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Abstract
The purpose of this study is to investigate the mediating
role of meaning of life in the relationship between
چکیده
depression, emotional atmosphere in the family, and
هدف این پژوهش بررس ی نقش واس
suicidal ideation in drug-dependent women. The ای معنای زندگی در راب ۀ
research method was applied and descriptiveافس ردگی و جو عاطفی خانواده با افکار خودکش ی در زنان وابس ب
correlational. The target population was all drug- همبس گی- روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی.مواد مخدر است
addicted women in Ahvaz and the number of available
samples was 180. According to the available sampling  جامعۀ هدف کلیۀ زنان واب س ب مواد مخدر شهر س ان اهواز و.ا ست
method, 149 subjects were finally included in the study.  نفر اس ت ک از م یان آن ها ب روش180 ت عداد نمون های موجود
In the present study, descriptive and inferential  برای تجزی و تحلیل. نفر ان خاب ش دند149 نمون گیری دردس ر
statistical methods were used to analyze the data,
skewness and elongation were used to determine the دادهها از روشهای آمار توصیفی و اس نباطی و برای تعیین نرمالبودن
normality of the data, and path analysis was employed دادهها از کجی و کشیدگی و روش تحلیل مسیر در جهت ارزیابی مدل
to evaluate the proposed model. The research  ابزارهای پژوهش عبارت ا ست از پر س شنامۀ.پی شنهادی ا س فاده شد
instruments were Suicide Thought Questionnaire (SIS) BDI-(  افسردگی بک،)SIS( افکار خودکشی محمدیفر و همکاران
by Mohammadifar et al. (2005), Beck Depression
Inventory (BDI-II), Hillburn Family Emotional ) و معنای زندگی اس یگر وFEA(  جو عاطفی خانوادۀ هیل برن،)II
Questionnaire (FEA), and Stiger and Oshi's Meaning of  از نرمافزار، برای تجزی و تحلیل دادههای پژوهش.)MLQ( اوش ی
Life Questionnaire (MLQ). SPSS 25 and AMOS 25  م غیر، در مدل پیش نهادی. اس فاده ش دAMOS 25  وSPSS 25
software were used. In the proposed model, the  م غیرهای جو عاطفی خانواده و،افکار خودکش ی ب عنوان م غیر مالک
variables of suicidal ideation were considered as
criterion variables and the variables of family emotional  یاف های پژوهش.اف سردگی ب عنوان م غیرهای پیشبین تعیین شدند
atmosphere and depression were considered as ، کلیۀ مسیرهای مس قیم ب افکار خودکشی،نشان داد در مدل مفروض
predictor variables. The results show that in the  مسیرهای. معنادار هس ندp >0/01  در س ح،ب جز جو عاطفی خانواده
hypothesized model, all direct paths to suicidal
ideation, except for family emotional atmosphere, were غیرمس قیم نیز از طریق معنای زندگی ب عنوان م غیر میانجی با افکار
significant at the p<0.01 level. Indirect pathways were  مدل پی شنهادی راب ۀ، براسا ن ایج پژوهش.خودکشی معنادار شدند
also significant with suicidal ideation through the افس ردگی و جو عاطفی خانواده با میانجیگری معنای زندگی با افکار
meaning of life as a mediator variable. Based on the خودکش ی از برازش م لوبی برخوردار اس ت و این مدل در جهت
results of the study, the proposed model of the
relationship between depression and emotional ش ناخت عوامل مر ر در افکار خودکش ی زنان وابس ب مواد مخدر
.بسیار اهمیت دارد
atmosphere of the family mediated by the meaning of
life and suicidal ideation has a good fit, and this model  جو عاطفی، افس ردگی، افکار خودکش ی، اع یاد:واژههای کلیدی
is very important to identify effective factors in suicidal
. معنای زندگی،خانواده
ideation of drug addicted women.
Keywords: Addiction, Suicidal Ideation, Depression,
Emotional Environment in Family, the Meaning of Life.
 ایران، خرمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد بین المللی خرمشهر،* دانشجوی دک ری روانشناسی سالمت
 ایران، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، اس ادیار گروه روانشناسی:** نویسنده مسئول
 ایران، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز،*** اس اد گروه روانشناسی
 ایران، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز،**** اس ادیار گروه روانشناسی
 علمی پژوهشی:نوع مقاله
Email: saeedb81@yahoo.com
99/12/05 :پذیرش
99/08/19 :دریافت
Received: 9 Nov 2020
Accepted: 23 Feb 2021

118

بررسی نقش واسطهای معنای ...

مقدمه
اع یاد 1ب معنای پاسخ فیزیولوژیک بدن ب مصرف مداوم مواد اع یادآور است؛ ب طوریک تکرار مصرف ،نشاط
آنی و آرامش موقت را برای فرد در پی دارد و با ایجاد اخ الل در کن رل سیس م رف ار-پاداش ،موجب افزایش
جستوجوی فرد برای یاف ن مواد و ایجاد وابس گی شدید نسبت ب آن میشود (ساکسنا ،گرال و میسنا.)2016 ،
افراد وابس ب مواد از لحاظ روانی و جسمی وابس گی زیادی ب مواد مصرفی خود پیدا میکنند؛ ب گون ای ک
ب مرور زمان مقدار مصرف خود را افزایش میدهند (بلیو  ،دوآن و بست .)2019 ،م العات حاکی از کاهش
میانگین سنی اع یاد و شیوع این گرایش در نوجوانان و زنان است (جوادی و همکاران .)1391 ،مصرفکنندگان
همچنین با مشکالت و پدیدههای منفی زیادی از جمل افکار خودکشی 2در ارتباط هس ند .در سالهای گذش
میزان خودکشی در میان جوانان افزایش یاف است ک این موضوع عمدهترین مشکل اج ماعی-بهداش ی است
(تس ا و همکاران .)2017 ،خودکشی نشئتگرف از مسائل پیچیدۀ رف اری ،بیولوژیک ،اج ماعی ،روانشناخ ی
و ا رات م قابل آنها است .اطالعات موجود در این زمین محدود است (روتینس ین و همکاران .)2016 ،شواهدی
وجود دارد ک یکی از دالیل افزایش میزان خودکشی افزایش سوءمصرف مواد و روانگردانها است (هولت و
همکاران .)2015 ،درواقع سوءمصرف مواد یکی از عوامل خ ر مرتبط با خودکشی ب شمار میآید (ویلکینسون
و همکاران .)2017 ،نیمی از خودکشیها توسط مب الیان ب اخ الل مصرف مواد صورت میگیرد (راسل ،پولیت،
لی و گروسمن.)2018 ،
3
از جمل عواملی ک میتواند بر افکار خودکشی زنان وابس ب مواد مخدر ا رگذار باشد ،افسردگی است.
افسردگی از انواع اخ الالت روانی شناخ شده در جوامع کنونی و واکنشی طبیعی در انسان ب فشارهای
محی ی است (میلر و رایسون .)2016 ،راب ای قوی بین افسردگی و خودکشی مشاهده شده است و اخ الالت
افسردگی ،بیش رین میزان اخ الالت روانی قابلتشخیص در اقدام کنندگان خودکشی را شامل میشوند (دیوسو،
دابسون ،بایولیو و دراپیو .)2018 ،افسردگی اخ اللی است ک فرد مب ال ب آن دارای عالئمی از قبیل خلق پایین
با کاهش انرژی و عالق  ،احسا گناه ،اشکال در تمرکز ،بیاش هایی و افکار مرگ و خودکشی است (دانکلی،
سانیسلو ،گریلو و مک گالشان .)2009 ،افسردگی میتواند یک وضعیت و حالت روانی باشد ک عالئم آن
احسا کسالت ،کمبود انرژی ،ناامیدی و بیعالقگی است .این پدیده گاه ب عنوان یک تجرب و گاه یک
نگرش ب زندگی و در شکل حاد آن ب عنوان یک بیماری محسوب میشود .کلف را و پسارا ( )2012نشان
دادند جوانانی ک دارای معنی بیش ری در زندگی بودند ،عالئم افسردگی کم ری داش ند .بیش از  90درصد
افرادی ک دست ب خودکشی میزنند ،از افسردگی رنج میبرند ،دچار اخ الل سوءمصرف مواد هس ند یا با
هردو مشکل دستوپنج نرم میکنند .ترکیب افسردگی و سوءمصرف مواد ،دور باطلی را تشکیل میدهد ک
غالباً فرجام آن خودکشی است (راجرز و همکاران .)2018 ،مواجه با بحرانهای گوناگون زندگی اعم از
1. addiction
2. suicidal ideation
3. depression
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بحرانهای رشدی ک بیش ر درونی است یا بحرانهای عارضی ک جنبۀ بیرونی دارد و رویارویی با وقایع اطراف
و حوادث محی ی مانند سوگ ،اندوه ،شکستهای شغلی ،اج ماعی ،خانوادگی و اق صادی ب طور طبیعی میتواند
ب افسردگی منجر شود (سیو و همکاران .)2016 ،حجم گس ردهای از پژوهشها نشان میدهند ناامیدی ممکن
است مانند افسردگی ،عامل پیشبینی اندیش پردازی و رف ار خودکشی باشد (آکیل و همکاران .)2018 ،در
پژوهشهای مخ لف ،راب ۀ افسردگی و افکار خودکشی بررسی شده است .پژوهشهای بریر ،کووان ،سیمپل
و گودبوت ( ،)2019نعم ی سوگلی تپ ( ،)1396نجفی ،کرمانی مامازندی و اکبری بلوط بنگان (،)1396
نصرتآبادی و حلوایی پور ( ،)1394ابراهیمی ،کاظمی ،فالحی خشکناب و مدبر ( )1393ب راب ۀ بین افسردگی
و خودکشی پرداخ ند و این راب را تأیید کردند.
عامل دیگری ک ب نظر میرسد بر افکار خودکشی زنان وابس ب مواد مخدر مر ر باشد ،جو عاطفی خانواده1
است .اعضای خانواده ب عنوان یک گروه ،تعامالت پیچیدهای با یکدیگر دارند ک اح مال دارد م أ ر از محیط
کلی خانواده باشد (راوات و گوالتی .)2019 ،برخی از م خصصان و درمانگران خانواده عقیده دارند به رین معیار
برای ارزیابی دقیق کیفیت اخالقی ،اج ماعی و روانی افراد ،شبکۀ ارتباطی و جو عاطفی خانواده و مجموع
قوانین حاکم بر فضای خانوادگی است (لی ،باروکاوغ و لوبان .)2014 ،والدین ب دلیل توج نکردن ب سالمسازی
روانی و عاطفی و نداش ن روابط مناسب با فرزندان ،آنها را با کمبودهای عاطفی ،انگیزشی و مشکالت روانی
یا تحصیلی روب رو ساخ اند (بخ یارپور1396 ،؛ فارل و همکاران .)2018 ،راب ۀ جو عاطفی خانواده و افکار
خودکشی در پژوهشهای مخ لفی بررسی و تأیید شده است ک از آن جمل میتوان ب پژوهشهای وانگ،
مو ،نیو ،ژیا و لین ( ،)2019کوواک ،گائو و چیونگ ( ،)2019اوتاکی و همکاران ( ،)2019فری ،فولگینی ی ،لزین
و کرل ( ،)2018رشیدی ،محسنی و گلمحمدیان ( ،)1396اکبری ،پناغی ،حبیبی و صادقی ( ،)1395اصالنی،
اماناللهی ،والدمرمن و تقیپور ( )1393اشاره کرد .از طرفی هردو عامل افسردگی و جو عاطفی خانواده با تأ یر
بر معنای زندگی 2میتوانند بر افکار خودکشی زنان وابس ب مواد مخدر ا ر داش باشند .معنای زندگی ماهیت
شناخ ی دارد؛ زیرا این مفهوم دربردارندۀ باورهای افراد و وجود یک هدف غایی در زندگی ،اع قاد ب معنویات
و زندگی اخروی است (هو ،چانگ و چانگ .)2010 ،دغدغۀ معنا و دس یابی ب زندگی معنادار ،یکی از اساسیترین
دغدغ های وجودی آدمی است ..احسا معنا از طریق برآوردهشدن نیازهای اولیۀ فرد در مرلف های هدفمندی،
کارآمدی و خودارزشمندی تحقق مییابد .داش ن معنا در زندگی ،یکی از پیشبینیکنندههای رفاه انسان و
رضایت از زندگی است (مارتال و اس یگر .)2016 ،زندگی دارای دو بعد کلی مادی و معنوی است و هر انسانی
باید دریابد ک کامیابی و سعادت او در کدام بعد است .بعد معنوی و درک معنوی زندگی ،مفهومی ان زاعی و
شخصی است ک هر کس برای خودش میسازد .افراد زیادی هس ند ک برای زندگی هدفی ندارند و معنای
زندگی را نیاف اند .افرادی ک معنای زندگیشان را مییابند ،کسانی هس ند ک در زندگی هدف دارند و ب

1. emotional environment in family
2. the meaning of life
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ارزشهای خود پایبندند و در برابر آنها احسا مسئولیت میکنند .افراد دارای معنا در زندگی ،به ر میتوانند
با افسردگی ،اس ر و اض راب و چالشهای زندگی مقابل کنند و پردازش اطالعات و چشمانداز مثبتتر و
وسیعتری دارند .درواقع معناداری زندگی ،عامل انگیزشی مهمی است ک افراد وابس ب مواد مخدر را ب ترک
مصرف و همچنین پیشگیری از خودکشی تشویق میکند .درحالیک گروهی در زندگی ب بنبست میرسند و
زندگی برای آنها معنایی جز زجرکشیدن ندارد .آنها خود را با مصرف مواد مخدر مشغول میکنند و ب هیچ
عنوان حاضر ب ترک آن نیس ند .با اینک میدانند هرچ مصرف باالتر رود ،ب پایان زندگی نزدیکتر میشوند،
باز هم حاضر ب ترک نیس ند .در میان این افراد ،میل ب خودکشی افزایش مییابد؛ زیرا معنایی برای برگشت
ب زندگی نمییابند.
معنای زندگی درواقع در ارتباط انسان با خالق هس ی ،داش ن هدف در زندگی ،تالش برای نیل ب اهداف
باارزش زندگی و رسیدن ب تکامل انسان وجود دارد (کینگ ،هین زمن و وارد .)2016 ،یکی از معروفترین
تعاریف معنای زندگی ،توسط فرانکل ( )1984ارائ شده است .وی مع قد است هنگامی ک انسان ب فعالیتهای
مورد عالق اش میپردازد ،با دیگران مالقات میکند ،ب تماشای آ ار هنری -ادبی میپردازد یا ب دامان طبیعت
پناه میبرد ،وجود معنا را در زندگی خود احسا میکند .همچنین هنگامی ک احسا میکند وجود و
هس یاش ب یک منبع الیزال پیوند خورده است و خود را م کی ب چارچوبها و تکی گاههای گس رده و
قابلاتکایی مانند مذهب و فلسف ای ک برای زندگیکردن ان خاب کرده میبیند ،معنا را درمییابد و آن را
احسا میکند (فرانکل .)1984 ،احسا معنا از طریق برآوردهشدن نیازهای اولی ب هدفمندی ،کارآمدی و
خودارزشمندی زندگی در فرد تحقق مییابد .درواقع ادراک معنای زندگی ب این معنا است ک فرد در زندگی
دارای هدف باشد (کینگ ،هین زمن و وارد .)2016 ،راب ۀ معنای زندگی و افکار خودکشی در پژوهشهای
مخ لفی بررسی و تأیید شده است .از آن جمل میتوان ب پژوهشهای برجی ،فرشادنیا ،خرمی و قهاری (،)1398
مامی و یاری ( )1394و کلف را و پسارا ( )2012اشاره کرد.
ب طورکلی اع یاد یکی از مهمترین آسیبهای اج ماعی است و با توج ب آسیبپذیری بیش ر زنان در
جامعۀ کنونی ،در این گروه نیز رو ب افزایش است و آ ار مخربتری دارد ،اما در این میان خ ر دیگری نیز
وجود دارد ک غالباً نادیده گرف میشود .درمانگران اع یاد ب مواد مخدر و همچنین خانوادههای بیماران ،عموماً
توجهی ب مسئلۀ خودکشی ندارند؛ چرا ک توج آنان عمدتاً ب مسائل واضحتر مرتبط با اع یاد نظیر اوردوز در
بیماری اع یاد مع وف شده است .بسیاری از اوقات از خ ر خودکشی چشمپوشی میشود و اینچنین اندیش های
مرگبار و جبرانناپذیر مورد بیتوجهی قرار میگیرند (ایونسکو و همکاران .)2016 ،همچنین تحقیقات نشان
دادهاند افکار و تالشهای خودکشی در میان نوجوانان مع اد پنج تا هفت برابر جمعیت عادی است (میلر و
همکاران .)2017 ،در زمینۀ ارتباط بین خودکشی و سوءمصرف مواد ،نظری های مخ لفی م رح شده است.
براسا یکی از این نظری ها ،سوءمصرف مواد از طریق افزایش تکانشوری سبب بروز خودکشی در میان
مع ادان میشود (بالکی و همکاران .)2018 ،برخی دیگر مع قدند عوامل ریش ای مش رکی وجود دارد ک
ب صورت مجزا موجب بروز خودکشی در مع ادان میشود (بامس ،گروسمن و راسل .)2015 ،با توج ب اهمیت
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و نقش اساسی زنان در حفظ تعادل روانی-اج ماعی جامع و خانواده و با توج ب مشکالت و مسائل مخ لف
شخصی و اج ماعی ک زنان وابس ب مواد مخدر با آنها مواج هس ند ،لزوم برنام ریزی برای رفع مشکالت
آنها احسا میشود .براسا آنچ گف شد ،هدف از انجام این پژوهش ،بررسی نقش میانجی معنای زندگی
در راب ۀ افسردگی و جو عاطفی خانواده با افکار خودکشی در زنان وابس ب مواد مخدر است .سرال ب صورت
زیر است:
آیا مدل علی جو عاطفی خانواده ،افسردگی ،با افکار خودکشی با میانجیگری معنای زندگی در زنان وابس
ب مواد مخدر از برازش م لوب برخوردار است؟
فرضی های پژوهش و مدل پیشنهادی عبارتاند از:
 .1بین جو عاطفی خانواده و افکار خودکشی در زنان وابس ب مواد مخدر راب ۀ مس قیم وجود دارد.
 .2بین جو عاطفی خانواده و معنای زندگی در زنان وابس ب مواد مخدر راب ۀ مس قیم وجود دارد.
 .3بین افسردگی و افکار خودکشی در زنان وابس ب مواد مخدر راب ۀ مس قیم وجود دارد.
 .4بین افسردگی و معنای زندگی در زنان وابس ب مواد مخدر راب ۀ مس قیم وجود دارد.
 .5بین معنای زندگی و افکار خودکشی در زنان وابس ب مواد مخدر راب ۀ مس قیم وجود دارد.
 .6بین جو عاطفی خانواده و افکار خودکشی با میانجیگری معنای زندگی در زنان وابس ب مواد مخدر
راب ۀ غیرمس قیم وجود دارد.
 .7بین افسردگی و افکار خودکشی با میانجیگری معنای زندگی در زنان وابس ب مواد مخدر راب ۀ
غیرمس قیم وجود دارد.
افسردگی

افکار خودکشی

معنای زندگی

جو عاطفی خانواده
شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
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این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است .ب منظور دس یابی ب اهداف پژوهش ،از روشهای توصیفی-
همبس گی و برای بررسی آ ار مس قیم و غیرمس قیم م غیرهای پژوهش از روش تحلیل مسیر اس فاده شد.
جامعۀ آماری را کلیۀ زنان دارای اخ الل سوءمصرف مواد مخدر تشکیل میدهند ک در سال  1398ب مراکز
درمان اع یاد شهرس ان اهواز مراجع کردهاند ک تعداد پروندههای فعال آنها  180مورد است .با توج ب اینک
تعیین حجم نمون در روش مدلسازی تحلیل مسیر تا حدودی شبی ب رگرسیون چندم غیری است ،اس فاده از
اصول تعیین حجم نمون در تحلیل رگرسیون چندم غیری برای تعیین حجم نمون در مدلیابی تحلیل مسیر نیز
پیشنهاد میشود (رامین مهر و چارس اد .)1392 ،بر این اسا  ،پس از مراجع ب مراکز درمان اع یاد ویژۀ زنان
تحت پوشش سازمان بهزیس ی اهواز و با توج ب نمون های دردس ر  180 ،پرسشنام از م غیرهای پژوهش
برای پاسخگویی در اخ یار آزمودنیها قرار داده شد .درنهایت  149پرسشنام از افراد واجد شرایط تحلیل شدند.
توان آزمون و معناداری برازش مدل نشان داد این تعداد حجم نمون کفایت داش است .ب منظور تسریع در
جمعآوری اطالعات ،ب سازمان بهزیس ی اهواز مراجع و فهرست مراکز درمان اع یاد ویژه زنان دریافت شد.
سپس با توج ب دس ر پذیری مراکز ،هماهنگیهای اولی با مراکز ب صورت حضوری صورت گرفت .پس از
شرح موضوع برای مسئوالن مراکز و مالحظۀ پروندۀ مراجعان ،نمونۀ ان خابی در هر مرکز مشخص شد و از
میان آنها برای افراد واجد شرایط ،پرسشنام های مورد نظر ارائ و توضیحات الزم تشریح شد .مالکهای
ورود ب پژوهش شامل رضایت حضور در پژوهش ،کلیۀ زنان مع اد مصرفکنندۀ انواع مواد مخدر و مراجع کننده
ب مراکز درمان اع یاد در دامنۀ سنی  18-64سال بود و مالکهای خروج نیز شامل پاسخندادن ب تمامی
سراالت و نداش ن رضایت و تمایل ب ادامۀ همکاری بود.

ابزارهای سنجش
 .1مقیاس افکار خودکشی)SIS( 1
پرسشنامۀ افکار خودکشی توسط محمدیفر ،حبیبی و بشارت ( )1384تدوین شده و دارای  38سرال و پنج
خردهمقیا احسا گناه و خودتخریبی ،ناامیدی و احسا حقارت ،انزواطلبی و نبود راب  ،رکود و ایس ایی و
افسردگی است .سازندگان ،این آزمون را در یک نمونۀ  457نفری از دانشجویان دانشگاههای تهران هنجاریابی
کردهاند و ضرایب آلفای کرونباخ برای نمرۀ کل مقیا افکار خودکشی را برابر با  0/93ب دست آوردهاند ک
نشاندهندۀ همسانی درونی مناسب مقیا است .از طرفی پایایی بازآزمایی برای نمرۀ کل مقیا افکار
خودکشی  0/89است .روایی همزمان مقیا افکار خودکشی از طریق اجرای همزمان پرسشنامۀ ناکامی بک
روی کل نمونۀ اصلی محاسب و ن ایج معناداری مشاهده شد (محمدیفر ،حبیبی و بشارت .)1384 ،در این
پژوهش ،برای تعیین پایایی پرسشنامۀ افکار خودکشی ،آلفای کرونباخ برای کل پرسشنام  0/83ب دست آمده
است.
)1. Suicide Ideation Scale (SIS
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 .2پرسشنامۀ افسردگی)BDI-II( 1
پرسشنامۀ افسردگی فرم بازنگریشدۀ پرسشنامۀ افسردگی بک است ک توسط بک ،اس یر و براون ()1996
تدوین شده است .در پژوهش از فرم کوتاه و خودگزارشی پرسشنامۀ بک ،برای سنجش نشان های افسردگی
مانند افسردگی عاطفی ،شناخ ی ،انگیزشی و فیزیولوژیکی ،شامل  13سرال چهارگزین ای اس فاده شده است.
هر گزین ب صورت صفر ،یک ،دو و س نمرهگذاری میشود و دامنۀ نمرهها بین حداقل صفر و حداکثر  39قرار
دارد .در پژوهش پورمحمدرضای تجریشی و میرزمانی بافقی ( )1386پایایی دو نیمۀ پرسشنامۀ افسردگی بک
 0/93و روایی آن  0/73گزارش شده است .ضریب آلفای کرونباخ محاسب شده در پژوهش برای این پرسشنام
باالی  0/7برآورد شد (رجبی .)1384 ،در این پژوهش برای بررسی همسانی درونی پرسشنامۀ افسردگی ،ضریب
آلفای کرونباخ کل سراالت  0/82ب دست آمده است.
 .3پرسشنامۀ جو عاطفی خانواده)FEA( 2
پرسشنامۀ  16سرالی جو عاطفی خانواده توسط هیل برن ،1964( 3ب نقل از موسوی شوش ری )1376 ،طراحی
شد .این پرسشنام دربردارندۀ  8خردهمقیا شامل محبت ،نوازش ،تأییدکردن ،تجرب های مش رک ،هدی دادن،
تشویق ،اع ماد و احسا امنیت میشود .هر دو سرال یکی از خردهمرلف های جو عاطفی را اندازهگیری میکنند.
برای ب دستآوردن ام یاز مربوط ب هر بعد ،مجموع ام یازات مربوط ب تکتک سراالت با هم محاسب میشود.
نمرات کلی باالتر نشاندهندۀ جو عاطفی باالتر و به ر در خانوادۀ فرد پاسخدهنده خواهد بود .نمرهگذاری
پاسخنامۀ این آزمون ب صورت مقیا لیکرت و رتب بندی پنجگزین ای است ک دربردارندۀ پاسخهای خیلی کم
( ،)1کم ( ،)2م وسط ( ،)3زیاد ( )4و خیلی زیاد ( )5است ک آزمودنی برحسب احسا درونی خود یکی از آنها
را عالمت میزند و جمع کل نمرات  40است .موسوی شوش ری ( )1376اع بار پرسشنامۀ جو عاطفی خانواده
را روی یک گروه نمونۀ  100نفری از دانشآموزان دخ ر سال سوم راهنمایی شهر اهواز سنجش کرد .ن ایج
اع باریابی ب عملآمده ،با توج ب س ح معناداری ( )p =0/001اع بار خوبی را برای پرسشنامۀ جو عاطفی
خانوادۀ هیل برن نشان میدهد .در تحقیق بخ یارپور ( )1396نیز برای بررسی همسانی درونی مقیا جو
عاطفی خانواده از روشهای آلفای کرونباخ ،تصنیف و گاتمن اس فاده شد ک ب ترتیب  0/76 ،0/90و 0/86
ب دست آمد ک نشاندهندۀ پایایی قابلقبول این مقیا است .در پژوهش رشیدی ،محسنی و گلمحمدیان
( )1396ضریب آلفای کرونباخ پرسشنام  0/89ب دست آمد .در این پژوهش ،برای بررسی همسانی درونی
پرسشنامۀ جو عاطفی خانواده ،ضریب آلفای کرونباخ کل سراالت  0/86ب دست آمده است.

)1. Depression Questionnaire (BDI-II
)2. Family Emotional Atmosphere Questionnaire (FEA
3. Hill Bern, A.
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 .4پرسشنامۀ معنای زندگی )MLQ(1
پرسشنامۀ معنای زندگی توسط اس یگر و اوشی ( )2006برای ارزیابی وجود معنا و تالش برای یاف ن آن ارائ
شده و اع بار و پایایی و ساخ ار عاملی آن در پژوهشهای مخ لف با نمون های م فاوت بررسی شده است .این
محققان برای ساخت این ابزار اب دا  44آی م تهی کردند و سپس با اس فاده از تحلیلعاملی اک شافی ب دو عامل
وجود معنا در زندگی و جستوجوی معنا در زندگی با مجموع  17آی م دست یاف ند .سپس در یک تحلیلعاملی
تأییدی با حذف  7گوی ب ساخ ار مناسب دوعاملی با  10گوی دست یاف ند .پاسخ ب هر سرال با میزان موافقت
یا مخالفت با یک عبارت کامالً درست ( )1تا کامالً نادرست ( )7در یک طیف هفتدرج ای لیکرت سنجیده
میشود .کم رین نمره  10و بیش رین  70است .اس یگر و اوشی ( )2006در چهار م الع  ،شواهدی را برای بات
درونی ،بات زمانی ،ساخ ار عاملی و اع بار آزمون معنای زندگی ارائ دادند ک در یکی از این م العات ،اع بار
پرسشنام برای خردهمقیا معنای حاضر در زندگی  86درصد ،برای خردهمقیا جستوجوی معنا در زندگی
 87درصد و ضریب اع بار کل آزمون  70تا  84درصد گزارش شده است .در پژوهش عابدی ،فروغان ،خانجانی،
بخشی و فرهادی ( )1395پایایی آزمون پس از یک دورۀ زمانی یکماه  ،برای مقیا معنای حاضر در زندگی
 0/81و برای مقیا جستوجوی معنا در زندگی  0/84گزارش شده است .همچنین پس از یک دورۀ زمانی
دوماه  ،پایایی این آزمون برای مقیا معنای حاضر در زندگی  70درصد و برای مقیا جستوجوی معنا در
زندگی  73درصد گزارش شده است .در پژوهش مسلمان ،حسینی و صادقپور ( )1397پایایی ابزار  0/90گزارش
شد .در این پژوهش برای بررسی همسانی درونی پرسشنام معنای زندگی پس از تکمیل کلیۀ سراالت
پرسشنام توسط مددجویان مراکز ترک اع یاد ،دادههای ب دستآمده از گوی های مرتبط با هر عامل وجود و
جستوجوی معنا در زندگی ب طور جداگان از طریق نرمافزار  SPSSآنالیز و ضریب آلفای کرونباخ کل سراالت
 0/82ب دست آمد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تجزی و تحلیل دادهها و همینطور دس یابی ب اهداف پژوهش و پاسخ ب سراالت آن ،از روشهای آمار
توصیفی و اس نباطی نظیر میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبس گی سادۀ بین م غیرها و آزمون همخ ی
اس فاده شد .روشهای آلفای کرونباخ ،برای تعیین پایایی و روایی ابزار ،و کجی و کشیدگی و روش تحلیل
مسیر برای ارزیابی مدل پیشنهادی برای تعیین نرمالبودن دادهها ب کار برده شد .برای تجزی و تحلیل دادههای
پژوهش ،از نرمافزار کامپیوتری  SPSS 25و  AMOS 25اس فاده و س ح معنیداری در این پژوهش=0/05 ،
 درنظر گرف شد.

)1. Meaning in Life Questionnaire (MLQ
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یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
جدول  .1توصیف جمعیتشناختی شرکتکنندگان پژوهش
متغیر
سن

تحصیالت

ازدواج
شغل

 18-27سال
 28-36سال
 37-45سال
زیردیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
م أهل
مجرد
م لق
بیکار
شاغل

درصد
17
26
57
46
19
11
22
2
46/3
32/2
21/5
89/2
10/8

تعداد
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یاف های مرتبط با م غیرهای جمعیتشناخ ی در کلیۀ زنان وابس ب انواع مواد مخدر ک تحت درمان
مراکز ترک اع یاد قرار داش اند ،نشان داد  17درصد بین  18تا  27سال 26 ،درصد سن بین  28تا  36سال و
 57درصد بین  37تا  45سال داش ند .از نظر میزان تحصیالت نیز  46درصد زیردیپلم 19 ،درصد دیپلم11 ،
درصد کاردانی 22 ،درصد کارشناسی و  2درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .از نظر وضعیت ازدواج،
 46/3درصد م أهل 32/2 ،درصد مجرد و  21/5درصد م لق و همچنین  89/2درصد بیکار و  10/8درصد
شاغل بودند .در این پژوهش ،مصرف انواع مواد مخدر و قرصهای روانگردان ب عنوان اع یاد و وابس گی زنان
تلقی و مراجع ب مراکز برای درمان اع یاد مالک بوده است؛ بنابراین سابقۀ مصرف و اخ الالت روانی و
شخصی ی آنان لحاظ نشد.

ب) توصیف شاخصهای آماری
آمارههای توصیفی م غیرهای پژوهش میانگین ،انحراف معیار در جدول  2آمده و در ادام نیز ضریب همبس گی
پیرسون آورده شده است.
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
شاخصهای آماری
متغیر

افکار خودکشی
افسردگی
جو عاطفی خانواده
معنای زندگی

میانگین

انحراف معیار

تعداد

23/66
14/37
53/33
36/66

6/96
10/05
24/20
18/01
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ج) آزمون نرمالبودن متغیرها
جدول  .3آزمون نرمالبودن دادهها
شاخصهای آماری
متغیر
افکار خودکشی
افسردگی
جو عاطفی خانواده
معنای زندگی

کجی

کشیدگی

تعداد

-0/072
0/336
0/145
0/956

-1/508
-1/469
-1/517
-1/508
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از مفروض های مهم تحلیل مسیر ،نرمالبودن توزیع م غیرها است .برای بررسی نرمالبودن ،از ضریب
کجی و ضریب کشیدگی اس فاده شد .همانطور ک مشاهده میشود ،کجی و کشیدگی همۀ م غیرها بین +2
و  -2است و فرض نرمالبودن دادهها تأیید میشود .در ادام ماتریس نرمالبودن م غیرهای پژوهش در جدول
 4آمده است.
جدول  .4ماتریس نرمالبودن متغیرهای مورد مطالعه
متغیرهای پژوهش

1

2

3

 .1افکار خودکشی
 .2افسردگی
 .3جو عاطفی خانواده
 .4معنای زندگی

1
r = 0/449
r = -0/276
r = -0/461

1
r = -0/270
r = -0/368

1
r = -0/291

4

1
p 0/01

جدول  ،4ن ایج ماتریس نرمالبودن نشان داد بین تمامی م غیرهای پژوهش در س ح p>0/01

براسا
راب ۀ مثبت و معنادار وجود دارد .مدل پیشنهادی پژوهش با روش تحلیل مسیر ارزیابی ،و از نرمافزار SPSS
و  AMOSویراست  25اس فاده شد.
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0/36

e2

افسردگی
0/26

0/32

-0/43

-0/28
افکار خودکشی

معنای زندگی

-0/17

e1

-0/04
جو عاطفی خانواده
شکل  .2مدل اولیه پژوهش

در شکل  2مدل پیشنهادی اولی ای برای تبیین افکار خودکشی براسا افسردگی ،جو عاطفی خانواده و
معنای زندگی ب دست آمده است .شاخصهای برازش مدل در جدول  5ارائ شده است.

د) آزمونهای مدل
جدول  .5شاخصهای برازندگی مدل اولیه و نهایی
شاخصهای نیکویی برازش

مدل اولیه

مدل نهایی

χ2
df

0/00
0/00
1/00
1/00
1/00
0/335

0/386
1
0/386
0/535
0/992
1/02
1/00
0/99
0/001

()χ2/df
p
GFI
TLI
CFI
NFI
RMSEA

با توج ب دادههای جدول  5شاخص جذر برآورد واریانس خ ای تقریب ( )RMSEA=0/335نشان
میدهد مدل اولی نیاز ب اصالح دارد .برای اصالح مدل ،راب ۀ غیرمعنادار جو عاطفی خانواده ب افکار خودکشی
حذف شد .ن ایج نشاندهندۀ برازش خوب مدل است .مدل نهایی در شکل  3آمده است.
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e2

0/36

افسردگی
-0/43

0/31
0/26

-0/17

e1

افکار خودکشی

معنای زندگی

-0/29

0/20

جو عاطفی خانواده

شکل  .3مدل نهایی پژوهش

در ادام یاف های مربوط ب برآورد ضرایب مسیر آ ار مس قیم در جدول  5ارائ شده است.
جدول  .5ضرایب مسیر آثار مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل اولیه و نهایی
مدل اولیه
مسیر

مدل نهایی

نوع

ضرایب مسیر

مسیر

استاندارد ()β

افسردگی ب افکار خودکشی

مس قیم

0/360

0/001

جو عاطفی خانواده ب افکار خودکشی
افسردگی ب معنای زندگی
جو عاطفی خانواده ب معنای زندگی
معنای زندگی ب افکار خودکشی

مس قیم
مس قیم
مس قیم
مس قیم

-0/039
-0/434
0/197
-0/282

0/534
0/001
0/002
0/001

معناداری

نوع

برآورد

مسیر

استاندارد ()β

مس قیم

0/362

0/001

مس قیم
مس قیم
مس قیم
مس قیم

-0/434
0/197
-0/291

0/001
0/002
0/001

معناداری

یاف های جدول  5نشان داد راب ۀ افسردگی با افکار خودکشی ( )β=0/362در س ح  p<0/01از لحاظ
آماری معنیدار است .راب ۀ جو عاطفی خانواده با افکار خودکشی ( )β= -0/039در س ح  p>0/05از لحاظ
آماری معنیدار نیست .راب ۀ افسردگی با معنای زندگی ( )β= -0/434در س ح  p<0/01از لحاظ آماری
معنیدار است .همچنین راب ۀ جو عاطفی خانواده با معنای زندگی ( )β=0/197در س ح  p<0/01از لحاظ
آماری معنیدار ب دست آمد .راب ۀ معنای زندگی با افکار خودکشی ( )β= -0/291نیز در س ح  p<0/01از
لحاظ آماری معنیدار است .ب منظور تعیین معنیداری روابط واس ای ،از روش بوتاس راپ با تعداد نمون گیری
مجدد  5000اس فاده شد .ن ایج در جدول  6قابلمشاهده است.
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جدول  .6نتایج روش بوتاستروپ در بررسی مسیرهای غیرمستقیم و واسطهای
متغیر پیشبین

متغیر
میانجی

متغیر مالک

مدل اولیه
بوتاستراپ

مدل نهایی
معناداری

معناداری

بوتاستراپ

افسردگی

معنای زندگی

افکار خودکشی

0/085

0/003

0/088

0/004

جو عاطفی خانواده

معنای زندگی

افکار خودکشی

-0/016

0/021

-0/017

0/022

س وح اطمینان جدول  6حاکی از معنیداری مسیر غیرمس قیم افسردگی ب افکار خودکشی با نقش
واس ای معنای زندگی است ( )β=0/088ک در س ح  p<0/01از لحاظ آماری معنیدار است .همچنین مسیر
غیرمس قیم جو عاطفی خانواده ب افکار خودکشی با نقش واس ای معنای زندگی ( )β= -0/017در س ح
 p<0/05از لحاظ آماری معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی نقش واس ای معنای زندگی ،دربارۀ راب ۀ افسردگی و جو عاطفی خانواده با افکار
خودکشی در زنان وابس ب مواد مخدر انجام شد .ب طورکلی ن ایج نشان داد تمام مسیرهای مس قیم ب جز
مسیر جو عاطفی خانواده ب افکار خودکشی معنادار هس ند .مسیرهای غیرمس قیم نیز از طریق معنای زندگی با
افکار خودکشی معنادار شدند .اولین یاف ۀ پژوهش نشان داد بین افسردگی و افکار خودکشی راب ۀ مس قیم
وجود دارد .این یاف با ن ایج پژوهشهای بریر و همکاران ( ،)2019نعم ی سوگلی تپ ( ،)1396نجفی ،کرمانی
ماما زندی و اکبری بلوط بنگان ( ،)1396نصرتآبادی و حلواییپور ( )1394و ابراهیمی و همکاران ()1393
هماهنگ و همسو است .در تبیین این یاف میتوان گفت افکار خودکشی ن یجۀ شرایط نامناسب اج ماعی-
روانی است و فاک ورهای م عدد و چندگان ای در شکلگیری آن نقش دارند .ب طورکلی افراد افسرده دربارۀ
موضوعات زندگی خود افکار منفی دارند ،حمای ی از سوی خانواده و افراد جامع نمییابند و برخی از آنها برای
پوشاندن نقص و ضعفهای خود ب مصرف مواد مخدر روی میآورند و تجرب های منفی زندگی ،بیمعنایی
زندگی و ارزشمندنبودن در آنان ،خ ر خودکشی را در آنها افزایش میدهد .بک مع قد بود در خودکشی
باورهایی نظیر تنهایی ،محبوبنبودن ،عدم تحمل ،درماندگی و احسا خس گی وجود دارد .این باورها افراد را
اینگون هدایت میکند ک هیچ راهحلی برای مشکالت وجود ندارد .همچنین افراد افسردهای ک اقدام ب
خودکشی میکنند امیدی ب آیندهشان ندارند .پژوهشهای م عددی نشان داده است ناامیدی عامل مهم اقدام
ب خودکشی در بیماران افسرده است (نجفی ،کرمانی ماما زندی و اکبری بلوط بنگان .)1396 ،در این زمین
نظری های آسیبشناخ ی افسردگی ،منفیگرایی ،ناامیدی ،نقص و ناکارآمدی و انزوای اج ماعی باورهایی هس ند
ک میتوانند آسیبپذیری فرد را در برابر افسردگی و خودکشی افزایش دهند.
یاف ۀ دوم پژوهش نشان داد بین جو عاطفی مثبت خانواده و افکار خودکشی راب ۀ مثبت و معنادار وجود
ندارد .این یاف با ن ایج پژوهشهای وانگ و همکاران ( ،)2019کوواک و همکاران ( ،)2019اوتاکی و همکاران
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( ،)2019فری و همکاران ( ،)2018رشیدی ،محسنی و گلمحمدیان ( ،)1396اکبری و همکاران ( )1395و
اصالنی و همکاران ( )1393ناهمسو است .در پژوهشهایی ک بیان شد ،راب ۀ جو عاطفی خانواده و افکار
خودکشی با آزمونهای ضریب همبس گی و رگرسیون بررسی شده و این راب معنادار شده است .تفاوت
پژوهش حاضر در این است ک ا ر م غیر جو عاطفی مثبت خانواده بر افکار خودکشی از طریق راب ۀ غیرمس قیم
و از روش تحلیل مسیر صورت گرف است و با وجود م غیر میانجی معنای زندگی ،راب ۀ جو عاطفی مثبت
خانواده و افکار خودکشی نیز در آزمون پیرسون معنادار شده است .ب عبارت دیگر ،در این مدل نیز م غیر جو
1
عاطفی خانواده روی افکار خودکشی ب صورت غیرمس قیم ا رگذار بوده است .در پژوهش ماکوال و برگ
( ) 2009از میان پنج عامل خانواده ،والدین ،آموزش و پرورش ،نظام آموزش عالی و رسان  ،خانواده نخس ین و
مهمترین نقش را در معنابخشی در زندگی افراد داش است .لمبرت و همکاران ( )2010پنج پژوهش درخصوص
عوامل معنابخشیدن ب زندگی دانشجویان انجام دادند و در همۀ پژوهشها ب نقش روابط نزدیک و عاطفی
خانواده و حمایت از سوی خانواده در شکلگیری معنا در زندگی دانشجویان پی بردند و دریاف ند خانواده منبع
اصلی معنابخشی ب زندگی است .این موضوع قابلپذیرش است ک جو عاطفی مثبت خانواده در زنان وابس
ب مواد مخدر ،بر معنای زندگی آنها مر ر است و این عامل نیز بر افکار خودکشی ا رگذار خواهد بود .همچنین
در راب ۀ بین جو عاطفی مثبت خانواده و افکار خودکشی زنان وابس ب مواد مخدر ،عوامل م عدد روانشناخ ی،
اج ماعی و فرهنگی از قبیل خودکارآمدی ،معنویت و دینداری شخص و خانواده وجود دارد و میتواند بر معنای
زندگی افراد و افکار خودکشی ا رگذار باشد .بر این اسا تأ یر مس قیم راب ۀ جو عاطفی خانواده و افکار
خودکشی ،ب سبب آ ار سایر م غیرهای میانجی نیازمند بررسیهای بیش ر است.
سومین یاف ۀ پژوهش نشان داد بین افسردگی و معنای زندگی راب ۀ مثبت وجود دارد .این یاف با ن ایج
پژوهش احمدی ،سهرابی ،براتی سده و قادری ( )1394و دهداری ،یاراحمدی ،تقدیسی ،دانشور و احمدپور
( )1392هماهنگ است .پس از بررسی ارتباط داش ن معنا در زندگی با وضعیت اس ر  ،اض راب و افسردگی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران مشاهده شد بین اض راب و معنای زندگی راب ۀ معنادار وجود دارد و
شیوع فراوان اض راب در دانشجویان مورد م الع با نسبت دو م غیر اس ر و افسردگی مرتبط است .درواقع
معناداربودن زندگی سبب کاهش س ح عواطف منفی اض راب و افسردگی و درنهایت کاهش اخ الالت روانی
میشود .در تبیین این یاف میتوان گفت وجود معنا در زندگی میتواند ساخ اری برای پاسخگویی و پردازش
آسیبها و رنجهای زندگی فراهم کند .پایینترین حد معنا در زندگی با باالترین حد افسردگی در افراد در معرض
آسیب راب است؛ بنابراین وجود معنا در زندگی میتواند ب عنوان عامل محافظ ی در برابر افسردگی و سایر
فشارزاهای روانی عمل کند .براسا یاف های پژوهشی ،افسردگی میتواند ب عنوان یکی از نشان ها و
پیامدهای فقدان حسی از وجود معنا در زندگی باشد (احمدی و همکاران .)1394 ،تالش انسان برای جستوجوی
معنای زندگی ب عنوان نیروی انگیزشی و نشان ای از سالمت روانی محسوب میشود .با توج ب یاف ها میتوان
1. Makola, S. & Berg, H.
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ن یج گرفت وجود معنا در زندگی عامل مهمی است ک نبود آن در زندگی میتواند یکی از فاک ورهای مهم در
پیشبینی و تبیین افسردگی باشد.
یاف ۀ چهارم پژوهش نشان داد بین جو عاطفی خانواده با معنای زندگی راب ۀ مثبت وجود دارد .احسا
معنا از طریق برآوردهشدن نیازهای اولیۀ فرد در مرلف های هدفمندی ،کارآمدی و خودارزشمندی تحقق مییابد.
پژوهشگران دیگر نیز اشاره کردهاند ک تحقق معنا با کارکرد افراد و تصمیمگیریهای روزانۀ آنها ارتباط دارد
(مارتال و اس یگر .)2016 ،از پیشبینیکنندههای رفاه انسان و رضایت از زندگی ،وجود معنا در زندگی است (هو،
چانگ و چانگ2010 ،؛ هاالما و دیدوا .)2007 ،ب این معنا ک با کمبود یا نبودن معنای زندگی میتوان ان ظار
داشت جو عاطفی مثبت در خانواده نیز کاهش یابد و بالعکس ،جو عاطفی مثبت خانواده در معنای زندگی افراد
تأ یرگذار خواهد بود .فرانکل مع قد بود ک نبود معنا و خأل وجودی همراه با تعارضات ابت زندگی میتواند ب
سوءمصرف مواد ب عنوان یک منبع تسکین منجر شود .سوءمصرفکنندگان مواد افرادی هس ند ک ب دلیل خأل
وجودی ،ناخشنودی را تجرب میکنند و برای مقابل با ناخشنودی و تسکین دردهای هیجانی ب مواد روی
میآورند .م العات نشان میدهد مفهوم معنای زندگی ارتباط تنگاتنگی با سالمت و رفاه روانشناخ ی افراد دارد
(مل ون ،اس نبرگ2008 ،؛ رادی ،راس وگی .)2007 ،درخصوص ارتباط بین جو عاطفی خانواده و عزتنفس نیز
م العات م عددی وجود دارد .راسبرگ و کیدر ( )1992در م العۀ خود پی بردند بین پایینبودن عزتنفس
نوجوانان دخ ر و نوع خانوادهها ،یعنی تر از صمیمیت و غلب بر شرم راب وجود دارد .در پژوهش هال ر و
هارپر ( )1987گزارش شده است بین کیفیت روابط والدین و عزتنفس نوجوانان راب وجود دارد .در م العۀ
زندگی افراد با افکار خودکشی مشاهده میشود ک این افراد از عزتنفس اندکی برخوردارند و مشکالت رف اری
و عاطفی در آنان و خانواده وجود دارد .احسا تنهایی و عدم ابراز عالق و عشق در بین آنان ،یأ و نومیدی
ایجاد میکند و افراد ،سازگاری با محیط خود و زندگی را از دست میدهند و زندگی برای آنان معنایی نخواهد
داشت .ن ایج پژوهش م سون )1994( 1نشان داد طردشدن توسط والدین با افزایش اض راب ،پرخاشگری و
افسردگی و کاهش عزتنفس راب دارد (نقل از حقیقی ،شکرکن و موسوی شوش ری .)1381 ،در تبیین این
یاف میتوان گفت خانواده مهمترین واحد اج ماعی است ک ابعاد م نوعی دارد و همیش جایگاه ویژهای در
م العات پژوهشگران اج ماعی داش است .خانواده عامل مهم اج ماعیشدن در زندگی هر انسان است .فضای
خانواده آکنده از مهر و محبت ،فداکاری و گذشت ،صمیمیت و گرمی یا توأم با حسادت و رشک ،دشمنی،
کین توزی ،نفرت و خشم است (احدی و جمهری .)1386 ،ارتباط و تعامل م قابل و سازندۀ خانواده با اجزای
جامع ب پویایی و پیشرفت افراد میانجامد .نحوۀ برخورد ،پذیرش ،دوستداش ن و رف ار مساعد با فرزند ،او را
برای احیای نقشهای اج ماعی و برطرفساخ ن نیازهایش یاری میدهد .ارتباط پیوند افراد خانواده در سالمت
روانی افراد تأ یر بسزایی دارد و آنان را در برطرفساخ ن نیازهای اج ماعی ،روانی و عاطفی یاری میدهد.
ارتباط و پیوند افراد خانواده در معناداری زندگی و ارزشمندی فرزندان مر ر است .تحقق اهداف ارزشمند و نیل
1. Matteson, K. J.
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ب واالترین درجات زندگی در فضای عقالنی و عاطفی خانواده ترسیم میشود و حفظ عزتنفس افراد و کرامت
انسانی با صمیمت و مهربانی خانوادهها صورت میگیرد؛ بنابراین ب درس ی راب ۀ بین جو عاطفی خانواده و
معنای زندگی در زنان وابس ب مواد مخدر تأیید شده است.
یاف ۀ پنجم پژوهش نشان میدهد بین معنای زندگی و افکار خودکشی راب ۀ منفی وجود دارد .ب این معنا
ک با افزایش معنای زندگی از زنان وابس ب مواد مخدر ،میتوان ان ظار داشت افکار خودکشی آنها بهبود
یابد .این یاف با ن ایج پژوهشهای برجی و همکاران ( ،)1398مامی و یاری ( )1394و کلف را و پسارا
( )2012هماهنگ است .آنها نیز در م العۀ خود نشان دادند وجود معنای زندگی در افراد ب کاهش افکار
خودکشی در آنها میانجامد و درواقع معناداری زندگی ،یکی از عوامل محافظ در برابر افکار خودکشی و
رف ارهای تکرارشوندۀ خودکشی است (کلف را و پسارا .)2012 ،همچنین م العات نشان داده است افراد دارای
معنا در زندگی ،به ر میتوانند با افسردگی ،اض راب و چالشهای زندگی مقابل کنند .این افراد از اوقات خوب
خود به ر میتوانند لذت ببرند و اوقات بد را تحمل کنند (برجی و همکاران .)1398 ،درواقع معناداری زندگی
ب عنوان یک عامل محافظ ی میتواند اس ر و افسردگی ،ناامیدی و خ ر خودکشی را ب خصوص در شرایط
نامساعد تعدیل کند.
یاف ۀ ششم پژوهش نشان داد معنای زندگی در راب ۀ بین افسردگی با افکار خودکشی نقش واس ای دارد.
پژوهشهایی نیز ب صورت پراکنده جود دارد ک در آنها ب صورت غیرمس قیم ،آ ار معنای زندگی بررسی شده
است .م ابق نظریۀ فرانکل ( )1392و برخی یاف های پژوهشی ،افسردگی یکی از نشان های خأل وجودی یا
ب عبارتی فقدان معنا در زندگی محسوب میشود .بریر و همکاران ( )2019در م العۀ خود نشان دادند وجود
افسردگی و اس ر پس از سانح در جوانان ،عامل مهمی در افکار خودکشی و سالمت عمومی افراد محسوب
میشود .در پژوهش محمدنیا و مشهدی ( )1397با عنوان تأ یر معنای زندگی در راب ۀ بین نگرش ب مصرف
مواد مخدر و افسردگی ،ن ایج نشان داد بین افسردگی و معنای زندگی راب ۀ منفی معنیدار وجود دارد .همچنین
همبس گی منفی معنیداری بین معنای زندگی و نگرش نسبت ب سوءمصرف مواد دیده میشود .در تبیین این
یاف میتوان گفت وجود افسردگی در زنان وابس ب مواد مخدر تحت تأ یر وجود معنا در زندگی و کیفیت
زندگی آنها قرار دارد؛ ب این ترتیب ک هرچ در زندگی آنان معنایی نباشد ک براسا آن ،روح زندگی انسان
و اهداف ،ارزشها و معنویات زندگی ایجاد میشود افراد ،بیش ر ب افسردگی دچار میشوند و این امر موجب
رویآوردن ب افکار خودکشی در آنها میشود .افرادی ک دارای افسردگی بیش ری هس ند ،سازگاری و
انع افپذیری کم ری با شرایط زندگی شخصی خود دارند؛ زیرا نگرش منفی این افراد ب موقعیت زندگی و
تواناییهای خود و همچنین ارزشمندی فعالی شان ،از آنها فردی بیاراده میسازد ک سراغ افکار خودکشی
کشیده میشوند؛ بنابراین میتوان ن یج گرفت معنای زندگی ب درس ی توانس است در راب ۀ بین افسردگی و
افکار خودکشی نقش واس ای ایفا کند.
همچنین یاف ۀ هف م پژوهش نشان داد معنای زندگی در راب ۀ بین جو عاطفی خانواده و افکار خودکشی
نقش واس ای دارد .نظریات مخ لف درمورد معنای زندگی نشان میدهد نخس ین منبع معنابخش در زندگی
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روابط ،از راب با خداوند تا خانواده و محیط اطراف است و خانواده زیرمجموع ای در این طبق قلمداد میشود.
درواقع خانواده بنیادیترین زمین را برای رشد روانی-اج ماعی افراد ایجاد میکند و روابط خانوادگی یک عامل
حفاظ ی قوی ب شمار میرود .تعامل مثبت با اطرافیان در قالب روابط اج ماعی امکان درکی عمیقتر از خود و
دنیای اطراف و معنای زندگیاش ارائ میدهد .دغدغۀ معنا و دس یابی ب زندگی معنادار یکی از اساسیترین
دغدغ های وجودی آدمی است .احسا معنا از طریق برآوردهشدن نیازهای اولیۀ فرد در مرلف های هدفمندی،
کارآمدی و خودارزشمندی تحقق مییابد .امید ب زندگی و بررسی ارتباط وجود معنا در زندگی با سازههای دیگر
روانشناسی مثبت و تأ یر تعاملی آنها برای برخورداربودن از یک زندگی شاد و سعادتمند و سالمت روانی مورد
توج پژوهشگران و صاحبنظران قرار دارد .در تبیین این یاف میتوان گفت جو عاطفی خانواده نقش مهمی
در افکار خودکشی ایفا میکند .بر این اسا  ،محیط مثبت و روابط مثبت اعضای خانواده از لحاظ درونفردی،
ب شخص کمک میکند ب لحاظ شناخ ی ،هیجانی و فیزیولوژیکی ب واند بر مشکالت و تنیدگیهای خود مسلط
شود .همچنین ب او کمک میکند مسئولیت افکار و رف ار خود را در تعارضات و کشمکشها بپذیرد و در جهت
تغییر آنها تالش کند .این افراد دارای معناداری زندگی بیش ری هس ند و کم ر ب سوی افکار خودکشی کشیده
میشوند؛ درحالیک وجود روابط منفی در بین اعضای خانواده ،موجب کاهش معنای زندگی در افراد وابس ب
مواد میشود و افکار خودکشی را در آنها افزایش میدهد؛ بنابراین میتوان ن یج گرفت معنای زندگی ب درس ی
توانس است در راب ۀ جو عاطفی خانواده با افکار خودکشی نقش واس ای ایفا کند .ب طورکلی پژوهشها
نشان داده است عوامل مخ لفی از قبیل جو عاطفی خانواده ،افسردگی ،دینداری ،معنای زندگی و خودکارآمدی
ترک اع یاد بر افکار خودکشی تأ یرگذار هس ند و در اکثر م العات ب نقش مس قیم این م غیرها اشاره شده
است .بررسی این م غیرها در کنار هم میتواند راهگشای برخی ابهامات در این زمین باشد .همچنین با اینک
راب ۀ مس قیم م غیرهای این پژوهش تا حدود زیادی مورد بحث قرار گرف است و واضح ب نظر میرسد ،آنچ
نیازمند بحث و بررسی بیش ر است ،چگونگی قرارگرف ن م غیرهای مذکور در الگوی سازمانیاف است ک ب واند
روابط بین م غیرها را ب صورت مس قیم و غیرمس قیم تبیین کند و برازش مدل فرضی را با دادههای واقعی مورد
بحث قرار دهد .از آنجا ک جامعۀ آماری این پژوهش را زنان وابس ب مواد مخدر شهر اهواز تشکیل دادند،
برای تعمیم ن ایج ب مردان وابس ب مواد مخدر و دیگر جوامع میبایست بررسی بیش ری صورت پذیرد؛
بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشهای بیش ری در حوزۀ زنان وابس ب مواد مخدر و کارکرد خانواده بر افکار
خودکشی انجام گیرد .برای کمک ب افراد برای پیداکردن اهداف و معنای زندگی و رضایتبخشیدن ب زندگی
روزان شان ،برنام های آموزشی و پیشگیری از خودکشی و اع یاد اجرا شود .در این برنام ها ،ب وجودآوردن جوی
عاطفی در بین اعضای خانواده ب عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از افسردگی و افکار خودکشی مورد
تأکید است و ایجاد معنا در زندگی کلیۀ افراد جامع ب ویژه افراد وابس ب مواد مخدر و خانوادههای آنها
ب عنوان مهمترین مفهوم مر ر در زندگی انسان تشریح شود .با توج ب اینک زنان از مهمترین اعضا خانواده
در تربیت نسلی کارآمد هس ند ،این موضوعات دارای اهمیت ویژه است و میتواند بر سالمت و شکوفایی جامع
بسیار مر ر واقع شود.
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