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Abstract: The present study aims to provide a model of cultural adaptation of 

Iranian students studying in Russian universities. This research is applied 

development in terms of purpose, exploratory nixed-methods in terms of data, 

and cross-sectional survey in nature. The statistical population of this study in 

the qualitative phase included experts in the field of student cultural adaptation, 

from whom, 29 were selected as study sample using purposive sampling. In the 

quantitative phase, the statistical population included the medical students of 

the University of Sichnova in Russia in 2020, from whom, 278 were selected 

as a sample using random sampling. The data collection tool in the first phase 

was qualitative theme analysis (interview), while in the quantitative phase, 

questionnaires were used for data collection. To analyze the data in the 

qualitative phase, three steps of open, axial and selective coding were 

employed using Maxqda software, whereas in the quantitative phase, data 

analysis was based on structural equation model using Smart-PLS software. 

The results showed that the following factors have the greatest impact on 

cultural adaptation of Iranian students studying at Russian universities: 

individual factors, educational factors, psychological and emotional factors, 

cultural factors, supportive factors, social factors, communication challenges, 

interactive factors, previous experiences, and government and bureaucratic 

interventions. According to the obtained results, a model was proposed for the 

cultural adaptation of Iranian students studying in Russian universities. 

Keywords: Cultural adaptation, Immigration, Iranian students, Russian 

universities, Foreign students. 
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 مقدمه

 ددنشدویاان  دز بیشدرر   تعدددد  شدن، جهانی عصر در     

. گذردنند می خید خانه فرهنگ دز خارج رد عالی تحصیالت

 ددنشدویاان  برد  میزبان، ها  فرهنگ در آمیزشی توارب

 جهدان  و صدالییت  گسدرر   جهدت  هاای فرصت مهمان

 نیبده  بده  کده  آورندد  می جیدو به ها آن فرهنگی بین بینی

 آن شدلیی  آانده دنددز چشم و شخصی پیشرفت باعث خید

 (. ۲۰۱۳ تمپالر و )رنریس شید می ها

 غالب فرهنگ گروه اک که دست فرداند  فرهنگی، دنطباق

 مدی  تعامل جامعه در غالب غیر فرهنگ ها  گروه بین در

 فرداندد  دادن . کند می تلییر ها گروه رفرار نریوه در و کند

 فرهنگدی  بدین  دنطبداق  و فرهنگی بین فشار به منور دغیب

 دادن  دسدا   بدر  عمددتا   دنطبداق فرهنگدی  . شید می مثبت

 در خدارجی  نیازهدا   بده  ها گروه اا دفردد که دست ودقعیت

 مدی  پاسد   میزبدان  کشدیر  بده  خانده  محیط تبدال هنگام

 بدرد   مدردم،  بدین  دنطبداق  سطح دفزداش اعنی دان دهند،

 جدادد  فرهنگدی  محدیط  ادک  ها  رهخیدس به پاسخگیای

 (.۲۰۰۷ جانسین)

 کده  دسدت  ددده نشدان  فرهنگدی  دنطباق میرد در تحقیقات

 وایسدین  ؛۲۰۱۳ تپینیدت  چدار ) سن چین مخریفی عیدمل

 وایسددین) سددن ،(۲۰۱۱ همکدداردن و سددن پدددر ؛۲۰۱۱

 و محمدید ) تحصیالت ،(۲۰۱۳ جاردتپینیت) تاهل ،(۲۰۱۱

 ودندگ  و شدی  ؛۲۰۱۴ آندو) دان ،(۱۹۹۷ بر  ؛۲۰۱۸ بیج

 و داددیب: ۲۰۱۳ دتپینیددت چددار) دقامددت مدددت ،(۲۰۱۴

 ؛۲۰۰۴ همکاردن و ااسیای) قیمی هیات ،(۲۰۱۱همکاردن 

 زبددانی میدندد  و زبددان ،(۱۳۹۴ زدد یرمرددی ؛۲۰۰۶  چددی

 ؛(۲۰۱۰ تاناکددا و شددیدد اامددا سددیمیج ؛۲۰۱۱ گردسددیانره)

 ودرد و دونگ) میزبان کشیر مردم سی  دز دجرماعی یماات

 میزبددان فرهنددگ هددا  واژگددی ،(۱۳۹۷ مددییای، ،۲۰۰۵

 دنطبداق  بدر ( ۲۰۱۷ مداوی  و رن ؛۲۰۱۹ همکداردن  و کانگ)

 .هسرند گذدر تأثیر ددنشویاان فرهنگی پذار 

 خدارجی  ددنشدوی   جدذب  زمینه در پیشرو ها  ددنشگاه

 وضعیت به گسررده و عمیق ها  بررسی با کنند می سعی

 نمدیدن  برطدر   ابد  و ببرند پی خارجی ددنشویاان میجید

 بدردن  بدای  نیدز  و بیشدرر  پذار  برد  رد زمینه ها کاسری

 عییرغم ما کشیر در دما نمااند؛ فردهم ها آن مند  رضاات

 پدذار   برد  داردن ناچیز سهم دز یاکی درقام و آمار دانکه

 آبداد   نود   صدالحی  و صالحی ذدکر) خارجی ددنشویاان

 میددان در( ۱۳۹۰ همکدداردن و ودجارگدداه فرحددی ،۱۳۹۱

 میرد کمرر مسئیه دان باشد، می منطقه و جهان کشیرها 

 کده  هدم  دنددکی  تحقیقدات  یرى دست؛ گرفره قردر بررسی

 ددنشدویاان  دادن  زنددگی  ها  جنبه همه به گرفره صیرت

 دز(. ۱۳۹۴ تیمدیر   سرخابی و دوز  امنی) دند نپرددخره

 فضدا   در روسدیه  در عدالی  تحصدیالت  اکپدارچگی  سیای

 ددنشدویاان  پدذار   مرضدمن  جهدان  سرسرد در تحصییی

 هدا   ددنشدگاه  در خدارجی  ددنشدویاان . باشد می خارجی

 در دغیدب  د ، مبادلده  مخری  ها  برنامه دسا  بر روسیه

 هسدرند  تحصدیل  یدا   در عالی، آمیز  دولری میسسات

 میسسدده هددا  ددده مطددابق(. ۲۰۱۷ همکدداردن و یتپددی)

 دلمییی بین ددنشویاان تعددد ،(۲۰۱۴) دلمییی بین آمیز 

 بدین  ددنشدویاان  تعددد. دست اافره دفزداش ۱۹۵۲ سا  دز

 در ۲۰۱۴-۲۰۱۳ تحصدییی  سدا   در کرده نام ثبت دلمییی

 فیکالدت  و فیربی ) بید ددنشوی ۸۸۶۰۵۲ جداد ثبت اک

 ددنشدویاان  بدرد   تحصیل دوردن بخصیص(. ۲۰۱۶  ولز -

 دوره مدیدرد  دغیدب  در پزشکی، ددنشویاان واژه به خارجی

 ددنشدویاان  دوره دان طی  در زارد دست پرچالشی و مهیج

 سدازگار   لدزوم  و زد دسدرر   عیدمدل  با روااروای دلیل به

 دادن . شیند می میدجه زااد  آمیزشی مشکالت با مناسب،

 تعیقدات  و داردندی  فرهندگ  بده  تیجده  با که دست یالی در

 دز خدارج  در زنددگی  فامیدل،  و خانیدده به زااد بسیار خاطر

 .ددرد زااد  منفی دثردت داردنی ددنشویاان برد  کشیر

 داددایت در ۱۹۳۰ دهدده دز فرهنگددی میددان پددذار دنطبدداق

 عیدیم  هدا   رشدره  در د  گسدررده  طیر به آمراکا، مرحده

 دخیر، ها  دهه در. دست گرفره قردر بررسی میرد دجرماعی

 در دنطبدداق بددا مددرتبط هددا  پداددده بدده بیشددرر تحقیقددات

 دز دسدردوبل  و نییزایندد  دسدرردلیا،  دروپاای کانادد، کشیرها 

 محققان زبانی ید تا. دند شده معطی  کشیرها، داگر میان

 مخرید   هدا   داددگاه  دز فرهنگدی  میان پذار  دنطباق به
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 در جددگانه صیرت به آن ها  بخش بر بعضا  و دند پرددخره

 دنطبداق ( ۲۰۰۱) کدیم . دندد  کرده تمرکز رشره، هر با ردبطه

 دانامیدک  فرداندد  ادک  عندیدن  به رد فرهنگی میان پذار 

 بده  جداای  جابده  بدا  دفدردد،  آن طراق دز که کند می تعرا 

 بدا  رودبط اافره، تلییر با ناآشنا جداد، فرهنگی ها  محیط

 مدی  برقدردر  ها ردموددد  محیط آن با رد کردن کار و پااددر،

 .کنند می یفظ و کنند

 فرهندگ  و تددراوی  پدذار   فرهندگ  بی داگر، مفهیم دو

 شدید  می دضافه فرهنگی دنطباق نقشه تکمیل برد  دای،زد

 دصدطال   چهدار  میدان  در و بدین  مدا  فدی  رودبط آن در که

 فرهندگ  بدین  تعامدل  خالصه، طیر به. دست شده مشخص

 ددده نشدان  جذب و زددای فرهنگ فرهنگ، دنرقا  پذار ،

 بده  قدبال  کده  هداای  عدادت  دز دسدرفاده  با دفردد. دست شده

 دز دندد  گرفرده  فدردر  کدیدکی  ردندو طدی  در ذهنی صیرت

 جدادد  فرهنگ ودرد تدراوی، پذار  فرهنگ فرداند طراق

 میزبان فرهنگ برد  هاای غرابه عنیدن به یا ،. شیند می

 سیسدرم  دز یزم درک سدطح  فاقد که کنند می کش  آنها

 تعیادق  بده  بدا  آنهدا . هسرند میزبان جامعه جداد درتباطات

 دلگیهدا   بدا  ا  خدید هد  هیات کردن رها یری اا دنددخرن

 بده  آنهاسدت،  چیسدری  و کیسدری  دز نمداد   کده  فرهنگی

 (. ۲۰۱۷ م) میشیند کشیده چالش

 بده  کده  دسدت  شده مطر  مهاجرت زمینه در داگر  مد 

 و دسدت  شدده  گدذدر   نام مهاجرت در دف  و جذب نظراة

 فرهندگ  و زبدان  جمیده  دز جاذبده  عیدمدل  مدد   دان طبق

 آن برد  مفید جامعه هک دمکاناتی و مشررک دان مشررک،

 سدازگار   تسهیل کننده تیدنند می دست، گرفره نظر در ها

 عیدمدل  مدد   دادن  طبدق  داگدر،  سی  دز و باشد مهاجران

 عیی و ها جمشید ) گردد می مهاجران جذب مان  ددفعه

 (.۱۳۸۱ بابانی

 سداز   جهدانی  فرآاند دز بخشی دفردد دلمییی بین مهاجرت

 مطالعدات  دسدا   بدر . دسدت  هدا  ددنشگاه ساز  دلمییی بین

 پییسدت  بداز  به مربیط ها مهاجرت بیشرر عیت شده دنوام

 همدین  به. دست بشردوسرانه ها  زمینه با خانیدده دعضا 

 دز د  عمدده  بخدش  سداده،  و ماهردنده  غیدر  کارکنان جهت

 دانحددا  بددا. دسددت ددده تشددکیل رد دلمییددی بددین مهدداجرت

 دادن . دسدت  دفزداش یا  در نیز تحصییکرده دفردد مهاجرت

 کشدیر  بیشرر در دست شده باعث مهاجردن رشد به رو روند

 هدا   نهداد  هدا  دولدت  پدذار،  مهداجر  و فرست مهاجر ها 

 مهداجرت،  میضدیعات  با هاای رد وزدرتخانه مانند بایدسری

 مددأمیر و درگیددر دقرصدداد و پددژوهش تکمییددی، تحصددیالت

 (.۱۳۷۹میکی  و صییدتی) نمااند مهاجرت میضیع پیگیر 

 بین و خارجی ددنشویاان جذب مثبت دثرها  شگردنپژوه

 قیمدرو  چهدار  بده  تیجده  بدا  رد عدالی  آمدیز   شدن دلمییی

 کده  دندد،  برشدمرده  دقرصداد   و عیمدی  فرهنگدی،  سیاسی

 دسدت  کرده دیصا زار قردر به رد میدرد دان( ۲۰۱۰) بیسررم

 مرنددیع هددا  فرهنددگ بددا سددازگار  تیدنمنددد : جمیدده دز

 ؛(عیمدی ) خدارجی  نخبگدان  بجذ برد  فرصت ؛()فرهنگی

 ؛(سیاسدی ) کشدیرها  بدین  همکار  ها  نامه تفاهم دنعقاد

 ؛(دقرصداد  ) عدالی  آمدیز   بدرد   جداد مالی مناب  کسب

 ور ، بهدره  ؛(دقرصداد  ) د  منطقده  هدا   مشدارکت  جیب

 مخرید   کشدیرها  (. دقرصداد  ) مالیاتی مناف  و درآمدها

 بدرد   مخریفی دلگیها  دز خید ها  هد  دسا  بر جهان

 صدالحی  ذدکدر  کنندد  مدی  پیرو  خارجی ددنشوی  جذب

۱۳۹۱.) 

 دکثر پیشدینه هدا    و نظر  مبانی دز شده دسرخردج عیدمل

مدی   عمدده  طدیر  به عیدمل دان که دهد می نشان پژوهش

 عیدمدل  فدرد ،  عیدمل تحصییی، عیدمل میلفه ۱۲ در تیدند

 چدالش  فرهنگدی،  عیدمل دجرماعی، عیدمل عاطفی، و رودنی

 و دولرددی مددددخالت زمددانی، تعارضددات تبدداطی،در هددا 

 توربیدات  مدداراری،  عیدمدل  تعدامیی،  عیدمل بیروکردنیک،

 هدا  میلفده  دادن . شدید  بند  دسره یمااری عیدمل و قبیی

 در تیدند می کددم هر پژوهش پیشینه و نظر  مبانی طبق

 بده  مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی دنطباق بر د  ییطه

 دادن  در. باشدد  گذدر تأثیر روسیه ها  ددنشگاه در تحصیل

 عداطفی،  و رودندی  عیدمل فرد ، عیدمل چین عیدمیی ردسرا

 عدیدمیی  قبیدی  توربیدات  و تعامیی عیدمل زمانی، تعارضات

 تحدت  و شیند می مربیط فرد خید به مسرقیما که هسرند

 عدیدمیی  ردسرا دان در. ددرند قردر فرد سازگار  میزدن تأثیر
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 هدا   چدالش  و فرهنگدی  دمدل عی دجرمداعی،  عیدمدل  چین

 و ددرد بررسدی  هد  جامعه با فرد تعامل نحیه به درتباطی

 عیدمدل . ددرد قدردر  جامعده  بدا  فرد درتباط نحیه تأثیر تحت

 مدداراری  عیدمل بیروکردتیک، و دولری مددخالت تحصییی،

 دنطبداق  کده  هسدرند  عدیدمیی  سداار  نیدز  یمااری عیدمل و

 دز آنچدده. هندددد مددی قددردر تددأثیر تحددت رد فددرد فرهنگددی

 دسدت  دان کرد برددشت تیدن می مشهید گذشره تحقیقات

 کشیر مردم برخیرد نحیه و ددنشوی فرد  ها  تیدناای که

 ددنشویاان فرهنگی دنطباق فرآاند در بسزدای تأثیر میزبان

 گرفت قردر پژوهش سؤدیت طردیی مبنا  نرااج دان. ددرد

 ددخیی پیشینه و نظر  مبانی دز ناشی ها  اافره پااه بر و

 زار شر  به ییطه ۳ در تحقیق سؤدیت پژوهش خارجی و

 .شد طردیی

 داردنی ددنشویاان فرهنگی دنطباق بر مؤثر تحصییی عیدمل

 شدما  دادگاه دز روسیه ها  ددنشگاه در تحصیل به مشلی 

   کددمند؟

 داردندی  ددنشدویاان  فرهنگدی  دنطباق بر مؤثر فرد  عیدمل

 شدما  دادگاه دز روسیه ها  اهددنشگ در تحصیل به مشلی 

 کددمند؟

 یماادت  با ددنشویاان ساار یماات مانند) یمااری عیدمل

 فرهنگدی  دنطبداق  بدر  مدؤثر ( ددنشدوی  دز ددنشگاهی دساتید

 هدا   ددنشدگاه  در تحصدیل  بده  مشدلی   ددنشویاان داردنی

   کددمند؟ شما دادگاه دز روسیه

 دنطبداق  بدر  مدؤثر  مفداهیم  بدای   گسدرردگی  بده  تیجده  با

 تدداکنین دانکدده بدده تیجدده بددا نیددز و ددنشددویاان فرهنگددی

 دنطبداق  بدر  مؤثر عیدمل بررسی به کشیر ددخل در تحقیقی

 در تحصدیل  بده  مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی پذار 

 تحقیدق یاضدر بده    لدذد  دست، نگرفره صیرت روسیه کشیر

 پدذار   دنطبداق  بدر  مدؤثر  عیدمل دکرشا  به کیفی صیرت

 کشدیر  در تحصدیل  بده  مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی

 .پرددخت روسیه

 روش کار

 دز کداربرد ،  - د  تیسدعه  هد  نظر دز پژوهش یاضر     

 پیمااشدی  ماهیدت  نظدر  دز و دکرشافی آمیخره ها ددده نظر

 ندیع  طر  میرد دسرفاده در پژوهش یاضر دز.دست مقطعی

 مرییه در رد تحقیق آمار  جامعه. دست دکرشافی - مریدلی

دددندد   می تشکیل ددنشگاهی دساتید و رؤسا مداردن، کیفی

 بده  مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی دنطباق ییزه در که

 کدافی  کشدیر، تخصدص   خدارج دز  ها  ددنشگاه در تحصیل

 ددنشدویاان  فرهنگدی  ردبطه بدا دنطبداق   در و باشند ددشره

 گیدر   نمینده . باشند عیمی تألیفات و مقایت ددرد  داردنی

 گدزانش  نحیه و شد دنوام هدفمند صیرت هب کیفی بخش

برفدی    گییله نیع دز هدفمند گیر  نمینه تکنیک در نمینه

 تدا  پدژوهش  کیفدی  مرییده  در گیر  نمینه. بید د  شبکه

 کده  کدرد  پیددد  دددمه نظر  دشباع و کفاات ید به رسیدن

 دضدافه  دز یداکی  ها ددده تحییل مصایبه، ۲۱ دنوام دز پس

 دنودام  با بنابردان،. بید قبیی ها  هددد به جداد ددده نشدن

 هدا  مصایبه به نظر ، دشباع ید به رسیدن و مصایبه ۲۱

 تمددامی نیددز پددژوهش کمّددی مرییدده در. شددد ددده پااددان

 سیچنید ددنشگاه در ۲۰۲۰ سا  در که پزشکی ددنشویاان

 مدی  تحصدیل  شخصدی  هزانده  بدا  و آزدد صیرت به روسیه

 کده  شددند  گرفرده  نظدر  در آمدار   جامعه عنیدن به کردند

 یوم تعیین جدو  به تیجه با. بید نفر ۱۰۰۰ ها آن تعددد

 نفدر  ۲۷۸ جامعده  بدرد   نمینه تعددد یددقل میرگان نمینه

هددا  دز رو   دطالعددات آور  جمدد  بددرد . شددد بددرآورد

 خبرگان با اافره ساخرار نیمه عمیق مصایبه د ، کرابخانه

 زمینده  در سداخره  محقدق  دز پرسشنامه سیم، مرییه در و

 در تحصدیل  بده  مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی دنطباق

 بدرد   درپژوهش یاضر،. شد دسرفاده روسیه، ها  ددنشگاه

 تحقیق کیفی بخش دز یاصل نرااج پاااای و رودای بررسی

 در. گردادد  دسدرفاده ( ۱۹۸۹) لیدنکین  و گیاا معیارها  دز

 دردبدز  پاااای و رودای بررسی برد  نیز پژوهش کمّی مرییه

 ودگددرد روداددی و همگددرد روداددی صددیر ، روداددی دز پددژوهش

 دز پدژوهش  دبزدر پاااای بررسی برد  همچنین. شد دسرفاده

شد. مقددر آلفدا    دسرفاده ترکیبی پاااای و کرونباخ آلفا 

به دست آمد که نشان دهندده پااداای دبدزدر     ۰ ۷۳کرونباخ 

 زد دسدرفاده  بدا  ها ددده تحییل کیفی بخش در پژوهش بید.

 دان. شد دنوام دنرخابی و محیر  باز، کدگذدر  مرییه سه
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 کیدیدد  مکدس  دفدزدر  ندرم  گیر  کار به با کدگذدر  مردیل

 و بررسدی  جهدت  نیدز  کمّی بخش در. شد دنوام ۱۲ نسخه

 تحقیدق  نمینه دهندگان پاس  عمیمی ها  واژگی تیصی 

 میددانگین، نظیددر تیصددیفی آمددار در میجددید هددا  رو  دز

 بدا  دسدرانددرد،  دنحدرد   و درصدد  فردودنی، یددکثر، یددقل،

 همچنین. شد دسرفاده د  پی د  د  دفزدر نرم دز دسرفاده

 ددنشدویاان  فرهنگدی  دنطبداق  دلگدی   سنوی دعربار جهت

 ندرم  دز روسدیه  هدا   ددنشگاه در تحصیل به مشلی  داردنی

 پدژوهش یاضدر   در .شدد  دسرفاده د  د  پی دسمارت دفزدر

 یدرام  تضمین آگاهانه، رضاات دخذ شامل دخالقی میدزان

 تکمیدل  زمدان  همچندین . شدد  رعاات ردزددر  و خصیصی

 هدا،  سدؤد   تمدامی  تکمیدل  بده  تأکید ضمن ها پرسشنامه

 و زمدان  هر در پژوهش دز خروج میرد در کنندگان شرکت

 ددده دطمیندان  آنهدا  به و بیدند مخرار فرد  دطالعات دردوه

 کدامال   نیدز  ردمد  دادن  و میماندد  محرمانده  دطالعات که شد

 دخدددالق کدددد بدددا یاضدددر پدددژوهش. شدددد رعاادددت

IR.IAU.TMU.REC.1399.806 شد ثبت. 

 ها یافته

 فرهنگدی  دنطباق مطییب مد  دردوه هد  با پژوهش یاضر

 هدا   ددنشدگاه  در تحصدیل  بده  مشدلی   داردنی ددنشویاان

 مربیط تیصیفی ها  اافره دو ، بخش در. شد دنوام روسیه

 دز یاصل ها  اافره دوم، بخش در و کنندگان مشارکت به

 بددان . گدردد  می دردوه شده دنوام ها  مصایبه کدگذدر 

 کدد  نرااج سپس ها، ددده باز گذدر  کد نرااج دبردد منظیر،

 مد  و دنرخابی کدگذدر  نرااج نهاات در و محیر  گذدر 

 . شید می دردوه آن دز یاصل

شدرکت   کده  ددد نشان تحقیق کیفی بخش تیصیفی نرااج

درصدد زن   ۴۷ ۶مدرد و   درصد ۵۲ ۴ تحقیق گان درکنند

 بیدند و درصد ۹۰  ۵ دکرر  دفردد ددرد  تحصیالت بیدند.

 درصد بیدند. ۹ ۵درشد هم  کارشناسی ددرد  دفردد

 دز آمدده  بده دسدت   کیفدی  ها  ددده تحییل و توزاه برد 

 گزانشددی و محددیر  بدداز، کدگددذدر  رو  دز مصددایبه،

 و هدا  ددده گدردآور   دز پدس  رو  دان در. گرداد دسرفاده

 هدا   مدرن  دز هدا   بخش نیشرار ، صیرت به آنها تنظیم

 صدیرت  بده  و دنرخداب  جمیده  ادا  و عبدارت  مثدل  نیشرار 

 نهاادت  در. شددند  گذدر  شماره شده، گذدر  کد دطالعات

 فرهنگدی  دنطبداق  مدد   هدا   شاخص باز گذدر  کد نرااج

  هدا  ددنشدگاه  در تحصدیل  بده  مشدلی   داردنی ددنشویاان

 نظدر ،  مبدانی  بررسدی  مومدیع  در کده  ددد نشدان  روسیه

 تحدت  هدا   نمینده  بدا  که هاای مصایبه و تحقیق پیشینه

 شداخص  ۳۸ مشدررک  مدیدرد  تومید   و شد دنوام بررسی

 بده  رد هدا  مقیله محیر ، داگر کدگذدر  در. شد شناساای

 عیدمدل  نیدز  محیر  کدگذدر  بخش در. دهد می ربط آن

 عیدمدل  عداطفی،  و رودندی  مدل عید فدرد ،  عیدمل تحصییی،

 مدددخالت  درتباطی، ها  چالش فرهنگی، عیدمل دجرماعی،

 و قبیدی  توربیدات  تعدامیی،  عیدمدل  بیروکردتیدک،  و دولری

 دنطبداق  مدد   محدیر   کددها   عندیدن  به یمااری عیدمل

 ددنشدگاه  در تحصیل به مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی

 شدند   شناساای روسیه ها 

شده شناسایی عوامل گذاری کد نتایج .1 جدول  

Table 1. Results of coding the identified factors 
 کدگذاری باز گذاری محوری کد

 عوامل تحصیلی
 های پروژه در کار کالسی، های بحث در شرکت روسیه، های دانشگاه در تحصیل به عالقه دانشگاه، المللی بین محیط تحصیلی، مقطع

 دانشگاه پژوهشی و زشیآمو امکانات جمعی، کالمی

 عوامل فردی
 و اعتقادی تشابه دانشجویان، سن دانشجویان، جنین مالی، مشکالت وجود عدم مهاجر، پذیری انعطاف دانشجو، پذیر انطباق شخصیت

 دینی

 عوامل روانی و عاطفی
 و صبر میزان خانواده، به عاطفی وابستگی میزان و عاطفی حساسیت روسیه، در زندگی برای روانی و روحی آمادگی همراه، داشتن

 دانشجو ابهام تحمل

 مقصد کشور در فرد زندگی محیط و فرهنگ میزبان، کشور مردم سوی از مهاجران پذیرش ، روسیه جامعه با تناسب عوامل اجتماعی

 (رسوم و آداب و رفتارها) محلی قوانین با تطبیق خود، نرمی هویت به نگرش کشور، دو فرهنگی تشابه دانشجو، فرهنگی هویت عوامل فرهنگی



 ...ارائه الگوی انطباق فرهنگی                                                                                                                                          899

 1400، پاییز 3شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 دیگران با ارتباط برقراری توانایی مختلف، مناطق و تفکر الگوهای زبانی، موانع و زبان چالش های ارتباطی

مداخالت دولتی و 

 بوروکراتیک
 فرست مهاجر و پذیر مهاجر کشورهای اداری های بازی کاغذ و همکاری دولت، سوی از سختگیرانه های نترل

 متفاوت فرهنگ با افراد و ها همکالسی با معاشرت محلی، ملیت هم شهروندان با ارتباط روسی، دوستان با معاشرت تعاملیعوامل 

 تجربیات قبلی
 قبلی مطالعات کشور، از خارج در کار قبلی تجربه کشور، از خارج در تحصیل قبلی تجربه

 میزبان کشور روی بر مهاجر

 ویان، حمایت خانواده، حمایت مردم کشور میزبان از دانشجویان، حمایت اساتید دانشگاهی از دانشجوحمایت سایر دانشج عوامل حمایتی

 

 
 روسیه های دانشگاه در تحصیل به مشغول ایرانی دانشجویان فرهنگی انطباق مدل .1 شکل

Figure 1: Model of cultural adaptation of Iranian students studying in Russian universities 

 ۲۷۸ دز کده  ددد نشدان  تحقیدق  کمّی بخش تیصیفی نرااج

 نفر ۱۰۲ و مرد( درصد ۶۳ ۳) نفر ۱۷۶ بررسی تحت نمینه

 ۲۶ بین و مرأهل زن، جنسیت لحاظ به هم( درصد ۳۶ ۷)

 آمدار   نمینده  غالدب   همچندین . ددشدرند  سن سا  ۳۳ تا

 سدابقه  ددرد  و کارشناسدی  تحصیالت ددرد  یاضر تحقیق

 .بیدند سا  ۳ تا ۱ بین خارج در یضیر

 اعنددی آن تددران مهددم و مرکددز  گددرداش هددا  شدداخص

 مقددددر بددایتران کدده دسددت داددن دهنددده نشددان میددانگین،

 مقدددر  تدران  پدااین  و یمدااری  عیدمل به مربیط میانگین

 بیروکردتیک و دولری مددخالت و تحصییی عیدمل به مربیط

 تمدامی  میدانگین  دهدد  مدی  نشدان  نردااج  همچنین. دست

 درتبداط  در. باشدد  ( می۳فرضی ) میانگین دز بایتر مرلیرها

 ددمنده  ددرد  مرلیرهدا  تمدامی  پردکنددگی،  ها  شاخص با



900                                                                                                                                  پورصفوی و همکاران                       

 

 1400، پاییز 3شماره، مدوازدهشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_علمی یفصلنامه

 ودرادانس  مقدددر  بدایتران  و بیدند ۴ پردکندگی اا تلییردت

 تدران  پدااین  و فرهنگدی  عیدمل ددنش مدارات به مربیطه

 مومیع در دست، تحصییی عیدمل به مربیط ودراانس مقددر

 می درزاابی کم تحقیق ها  ددده پردکندگی گفت تیدن می

 .شید

 آمده دست به نرااج تیزا ، شکل ها  شاخص خصیص در

 مرلیرهدا   تمدامی  کده  دسدت  آن نشدانگر  چیلگی مقددر دز

 کده  دهد می نشان که هسرند منفی چیلگی ددرد  تحقیق

 صدیرت  بده  منفدی  د  گینه به آن منحنی و ها ددده تیزا 

 یدی   و یی  آزمیدنیها نمردت اعنی ست،د آمده در چیله

 مرلیرهدا   تمامی همچنین. مرمرکزند مرلیر بای  مقادار

 و دجرمداعی  عیدمدل  عداطفی،  و رودنی عیدمل جز به تحقیق

 آن نشانگر دمر دان مثبرند. کشیدگی ددرد  فرهنگی عیدمل

 بده  مثبدت  د  گینه به آن منحی و ها ددده تیزا  که دست

یدی    و یدی   نمدردت  اعندی  ست،د آمده در چیله صیرت

 نرمدا   بررسی جهت سپس. مرمرکزند مرلیر پااین مقادار

 تیزاد   بدرد   دیرما  نرمدالیری  نمیددر دبردد ها، ددده بیدن

 می نشان نرااج که شده برآورد عیدمل دز اک هر ها  ددده

 و کودی  بدرد   آمدده  دسدت  بده  مقادار به تیجه با که دهد

 دست به مقادار دانکه هب نظر تحقیق، مرلیرها  کشیدگی

 نمدیددر  بدرآورد  همچندین  و ددرندد  قدردر + ۲ بدازه  در آمده

 تحقیدق  مرلیرها  ها  ددده تیزا  برد  نرمالیری دیرما 

 تقرابدا   شدده  مشاهده مقددر و نرما  دنرظار میرد مقددر که

 تیزاد   بده  پژوهش مرلیرها  ها  ددده تیزا  لذد اکسانند

 ددده نرمدا   تیزاد   ضفدر  پدیش  و باشد می نزداک نرما 

 گیرد. می قردر تأاید میرد تحقیق ها 

 مدد   دز دسدرفاده  بدا  تحقیدق  هدا   اافرده  تحییل و توزاه

 دنودام  محدیر  ودرادانس  رواکدرد  سداخرار   معادلده  ساز 

 مدی  صدیرت  مرییده  دو در د  د  پدی  ادابی  مد . گرداد

 دز( بیروندی  )مدد   گیر  دنددزه مد  دو ، مرییه در. پذارد

 تأایدد   عامیی تحییل و پاااای و رودای ها  تحییل طراق

 مدد  ) سداخرار   مدد   دوم، مرییه در و شید می بررسی

 مدی  قردر درزاابی میرد مرلیرها بین مسیر برآورد با( درونی

 .گیرد

 
 استاندارد حالت در تحقیق ساختاری معادالت مدل .2 شکل

Figure 2. Model of structural equations of research in standard mode 

 ضدراب  معیدار  دز نیدز  پرسشدنامه  پاااای تعیین منظیر به 

 و پااداای  نردااج  زادر  جددو  در. شد دسرفاده مرکب پاااای

 نیدز  گیر  دنددزه مد  پاااای. دست شده دردوه همگرد رودای

 بایتر مقادار) ترکیبی پاااای و کرونباخ آلفا  دز دسرفاده با
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 .دست شده ددده نشان زد درون مرلیرها  تعیین ضراب مقادار زار جدو  در. فتگر قردر تأاید میرد( ۰.۷دز

 . ضرایب پایایی و روایی مدل2جدول

Table 2. Reliability and validity coefficients of the model 

 روایی همگرا پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ متغیرها

 0.798 0.922 0.873 تجربیات قبلی

 0.894 0.962 0.940 یعوامل اجتماع

 0.623 0.906 0.877 عوامل تحصیلی

 0.861 0.949 0.919 عوامل تعاملی

 0.724 0.912 0.868 عوامل حمایتی

 0.805 0.943 0.919 عوامل روانی و عاطفی

 0.736 0.944 0.928 عوامل فردی

 0.849 0.958 0.941 عوامل فرهنگی

 0.834 0.910 0.803 مداخالت دولتی و بوروکراتیک

 0.894 0.944 0.911 چالش های ارتباطی

مقددر ضراب تعیین مربیط به دنطباق فرهنگی ددنشدویاان  

داردنی مشلی  به تحصیل در ددنشدگاه هدا  روسدیه بردبدر     

 که مقددر ضراب تعیین مربیط به مرلیر  ۱.۰۰دست با 

 

درون زد  دنطباق فرهنگی ددنشویاان داردندی مشدلی  بده    

اه ها  روسیه دثر بزرگ مرلیرها  برون تحصیل در ددنشگ

زد بر مرلیدر درون زد نشدان مدی دهدد و نشدان دز بدردز        

 مناسب مد  ساخرار  مد  دست.

 ددنشویاان فرهنگی دنطباق برد  آمده دست به Q2 مقددر

 ۰.۹۶۷ روسدیه  ها  ددنشگاه در تحصیل به مشلی  داردنی

 پدیش  در سداخرار   مدد   مناسب کیفیت دز نشان که بید

 نیکدیای  شداخص  معیار  ۰.۷۵۶ مقددر. ددشت کردن بینی

 نریوه در. ددشت مد  قی  کیی بردز  دز نشان نیز بردز 

 دادن  بیدانگر  گیدر   دنددزه مد  ها  شاخص مطییب ددمنه

 پژوهش ها  ددده تیسط شده تدوان مفروض مد  که بید

 مدد   به ها ددده بردز  داگر عبارت به شیند، می یماات

 مدد   مطییبیدت  بر دیلت ها شاخص همگی و دست برقردر

 مدد   در آمدده  دسدت  بده  نرااج. ددشرند ساخرار  معادله

 ؛(r=۰.۰۸۸) قبیدی  توربیدات  کده  ددد نشدان  نیز ساخرار 

 ۰.۱۵۹) تحصددییی عیدمددل ؛(r=۰.۱۰۰)  دجرمدداعی عیدمددل

=r)تعامیی عیدمل ؛ (۰.۰۹۶=r)0.109) یمدااری  عیدمدل  ؛ 

=r)۰.۱۲۹عدداطفی و رودنددی عیدمددل ؛ =rفددرد  عیدمددل (؛ 

(۰.۱۶۴ =r)۰.۱۲۸(فرهنگی عیدمل ؛ =r)دولری مددخالت ؛ 

 درتبددداطی هدددا  چدددالش و( r=۰.۰۶۴) بیروکردتیدددک و

(۰.۰۹۹=r )مشدلی   داردندی  ددنشویاان فرهنگی دنطباق بر 

 معناددر  و مثبت تأثیر روسیه ها  ددنشگاه در تحصیل به

 دهآمد  دسدت  بده  نرااج به تیجه با  p)< ۰۰۱  ۰)  ددشرند

 عیدمدل  فدرد ،  عیدمدل  دبعداد  ترتیدب  بده  گفدت  تدیدن  می

 عیدمدل  فرهنگدی،  عیدمل عاطفی، و رودنی عیدمل تحصییی،

 عیدمدل  درتبداطی،  هدا   چدالش  دجرماعی، عیدمل یمااری،

 بیروکردتیدک  و دولردی  مدددخالت  و قبیی توربیات تعامیی،

 داردندی  ددنشدویاان  فرهنگدی  دنطبداق  بر رد تأثیر بیشرران

 .ددرند روسیه ها  ددنشگاه در صیلتح به مشلی 

 گیری نتیجهبحث و 

 فرهنگددی دنطبدداق مددد  ددد نشددان سددؤد  نرددااج     

 هدا   ددنشدگاه  در تحصدیل  بده  مشدلی   داردنی ددنشویاان

 تحصددییی، عیدمددل بعددد ۱۰ و شدداخص ۳۸ شددامل روسددیه

 دجرمداعی،  عیدمدل  عداطفی،  و رودندی  عیدمل فرد ، عیدمل

 و دولردی  مدددخالت  اطی،درتب ها  چالش فرهنگی، عیدمل

 عیدمددل و قبیددی توربیددات تعددامیی، عیدمددل بیروکردتیددک،

 .باشد می یمااری

 بر دثرگذدر دبعاد دز اکی تحصییی عیدمل تحقیق، نرااج طبق

 در تحصدیل  بده  مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی دنطباق

 تحقیقدات  نردااج  با نریوه دان که بید روسیه ها  ددنشگاه
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 همکدداردن و کانددگ ،(۲۰۱۴) مددیدمح ،(۱۳۹۷) مددییای

 تاناکدا  و شدیدد  اامدا  سدیمی   ،(۲۰۱۷) دلصحافی ،(۲۰۱۹)

 ندژدد  عیدی  و خردسدانی  دمیر  و( ۲۰۱۴) هیرنی ،(۲۰۱۰)

 تحصدییی  عیدمل. باشد می همخیدن( ۱۳۸۶) آباد  محمد

 و پددژوهش پیشدینه  بررسدی  دز شدده  یاصدل  نردااج  طبدق 

 مقطد   هدا   شداخص  شدامل  شدده  دنودام  هدا   مصایبه

 در تحصیل به عالقه ددنشگاه، دلمییی بین محیط صییی،تح

 در کار کالسی، ها  بحث در شرکت روسیه، ها  ددنشگاه

 پژوهشدی  و آمیزشدی  دمکانات و جمعی کالسی ها  پروژه

 در شدده  شناساای ها  شاخص دز اکی. باشد می ددنشگاه

 بدید  ددنشدویاان  تحصدییی  مقطد   تحصدییی،  عیدمدل  بعد

 مدی  تحصدیل  بدایتر  تحصدییی  اط مقد  در که ددنشویاانی

 تحصدیالت  چین دیایی به که ددرد بیشرر  دیرما  کنند

 توربده  سن دفزداش اا و تر پااین مقاط  در کشیر دز خارج

 باشند ددشره تر پااین مقط  ددنشویاان به نسبت بیشرر 

 کمردر   مشکالت فرهنگی دنطباق زمینه در دلیل دان به و

 .نمااند توربه رد

 بدر  دثرگدذدر  دبعداد  دز اکی فرد  عیدمل تحقیق نرااج طبق

 در تحصدیل  بده  مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی دنطباق

 تحقیقدات  نردااج  با نریوه دان که بید روسیه ها  ددنشگاه

 همکددداردن و سامباسدددبیدن ،(۲۰۱۹) همکددداردن و کانددگ 

 تیندی  دز ،(۲۰۱۱) وایسدین  ،۲۰۰۸) ونگ جینگ ،(۲۰۱۷)

 پدداره تقددی و( ۲۰۰۵) برگلددینگ و کددیر و سددی ،(۲۰۱۳)

 نردااج  طبدق  فدرد   عیدمدل . باشدد  مدی  همخیدن( ۱۳۹۲)

 هدا   مصدایبه  و پدژوهش  پیشدینه  بررسی دز شده یاصل

 پدذار  دنطبداق  شخصدیت  هدا   شداخص  شامل شده دنوام

 مالی، مشکالت وجید عدم مهاجر، پذار  دنعطا  ددنشوی،

 و دعرقداد   تشدابه  و ددنشویاان سن ددنشویاان، جنسیت

 در کده  ددنشدوی  پدذار  دنطبداق  شخصدیت . باشد یم دانی

 شناساای فرد  عیدمل ها  شاخص دز اکی عنیدن نرااج به

 دنطبداق  فرداندد  کده  ددرد دشداره  میضدیع  دان به دست شده

 تیدنداای  شخصدیری  نظدر  دز کده  دفردد  در فرهنگی پذار 

 هدا   زمینده  در تیدنندد  مدی  و ددرند دنطباق برد  بیشرر 

 نرااج طبق. باشد ددشره بیشرر  یتیدناا و ساز  فرهنگی

 بدر  دثرگدذدر  دبعداد  دز اکدی  عداطفی  و رودندی  عیدمل تحقیق

 در تحصدیل  بده  مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی دنطباق

 تحقیقدات  نردااج  با نریوه دان که بید روسیه ها  ددنشگاه

 کییددی،) و( ۱۳۹۷) مددییای ،(۲۰۱۹) همکدداردن و کانددگ

 یاصل نرااج طبق فرد  عیدمل. باشد می همخیدن( ۲۰۱۴

 شده دنوام ها  مصایبه و پژوهش پیشینه بررسی دز شده

 رودندی  و رویی آمادگی همرده، ددشرن ها  شاخص شامل

 میددزدن و عدداطفی یساسددیت روسددیه، در زندددگی بددرد 

 دبهدام  تحمدل  و صدبر  میزدن و خانیدده به عاطفی ودبسرگی

 هدا   شداخص  دز اکدی  همدرده  ددشدرن . باشدد  می ددنشوی

. باشدد  مدی  عداطفی  و رودندی  عیدمل بین در شده اایشناس

 گیدرد  مدی  قدردر  جداد  محیط و کشیر در فرد که زمانی

 یردی  که کند می توربه رد جداد  رودنی و رویی شرداط

. شدید  مهاجر فرد دفسردگی و گیر  گیشه سبب تیدند می

 در مهداجر  دفدردد  بده  تیدند می همرده ددشرن یالت دان در

 .نمااد  زااد کمک شرداط دان

 دبعداد  دز داگر اکی دجرماعی عیدمل ددد نشان تحقیق نرااج

 بده  مشدلی   داردندی  ددنشویاان فرهنگی دنطباق بر دثرگذدر

 نرااج با نریوه دان که بید روسیه ها  ددنشگاه در تحصیل

 ،(۱۳۹۷) مددییای ،(۲۰۱۹) همکدداردن و کانددگ تحقیقددات

 (۱۹۹۸) همکددداردن و ترپاندددداس و( ۲۰۱۱) گردسدددیانره

 بررسدی  دز شده یاصل نرااج به تیجه با. باشد می همخیدن

عیدمددل  شددده دنوددام هددا  مصددایبه و پددژوهش پیشددینه

 مهداجردن  پذار  روسیه، جامعه با تناسب شامل دجرماعی

 فرد زندگی محیط و فرهنگ و میزبان کشیر مردم سی  دز

 .  باشد می مقصد کشیر در

 لعیدمدد تحقیددق دز آمددده دسددت بدده تحقیددق نرددااج طبددق

 فرهنگدی  دنطبداق  بدر  دثرگدذدر  دبعداد  دز داگر اکی فرهنگی

 هدا   ددنشدگاه  در تحصدیل  بده  مشدلی   داردنی ددنشویاان

 مداوی  و رن تحقیقدات  نردااج  بدا  نریوده  دان که بید روسیه

 آبدداد  محمددد نددژدد عیددی و خردسددانی دمیددر  ،(۲۰۱۷)

 همخددیدن( ۱۳۹۴) زدد یرمرددی و( ۲۰۱۷) اددیدن ،(۱۳۸۶)

 پیشدینه  بررسدی  دز شده یاصل نرااج به تیجه با. باشد می

 شدامل  فرهنگی عیدمل شده دنوام ها  مصایبه و پژوهش
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 تشدابه  ددنشدوی،  فرهنگدی  هیادت  قبیدل  دز هداای  شاخص

 بدا  تطبیق و خید قیمی هیات به نگر  کشیر، دو فرهنگی

 فدرد  هدر . باشد می( رسیم و آددب و رفرارها) محیی قیدنین

 فرهندگ  نشانگر که دست خید خاص فرهنگی هیات ددرد 

 .  باشد می دو شخصی و کشیر  قیمی، خانیددگی، د  زمینه

 قبیی توربیات تحقیق دز آمده دست به تحقیق نرااج طبق

 ددنشدویاان  فرهنگدی  دنطباق بر گذدر دثر دبعاد دز داگر اکی

 کده  بدید  روسیه ها  ددنشگاه در تحصیل به مشلی  داردنی

 مدی  همخدیدن ( ۲۰۱۷) ادیدن  تحقیدق  نریوه با نریوه دان

 پیشدینه  بررسدی  دز شدده  یاصدل  نردااج  بده  تیجه با. باشد

 شدامل  قبیدی  توربیات شده دنوام ها  مصایبه و پژوهش

 دز خدارج  در تحصدیل  قبیدی  توربده  قبیل دز هاای شاخص

 قبیدی  مطالعات و کشیر دز خارج در کار قبیی توربه کشیر،

 قبیددی توربدده. باشددد مددی میزبددان کشددیر رو  بددر مهدداجر

 شناسداای  هدا   شاخص دز اکی کشیر دز خارج در تحصیل

 کده  داردنی ددنشویاان. باشد می قبیی توربیات عامل شده

 توربه که صیرتی در هسرند تحصیل به مشلی  روسیه در

 می تر ردیت باشند ددشره کشیر دز خارج در تحصیل قبیی

 شددیند آشددنا روسددیه کشددیر زمیندده فرهنددگ بددا تیدننددد

 دند ددشره تحصیل داگر شیرها ک در قبال  که ددنشویاانی

 لدذد  ددرندد  رد مرفداوت  ها  رهنگ با دفردد با زندگی توربه

 خیبی به رد میزبان کشیر فرهنگ فردگیر  و برخیرد نحیه

 دادن  بده  خدید  پژوهش در نیز( ۲۰۱۷) ایدن. دند گرفره ااد

 در تحصدیل  قبیدی  توربده  کده  دسدت  ددشره دشاره میضیع

 دنطبداق  فرداندد  تدا  کمدک  فرد به تیدند می کشیر دز خارج

 اکدی . شدید  دنودام  تدر  ردیدت  جداد فرهنگ با دو فرهنگی

 بدر  کده  تحقیدق  نردااج  طبق شده شناساای عیدمل دز داگر

 در تحصدیل  بده  مشلی  داردنی ددنشویاان فرهنگی دنطباق

 کده  بدید  یمااری عیدمل دست دثرگذدر روسیه ها  ددنشگاه

 دکیدارد  ،(۲۰۱۷) مداوی  و رن تحقیقدات  نردااج  با نریوه دان

 جدا  ،(۱۹۹۸) همکاردن و هامر ،(۱۳۹۲) پاره تقی ،(۲۰۱۶)

 می همخیدن( ۱۳۹۷) مییای و( ۲۰۰۲) ددند  و پاکسا اا

 پیشدینه  بررسدی  دز شدده  یاصدل  نردااج  بده  تیجه با. باشد

 درتبداطی  هدا   چدالش  شده دنوام ها  مصایبه و پژوهش

 ددنشددویاان، سدداار یمااددت چددین هدداای شدداخص شددامل

 ددنشویاان دز میزبان کشیر مردم یماات نیدده،خا یماات

 سداار . باشدد  مدی  ددنشدوی  دز ددنشدگاهی  دساتید یماات و

 می داگر کشیرها  ددنشویاان و داردنی دز دعم ددنشویاان

 داردندی  ددشدویاان  پدذار   دنطباق در بسزدای نقش تیدنند

 سدیم  سدؤد   نرااج. کنند دافا روسیه در تحصیل به مشلی 

 فرهنگی دنطباق مد  دبعاد دولیات که ددد ننشا نیز تحقیق

 هدا   ددنشدگاه  در تحصدیل  بده  مشدلی   داردنی ددنشویاان

 فدرد ،  عیدمل دبعاد ترتیب به که دست شکل دان به روسیه

 فرهنگدی،  عیدمدل  عاطفی، و رودنی عیدمل تحصییی، عیدمل

 درتبداطی،  هدا   چدالش  دجرمداعی،  عیدمل یمااری، عیدمل

 و دولرددی مددددخالت و قبیددی توربیددات تعددامیی، عیدمددل

 فرهنگددی دنطبدداق بددر رد تددأثیر بیشددرران بیروکردتیددک

 هدا   ددنشدگاه  در تحصدیل  بده  مشدلی   داردنی ددنشویاان

 .ددرند روسیه

دز جمیه نقاط ضع  پژوهش می تدیدن بده محددود بدیدن     

تحقیدق   هدا  روسیه و نمینه ها  جامعه دمار  به ددنشگاه

بیدندد   روسیه کشیر  سیچنید ددنشگاه ددنشویاان تنها که

دشاره کرد. همچنین میضیع جام  و کداربرد  پدژوهش رد   

 می تیدن دز نقاط قیت پژوهش ددنست.
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 دنرخاب نمینه عنیدن به تصادفی گیر  نمینه رو  دز دسرفاده با نفر ۲۷۸ ها آن بین دز که بیدند ۲۰۲۰ سا 
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. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

mailto:Cdaneshfard@yahoo.com

