤال. گیردمیامتیاز تعلق  7تا  8است که به هر ماده از 

رد ای که فبنابراین حداکثر نمره ؛شوندمی گذارینمرهمعکوس یعنی از چپ به راست  صورتبه هاسؤال

( 89۰7است. این مقیاس توسط براتی ) 8۰و حداقل نمره  17از این مقیاس به دست آورد نمره  تواندمی

بررسی اعتبار یابی روایی  به( ۹۰81) همکارانشده است. رضایی و  یابی اعتبارایرانی  هاینمونهترجمه و در 

اد این اخته است که نتایج نشان ددر ایران پرد افغانستانیمحتوایی و سازه این مقیاس در نوجوانان پناهنده 

 خوبی برخوردار است. سنجیروان هایویژگیمقیاس از 

 

 هایافته

( بودند. فیصد 4۰93پسر ) 82۰( و فیصد 7398دختر ) ۹48در این پژوهش متشکل از  کنندگانشرکت

 بود.( 91/8)انحراف معیار، ۹7/82سال با میانگین سنی،  81تا  84بین  کنندگانشرکتدامنه سنی 

 تحقیق با توجه به میانگین، انحراف معیار، متغیرهایهای توصیفی مربوط به در این قسمت شاخص

گزارش شده است الزم به ذکر است که  یادشدهاطالعات  8 جدول در. شودمیحداقل و حداکثر ارائه 

 ش نتایجها در بخش گزارمورد مطالعه در سطح خرده مقیاس متغیرهایهای توصیفی مربوط به شاخص

 ابزارها ارائه شده است. سنجیروان

 
 مورد مطالعه متغیرهایهای توصیفی مربوط به شاخص 8جدول 

 حداقل حداکثر
انحراف 

 معیار
 میانگین

 شاخص                

 رهایمتغ

 آوریتاب 349۰8 89922 72 ۱۲7

 خودکارآمدی 779۹۰ 291۰ 92 7۲

 پذیریفرهنگاسترس  8۰۰9۰2 82943 43 ۱۶۳
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 پژوهش متغیرهایماتریس همبستگی بین  ۹جدول 

 ۳ ۲ ۱ متغیر

   8 پذیریفرهنگاسترس 

  8 ** -.989 خودکار آمدی

 8 *-.8۰1 . **9۰1 آوریتاب

 

رابطه منفی و  آوریتاببا خودکارآمدی و  پذیریفرهنگکه بین استرس  دهدمینشان  ۹جدول 

 .یابدمینیز کاهش  آوریتابدکار آمدی پایین باشد هر چه خو دهدمیوجود دارد و نشان  دارمعنی

( 8312های رگرسیون بر اساس نظر بارون و کنی )برای بررسی نقش میانجیگری خودکارآمدی، تحلیل

ارائه شده است. نتایج نشان داد که خودکارآمدی در رابطه  8شکل  و 8انجام شد. نتایج مربوطه در جدل 

  ، به دلیل اینکه:نقش میانجی دارد وریآتابو  پذیریفرهنگبین استرس 

( و استرس >Beta ،۰9۰۰8p =-.8۰1رابطه معنادار دارد ) آوریتاببا  پذیریفرهنگاسترس  -8

 بینیپیشرا به شکل معنادار  آوریتاباز واریانس  فیصد ۰8۹/۰توانسته است  پذیریفرهنگ

 .کند

( و استرس >Beta ،۰9۰۰8p =-.989با خودکارآمدی رابطه معنادار دارد ) پذیریفرهنگاسترس  -۹

 د.کن بینیپیشاز واریانس خودکارآمدی را به شکل معنادار  ۰13/۰توانسته است  پذیریفرهنگ

 =-.91۹رابطه معنادار دارد ) آوریتاب، خودکارآمدی با پذیریفرهنگپس از کنترل استرس  -9

Beta ،۰9۰۰8p< از آوریتابو  ریپذیفرهنگ(. پس از کنترل خودکارآمدی، رابطه استرس. 

 کاهش یافت. -/.۰88به  -8۰1

برای بررسی معناداری این تفاوت، از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج این آزمون، بیانگر معناداری  -4

( و این یافته حاکی از نقش میانجیگری خودکارآمدی ۰9۰۰8p<،79۰4-=zتفاوت یاد شده است )

 است. آوریتابو  پذیریفرهنگدر رابطه بین استرس 
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و  پذیریفرهنگآزمون نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین استرس  منظوربهنتایج تحلیل رگرسیون . 9جدول 

 آوریتاب

 متغیرهای

 نیبشیپ

 متغیر

 مالک

Total 

R2 
F B SE Beta t 

Sobel،s 

test 

استرس 

 پذیریفرهنگ
 ۹.813- *8۰1.- 9۰. 18.- *۰8 .4 8۹. آوریتاب

 

 

 

-7.۰4 
ترس اس

 پذیریفرهنگ
 2۰ .2- *989.- 83. 8۹7.- *3۹ .49 31. خودکارآمدی

استرس 

 پذیریفرهنگ

 خودکارآمدی
7۰9٫99 84. آوریتاب * 

.1 .92 .88 .۹99 

.۰84 .38 .91۹* 17٫۰  

*p<0/001 

 

 
 .آوریتابو  پذیریفرهنگنمودار مدل میانجیگری خودکارآمدی، در رابطه استرس  8شکل 

 

  .آوریتاببر  پذیریفرهنگثر کل رابطه استرس الف( ا

 از خودکارآمدی. آوریتاببر  پذیریفرهنگب( اثر غیر مستقیم استرس 
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 گیرینتیجه

ده به کودکان و نوجوانان پناهن تواندمیبا شرایط پر خطر است که  شدنمواجهنوعی فرایند  آوریتاب

نوجوانان پناهنده در دوران مهاجرت با انواع  ازآنجاکه د.کمک کند تا خود را در این وضعیت دشوار حفظ کن

 تواندیم "پذیریفرهنگو استرس  زاآسیبجمله تجارب "از  زاآسیب، وقایع شوندمیروبرو  زاآسیبوقایع 

 ، بعضی از پناهندگان توانایی مقابله با این فشارهاینباوجوداسالمت روانی و جسمانی آنان را تهدید نماید. 

د. ها ادامه دهنتمامی فشارها و محدودیت رغمیعلاند به زندگی خود در کشور میزبان، ته و توانستهرا داش

 تواندمی، دهدمیرا، کودکان و نوجوانان تشکیل  این موضوع، از این لحاظ که بخش اعظم این پناهندگان

بازسازی شناختی معناداری  دتوانمی زاآسیبکه تجارب  دهدمینشان  آوریتابهای حائز اهمیت باشد. مدل

های بنیادی خود را از دنیا، خویشتن و رابطه بین این دو، مورد را موجب شود. بدین ترتیب، افراد فرض

جدید قادر نیستند به فرد کمک کنند، افراد سعی  یتموقعها در این فرض کهییازآنجاو  دهندمیسؤال قرار 

های کارآمدتری را جایگزین آن کنند )کالهون و تدسکی، فرض های پیشین را مرور کرده وتا فرض کنندمی

ن مسئله و ای یفزایدبرا  آوریتابمنجر به استرس نشود و  تواندمی زاآسیب(. بنابراین، لزوماً تجارب ۹۰۰2

 آوریتاب( معتقد است ۹۰۰8. ماستن )کنندمی ینیآفرنقشمرتبط است که بین این دو  متغیرهاییبه 

طرق فرایندهای انطباقی غیر مستقیم، شامل رشد شناختی، تنظیم رفتاری و تعامل با محیط  نوجوانان، از

 .دهدمیرخ 

جه کمتر، اند، اما تودر نوجوانان پرداخته آوریتاببا توجه به اینکه، تحقیقات مکرر به بررسی فرایند 

 نوانعبهمحیط و فرهنگ،  در نوجوانان پناهنده و همچنین به مقوله بافت، آوریتاببه تبیین فرایند 

فردی پرداخته شده است. این پژوهش بر  متغیرهایمیانجی وابسته به فرهنگ در کنار سایر  متغیرهای

در پاسخ به تروما(، به بررسی یک مدل پیشنهادی  آوریتابدر شرایط تروماتیک ) آوریتاباساس مدل 

ای با در نظر گرفتن نقش واسطه آوریابت( بر پذیریفرهنگ)استرس  زاآسیبدر زمینه رابطه وقایع 

 .خودکارآمدی، در نوجوانان پناهنده افغانستانی در ایران صورت گرفت متغیرهای

را  یآورتابو  پذیریفرهنگرابطه بین استرس  تواندمینتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی 

هر چند منجر به کاهش خودکار  پذیریفرهنگ، افزایش استرس یعبارت به(. =Z-79۰4میانجیگری کند )

را افزایش دهد که همسو با مطالعات موا و همکاران  آوریتاب متغیراما خودکار آمدی توانست  شودمیآمدی 

(، ۹۰۰7(، الورد و گرادوس )8337(، جروسالم و میتاگ )۹۰89(، شارما )9۰89(، کارولی و ساگون )۹۰۰2)

محافظتی،  هایعاملیکی از  عنوانبه آوریتابر در از عوامل مؤث کهود. ازآنجا(. ب۹۰8۰)موتی، 
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 آوریتاب اردمعنیکننده مثبت و  بینیپیشخودکارآمدی  دهدمیخودکارآمدی است. نتایج تحقیقات نشان 

 بیشتر در جستجوی احتماالًاست و افراد دارای خودکارآمدی باال نسبت به افرادی با خودکارآمدی کمتر، 

 عنوانبهکه افزایش خودکار آمدی  کندمی( ادعا 831۰مشکالت هستند. روتر ) های مناسب برایراه حل

 دهدمیها نشان . نتایج برخی دیگر از پژوهشکندمینوجوانان عمل  آوریتابیک واقعیت محافظتی در 

 (.۹۰۰2سطوح باالی خودکارآمدی با توان بیشتر مقابله با رفتارهای پرخطر همراه است )ما و همکاران، 

( نشان دادند افرادی که خودکارآمدی باالتری دارند با تغییرات زندگی 8337وسالم و میتاگ )جر

ند باش نیبواقعکه  دهدمیخودکارآمدی، به کودکان و نوجوانان اجازه  یعبارت بهسازگاری بهتری دارند. 

به لحاظ فیزیکی و هم آمدی باال قادرند هم  خودکار(. کودکان و نوجوانان با وجود ۹۰۰7)الورد و گرادوس، 

( معتقد است ۹۰8۹(. موتی، )8331، هیجانی از موقعیت خطرزا )شرایط سخت( فاصله بگیرند، )ولین و ولین

، یشناختروانجوانان پناهنده را با توجه به تکالیف تحولی و بهزیستی  آوریتابعامل خود کارآمدی، 

تند، جوانان پناهنده سهیم هس آوریتابفردی که در  های، هر یک از ویژگیروازاینکند.  بینیپیش تواندمی

پناهندگان برای اینکه بتواند  رسدمینظر  به (.۹۰8۹هستند )موتی،  تعامل دردر انطباق آنان با محیط نیز 

 تا خودکارآمدی خود را افزایش دهند. کنندمیدر جامعه میزبان انطباق پیدا کنند تالش 
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