
4343

د وره ششم، شماره سوم، تابستان 1397 ReseaRch aRticle

The Effect of Meaning of life on the Relationship between Attitude toward Subs  tance Abuse and 
Depression

Saeed Mohammad Nia, Ali Mashhadi*

Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

ABSTRACT

*Corresponding Author: Ali Mashhadi

  E-mail: mashhadi@um.ac.i

Key words:

1. Depression
2. Subs tance-Related Disorders 
3. Chronic Disease

Introduction: Today, subs tance abuse is assumed as a chronic disease. Depression is one 

of the causes of attitude toward subs tance abuse in youth. In addition, subs tance abuse can 

be a direct result of the lack of meaning in life. There is a negative relationship between the 

lack of meaning in life and depression. The main goal of this s tudy was to tes t the role of 

meaning of life on the relationship between attitude toward subs tance abuse and depression in 

s tudents. Materials and Methods: Method of this s tudy was descriptive-correlational and 

samples were selected through a random sampling method. Results: A significant negative 

relationship has been observed between depression and the meaning in life. Furthermore, 

there was a significant negative correlation between the meaning of life and the attitude 

toward subs tance abuse. The results supported the effect of meaning in life on the relationship 

between depression and attitude toward subs tance abuse. Conclusion: There is a two-way 

relationship between depression and meaning in life. Depression, due to various causes, lead 

to reduced meaning in life. In turn, decreased meaning in life leads to feeling of disorientation 

and subsequently to subs tance abuse.

Article Info:

Received: 6 Jan 2018                                                     Revised:  4 Mar 2018                                           Accepted: 11 Mar 2018

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sh

ef
a.

6.
3.

43
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               1 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/shefa.6.3.43
http://shefayekhatam.ir/article-1-1747-fa.html


4444

د وره ششم، شماره سوم، تابستان 1397

تأثير معناي زندگي در رابطة بين نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر و افسردگي
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چــــــــكيد  ه

كليد   واژه ها:
1. افسردگی

ــا  ــط ب ــاالت مرتب 2. اخت
مــواد

3. بیماري مزمن

نگرش  از علت هاي  است. یکي  بیماري مزمن مطرح شده  به عنوان یك  مواد  امروزه سوء مصرف  مقدمه: 
نسبت به سوء مصرف مواد در جوانان افسردگي است. عاوه بر این سوء مصرف مواد مي تواند نتیجة مستقیم 
فقدان معنا در زندگی باشد. بین افسردگي و فقدان معنا در زندگی یك رابطة منفي وجود دارد. هدف اصلي 
ارتباط بین نگرش نسبت به سوء مصرف مواد و افسردگي در  این مطالعه بررسي نقش معناي زندگي در 
دانشجویان بود. موادوروشها: روش این مطالعه از نوع توصیفی -همبستگی بود و نمونه ها از طریق 
روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. يافتهها: بین افسردگی و معنای زندگی رابطة منفی معنی داری 
مشاهده شد. همچنین همبستگي منفی معنی داری بین معناي زندگي و نگرش نسبت به سوء مصرف مواد 
وجود داشت. نتایج حاكي از تأثیر معناي زندگي در ارتباط بین افسردگي و نگرش نسبت به سوء مصرف مواد 
است. نتيجهگيري: یك ارتباط دو سویه بین افسردگي و معناي زندگي وجود دارد. افسردگي در نتیجة 
عوامل مختلف منجر به كاهش معناي زندگي مي  شود. به نوبه خود، كاهش معناي زندگي منجر به احساسات 

مخرب و متعاقباً سوء مصرف مواد مي گردد.

اطالعات مقاله:
تاريخ د  ريافت: 16 دي 1396                                     اصالحيه: 13 اسفند 1396                                      تاريخ پذيرش: 20 اسفند 1396 
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مقدمه
پدیده هــای  زیانبارتریــن  از  مخــدر1  مــواد  ســوء مصرف 
جوامــع انســانی در عصــر حاضــر بــه شــمار مــی رود. امــروزه 
ــات مخــرب  ــواد مخــدر و تبع ــدگان م ــار ســوء  مصرف  كنن آم
ــث  ــه باع ــه ك ــترش یافت ــان گس ــان چن ــی از آن در جه ناش
بــه خطــر افتــادن امنیــت اجتماعــی همــگان شــده اســت. در 
ــدر  ــواد مخ ــدگان م ــوء مصرف كنن ــداد س ــان تع ــر جه سراس
ــت  ــة معاون ــه گفت ــا ب ــند و بن ــر می رس ــون نف ــه 190 میلی ب
كاهــش تقاضــا و توســعة مشــاركت های مردمــی ســتاد 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر كشــورمان بــا توجــه بــه نظارت هــای 
ــم 2 میلیــون و ۸0۸ هــزار  دقیــق و بررســی های مــوردی رق
ــواد  ــدگان م ــوء مصرف كنن ــار س ــن آم ــوان آخری ــر به عن نف

ــام شــده اســت. )1(. مخــدر اع
ــاالت  ــاری اخت ــخیصی آم ــای تش ــم راهنم ــت پنج در ویراس
روانــی )5Th Ed- DSM-5(2 اصطــاح اختــاالت مرتبــط بــا 
ــامل  ــانه ش ــامل 11 نش ــدر( ش ــواد مخ ــوء مصرف م ــواد )س م
مصــرف بیــش از حــد مــواد، میــل بــه مصــرف، صــرف وقــت 
ــرای  ــدید ب ــش ش ــواد، عط ــت آوردن م ــه دس ــرای ب ــاد ب زی
ایفــای نقش هــا و وظایــف اصلــی،  از  مصــرف، درمانــدن 
تشــدید مصــرف، رهــا كــردن فعالیت هــای شــغلی یــا تفریحــی 
ــن در  ــرار گرفت ــواد، ق ــر مصــرف م ــر اث ــا ب ــا كاهــش آن ه و ی
مخاطــره، مشــکات فیزیکــی یــا روانشــناختی، تحمــل و تــرک 

.)2( می باشــد 
ــوء مصرف  ــا س ــی ب ــدی3 باالی ــه هماین ــی ك ــی از اختاالت یک
ــه  ــگاه ب ــا ن ــه ب ــه ك ــواد دارد افســردگی4 اســت. همــان  گون م
پیشــینة پژوهشــی می تــوان دریافــت، شــیوع هماینــدی 
ــرآورد  ــواد 15/5 درصــد ب ــوء مصرف م ــاالنة افســردگی و س س

ــت )3(. ــده اس ش
ــامت  ــة س ــکات حیط ــایع ترین مش ــی از ش ــردگی یک افس
ــق  ــتن خل ــا داش ــال ب ــن اخت ــت )4( ای ــان اس روان در جه
افســرده در اكثــر ســاعات روز و تقریبــاً هــر روز، كاهــش بــارز 
ــا  ــش وزن ی ــا، كاه ــة فعالیت ه ــردن از هم ــذت ب ــا ل ــه ی عاق
اضافــه وزن جــدی بــدون رژیــم، بیخوابــی یــا پرخوابــی تقریبــاً 
همــه روزه، تحریك پذیــری یــا كنــدی روانــی حركتــی تقریبــاً 
ــاه افراطــی و  ــا احســاس گن ــی ارزشــی ی هــر روز، احســاس ب
نامتناســب، افــت تــوان تمركــز، افــکار تکــرار شــونده در مــورد 
ــی و  ــرد اجتماع ــي دار در كارك ــی معن ــال بالین ــرگ و اخت م

ــردد )2(. ــخص می گ ــغلی مش ش

ــه  ــاً ب ــان را تقریب ــن جوان ــردگي در بی ــیوع افس ــن ش محققی
انــدازة بزرگســاالن و 16 درصــد گــزارش نموده انــد؛ كــه 
ســوء مصرف  خودكشــي و  پیامدهایــی همچــون  مي توانــد 
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ــود و ب ــب ش ــواد را موج م
ــد )2( از  ــل نمای ــه تحمی ــه جامع ــي را ب ــاي هنگفت هزینه ه
ــر تغییــر خلــق و خــو  طرفــی دیگــر ســوء مصرف مــواد نیــز ب

ــی  ــیب های روان ــن آس ــی از بارزتری ــوده و یک ــر ب ــار مؤث و رفت
–اجتماعــی اســت )5( در دیــدگاه رشــدی شــکاف بزرگــی در 
ــردگی  ــال افس ــواد و اخت ــوء مصرف م ــان س ــاط می ــم ارتب فه
درجوانــان وجــود دارد )6(. همانطــور كــه می تــوان بــا نگاهــی 
ــأله  ــن مس ــة ای ــت، در مطالع ــته دریاف ــای گذش ــه پژوهش ه ب
چهــار فرضیــة اساســی موجــود اســت. فرضیــة اول بــا عنــوان 
فرضیــه خــود درمانــی بیــان می كنــد كــه مشــکل ســوء مصرف 
مــواد بــه عنــوان راه حلــی برای مشــکل افســردگی اســت. افراد 
بــا ابتــا بــه افســردگی و در نتیجــه  تجربــة عایــم افســردگی 
چــون خلــق منفــی در پــی ســوء مصرف مــواد به عنــوان 
راه حلــی بــرای تنظیــم نابســامانی های خلقــی خــود بــر 
ــوء مصرف  ــه س ــد ك ــان می كن ــة دوم بی ــا فرضی ــد. ام می آین
مــواد باعــث تغییــرات بیولوژیکــی شــده كــه در نهایــت خطــر 
ابتــا بــه افســردگی را افزایــش می دهــد. ایــن بــار ایــن 
ارتبــاط از زاویــة اولویــت بــه ســوء مصرف مــواد به عنــوان 
عاملــی تســریع كننــده در ابتــای افــراد بــه افســردگی اشــاره 
ــی مشــترک  ــه نقــش عوامل ــا ب ــة ســوم ام شــده اســت. فرضی
در پیدایــش ایــن دو اختــال اشــاره می كنــد، عواملــی چــون 
ــد  ــه می توانن ــرد ك ــترس در ف ــه اس ــی و تجرب ــار محیط فش
ــد و در  ــمار آین ــه ش ــال ب ــر دو اخت ــاز ه ــوان زمینه س به عن
ــن دو اختــال را محــور  ــة چهــارم هماینــدی ای ــت فرضی نهای
ــن  ــر هــدف ای ــز ب ــد )7(. در راســتای تمرك ــرار می ده نظــر ق
پژوهــش، كــه بررســی ســاز و كارهــای دخیــل در ایــن ارتبــاط 
ــه  ــرد ك ــاره ك ــات اش ــیاری از مطالع ــه بس ــوان ب ــت، می ت اس
ــر خروجــی درمــان  ــر منفــی ب ــد افســردگی تأثی نشــان داده ان
ــواد  ــوء مصرف م ــواه س ــته، خ ــواد داش ــوء مصرف م ــال س اخت
ــه شــود )9 ،۸(؛  ــد افســردگی در نظــر گرفت ــوان هماین ــه عن ب
یــا پیامــد افســردگی بــه شــمار آیــد )10(. در برخــی مطالعــات 
ــش و شــدت  ــر پیدای ــذار ب ــل تأثیرگ ــی از عوام افســردگی یک
اختــال ســوء مصرف مــواد اســت )11(. حــال مســأله اساســی 
كــه ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخگویی بــدان اســت مربــوط 
ــه  ــال ب ــن دو اخت ــدة  ای ــاط دهن ــای ارتب ــاز و كاره ــه س ب
ــن اســت كــه  ــارت دیگــر ســؤال ای ــه عب یکدیگــر می باشــد؛ ب
ــذار  ــاط تأثیرگ ــن ارتب ــراری ای ــد در برق ــری می توان ــه متغی چ
ــاره ســاز و كارهــای دخیــل در  بــه شــمار آیــد؟ اگــر چــه درب
ــت  ــده اس ــی ش ــای فراوان ــال پژوهش ه ــن دو اخت ــاط ای ارتب
امــا شــواهد اندكــی در ایــن ارتبــاط در دســت اســت )13 ،12(.

ــواد  ــوء مصرف م ــردگی و س ــاط افس ــارة ارتب ــات درب  تحقیق
ــزان  ــال می ــرای مث ــوده اســت، ب ــز ب ــر انگی ــیار مناقشــه ب بس
ــر )16-14( و  ــواد باالت ــوء مصرف م ــا س ــردگی ب ــم افس عای
پایین تــر )1۸ ،17( مرتبــط بــوده اســت. نــگاه بــه پژوهش هــای 
ــج ممکــن اســت  گذشــته نشــان خواهــد داد كــه تفــاوت نتای
حاصــل ویژگی هــای تحقیقــات گذشــته همچــون نمونه گیــری 
ــی(،  ــا طول ــی ی ــق )مقطع ــرح تحقی ــال(، ط ــا نرم ــی ی )بالین
ــای  ــون میانجی ه ــت آزم ــه جه ــی نمون ــدازة كاف ــس و ان تجان
ــر  ــان دو متغی ــاط می ــه در ارتب ــی ك ــند. در حال ــاط باش ارتب

1 Subs tance abuse
2 Diagnos ic of s ts tidtical manual of mental disorder

3 Comorbidity
4 Depression
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ــا  ــه آن ه ــرا ك ــتند، چ ــت هس ــز اهمی ــیار حائ ــا بس میانجی ه
ــرای  ــه ب ــد ك ــایی كنن ــی را شناس ــر گروه های ــد زی می توانن

ــود )19(. ــد ب ــا نامناســب خواهن ــان مناســب ی درم
ــر  ــش متغی ــی نق ــینة پژوهش ــه پیش ــه ب ــه توج ــن زمین در ای
معنــای زندگــی را به عنــوان میانجــی ارتبــاط افســردگی 
ــدان  ــو فق ــك س ــد. از ی ــته می كن ــواد برجس ــوءمصرف م و س
معنــای زندگــی می توانــد ناشــی از كاهــش فعالیت هــای 
معنــي دار و ســوگیری های شــناختی باشــد كــه دو نشــانة 
ــق  ــو طب ــر س ــد. از دیگ ــمار می آین ــه ش ــردگی ب ــکار افس آش
ــی از  ــا در زندگ ــود معن ــولنبرگ5 نب ــون و ش ــات ملت تحقیق
ــه فشــارهای اجتماعــی  ــق افزایــش مــال و حساســیت ب طری

احتمــال ســوء مصرف مــواد را افزایــش می دهــد )20(.
ــه  ــاد ب ــی، اعتق ــای زندگ ــه معن ــد ك ــنهاد می كن ــوم پیش یال
جهــان در یــك الگــوی هدفمنــد اســت كــه می توانــد از 
ــا معنویــت سرچشــمه بگیــرد )21(. ریکــر مفاهیــم  مذهــب ی
متعــدد را تلفیــق نمــوده و احســاس هدفمنــدی )وجــود اهداف 
لذت بخــش و مهــم در حوزه هــای مختلــف زندگــی( و انســجام 
)پیوســتگی و تطابــق حوزه هــای مختلــف هدف گــذاری شــده( 

ــد )22(. ــی می كن ــی معرف ــای زندگ را معن
امــور  در  افــراد  فعــال  مشــاركت  كاهــش  بــا  افســردگی 
ــن  ــد. در ای ــی می انجام ــای زندگ ــدان معن ــه فق ــش ب لذت بخ
زمینــه توجــه بــه نظــر ســالواتور مــادی6 دربــارة نــوروز وجــودی 
ــه تعریــف می كنــد:  ــوروز وجــودی را اینگون راه گشاســت؛ وی ن
ــور  ــی. همانط ــی هدف ــی و ب ــی حس ــی، ب ــی معنای ــالت، ب كس
ــز آن از افســردگی دشــوار اســت.  كــه مشــاهده می گــردد تمای
مــادی ســپس تأكیــد می كنــد كــه غلبــه بــر نــوروز وجــودی و 
دســتیابی بــه معنــای زندگــی از راه به دســت گرفتــن تصمیمات 
ممکــن خواهــد شــد. در راه تســلط بــر زندگــی و اضطراب هــای 
آن مــادی مفهــوم پایمــردی را معرفــی می كنــد، مفهومــی 
كــه تركیبــی اســت از درگیــر شــدن، كنتــرل كــردن و چالــش 
داشــتن بــا اتفاقــات بــرای رســیدن بــه معنــای زندگــی. افــراد 
و  می كننــد  دوری  زندگــی  مهــم  فعالیت هــای  از  افســرده 
ــال  ــت انجــام اعم ــد. اهمی ــق می اندازن ــه تعوی ــور را ب انجــام ام
ــد در  ــی دارن ــای زندگ ــا در معن ــه آن ه ــی ك ــد و نقش هدفمن
رویکردهــای عمــل محــور روشــن تر خواهــد شــد. رویکردهــای 
عمــل محــور در روانشناســی معنــای زندگــی را در چهارچــوب 
ــر  ــی ب ــه و منته ــك برنام ــر ی ــی ب ــت مبتن ــی از فعالی نظام
ــکی7  ــه تومازس ــن زمین ــد. در ای ــف می كنن ــدف تعری ــك ه ی
ــه  ــه ب ــد ك ــف می كن ــی تعری ــا بخش ــاختار معن ــت را س فعالی
ــا در  ــه م ــن اینک ــرد نظــم می بخشــد. بنابرای ــی ف ــت زندگ كلی
ــه  ــه فعالیــت بزنیــم ب ــر اهــداف دســت ب چهارچــوب مبتنــی ب
ــاوه  ــراد افســرده ع ــا اف ــد داد )23(. ام ــا خواه ــان معن زندگیم
ــان مشــکل  ــه گریب ــر دســت كشــیدن از فعالیت هــا دســت ب ب
ــوراجاكول و  ــتند. س ــی هس ــای زندگ ــرای معن ــز ب ــری نی دیگ
ــه  ــدیدی ب ــل ش ــرده می ــراد افس ــد اف ــان می كنن ــکاران بی هم
معنــا كــردن تجربه شــان از افســردگی دارنــد )24(. آن هــا مــی 

ــر  ــه ای را از س ــن تجرب ــن چنی ــد ای ــرا بای ــد چ ــد بدانن خواهن
ــوده  ــج بیه ــن رن ــه ای ــد ك ــد دریابن ــاز دارن ــد و نی می گذراندن
نبــوده اســت و اینکــه هدفــی در آن وجــود داشــته اســت امــا 
طبــق نظــر هیکــس و كینــگ عاطفــة منفی ناشــی از افســردگی 
ــردن  ــث محدودك ــل از آن باع ــناختی حاص ــای ش و تحریف ه
دیــد فــرد در ارزیابــی زندگیــش و در نهایــت بــه كاهــش معنــای 
زندگــی او منجــر خواهــد شــد. ســردرگمی و كاهــش معنــا در 
ــی  ــودن زندگ ــمند ب ــس ارزش ــزول ح ــان دهندة ن ــی، نش زندگ
ــة منفــی  و بیانگــر ایــن عقیــده اســت كــه زندگــی یــك تجرب
ــم  ــری اهــداف مه ــرای پیگی ــت مشــوقی ب ــن حال اســت. در ای
وجــود نــدارد و حتــی افــراد دچــار ســردرگمی در مــورد خــود 
ــه ســوءمصرف  و زندگــی هســتند. در ایــن وضعیــت گرایــش ب
مــواد می توانــد یــك انتخــاب بــرای تســکین هیجانــات منفــی و 

ــا یــك اجبــار در نتیجــة فشــارهای محیطــی باشــد. ی
فرانــکل معتقــد بــود كــه نبــود معنــا و خــاء وجــودی همــراه 
ــواد  ــه ســوء مصرف م ــد ب ــی می توان ــت زندگ ــا تعارضــات ثاب ب
به عنــوان یــك منبــع تســکین منجــر شــود )25(. نبــود معنــا 
ــت؛  ــل اس ــل دو عام ــودی حاص ــاء وج ــا خ ــی و ی در زندگ
ــات  ــی از حیوان ــل و جدای ــس از تکام ــر پ ــه بش ــت اینک نخس
پســت تر، ســائقه ها و غرایــزی كــه رفتــار حیوانــی او را جهــت 
ــود  ــز ب ــظ او نی ــاً حاف ــرد و ضمن ــت می ك ــید و هدای می بخش
ــه انتخــاب  ــه ب از دســت داد و انســان مجبــور شــد كــه فعاالن
ــنن  ــه آداب و س ــر اینک ــردازد. دیگ ــد بپ ــام می ده ــه انج آنچ
و ارزش هــای قالبــی رفتــار او را هدایــت نمی كنــد. ایــن 
ــی  ــی حوصلگ ــت و ب ــکل مال ــه ش ــب ب ــودی اغل ــاء وج خ
پیوســته خودنمایــی می كنــد، ایــن مطالــب منطبــق بــر 
گفتــة شــوپنهاور اســت كــه: »بشــر محکــوم ابــدی كشــمکش 
ــك ســو و  ــان دو قطــب متضــاد پریشــانی و اضطــراب از ی می
انــدوه و مــال از ســوی دیگرســت«. تنهــا شــمار معــدودی را 
ــن  ــان ای ــد از قربانی ــد، نبای ــه خودكشــی می زنن ــه دســت ب ك
ــه حســاب آورد، بلکــه پدیده هــای بســیاری  خــاء وجــودی ب
ــن  ــب همی ــز از عواق ــان نی ــواد در جوان ــرف م ــه مص از جمل

ــتند )26(. ــوع هس ــاس نامطب احس
ــه دلیــل  ــرادی هســتند كــه ب ســوء مصرف كننــدگان مــواد اف
خــاء وجــودی ناخشــنودی را تجربــه می كننــد و بــرای 
مقابلــه بــا ناخشــنودی و تســکین دردهــای هیجانــی بــه مــواد 
روی می آورنــد. ایــن گرایــش بــه مصــرف مــواد در ســه ســطح 
ــواد(،  ــرف م ــورد مص ــراد در م ــرش اف ــر نگ ــناختی )تغیی ش
عاطفــی )تغییــر احســاس افــراد در مــورد موقعیت هــای 
مرتبــط بــا مصــرف مــواد( و رفتــاری )مشــاركت در فعالیت های 
منتهــی بــه مصــرف مــواد( رخ می دهــد. امــا ایــن شــکل رفتــار 
غیــر انطباقــی اســت، چــون مــواد ســازوكار مقابلــة كوتاه مــدت 
اســت و ریشــة ناخشــنودی یعنــی فقــدان معنــا در زندگــی را 

ــد )22(. ــان نمی ده ــرد نش ــه ف ب

بــا توجــه بــه شــواهد ذكــر شــده و اهمیــت پژوهــش در زمینــة 
ارتبــاط میــان ایــن متغیرهــای كلیــدی هــدف پژوهــش حاضــر 

5 Melton and Schulenberg
6 Salvatore Maddi
7 Tomaszewski
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بررســی نقــش میانجــی احســاس معنــا در زندگــی در رابطــة 
میــان افســردگی و نگــرش نســبت بــه مصــرف مــواد می باشــد.

مواد و روش ها
ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــات توصیفــی -همبســتگی و 

اســت. ســاختاری  معــادالت  مدل یابــی 
آزمودنی هــا: جامعــة آمــاری را دانشــجویان دانشــگاه شــیراز 
تشــکیل می دادنــد. 260 دانشــجو از طریــق روش نمونه گیــری 
تصادفــی انتخــاب شــدند. انتخــاب حجــم نمونــه بــا توجــه بــه 
ــرای پژوهش هــای رابطــه ای و اضافــه شــدن  مقــدار حداقــل ب
حداقــل 30 نمونــه بــرای هــر متغیــر اســت. بدیــن گونــه كــه از 
بیــن دانشــکده ها بــه تصــادف ســه دانشــکده و در مرحلــة بعــد 
كاس هایــی از ایــن دانشــکده ها بــه تصــادف انتخــاب شــدند. 
260 پرسشــنامه توزیــع گردیــد و پژوهشــگر بعــد از بــه اطــاع 
ــا  ــت آزمودنی ه ــورت رضای ــق در ص ــوع تحقی ــاندن موض رس
نحــوة   بــه  راجــع  را  الزم  توضیحــات  همــکاری،  جهــت 
ــگر  ــن پژوهش ــی داد. همچنی ــه م ــنامه ها ارائ ــل پرسش تکمی
ــنامه ها  ــج پرسش ــه نتای ــی داد ك ــان م ــا اطمین ــه آزمودنی ه ب
ــان داده  ــی رود و اطمین ــه كار م ــش ب ــن پژوه ــرای ای ــا ب تنه
شــد كــه پاســخ های آزمودنــی محرمانــه باقــی خواهــد مانــد و 
همچنیــن نیــازی بــه ذكــر نــام و نــام خانوادگــی در پرسشــنامه 
نیســت. پــس از جمــع آوری پرسشــنامه ها، داده هــا بــا اســتفاده 
 AMOS ــزار ــخة 20 نرم اف ــراز SPSS و نس ــخة 21 نرم اف از نس
تحلیــل شــده و بــا روش مدلســازی معــادالت ســاختاری مــورد 

بــرازش قــرار گرفــت.
ابزار

از  پرسشــنامه  ایــن  جمعيت شــناختی:  پرسشــنامة  
تعــدادی ســؤال تشــکیل می شــد كــه متغیرهایــی چــون ســن، 
جنــس، وضعیــت تأهــل، مقطــع تحصیلــی و رشــتة تحصیلــی 

می ســنجید. را 
ــون  ــاه(8: آزم ــرم كوت ــک )ف ــردگی ب ــنامة افس پرسش
افســردگی بــك یکــی از متــداول تریــن مقیاس هــای افســردگی 
ــال 1961  ــش در س ــك و همکاران ــط آرون ب ــه توس ــت ك اس
منتشــر شــد و دارای دو فــرم بلنــد و كوتــاه اســت كــه فــرم بلند 
ــود  ــکیل می ش ــاده تش ــاه از 13 م ــرم كوت ــاده و ف دارای 21 م
ــاس 13 ســؤالی اســتفاده شــده  ــن پژوهــش از مقی )27(. در ای
اســت. عبــارات ایــن پرسشــنامه بــا چهــار حالــت بــود كــه بــر 
اســاس پاســخ نمــرات 1-2-3-4 امتیازدهــی شــد و در نهایــت 
ــی  ــی ایران ــود. در هنجاریاب ــره ب ــب نم ــکان كس ــا 52 ام از 0 ت
ضریــب پایایــی بــه روش آلفــای كرونبــاخ 0/۸9 بــرای ایــن فــرم 

ــه دســت آمــده اســت )2۸(. ب

ــؤالی  ــون 32 س ــن آزم ــواد: ای ــه م ــرش ب ــنامة نگ پرسش
ــی توســط نظــری ســاخته  ــزار خــود گزارش ده ــن اب اســت. ای
ــود و  ــذاری می ش ــی نمره گ ــورت لیکرت ــه ص ــت و ب ــده اس ش
ــه  ــه اعتیــاد ب ــا نگــرش مثبــت ب در مــورد ماده هــای مســاعد ی

هــر یــك از پاســخ های "كامــًا موافقــم، موافقــم، نظــری نــدارم، 
مخالفــم، كامــًا مخالفــم" بــه ترتیــب نمره هــای 5 ،4 ،3 ،2 ،1 
داده می شــود و در مــورد ماده هــای نامســاعد یــا نگــرش منفــی 
ــود.  ــام می ش ــوس انج ــب معک ــذاری به ترتی ــاد، نمره گ ــه اعتی ب
ــا  ــن پرسشــنامه بیــن 32 ت ــرد در ای ــن دامنــة نمــرات ف بنابرای
ــانگر  ــر نش ــرة باالت ــب نم ــود و كس ــد ب ــان خواه 160 در نوس
ــه اعتیــاد و مصــرف مــواد  نگــرش مســاعد و مطلــوب نســبت ب
ــی  مخــدر اســت. اعتبــار صــوری و محتوایــی و همچنیــن پایای
فــرم مــوازی و همســانی درونــی ایــن مقیــاس مطلــوب گــزارش 
شــده اســت. عــاوه بــر آن میــزان همســانی درونــی ایــن آزمــون 
توســط ضریــب آلفــای كرونبــاخ 0/۸9 محاســبه شــد كــه از نظر 

ــد می باشــد )29(. ــورد تأیی ــای روانســنجی م معیاره
-31-29-2۸-26-21-11-۸-6-4-1( منفــی  نگــرش  گویه هــای 

32( هســتند كــه برعکــس نمره گــذاری می شــود. ایــن آزمــون 
شــامل ســه زیــر مقیــاس شــناختی )1۸-16-15-14-12-9-7-2-

19-20-21-22-27(، عاطفــی )4-6-10-29-30-32( و رفتــاری 
اســت.  )31-2۸-26-25-24-23-17-13-11-۸-5-3-1(

پرسشــنامة معنــای زندگــی )PMI(9: ایــن آزمــون 16 ســؤالی بــر 
اســاس مقیــاس 7 درجــه ای )كامــًا مخالفــم تــا كامــًا موافقــم( بــر 
اســاس جمــع ابعــاد انســجام و هــدف مشــتق از نســخة 4۸ ســؤالی 
ــه زندگــی تنظیــم شــده  تجدیــد نظــر شــدة نگــرش چنــد بعــدی ب
ــًا  ــتقیم، كام ــورت مس ــه ص ــا ب ــة ماده ه ــذاری هم ــت. نمره گ اس
موافقــم نمــرة 7 و كامــًا مخالفــم نمــرة 1 می باشــد. جمــع نمــرات از 
16 تــا 112 می باشــد كــه نمــرات باالتــر نشــان دهندة احســاس قــوی 
ــه ای در زندگــی،  ــی، داشــتن برنام ــودن اهــداف دســت یافتن از دارا ب
احســاس جهــت دار بــودن، احســاس زندگــی بــا علــت و در كل فهمــی 
بــه طــور منطقــی پیوســته از خــود، دیگــران و زندگــی داشــتن اســت. 
ــه  ــی ب ــه روش بازآزمای ــاخ 0/91 و ب ــای كرونب ــا روش آلف ــی ب پایای
فاصلــة 4 تــا 6 هفتــه 0/90 بــه دســت آمــده اســت. همچنیــن ایــن 
مقیــاس بــه طــور معنــي داری بــا تعــدادی متغیــر مربوطــه همچــون 
بهزیســتی جســمانی و روانشــناختی، ســامت جســمانی، یکپارچگــی 
خــود، كنتــرل درونــی، رضایــت از زندگــی، ارزش هــای متعالــی و نبــود 

حــس افســردگی همبســته بــوده اســت )30(.

يافته ها
از 260 نفــر نمونــة پژوهــش، تعــداد 1۸2 نفــر زن )معــادل70 
ــر  ــد. 2 نف ــادل )30 درصــد( بودن ــرد مع ــر م درصــد( و 7۸ نف
وضعیــت تحصیلــی خــود را بیــان نکردنــد )معــادل 0/۸ درصد( 
4 نفــر دیپلــم )1/5 درصــد( 23۸ نفــر مقطــع لیســانس )معادل 
ــد(  ــانس )6/2 درص ــوق لیس ــع ف ــر مقط ــد( 16 نف 91/5 درص
ــرد  ــد( و 45 نف ــادل ۸1/9 درص ــرد )مع ــر مج ــد. 213 نف بودن
متاهــل )معــادل 17/3 درصــد( و 2 نفــر مطلقــه )معــادل 0/0۸ 
ــا  ــازة ســنی 20 ت ــد. همــة شــركت كننده ها در ب درصــد( بودن

30 ســال بودنــد.
و  معیــار  انحــراف  میانگیــن،  در جــدول 1  بعــدی  گام  در 
همبســتگی درونــی بیــن متغیرهــای پژوهــش بیان شــده اســت.

8 Beck depression short inventory )BDI-S(
9 Personal meaning index
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ــر  ــه متغی ــر س ــود ه ــاهده می ش ــدول 1 مش ــه در ج چنانک
دارای  مــواد  بــه  نگــرش  و  زندگــی  معنــای  افســردگی، 
ــج  ــة نتای ــة ارائ ــد. در ادام ــا یکدیگرن ــي دار ب ــتگی معن همبس
تحلیــل داده هــا، بــا توجــه بــه پیشــینة پژوهشــی ذكــر شــده 
در بــاال مــدل فرضــی پژوهــش مبنــی میانجی گــری احســاس 
معنــا در زندگــی در ارتبــاط میــان شــدت افســردگی و 
ــر 1( و در جهــت  ــه مصــرف و مــواد ترســیم )تصوی گرایــش ب
روشــن شــدن معنــي داری مســیرهای ترســیم شــده ضرایــب 
مســیرهای مســتقیم میــان متغیرهــا در جــدول 2 نشــان داده 

شــده اســت.
همانطــور كــه در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت ضرایــب 
اســتاندارد افســردگی بــه معنــا 0/16، معنــا بــه بعــد نگــرش 
ــای  ــق معن ــردگی از طری ــه افس ــا ك ــن معن ــت. بدی 0/1۸ اس
ــی كننــدة معنــادار نگــرش بــه مصــرف  ــی پیش بین زندگ
مــواد بــود. نتایــج حاصــل از روابــط واســطه ای نیــز در جــدول 

3 نشــان داده شــده اســت.
ســؤال اساســی كــه ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن اســت، مربــوط 
ــواد  ــه م ــر نگــرش ب ــر غیرمســتقیم افســردگی ب ــدازة اث ــه ان ب

ــر  ــدازة اث ــت. ان ــی اس ــای زندگ ــری معن ــق میانجی گ از طری
ــر  ــن اث ــت. ای ــرش 0/41 اس ــر نگ ــردگی ب ــتقیم افس غیرمس
ــای  ــه گوی ــد ك ــي دار بودن ــطح 0/06 معن ــتقیم در س غیرمس

ــت. ــی اس ــای زندگ ــری معن ــش میانجی گ نق
جهــت آزمــودن همزمــان روابــط مفــروض بیــن متغییرهــاي 
پژوهــش از روش الگویابــی معــادالت ســاختاري اســتفاده 
ــیم و  ــدل ترس ــزار AMOUS21، م ــتفاده از نرم اف ــا اس ــد. ب ش
ــر 1  ــه در تصوی ــور ك ــد. همانط ــزار گردی ــا وارد نرم اف داده ه
ــجام  ــدف، انس ــردگی، ه ــای افس ــردد متغیره ــاهده می گ مش
)ابعــاد معنــای زندگــی(، شــناختی، عاطفــی و رفتــاری )ابعــاد 
ــاهده  ــای مش ــوان متغییره ــواد( به عن ــرف م ــه مص ــرش ب نگ
شــده وارد مــدل شــده و متغیرهــای معنــای زندگــی و نگــرش 
ــون وارد  ــای مکن ــوان متغیره ــدر به عن ــواد مخ ــرف م ــه مص ب

مــدل شــده اند.
ــاخص های  ــنهادی از ش ــدل پیش ــرازش م ــی ب ــرای بررس ب
ایــن  رایج تریــن  می كنیــم.  اســتفاده  بــرازش  نیکویــی 
ــت  ــی اس ــذور خ ــارة مج ــی آم ــاخص احتمال ــاخص ها، ش ش
ــرازش شــده و ماتریــس  كــه اهمیــت اختــاف بیــن مــدل ب

جدول 1- میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش.

تصوير 1- مدل رابطة بین افسردگی، معنای زندگی و نگرش نسبت به مواد.

جدول 2- ضرایب ساختاری داده ها.

جدول 3- اثر غیرمستقیم افسردگی با میانجی گری معنای زندگی بر نگرش نسبت به مواد مخدر.
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كوواریانــس ناشــی از نمونــة مشــاهده شــده را بیــان مــی دارد. 
ــه لحــاظ آمــاری معنــی دار  ــن آن مجــذور خــی كــه ب بنابرای
ــاً معــرف و نماینــدة  نیســت نشــان می دهــد كــه مــدل دقیق
داده هــای مشــاهده شــده نمی باشــد. نکتــة مهــم ایــن 
ــاف  ــتنباطی، اخت ــای اس ــایر آزمون ه ــد س ــه همانن اســت ك
ــی  ــن زمان ــت. بنابرای ــه اس ــم نمون ــر از حج ــکور متأث كایس
كــه حجــم نمونــه زیــاد باشــد، احتمــاالً اختــاف كمــی بیــن 
ــة  ــرازش شــده و ماتریــس كوواریانــس ناشــی از نمون مــدل ب
ــرازش  ــبی ب ــور نس ــه ط ــه ب ــود ك ــد ب ــده خواه ــاهده ش مش
ــن منظــور، پژوهشــگران  ــه همی ــد. ب ــی را نشــان می ده خوب
جهــت ارزیابــی نیکویــی بــرازش از چندیــن شــاخص ارزیابــی 
اســتفاده می كننــد كــه عبارتنــد از شــاخص نیکویــی بــرازش 
 11)AGFI( ــرازش اصــاح شــده ــی ب )GFI(10، شــاخص نیکوی
ــن  ــر ای ــاً مقادی ــتاندارد )NFI(12. اساس ــرازش اس و شــاخص ب
شــاخص ها متأثــر از عوامــل بیرونــی و نامعلــوم )ماننــد 
ــا  ــند ت ــا( می باش ــا ومعرف ه ــداد گویه ه ــه و تع ــم نمون حج
اینکــه ناشــی از نقــص در بــرازش مــدل باشــند. یعنــی، اگــر 
در تحلیــل بــرازش مناســبی وجــود نــدارد، بــه علــت عوامــل 
بیرونــی اســت و ماهیــت مــدل مســبب آن نیســت. در مقابــل 
شــاخص های بــرازش ماننــد شــاخص بــرازش اینکــری منتــال 
)IFI(13، شــاخص تطبیقــی بــرازش )CFI(14 و ریشــة میانگیــن 
ــر تحــت  ــب )RMSEA(15 كمت ــرآورد خطــای تقری مجــذور ب
تأثیــر عوامــل مزاحــم و بیرونــی قــرار می گیرنــد و نتیجــة بــه 
ــدل اســت؛  ــرازش م ــن نقــص در ب ــده بیشــتر مبی دســت آم
ــه  ــدارد، ب ــرازش مناســبی وجــود ن ــل ب ــر در تحلی ــی، اگ یعن
ــر عوامــل  ــر تحــت تأثی ــت ماهیــت مــدل آن اســت وكمت عل

ــی اســت )31(. مزاحــم و بیرون

ــان  ــدول 4 نش ــش در ج ــنهادي پژوه ــاي پیش ــرازش الگوه ب
ــاهده  ــدول 4 مش ــه در ج ــه ك ــان  گون ــت .هم ــده اس داده ش
ــان  ــده نش ــت آم ــه دس ــی ب ــاخص هاي برازندگ ــود، ش می ش
ــی  ــرازش خوب ــش از ب ــنهادي پژوه ــاي پیش ــد الگوه می ده
برخــوردار می باشــند. نتایــج بــه دســت آمــده نشــان می دهــد 
میــان  رابطــة  در  زندگــی  معنــای  میانجی گــري  مــدل 
افســردگی و نگــرش بــه مصــرف مــواد از بــرازش بســیار خوبــی 

ــت. ــوردار اس برخ

بحث و نتيجه گيری

ــه  ــبت ب ــرش نس ــة نگ ــی رابط ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ه
ــای  ــری معن ــا میانجی گ ــردگی ب ــدر و افس ــواد مخ ــرف م مص
ــر اســاس اولیــن یافتــة پژوهــش حاضــر بیــن  ــود. ب زندگــی ب
ــه  افســردگی و معنــای زندگــی رابطــة منفــی و معنــی داری ب

دســت آمــد. ایــن یافته هــا بــا یافته هــای گــزارش شــده 
ــویی دارد )26 ،23(. ــر همس ــگران دیگ ــط پژوهش توس

در تبییــن ایــن یافتــة پژوهشــی می تــوان بــه عــوارض تجربــة 
افســردگی اشــاره كــرد. همانطــور كــه پژوهــش )24( نیز نشــان 
ــركت كنندگان در  ــه ش ــت ك ــده اس ــث ش ــردگی باع داد، افس
ــار  ــش كن ــای لذت بخ ــال در هدف ه ــاركت فع ــش از مش پژوه
بکشــند. و در واقــع افســردگی بــا محــدود كــردن فعالیت هــای 
فــرد بــه پیگیــری اهــداف و معنــای حاصــل از انســجام آن ها در 
زندگــی فــرد لطمــه وارد مــی آورد. همچنیــن در ایــن پژوهــش 
بیــان شــده اســت كــه افســردگی یــك عامــل مهــم در افزایــش 
دادن ســؤاالت مربــوط بــه معنــای زندگــی در ایــن افــراد شــده 
اســت )25(. ســؤاالتی كــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای 
ــه درســتی پاســخ داده نمی شــوند و  ــرد افســرده ب شــناختی ف

ــه فقــدان هدفمنــدی و انســجام فــرد می انجامنــد. ب
از دیگــر ســو همچنیــن می تــوان بــه دیگــر یافتــة ایــن پژوهــش 
اشــاره كــرد كــه بیــن معنــای زندگــی و هــر ســه زیــر مقیــاس 
ــه ای  ــاری( رابط ــی و رفت ــناختی، عاطف ــاد )ش ــه اعتی ــرش ب نگ
ــا  ــه همســو ب ــن یافت ــد. ای ــه دســت آم ــي داری ب ــی و معن منف
پژوهش هــاي )33 ،32 ،25( اســت كــه نشــان داد افــرادی كــه 
ســوء مصرف دارو دارنــد بــه طــور معنــي داری ســطح پایینــی از 
معنــا در زندگــی در مقایســه بــا افــراد عــادی دارنــد. در تبییــن 
ایــن یافتــه می تــوان بــه پژوهــش )34( اشــاره كــرد كــه نشــان 
داد تغییــر نگــرش افــراد در ســطح باورها، مثبت شــدن احســاس 
آن هــا نســبت بــه مصــرف مــواد و مشــاركت مصــرف داروهــای 
ــناختی  ــش روانش ــش تن ــرای كاه ــا ب ــع تاش ه ــدر در واق مخ
ــن پژوهــش پیشــنهاد  ــی اســت. ای ناشــی از احســاس بی معنای
ــه مــواد در  می كنــد كــه برنامــة جلوگیــری و توقــف گرایــش ب
ابعــاد شــناختی، رفتــاری و هیجانــی بایــد شــامل اجزایــی باشــد 
جهــت كمــك بــه افــراد بــرای پیــدا كــردن اهــداف و انســجام 
رضایت بخــش در تجــارب روزانه شــان را شــامل شــود )33(. 
چــرا كــه طبــق دیــدگاه وجــودی در روانشناســی، افــرادی بهتــر 
ــن  ــال یافت ــه دنب ــه ب ــد ك ــار آین ــا كن ــا موقعیت ه ــد ب می توانن
معنــی در اهــداف بــوده و در هــر موقعیتــی بر اســاس چهارچوب 
درونــی و منســجم، معنــا را اســتنباط كننــد )35(. از دیگــر ســو 
ــت همچــون  ــای معنوی ــر مؤلفه ه پژوهــش )36( نشــان داد، زی
معنایابــی در زندگــی، پیش بینــی كننــدة ســطح كیفیــت 
زندگــی در معتــادان گمنــام اســت. ایــن مؤلفه هــا رابطــة مثبــت 
بــا كیفیــت زندگــی در افــراد معتــاد دارد. در مجمــوع می تــوان 
ــه  ــکل ك ــة فران ــن نظری ــش از ای ــای پژوه ــه یافته ه ــت ك گف
ــه ســوء مصرف دارو  ــد منجــر ب فقــدان معنــا در زندگــی می توان

ــد )25(. ــت می كنن ــود، حمای ش

10 Goodness of fit index
11 Adjus ted goodness of fit index
12 Normed fit index

13 Incremental fit index
14 Comparative fit index
15 Root mean square error of approximation

جدول4 - نتایج حاصل از الگویابی معادالت ساختاری.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sh

ef
a.

6.
3.

43
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                               7 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/shefa.6.3.43
http://shefayekhatam.ir/article-1-1747-fa.html


5050

د وره ششم، شماره سوم، تابستان 1397

ــطة  ــش واس ــش از نق ــن پژوه ــی، ای ــة كل ــوان یافت ــا به عن ام
معنــا در زندگــی در ارتبــاط بیــن افســردگی و نگــرش نســبت 
ــه  ــطه ب ــر واس ــن متغی ــرد. ای ــت ك ــواد حمای ــرف م ــه مص ب
ــال  ــن دو اخت ــاالی ای ــدی ب ــی هماین ــدن چگونگ ــن ش روش
ــاط  ــه ارتب ــرد ك ــه ك ــد توج ــدا بای ــرد. ابت ــد ك ــك خواه كم
میــان افســردگی و معنــای زندگــی دو ســویه اســت. بــه 
ــه  ــی ب ــا در زندگ ــود معن ــه نب ــگاه ك ــن ن ــار ای ــی در كن عبارت
ــه افســردگی  ــرد ب ــم افســردگی می انجامــد ابتــا ف ــروز عای ب
ــای  ــش معن ــه كاه ــه ب ــز در ادام ــر نی ــف دیگ ــل مختل ــه عل ب
ــا توجــه بــه تعریــف  زندگــی شــخصی فــرد می انجامــد؛ كــه ب
ریکــر )30( از معنــای شــخصی زندگــی كــه در ایــن پژوهــش 
به عنــوان ســازة میانجــی اســتفاده شــد؛ بــه احســاس ضعیفــی 
ــه ای در  ــتن برنام ــی، نداش ــت یافتن ــداف دس ــودن اه از دارا ب
زندگــی، احســاس بــی جهــت بــودن، احســاس زندگــی بــدون 
علــت مشــخص و در كل باعــث نبــود فهمــی بــه طــور منطقــی 
ــن  ــد و از ای ــی می انجام ــران و زندگ ــود، دیگ ــته از خ و پیوس
طریــق بــه روی آوردن فــرد بــه مصــرف مــواد جهــت كاهــش 
ــة  ــا یافت ــو ب ــه همس ــن یافت ــد. ای ــی می انجام ــات منف احساس
ــراد  ــد اف ــوان می كنن ــه عن هیکــس و كینــگ16 )37( اســت ك
ــر  ــان ب ــای زندگی ش ــارة معن ــؤال هایی درب ــه س ــخ ب در پاس
اســاس وضعیــت عاطفــی و خلقشــان دســت بــه ارزیابــی خــود 
ــت  ــد. در حقیق ــان می كنن ــود را بی ــی خ ــای زندگ زده و معن
ــه تبــع آن وضعیــت شــناختی آن هــا در بکارگیــری  خلــق و ب
ــان  ــای زندگی ش ــراد از معن ــی اف ــیع در ارزیاب ــوب وس چهارچ

ــه در  ــد ك ــان می كنن ــان بی ــن محقق ــزایی دارد. ای ــر بس تأثی
ــراد  ــه اف ــت ك ــل اس ــتر محتم ــت بیش ــی مثب ــت خلق وضعی

ــد! ــان ببینن ــه جــای درخت جنــگل را ب
ــی  ــای زندگ ــش معن ــت نق ــش از اهمی ــن پژوه ــای ای یافته ه
ــت  ــواد حمای ــوء مصرف م ــردگی و س ــان افس ــاط می در ارتب
گفــت  می تــوان  پژوهشــی  پیشــنهاد  به عنــوان  می كنــد. 
عــوارض  از  یکــی  به عنــوان  شــخصی  معنــای  كاهــش 
ــان بایــد مــورد توجــه  ــان و جوان افســردگی به ویــژه در نوجوان
ــوان ریشــة رفتارهــای آســیب زایی  قــرار گیــرد چــرا كــه می ت
ــن  ــودن ای ــدف ب ــی ه ــاس ب ــواد را در احس ــرف م ــون مص چ
ــة  ــش )33( برنام ــا پژوه ــو ب ــن همس ــت. همچنی ــراد دانس اف
پیشــگیری و درمــان رفتارهــای اعتیــادآور بایــد شــامل اجزایــی 
ــرای پیــدا كــردن اهــداف و معنــای  ــه افــراد ب ــرای كمــك ب ب

زندگــی رضایت بخــش در تجــارب روزانه شــان باشــد.

به عنــوان محدودیــت پژوهــش حاضــر می تــوان بــه ایــن نــکات 
ــاي تحــت بررســي  ــه جهــت ســنجش متغیره ــرد ك اشــاره ك
ــتفاده  ــي اس ــنامه هاي خودگزارش ــر از پرسش ــش حاض در پژوه
گردیــد و ایــن امــکان وجــود دارد كــه پاســخ هاي افــراد بــه ایــن 
ســؤاالت تحــت تأثیــر انگیزه هــا، ســطح تحصیــات و ســوگیري 
پســندیدگي اجتماعــي17 قــرار داشــته باشــد. همچنیــن طــرح 
ــادالت ســاختاری اســت  ــی مع ــوع مدل یاب ــة حاضــر از ن مطالع
كــه قــادر بــه اثبــات علــت نمي باشــد و در ایــن خصــوص بایــد 

جانــب احتیــاط را رعایــت نمــود.
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