مقاله پژوهشي

مدل رشدی چند فرهنگی رابطه بین سرمایه اجتماعی ،استرس فرهنگی و نشانه های افسردگی در
نوجوانان
محمد آلبوغبیش* ،حمزه بالدی ،جالل عساکره

دریافت 9311/52/50 :پذیرش9311/50/29 :

چکيده

هدف این تحقیق تائید مدل چند فرهنگی رابطه بین سرمایه اجتماعی ،استرس فرهنگ پذیری و عالئم افسردگی در نوجوانان چند فرهنگی
است .اطالعات مورد استفاده در این تحقیق از تحقیق ( MAPSپانل نوجوانان چند فرهنگی) انجام شده توسط سازمان ملی سیاست
نوجوانان ( )NYPIبرای تحلیل گرفته شده است .شرکت کنندگان شامل  5361نوجوان چند فرهنگی بودند ( 501مرد 560 ،زن ،میانگین
سنی  50.05سال ( )SD=0.371که بیش از  1سال مورد بررسی قرار گرفتند .ما از مدلسازی رشد پنهان چند متغیری استفاده کردیم تا
رابطه بین متغیرها و آزمون تقویت اصالح شده را بررسی کردیم تا با انجام آن تاثیرات غیر مستقیم را تائید کنیم .نتایج نشان داد که
افزایش سرمایه اجتماعی با کاهش عالئم افسردگی در نوجوانان چند فرهنگی در ارتباط است و افزایش استرس فرهنگ پذیری با افزایش
عالئم افسردگی در ارتباط است .به عالوه ،افزایش در استرس فرهنگ پذیری با افزایش در عالئم افسردگی مرتبط است .در نهایت ،سرمایه
اجتماعی تاثیر غیر مستقیم بر عالئم افسردگی دارد و این تاثیر از طریق استرس فرهنگ پذیری اتفاق می افتد .نتایج کنونی بیان می کنند
که سیاست های افزایش سرمایه اجتماعی در نوجوانان چند فرهنگی در سطوح ملی و اجتماعی برای کاهش استرس فرهنگ پذیری در
نوجوانان چند فرهنگی نیاز هستند که می توانند به کاهش عالئم افسردگی کمک کنند.
کلیدواژگان :چند فرهنگی ،استرس فرهنگ پذیری ،سرمایه اجتماعی ،افسردگی ،تحقیق پانل نوجوانان چند فرهنگی
فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی ،دوره یکم ،شماره یکم ،ص  ،44-61تابستان 1911
آدرس مکاتبه :دانشگاه پیام نور
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فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

مقایسه با نوجوانان خانواده های کره جنوبی

مقدمه

شامل آن دسته از خانواده هایی می شوند که

با توجه به نظریه پونتام در مورد ظرفیت مقاومت

متشکل از افراد متولد شده در ملیت ها و فرهنگ

(پونتام  ،)2111ظرفیت مقاومت اشاره به گره ها و

های مختلف می باشند (چانگ و جانگ .)2102

یا گسستگی های اجتماعی با خانواده ،هم سن و

در سال  ،2102تعداد کودکان چند فرهنگی  9تا

ساالن و جامعه دارد .به خصوص اینکه حمایت

 22سال برابر  019902نفر بودند که این تعداد 5

خانوادگی ،روابط با دوستان و انسجام اجتماعی

برابر بیشتر از آمار سال  )21001( 2119است

در جوامع منطقه ای و نژادی حس تعلق نوجوانان

(اداره مرکزی آمار و وزارت خانواده و برابر

چند فرهنگی را فراهم می آورد .به عالوه ،روابط

جنسی .)2100

نزدیک می توانند به عنوان بافری در برابر فشار و

احتمال تجربه کردن مشکالت مرتبط با سالمت

استرس های ایجاد شده در تقابل با فرهنگ جدید

ذهنی به دلیل وجود استرس های فرهنگ پذیری

عمل کنند (آگر و استرانگر  )2112که به نوبه

در نوجوانان چند فرهنگی بیشتر است و این فشار

خود می تواند تاثیر مثبت بر سالمت ذهنی و

در فرآیند سازگاری با فرهنگ جدید اتفاق می

روانی داشته باشد (پوتمام .)2111

افتد (الهک ،کیم ،چائو و حانگ  – 2102سیلور ،

رابطه بین استرس فرهنگ پذیری و افسردگی

ساندکوئیست ،لی  ،لوک و ویلسون ،2101

یکی از فاکتورهای اصلی ریسک برای افسردگی

استیون و ولبرگ  .)2110بخصوص اینکه،

در نوجوانان چند فرهنگی مربوط به استرس

نوجوانان چند فرهنگی عالئم افسردگی بیشتری را

فرهنگ پذیری است که اشاره به فشارهایی دارد

در مقایسه با جوانان متولد شده در خانواده های

که در فرآیند سازگاری با فرهنگ جدید اتفاق می

معمولی دارند جو ،کیم ،چو و کاون .)2105

افتد (بری و آنیس  – 0922جو و شین .)0902

اخیرا،پارک – لی در سال  2100رفتارهای پر

در فرهنگ های نا آشنا ،عدم وجود سیسستم

خطر و مشکالت روانی را در میان خانواده های

حمایتی یکی از دالیل اصلی استرس فرهنگ

چند فرهنگی چین ،کره شمالی و کره جنوبی

پذیری است (بری ،کیم ،میند و ماک .)0902

بررسی کردند .نتایج تحقیق آنها بیانگر این است

نوجوانان چند فرهنگی ممکن است استرس

که نوجوانان چند فرهنگی افسردگی بیشتری در

فرهنگ پذیری ناشی از چالش بین ارزش های
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خانواده های چند فرهنگی ،یک پدیده جهانی،

دارند.

مدل رشدی چند فرهنگی رابطه بین سرمایه...

محمد آلبوغبیش و همکاران

تجربه کنند (وارد ،کندی .)0999

.)2115

بخصوص ،جامعه کره دارای ساختار نژادی

بری ( )2115استراتژی های فرهنگ پذیری را در

همگون است و کره ای ها در صدد هستند تا بین

چهار نوع دسته بندی کرده است :ادغام ،تجزیه .

مهاجران (مهاجران کشورهای جنوب آسیا) دارای

حاشیه سازی .بعضی از افراد جذب فرهنگ های

ظاهر و فرهنگ های مختلف تبعیض ایجاد کنند

اصلی خود می شوند و این کار بدون تمایل به

(سئول  .)2100این پدیده در کودکان مهاجر اتفاق

میرات فرهنگی اتفاق می افتد و ادغام نامیده می

می افتد و نوجوانان چند فرهنگی کره ای تحت

شود .در مقابل ،بعضی افراد اصرار بر فرهنگ

تاثیر هم سن و ساالن قرار می گیرند .بنابراین،

اصلی خود دارند و با دیگران تعامل بر قرار نمی

بسیاری از خانواده های چند فرهنگی ،فرهنگ

کنند .این استراتژی تجزیه نامیده می شود .آن

کره را از زمان تولد یاد گرفته اند .از این رو،

دسته از افرادی که از این راهکار برای تعامل با

مفهوم استرس فرهنگ پذیری که توسط نوجوانان

فرهنگ اصلی استفاده می کنند ،ارزش میرات

چند فرهنگی کره بیان می شود باید در بر گیرنده

فرهنگی خود را نیز حفظ می کنند .در نهایت

فشارهای روانی مختلف حاصل از چالش های

حاشیه سازی راهکاری است که توسط افرادی

بین پیش زمینه های فرهنگی و ارزشهای عدالت

استفاده می شود که عالقه ای به فرهنگ اصلی و

باشد (هان و کاهن  ،2109مو  ،2100سئول

نژادی خود ندارند و با دیگران تعامل برقرار نمی

.)2100

کنند .استرس فرهنگ پذیری پایین ترین نوع در

ژانگ( )2102چهار نوع فشار و استرس را در نظر

ادغام و باالترین نوع در تجزیه است.

گرفته است که باعث افسردگی و خود کشی می

تعدادی از تحقیقات انجام شده تائید کردند که

شوند و عبارتند از :ارزشهای متمایز ،واقعیت در

استرس فرهنگ پذیری باال با عالئم افسردگی

برابر خیاالت ،انحراف نسبی و مقابله کردن.

بیشتر در مهاجران در ارتباط است (گونزال ،هان،

ارزشهای مختلف در بر گیرنده کشش و

هینتون  – 2110هاوی  -2111موئی و کانگ

فشارهایی هستند که وقتی مطرح می شوند که دو

 .)2112تحقیقات کمی به بررسی تاثیر استرس

ارزش یا عقیده اجتماعی محتلف وجود داشته

فرهنگ پذیری بر افسردگی در نوجوانان چند

باشد که در زندگی فرد اهمیت زیادی دارند و با

فرهنگ پرداختند (جو و همکاران  – 2105سامر،
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فرهنگی شرکای خارجی و ارزش های جامعه

استرس فرهنگ پذیری در ارتباط هستند (ژانگ
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فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

علت و معلول بین دو متغیر نامشخص است .یک

اجتماعی پیوندی اشاره به تعامل و ارتباط با

تحقیق مقطعی انجام شده بر روی مهاجران چینی

آشنایان نزدیک مثل دوستان و خانواده دارد ،در

بیانگر این است که رابطه بین استرس فرهنگ

حالی که ارتباط اتصالی به معنای تعامل و انسجام

پذیری (اختالفات فرهنگی ،تنهایی ،مشکالت

با جامعه و عموم است .به عالوه ،سرمایه

مالی ،تنش های فردی ،نارضایتی از روابط

اجتماعی می تواند به فاکتورهای شناختی مثل

نزدیک) و افسردگی (دوف لی ،لین  ،تام )2105

اعتماد و تقابل و همچنین فاکتورهای ساختاری

مسلم است .به هر حال ،چون این تحقیق برای

مثل مشارکت اجتماعی تقسیم بندی شود

مهاجران جوان انجام شده است ،تعمیم دادن آن

(کاواچی .)2112

به نوجوانان چند فرهنگی اتفاق می افتد.

استرس فرهنگ پذیری در نوجوانان چند فرهنگی

رابطه بین سرمایه اجتماعی و استرس فرهنگ

یک پدیده رایج است .به هر حال ،استرس

پذیری

فرهنگ پذیری می تواند منجر به روابط مجزا و

برای ارتقای سالمت ذهنی و روانی نوجوانان چند

حاشیه ای شود (بری  .)2115با این حال ،تعامل

فرهنگ ،باید تاکید بیشتری بر متغیرهای کاش

و گره با خانواده ،دوستان و جوامع نژادی و منطقه

دهنده استرس فرهنگ پذیری شود .سرمایه

ای می تواند استرس فرهنگ پذیری را با فراهم

اجتماعی می تواند به کاهش استرس فرهنگ

کردن احساس تعلق به کودکان در خانواده های

پذیری در نوجوانان چند فرهنگی کمک کند.

چند فرهنگیفراهم آورد (پاتنام  .)2111تحقیقات

سرمایه اجتماعی اشاره به روابط نزدیک (با

قبلی بیان کردند که هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر

خانواده ،دوستان و همسایه ها) و شبکه های

باشد ،استرس فرهنگ پذیری کمتر است

اجتماعی موجود در موقعیت های اجتماعی دارد

(بهاتچاریا  ،2100لوئک ،ویلسوم  .)2101به هر

(جوسیس و لیامپتنومگ  ،2102پوتنام  )2111و

حال ،رابطه علت و معلولی بین دو متغیر در چشم

در بر گیرنده اعتماد شخصی ،گره های اجتماعی،

انداز زمانی شفاف نیست.

مشارکت اجتماعی و حس تعلق می باشد

رابطه بین سرمایه اجتماعی و افسردگی

(فوجیواران و کاواچی  .)2110پوتنام در سال

پیوندهای ضعیف اجتماعی ،عدم حمایت

 2111سرمایه اجتماعی را به عنوان سرمایه

اجتماعی و عدم وجود حس تعلق دارای ارتباط
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پویرازتی و گراهام  .)2110به هر حال ،رابطه

ارتباطی و پیوندی تعریف کرده است :سرمایه

مدل رشدی چند فرهنگی رابطه بین سرمایه...

محمد آلبوغبیش و همکاران

هستند (الئو و لی  .)2100به عالوه ،سرمایه

در نوجوانان را بررسی نکرده اند.

اجتماعی دارای ارتباط منفی با افسردگی است

هدف تحقیق کنونی ،تائید رابطه بین سرمایه

(کائو ،لی ،ژو و ژو  ،2105کیلیور و همکاران

اجتماعی و افسردگی در نوجوانان چند فرهنگی و

 ،2102لی ،لیانگ ،یین و ژانگ  .)2100تعداد

تاثیر استرس استرس فرهنگ پذیری در رابطه بین

کمی از تحقیقات مقطعی به بررسی سرمایه

دو متغیر است .فرضیه های بیان شده در این

اجتماعی بر افسردگی در نوجوانان چند فرهنگی

تحقیق عبارتند از  -0 :تغییر در سرمایه اجتماعی

و مهاجران پرداخته اند (دائود و همکاران ،2102

می تواند تاثیر منفی بر تغییر در افسردگی

والنسیا -گارسیا –سیمونی – آلگریا و تاکوچی

نوجوانان چند فرهنگی داشته باشد -2 .تعییر در

 .)2102همانند دو متغیر قبلی ،رابطه علت و

سرمایه اجتماعی می تواند تاثیر منفی بر تغییر

معلول بین سرمایه اجتماعی و افسردگی در چشم

دراسترس فرهنگ پذیری نوجوانان چند فرهنگی

انداز زمانی شفاف نیست.

داشته باشد  -9تغییر در سرمایه اجتماعی می

تاثیر واسطه ای استرس فرهنگ پذیری در رابطه

تواند تاثیر مثبت بر تغییر در افسردگی نوجوانان

بین سرمایه اجتماعی و افسردگی در نوجوانان

چند فرهنگی داشته باشد  -2استرس فرهنگ

چند فرهنگی

پذیری می تواند تاثیر واسطه ای در رابطه بین

سرمایه اجتماعی می تواند بر افسردگی در میان

سرمایه اجتماعی و افسردگی در نوجوانان چند

نوجوانان خانواده های چند فرهنگی از طریق تاثیر

فرهنگی داشته باشند.

گذاری بر استرس فرهنگ پذیری تاثیر گذار باشد.

روش تحقیق

حمایت خانوادگی ،روابط پیوندی با دوستان و

شرکت کنندگان و تحقیق

ارتباطات اجتماعی در جامعه نژادی و منطقه ای

اطالعات مورد استفاده در این تحقیق از تحقیق

از فاکتورهای مهم هستند و می توانند عالئم

( MAPSپانل نوجوانان چند فرهنگی) انجام

افسردگی را کاهش دهند (جویس و لیامپاتونگ

شده توسط سازمان ملی سیاست نوجوانان

 .)2102به هر حال ،تا جایی که می دانیم هیچ

( )NYPIبرای تحلیل گرفته شده است .شرکت

تحقیق عملی ،تاثیر واسطه ای استرس فرهنگ

کنندگان تحقیق شامل کودکان خانواده های چند
فرهنگی ،کودکام مهاجران خانواده های چند

44

] [ Downloaded from jcsjs.ir on 2023-01-09

تنگاتنگ با افسردگی در نوجوانان و جوانان

پذیری در روابط بین سرمایه اجتماعی و افسردگی
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فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

فرهنگی و کودکان بیگانه هستند .نمونه گیری در

( )SD=0.371که بیش از  5سال مورد بررسی

دو مرحله انجام شده است .اول ،مدارس نمونه از

قرار گرفتند .میزان پاسخ ها ،میانگین سنی ،نسبت

طریق نمونه گیری تصادفی و بر اساس توزیع

جنسیت در جدول  0توصیف شده اند .میانگین و

مدارس در  02مدرسه و منطقه در خوزستان

انحراف معیار هر کدام متغیرها در زمان انجام

انتخاب شدند که در آنها دانش آموزان چند

تحقیق در جدول  2توصیف شده اند.

فرهنگی سطح ابتدایی حاضر هستند .ثانیا،
استخراج نسبی احتمال که در ان احتمال انتخاب
مدارس در نظر گرفته شده است مورد استفاده
قرار می گیرد .تعداد نهایی  0295نوجوان از میان
 2252شاگرد چند فرهنگی حاضر در 0592
مدرسه ابتدایی انتخاب شدند.
تحقیق با استفاده از مالقات های انجام شده با
مصاحبه کنندگان آموزش شده انجام شده است.
ابتدا ،مصاحبه کنندگان هدف تحقیق را برای
والدین توضیح دادندو بعد از اینکه والدین
رضایت خود را کامل کردند ،تحقیق از طریق
مصاحبه رو در رو با والدین و دانش آموزان انجام
شد .پرسشنامه والدین به زبان التین و  9زبان
ترجمه شد ،در حالی که شرکت فقط زبان تسلط
خود را جواب دادند .در ابتدای سال،2100
 MASPبرای دانش آموزان کالس چهارم انجام

تا  2102استفاده شد .در سال  ،2102تعداد نهایی
نمونه ها و جمعیت آماری  0295بودند (015
مرد 091 ،زن ،میانگین سنی  01.90سال
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شد .در این تحقیق از داده های بازه زمانی 2102

مدل رشدی چند فرهنگی رابطه بین سرمایه...

محمد آلبوغبیش و همکاران

جدول .0میزان پاسخ ،شرکت کنندگان ،میانگین
سنی و نسبت جنسی
زن

مرد

SD

میانگین شرکت کننده ها

میزان پاسخ

سال

50.7%

49.3%

.365

10.98

1500

91.7

) 5سطح(2012

51.1%

48.9%

.368

11.97

1443

88.3

) 6سطح(2013

51.2%

48.8%

.365

12.97

1380

84.4

) 7سطح(2014

50.9%

49.1%

.367

13.97

1347

82.4

) 8سطح(2015

50.8%

49.2%

.362

14.97

1329

81.3

) 9سطح(2016

جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای داده شده در
مدل
1500

6.69

49.49

64.0

19.0

) 5سطح(SC1

1443

6.22

50.09

64.0

23.0

) 6سطح(SC2

1380

6.22

49.78

64.0

18.0

) 7سطح(SC3

1347

5.99

49.65

64.0

24.0

) 8سطح(SC4

1329

5.77

49.06

64.0

16.0

) 9سطح(SC5

1500

3.43

11.98

33.0

9.0

) 5سطح(AS1

1443

3.33

11.93

33.0

9.0

) 6سطح(AS2

1380

2.76

11.42

28.0

9.0

) 7سطح(AS3

1347

2.97

11.82

31.0

9.0

) 8سطح(AS4

1329

2.74

11.59

36.0

9.0

) 9سطح(AS5

1500

5.06

16.05

40.0

10.0

) 5سطح(DS1

1443

4.94

16.08

40.0

10.0

) 6سطح(DS2

1380

4.92

16.44

37.0

10.0

) 7سطح(DS3

1347

4.86

16.96

40.0

10.0

) 8سطح(DS4

1329

4.83

17.16

40.0

10.0

) 9سطح(DS5

 =SCسرمایه اجتماعی –  = DSعالئم افسردگی–
 = ASاسترس فرهنگ پذیری
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N

S.D

Mean

Max

Min

دوره یکم ،شماره دوم ،ص  23-61تابستان 1211

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

سرمایه اجتماعی

سازه ای مناسب هستند و  52.01درصد از

شاخص سرمایه اجتماعی دارای سه سازه است:

واریانس نهایی را پوشش می دهند  :فاکتور

حمایت خانوادگی ،دوستی و سرمایه اجتماعی.

اول(حمایت خانوادگی) - %92.20فاکتور دوم

حمایت خانوادگی با استفاده از پرسشنامه معرفی

(سرمایه جامعه)  - %00.50فاکتور سوم (دوستی)

و همچنین

 %5.02هستند .ضریب آلفای کروباخ برای دو

شاخص دوستی با استفاده از پرسشنامه معرفی

گزینه کم بوده است ( .)r<0.20بنابراین ،تعداد

شده توسط کیم ،پاریک ،ایم و لی ( )2101اندازه

نهایی  02سوال برای تحلیل استفاده شدند.

گیری شده است که بعدا توسط جئونگ در سال

ضریب آلفا کرونباخ در این تحقیق در سال 2102

 2119ویرایش شد .سرمایه اجتماعی نیز با استفاده

برابر  2109 ،1.91برابر  ،1.09در سال  2102برابر

از پرسشنامه مورد استفاده در سالمت  ADDمورد

 ،1.91در سال  2105برابر  1.09و در سال 2102

ارزیابی قرار گرفت (تحقیق مقطعی ملی سالمت

برابر  1.09بودند .محتوای پرسشنامه ها به صورت

نوجوانان و جوانان  )2119که توسط کیم و

زیر بودند " :اعضای حانواده من کمک زیادی به

همکارانش در سال 2101ویرایش شد .برای اندازه

هم می کنند ،حانواده من به من عالقه مند هستند

گیری سرمایه اجتماعی 00 ،سوال (حمایت

(حمایت خانوادگی) .فعالیت من با همکالسی

خانوادگی = ،2دوستی  ،5سرمایه اجتماعی 2

هایم خوب است .برای اولین بار زمانی معذرت

سوال) چار گزینه ای ( – 0مخالف تا  2کامال

خواهی کردم که با دوستم دعوا کردم (دوستی).

موافق) استفاده شدند و نمرات نهایی باالتر با

بسیاری از همسایه هایمان را می شناسم .دوست

سرمایه اجتماعی بیشتر در ارتباط هستند .تحلیل

دارم با همسایگان ارتباط طوالنی مدت داشته

فاکتور تشریحی برای شناسایی ساختار فاکتوری

باشم (سرمایه جامعه).

انجام شده است .با توجه به مقدار بدست آمده

استرس فرهنگ پذیری

توسط کیسر -میر -اولکین ) (0.97و آزمون

( SAFEاسترس اجتماعی ،نگرشی ،خانوادگی و

بارتلت ) ،(p<0.001می توان بیان کرد که داده

محیطی ،فرهنگ پذیری) توسط هاوی و کینگ

های مورد استفاده برای انجام تحلیل مناسب

( )0992معرفی شده است که توسط ناهو و هانگ

هستند .با استفاده از ارزیابی حداکثر احتمال و

( )2112ترجمه و اصالح شده است و برای اندازه

شده توسط هان و یو ()0992
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شاخص ها

اجبار نوسانی می توان نشان داد که سه فاکتور

مدل رشدی چند فرهنگی رابطه بین سرمایه...

محمد آلبوغبیش و همکاران

گرفته است .این شاخص دارای ده سوال  2گزینه

را برای شناسایی ساختار فاکتوری انجام دادیم .با

ای است ( -0مخالف تا  -2کامال موافق) و هر

استفاده از ارزیابی حداکثر احتمال و اجبار نوسانی

چه نمره بدست آمده بیشتر باشد ،استرس فرهنگ

می توان نشان داد که سه فاکتور سازه ای مناسب

پذیری بیشتر است .ما تحلیل فاکتور تشریحی را

هستند و  20.59درصد از واریانس نهایی را

برای شناسایی ساختار فاکتوری انجام دادیم . .با

پوشش می دهند .ضریب آلفا کرونباخ در این

استفاده از ارزیابی حداکثر احتمال و اجبار نوسانی

تحقیق در سال  2102برابر  2109 ، 1.90برابر

می توان نشان داد که سه فاکتور سازه ای مناسب

 ، 1.92در سال  2102برابر  ، 1.90در سال 2105

هستند و  20.59درصد از واریانس نهایی را

برابر  1.90و در سال  2102برابر  1.90بودند.

پوشش می دهند .ضریب آلفای کروباخ برای دو

محتوای پرسشنامه ها به صورت زیر بودند "

گزینه کم بوده است( .)r<0.20بنابراین ،تعداد

احساس ناراحتی و افسردگی دارم".

نهایی  02سوال برای تحلیل استفاده شدند.

تحلیل

ضریب آلفا کرونباخ در این تحقیق در سال 2102

ما از مدلسازی رشد پنهان ) (LGMتوسط برنامه

برابر  2109 ،1.05برابر  ،1.02در سال  2102برابر

 AMOS 20استفاده کردیم تا روابط بین

 ، 1.09در سال  2105برابر  1.09و در سال 2102

پارامترهای رشد متغیرها را بررسی کنیم .پارامتر

برابر  1.05بودند .محتوای پرسشنامه ها به صورت

 LGMدارای حائل و شیب است .حائل با عنوان

زیر بودند " از زندگی کردن در استانم استرس

مقدار میانگین متغیرها در موج اول نامیده می

دارم" دلیل استرس داشتن این است که زبان

شود ،در حالی که شیب به عنوان میانگین تغییر

خودم را خوب بلد نیستم.

متغیر در طول زمان تعریف شده است .در

عالئم افسردگی

 ،LGMمحققان می توانند سه مسیر را در روابط

پرسشنامه معرفی شده توسط کیم ،وان در سال

بین متغیرها شکل دهند -0 .تاثیر حائل در

 0992برای اندازه گیری عالئم افسردگی مورد

شاخص پیش بینی بر حائل متغیر وابسته --2

استفاده قرار گرفت .این شاخص دارای ده سوال

تاثیر حائل در شاخص پیش بینی بر شیب متغیر

 2گزینه ای است ( -0مخالف تا  -2کامال موافق)

وابسته  -9تاثیر شیب در شاخص پیش بینی بر

و هر چه نمره بدست آمده بیشتر باشد ،عالئم

شیب متغیر وابسته .در مرحله اول LGM ،تک
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گیری استرس فرهنگ پذیری مورد استفاده قرار

افسردگی بیشتر است .ما تحلیل فاکتور تشریحی
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فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

متغیری برای تائید تغییرات پیشرفت در سرمایه

سرمایه اجتماعی و استرس فرهنگ پذیری نشان

اجتماعی ،استرس فرهنگ پذیری و عالئم

دهنده روند کاهشی از سطح  5به  9است .در

افسردگی انجام شده است .در مرحله دوم،

مقابل ،مقدار میانگین عالئم افسردگی از  5به 9

 LGMچند متغیری برای بررسی رابطه بین

افزایش داشته است .تحلیل همبستگی (جدول )9

فاکتورهای پنهان انجام شده است .ما کای

نشان داد که سرمایه اجتماعی دارای ارتباط منفی

لوئیس)TLI

با استرس فرهنگ پذیری و عالئم افسردگی است.

و

استرس فرهنگ پذیری نیز ارتباط مثبت با عالئم

اسکوئر(،شاخص
(CFI،شاخص

تاکر-

قیاسی)

تناسب

(RMSEAخطای جذر میانگین ریشه تقریبی) را

افسردگی دارد.

برای تائید تناسب مدل تحقیق استفاده کردیم.
کای اسکوئی فرضیه خنثی را می پذیرد زیرا در
برابر اندازه نمونه ها حساس است .بنابراین،
محققان

باید

های

شاخص

 TLI,CFI,RMSEAرا با هم در نظر
بگیرند TLI, CFI.در صورتی قابل قبول در نظر
گرفته می شوند که بیشتر از  1.91باشد و در
صورتی

خوب

هستند

بیش

از

1.95

باشند RMSEA.در صورتی قابل قبول است که
کمتر از  1.01باشد و در صورتی خوب است که
کمتر از  1.51باشد (هانگ  .)2111آزمون تقویت
اصالح شده برای تائید تاثیرات غیر مستقیم انجام
شده است.

آمار توصیفی و تحلیل همبستگی
آمار توصیفی بدست آمده برای این تحقیق در
جدول  2داده شده است.مقدار میانگین برای
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نتایج

مدل رشدی چند فرهنگی رابطه بین سرمایه...

محمد آلبوغبیش و همکاران

جدول  .9همبستگی های دو متغیری برای
DS2 DS3 DS4

DS1

AS5

AS4

AS3

*.45
**
*.40
**
*.33
**

**.38
*
**.30
*
**.27
*
**.24
*

**.10
*
**.18
*
**.21
*
**.24
*
**.31
*

**.33
*
**.10
*
**.16
*
**.20
*
**.36
*
**.18
*

**.31
*
**.32
*
**.16
*
**.26
*
**.36
*
**.25
*
**.20
*

*.51
**
*.44* .53
**
**

متغیرهای مورد استفاده در مدل
SC5

SC4

SC3

SC2

SC1

AS1

AS2

***.32
***.25

***-.14
***-.21*** .34
***-.20*** .23
***-.21*** .24

***.64
***-.15
***-.17
***-.19
***-.27

***.59
***.51
***-.15
***-.18
***-.29
***-.18

***.53
***.50
***.42
***-.18
***-.30
***-.24
***-.16

***.50
***.42
***.38
***.33
***-.28
***-.19
***-.15
***-.11

***.28

***AS5 -.10*** -.18*** -.19*** -.22*** -.29*** .22

***.19

***DS1 -.45*** -.26*** -.20*** -.21*** -.18*** .32

***.40

***DS2 -.35*** -.54*** -.33*** -.30*** -.27*** .23

***.24

***DS3 -.27*** -.36*** -.51*** -.38*** -.33*** .18

***.23

***DS4 -.24*** -.30*** -.35*** -.51*** -.36*** .18

***.20

***DS5 -.19*** -.29*** -.31*** -.39*** -.48*** .12

 =SCسرمایه اجتماعی –  = DSعالئم افسردگی

رشد خطی بهتر از مدل بدون رشد بوده است .از

–  = ASاسترس فرهنگ پذیری

این رو ،استرس فرهنگ پذیری در طول زمان

SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
AS1
AS2
AS3
AS4

کاهش خطی دارد .نتایج LGMتک متغیری
الگوهای متغیر هر کدام از متغیرها با استفاده از

برای عالمت افسردگی داللت بر این دارد که

LGM
خط سیر تغییر هر کدام از متغیرها قبل از LGM

تناسب مدل رشد خطی بهتر از مدل بدون رشد
است .از این رو ،عالئم افسردگی در طول زمان

چند متغیری بررسی شده است (جدول  .)2نتایج

خطی می یابد.

 LGMچند منتغیری برای سرمایه اجتماعی نشان

رشد است .به عبارت دیگر ،سرمایه اجتماعی در
طول زمان کاهش خطی دارد .در نتیجه وجود
LGMبرای استرس فرهنگ پذیری ،تناسب مدل
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داد که تناسب مدل رشد خطی بهتر از مدل بدون
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فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

جدول .2مقایسه مدلهای منحنی رشد متناسب
df

برای متغیرها
)χ2(df

Model

متغیر

بدون رشد

سرمایه اجتماعی

RMSEA

CFI

TLI

).068(.052, .086

.984

.973

51.949 6

).001(.402, .428

.999

.999

5

2.407

رشد خطی

).052(.038, .067
).038(.230, .256
).073(.057, .091
).033(.326, .352

.959
.983
.972
.995

.954
.976
.953
.991

9
7
6
5

48.672
23.528
58.727
13.646

بدون رشد

استرس فرهنگ پذیری

بدون رشد رشد خطی

عالئم افسردگی

افزایش می یابد .همبستگی بین مقدار اولیه و

مقدار اولیه و میزان تغییر متغیرها در جدول 5

میزان تغییرات برای عالئم افسردگی -0.358

نشان داده شده است .ارزیابی پارامترها برای

) (P<0.001می

سرمایه اجتماعی در LGMداللت بر این دارد که

باشد.

مقدار میانگین برای سرمایه اجتماعی در سطح 5
برابر  29.22است و در هر سال با سرعت 1.991
کاهش می یابد .از این رو ،سرمایه اجتماعی با
رشد نوجوانان کاهش می یابد .همبستگی بین
مقدار اولیه و میزان تغییرات برای سرمایه
اجتماعی برابر (P<0.001) -0.460می باشد.
ارزیابی پارامتر برای استرس فرهنگ پذیری در
 LGMبیانگر این است که مقدار میانگین عالئم

سال با سرعت  1.990افزایش می یابد .این بدین
معناست که عالئم افسردگی با رشد نوجوانان
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افسردگی در سطح  5برابر  02590است که در هر

مدل رشدی چند فرهنگی رابطه بین سرمایه...

محمد آلبوغبیش و همکاران

جدول .5ارزیابی  LGMتک متغیری
همبستگی

حائل

شیب
واریانس

میانگین

واریانس

میانگین

***-.460

***.655

***-.330

***16.450

***49.614

سرمایه اجتماعی

***-.546

***.158

***-.347

***3.691

***11.747

استرس فرهنگ پذیری

***-.358

***.443

***.338

***8.010

***16.538

عالئم افسردگی

تناسب مدل واسطه ای
تناسب مدل تحقیقی (شکل  )0قابل قبول بود
(کای اسکوئر 242.989- P<0.001 – df=76-
– RMSEA = 0.37 – CFI = 0.98
 . )TLI=0.972نتایج خاص LGMچند متغیری
به شکل زیر است (جدول .)2

 DSشیب

 DSحائل

شیب SC
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شکل .0مدل تحقیق

SCحائل
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فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

جدول  .2ضرایب مسیری برای مدلسازی رشد

پنهان چند متغیری

C.R.

S.E.

B

β

مسیر

***−11.924

.029

-.505

-.342

حائل  → DSحائل SC

*−2.164

.011

-.124

-.023

شیب  → DSحائل SC

***−8.072

.045

-.503

-.363

شیب  → DSشیب SC

***−13.111

.017

-.507

-.218

حائل  → ASحائل SC

*2.492

.006

.139

.014

شیب  → ASحائل SC

***−10.549

.017

-.466

-.181

شیب  → ASشیب SC

***8.757

.071

.395

.621

حائل  → DSحائل AS

.353

.030

.024

.010

شیب  → DSحائل AS

***4.385

.173

.408

.759

شیب  → DSشیب AS

 =SCسرمایه اجتماعی –  = DSعالئم افسردگی

 0.001دارد و میزان تغییر در استرس فرهنگ

–  = ASاسترس فرهنگ پذیری* p<0.05 .

پذیری تاثیر مثبت بر تغییر عالئم افسردگی دارد

*** p<0.001
تاثیر مستقیم بین متغیرها

( .)β =0.759 , t= 4.3850 , P< 0.001این
نتایج بیانگر این است که دانش آموزان دارای

تاثیرات مستقیم بین متغیرهایی چون سرمایه

رشد بیشتر ،استرس فرهنگ پذیری بیشتر و عالدم

اجتماعی ،استرس فرهنگ پذیری و عالئم

افسردگی بیشتری را نشان می دهند.

افسردگی در جدول  2نشان داده شده اند .ابتدا،

تاثیر واسطه ای سرمایه اجتماعی

تشریح سرمایه اجتماعی تاثیر منفی بر عالئم
افسردگی دارد

ما از آزمون تقویت بدون جهت گرایی برای تائید

(β =-0.324 , t= -11.924 ,

تاثیر واسطه ای استرس فرهنگ پذیری در رابطه

) )P< 0.001و سرعت تغییر سرمایه اجتماعی

بین سرمایه اجتماعی و عالئم افسردگی استفاده

تاثیر منفی قابل توجه بر میزان تغییر عالئم

کرده ایم (جدول  .)2تاثیر غیر مستقیم مقدار اولیه

افسردگی دارد <(β =-0.363 , t= -8.072 , P

سرمایه اجتماعی بر مقدار اولیه عالئم افسردگی

آموزان دارای رشد سرمایه اجتماعی بیشتر ،کاهش

قرار می گیرد که مقدار قابل توجهی است (β

بیشتر در عالئم افسردگی را نشان می دهند.

 .=0.324 , t= -11.924 , P< 0.001از این

سوم ،استرس فرهنگ پذیری تاثیر مثبت بر عالئم

رو ،مقدار اولیه استرس فرهنگ پذیری تاثیر نسبی

افسردگی دارد( <(β = 0.621 , t= 8.757 , P

44

] [ Downloaded from jcsjs.ir on 2023-01-09

) .0.001این نتایج بدین معنا هستند که دانش

تحت تاثیر مقدار اولیه استرس فرهنگ پذیری

مدل رشدی چند فرهنگی رابطه بین سرمایه...

محمد آلبوغبیش و همکاران

جدول.2آزمون تقویت برای تاثیرات غیر مستقیم

بر مقدار اولیه سرمایه اجتماعی و عالئم افسردگی
دارد (جدول .)2
حد پایین سطح اهمیت

تاثیر غیر مستقیم

-.166 -.104
-.225 -.079

**)-.135(.019
*)-.138(.045

مسیر
حائل  → DSحائل  → ASحائل SC

شیب  → DSشیب  → ASشیب SC

 =SCسرمایه اجتماعی –  = DSعالئم افسردگی

مدلسازی رشد پنهان چند متغیری می باشد ،به

–  = ASاسترس فرهنگ پذیری* p<0.05 .

عالوه ،تاثیر واسطه ای استرس فرهنگ پذیری در

*** p<0.001

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عالئم افسردگی
بررسی شده است.

به عالوه ،تاثیر غیر مستقیم میزان تغییر سرمایه

چندین مورد از تخقیقات انجام شده در این

اجتماعی بر میزان تغییر در عالئم افسردگی تحت

حوزه ،رابطه بین سرمایه اجتماعی و افسردگی را

تاثیر استرس فرهنگ پذیری قرار می گیرد و این

در نوجوانان چند فرهنگی تائید کردند .در تحقیق

مقدار قابل توجه است.

کنونی  ،رابطه بین دو متغیر بیان شده در نوجوانان

) .(β =-0.363, t= -0.872 , P< 0.001از

چند فرهنگی تائید شده است .سرمایه اجتماعی نه

این رو ،میزان تغییر در استرس فرهنگ پذیری

تنها اشاره به حمایت اجتماعی دارد بلکه شامل

تاثیر نسبی بر مقدار سرمایه اجتماعی و عالئم

شبکه های اجتماعی کمیتی و کیفیتی نیز می شود

افسردگی دارد .در مجموع ،تاثیرات واسطه ای بین

که در آنها افراد می توانند در موقعیت های مسئله

مقادیر اولیه و میزان تغییر از نظر آماری برای

ساز بسیج شوند (بائو  ،2109کائو و همکاران

استرس فرهنگ پذیری قابل توجه است و تاثیر

 -2105شپلی  .)2112حمایت خانواده ،اعتماد به

زمانی بلند مدت وجود دارد.
بحث

توانند عالئم افسردگی را در نوجوانان چند

هدف این تحقیق ،تائید رابطه بین سرمایه

فرهنگی کاهش دهند (راتون – گودین – استانفلد

اجتماعی ،استرس فرهنگ پذیری و عالئم

 .)2102در این تحقیق مفهوم سرمایه اجتماعی از

افسردگی در نوجوانان چند فرهنگی با استفاده از

جمله سرمایه جامعه (تامیتا -برنس  )2109با
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دوستان  ،مشارکت اجتماعی و احساس تعلق می
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ارتباطات نزدیک با دوستان و خانواده مقایسه

سالمت ذهنی و رفاه روانی نوجوانان چند

شده اند (وا و همکاران .)2101

فرهنگی است (بهاتا کاریا  ،2100کاوچی-

تحقیق ما نیز همانند سایر تحقیقات بیانگر این

سابرامانیان و کیم  .)2110نتایج تحقیق ما بیانگر

است که افزایش استرس فرهنگ پذیری با افزایش

این است که افزایش سرمایه اجتماعی یکی از

در عالئم افسردگی نوجوانان چند فرهنگی در

راهکارهای موثر برای کاهش استرس فرهنگ

ارتباط است .استرس فرهنگ پذیری حاصل از

پذیری در نوجوانان چند فرهنگه است .احتمال

مشکالت زبانی ،ظاهر و تبعیض می توانند

اینکه نوجوانان چند فرهنگی حس عدم تعلق را

ناامیدی و حالت افسردگی را سبب شوند (باهک

تجربه کنند زمانی بیشتر می شود که دو سیستم

و همکاران  .)2102تحقیقات انجام شده به

فرهنگی مختلف وجود داشته باشد .به عبارت

بررسی تاثیر استرس فرهنگ پذیری بر عالئم

دیگر ،سرمایه اجتماعی می تواند شبکه های

افسردگی در مودکان مهاجر و نوجوانان چند

اجتماعی را برای بیان منابع استرس فرهنگ

فرهنگی پرداخته اند (جود همکاران  .)2105این

پذیری فراهم آورد.

بررسی ها با استفاده از طراحی مقطعی انجام شده

یکی دیگر از یافته های مهم این تحقیق این است

است ،اما رابطه علت و معلولی بین دو متغیر

که سرمایه اجتماعی تاثیر غیر مستقیم بر افسردگی

شفاف نیست .تحقیق ما نشان داد که رابطه بین دو

دارد و این تاثیر از طریق تاثیر گذاری بر استرس

متغیر در نوجوانان چند فرهنگی از طریق طرح

اتفاق نی افتد .این نتیجه بیانگر این است که

زماندار با استفاده از جمعیت آماری در سطح ملی

چگونه سرمایه اجتماعی می تواند به کاهش عالئم

نمایای می شود.

افسردگی در نوجوانان چند فرهنگی کمک کند.

نتیجه اصلی این تحقیق این است که افزایش در

افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش استرس فرهنگ

سرمایه اجتمکاعی با کاهش در استرس فرهنگ

پذیری از فاکتورهای مهم برای کاهش استرس در

پذیری در میان نوجوانان چند فرهنگی در ارتباط

نوجوانان چند فرهنگی هستند و این دو متغیر

است .استرس فرهنگ پذیری نیز یکی از

ارتباط تنگاتنگ دارند.

متغیرهای اصلی است که باعث افسردگی در

مزیت این تحقیق این است که روابط بین

نوجوانان چند فرهنگی می شود و تالش برای

سرمایه اجتماعی ،استرس فرهنگ پذیری و
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دقت با تحقیقات قبلی انجام شده در مورد

کاهش آن از عوامل بسیار مهم برای افزایش

مدل رشدی چند فرهنگی رابطه بین سرمایه...

محمد آلبوغبیش و همکاران

افسردگی در نوجوانان چند فرهنگی را با استفاده
از طراحی زمانبر بررسی کرده است .نتایج این
تحقیق می تواند کاربرد های بالینی و سیاسی برای
کاهش استرس فرهنگ پذیری و عالئم افسردگی
در نوجوانان چند فرهنگی داشته باشند .اول،
کشور و جامعه باید یک سیستم حمایتی مناسب
برای کاهش استرس فرهنگ پذیری ارائه کنند .در
واقع ،دانشگاه های کره باید یک برنامه آموزشی
به زبان کره ای ارائه کنند ،اما هزینه های تحصیل
بسیار باال هستند .بنابراین ،کشورها باید برنامه
های آموزشی کم هزینه ارائه کنند .همچنین ،این
برنامه های آمورشی باید در سطح ملی توسعه
یابند .ثانیا ،یک جامعه فرهنگی گرایشی است که
در سطح جهانی اتفاق می افتد و جامعه ایرانی
باید به صورت فعالی با این تغیرات مقابله کنند.
یکی از محدودیت های این تحقیق ،تاکید آن بر
سرمایه اجتماعی درک شده در سنجش سرمایه
اجتماعی است .بنابراین ،تحقیقات آینده باید
شاخص های مربوط به سرمایه اجتماعی (تعداد
دوستان صمیمی و همسایگان) را در نظر بگیرند.
به عالوه ،تحقیقات آینده باید تالش کنند تا

سرمایه های اجتماعی می توانند یک متغیر واسطه
در روابط بین استرس فرهنگ پذیری و افسردگی
در نوجوانان چند فرهنگی در نظر گرفته شوند.
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مدلهای موجود را مقایسه کنند .برای نمونه،
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