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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the mediating 
role of meaning of life in the relationship between 
depression, emotional atmosphere in the family, and 
suicidal ideation in drug-dependent women. The 
research method was applied and descriptive-
correlational. The target population was all drug-
addicted women in Ahvaz and the number of available 
samples was 180. According to the available sampling 
method, 149 subjects were finally included in the study. 
In the present study, descriptive and inferential 
statistical methods were used to analyze the data, 
skewness and elongation were used to determine the 
normality of the data, and path analysis was employed 
to evaluate the proposed model. The research 
instruments were Suicide Thought Questionnaire (SIS) 
by Mohammadifar et al. (2005), Beck Depression 
Inventory (BDI-II), Hillburn Family Emotional 
Questionnaire (FEA), and Stiger and Oshi's Meaning of 
Life Questionnaire (MLQ). SPSS 25 and AMOS 25 
software were used. In the proposed model, the 
variables of suicidal ideation were considered as 
criterion variables and the variables of family emotional 
atmosphere and depression were considered as 
predictor variables. The results show that in the 
hypothesized model, all direct paths to suicidal 
ideation, except for family emotional atmosphere, were 
significant at the p<0.01 level. Indirect pathways were 
also significant with suicidal ideation through the 
meaning of life as a mediator variable. Based on the 
results of the study, the proposed model of the 
relationship between depression and emotional 
atmosphere of the family mediated by the meaning of 
life and suicidal ideation has a good fit, and this model 
is very important to identify effective factors in suicidal 
ideation of drug addicted women. 
Keywords: Addiction, Suicidal Ideation, Depression, 
Emotional Environment in Family, the Meaning of Life. 

 دهیچک

 ۀدر راب  یزندگ یمعنا یانقش واس      یپژوهش بررس    نیهدف ا
در زنان وابس     ب   یه با افکار خودکش  خانواد یو جو عاطف یافس  ردگ

 یهمبس گ-یفیو از نوع توص یمواد مخدر است. روش پژوهش کاربرد
ست. جامع س ان اهواز و  یۀهدف کل ۀا شهر س   ب  مواد مخدر  زنان واب
ن  عداد نمو ک  از م 180موجود  یهات ب  روش آن انینفر اس   ت  ها 

 لیو تحل  یتجز ینفر ان خاب ش  دند. برا 149دردس   ر   یریگنمون 
بودن نرمال نییتع یو برا یو اس نباط یفیآمار توص یهاها از روشداده
مدل  یابیدر جهت ارز ریمس لیو روش تحل یدگیو کش یها از کجداده

شد. ابزارها یشنهادیپ س فاده  شنام عبارتپژوهش  یا س ست از پر  ۀا
-BDI)بک  ی، افسردگ(SIS)و همکاران  فریمحمد یافکار خودکش

II)برن  لیه ۀخانواد ی، جو عاطف(FEA) و  گریاس    یزندگ یو معنا
افزار پژوهش، از نرم یهاداده لیو تحل  یتجز ی. برا(MLQ) یاوش   

SPSS 25  وAMOS 25 ریم غ ،یش  نهادیاس   فاده ش  د. در مدل پ 
خانواده و  یجو عاطف یرهایمالک، م غ ریعنوان م غب  یودکش  افکار خ
سردگ پژوهش  یهااف  یشدند.  نییتع نیبشیپ یرهایعنوان م غب  یاف

 ،یب  افکار خودکش میمس ق یرهایمس یۀنشان داد در مدل مفروض، کل
 یرهایمعنادار هس ند. مس p <01/0خانواده، در س ح  یجز جو عاطفب 
با افکار  یانجیم ریعنوان م غب  یزندگ یمعنا قیطراز  زین میرمس   قیغ

 ۀراب  یشنهادیپژوهش، مدل پ جیمعنادار شدند. براسا  ن ا یخودکش
با افکار  یزندگ یمعنا یگریانجیخانواده با م یو جو عاطف یافس   ردگ
مدل در جهت  نیبرخوردار اس   ت و ا یاز برازش م لوب یخودکش   
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 مقدمه
تکرار مصرف، نشاط  ک یطوراست؛ ب  ادآوریبدن ب  مصرف مداوم مواد اع  کیولوژیزیپاسخ ف یب  معنا 1ادیاع 
 شیپاداش، موجب افزا-رف ار س میاخ الل در کن رل س جادیدارد و با ا یفرد در پ یو آرامش موقت را برا یآن

(. 2016 سنا،ی)ساکسنا، گرال و م شودینسبت ب  آن م دیشد یوابس گ جادیمواد و ا اف نی یفرد برا یوجوجست
ک   یاگون ؛ ب کنندیم دایپ خود یمصرف مواد ب  یادیز یوابس گ یو جسم یافراد وابس   ب  مواد از لحاظ روان

از کاهش  ی(. م العات حاک2019ت، دوآن و بس و ،ی)بل دهندیم شیمرور زمان مقدار مصرف خود را افزاب 
کنندگان مصرف(. 1391و همکاران،  یدر نوجوانان و زنان است )جواد شیگرا نیا وعیو ش ادیاع  یسن نیانگیم

گذش    یهادر ارتباط هس ند. در سال 2یاز جمل  افکار خودکش یادیز یمنف یهادهیبا مشکالت و پد نیهمچن
 است یبهداش -یمشکل اج ماع نیترموضوع عمده نیاست ک  ا اف  ی شیجوانان افزا انیدر م یخودکش زانیم

 یشناخ روان ،یاج ماع ک،یولوژیب ،یرف ار ۀدیچیپ مسائل از گرف  نشئت یخودکش (.2017)تس ا و همکاران، 
 یدشواه (.2016 همکاران، و نینس یروت) است محدود ن یزم نیا در موجود اطالعات. است هاآن م قابل ا رات و

ست )هولت و ا هاگردانسوءمصرف مواد و روان شیافزا یخودکش زانیم شیافزا لیاز دال یکی وجود دارد ک 
 نسونیلکی)و دیآیب  شمار م یاز عوامل خ ر مرتبط با خودکش یکی(. درواقع سوءمصرف مواد 2015همکاران، 

 ت،ی)راسل، پول ردیگیواد صورت مب  اخ الل مصرف م انیتوسط مب ال هایاز خودکش یمی(. ن2017و همکاران، 
 (.2018و گروسمن،  یل

 است. 3یافسردگ باشد، ا رگذار مخدر مواد ب  وابس   زنان یخودکش افکار بر تواندیک  م یاز جمل  عوامل

 یدر انسان ب  فشارها یعیطب یواکنش و یشده در جوامع کنونشناخ    یاز انواع اخ الالت روان یافسردگ
 اخ الالت و است شده مشاهده یخودکش و یافسردگ نیب یقو ایراب  (. 2016 سون،یو را رلیاست )م ی یمح

 وسو،ید) شوندیم شامل را یخودکش کنندگان اقدام در صیتشخقابل یروان اخ الالت زانیم نیش ریب ،یافسردگ
 نییپا خلق لیقب از یئمعال یدارا آن ب  مب ال فرد ک  است یاخ الل یافسردگ(. 2018 و،یدراپ و ویولیبا دابسون،

 ،یدانکل) است یخودکش و مرگ افکار و ییاش هایب تمرکز، در اشکال گناه، احسا  عالق ، و یانرژ کاهش با
 آن عالئم ک  باشد یروان حالت و تیوضع کی تواندیم یافسردگ(. 2009 گالشان، مک و لویگر سلو،یسان

 کی گاه و تجرب  کی عنوانب  گاه دهیپد نیا. است یعالقگیب و یدیناام ،یانرژ کمبود کسالت، احسا 
( نشان 2012کلف را  و پسارا ). شودیم محسوب یماریب کی عنوانب  آن حاد شکل در و یزندگ ب  نگرش

 درصد 90 از شیب .داش ند یکم ر یافسردگ عالئم بودند، یزندگ در یش ریب یمعن یک  دارا یدادند جوانان
 با ای هس ند مواد سوءمصرف اخ الل دچار برند،یم رنج یافسردگ از زنند،یم یخودکش ب  دست ک  یافراد
 ک  دهدیم لیتشک را یباطل دور ،مواد سوءمصرف و یافسردگ بیترک. کنندیم نرم وپنج دست مشکل هردو
 از اعم یزندگ گوناگون یهابحران با مواجه (. 2018 همکاران، و راجرز) است یخودکش آن فرجام غالباً

                                                 
1. addiction 

2. suicidal ideation 
3. depression 
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 اطراف عیوقا با ییارویرو و دارد یرونیب ۀجنب ک  یعارض یهابحران ای است یدرون ش ریب ک  یرشد یهارانبح
 تواندیم یعیطب طورب  یاق صاد و یخانوادگ ،یاج ماع ،یشغل یهاشکست اندوه، سوگ، مانند ی یمح حوادث و
 ممکن یدیناام دهندیم نشان هاوهشپژ از یاگس رده حجم(. 2016 همکاران، و ویس) شود منجر یافسردگ ب 

در  (.2018 همکاران، و لیآک) باشد یخودکش رف ار و یپردازش یاند ینیبشیپ عامل ،یافسردگ مانند است
 مپلیس کووان، ر،یبر یهاشده است. پژوهش یبررس یو افکار خودکش یافسردگ ۀراب  ،مخ لف یهاپژوهش

 ،(1396) بنگان بلوط یاکبر و یمامازند یکرمان ،ینجف ،(1396تپ  ) یسوگل ینعم  ،(2019) گودبوت و
 یافسردگ نیب ۀب  راب  (1393) مدبر و خشکناب یفالح ،یکاظم ،یمیابراه ،(1394پور ) ییو حلوا یآبادنصرت

 دند.کر دییراب   را تأ نیو ا ندپرداخ  یو خودکش
 1خانواده یجو عاطف مر ر باشد،د مخدر زنان وابس   ب  موا یافکار خودکشبر  رسدینظر مب ک   یگریعامل د

 طیدارند ک  اح مال دارد م أ ر از مح گریکدیبا  یادهیچیگروه، تعامالت پ کیعنوان خانواده ب  یاعضااست. 
 اریمع نیدارند به ر دهیو درمانگران خانواده عق نااز م خصص ی(. برخ2019 ،یخانواده باشد )راوات و گوالت یکل
خانواده و مجموع   یو جو عاطف یارتباط ۀافراد، شبک یو روان یاج ماع ،یاخالق تیفیک قیدق یابیارز یبرا
 یسازنکردن ب  سالمتوج  دلیلب  نی(. والد2014باروکاوغ و لوبان،  ،یاست )ل یخانوادگ یحاکم بر فضا نیقوان
 یو مشکالت روان یزشینگا ،یعاطف یها را با کمبودهاروابط مناسب با فرزندان، آن نداش ن و یو عاطف یروان
و افکار خانواده  یجو عاطف ۀراب  (.2018؛ فارل و همکاران، 1396، ارپوریاند )بخ رو ساخ  روب  یلیتحص ای

وانگ،  یهاب  پژوهش توانیشده است ک  از آن جمل  م دییو تأ یبررس یمخ لف یهادر پژوهش یخودکش
 نیلز ،ی ینیفولگ ،یفر ،(2019و همکاران ) یاوتاک ،(2019) نگویکوواک، گائو و چ ،(2019) نیل و ایژ و،یمو، ن

، یاصالن ،(1395) یو صادق یبیحب ،یپناغ ،یاکبر ،(1396) انیگلمحمد و یمحسن ،یدیرش ،(2018و کرل )
 ریخانواده با تأ  یو جو عاطف یهردو عامل افسردگ ی. از طرفکرد( اشاره 1393) پوریتقو  والدمرمن، یاللهامان
 تیماه یزندگ یمعنا .زنان وابس   ب  مواد مخدر ا ر داش   باشند یافکار خودکشبر  توانندیم 2یزندگ یمعنابر 

 اتیاع قاد ب  معنو ،یدر زندگ ییهدف غا کیافراد و وجود  یباورها ۀمفهوم دربردارند نیا ؛ زیرادارد یشناخ 
 نیتریاز اساس یکی ،معنادار یب  زندگ یابیمعنا و دس  ۀ(. دغدغ2010است )هو، چانگ و چانگ،  یاخرو یو زندگ
 ،یهدفمند یهافرد در مرلف  ۀیاول یازهایشدن نبرآورده قیاست.. احسا  معنا از طر یآدم یوجود یهادغدغ 
رفاه انسان و  یهاکنندهینیبشیاز پ یکی ،ی. داش ن معنا در زندگابدییتحقق م یو خودارزشمند یکارآمد
 یاست و هر انسان یو معنو یماد یدو بعد کل یدارا ی(. زندگ2016 گر،یاست )مارتال و اس  یاز زندگ تیرضا
و  یان زاع یمفهوم ،یزندگ یو درک معنو یو سعادت او در کدام بعد است. بعد معنو یابیک  کام بدایدر دیبا

 یندارند و معنا یهدف یزندگ یهس ند ک  برا یادیز افراد .سازدیخودش م یاست ک  هر کس برا یشخص
و ب   دارندهدف  یندگهس ند ک  در ز یکسان ،ابندییرا م شانیزندگ یک  معنا یافراد .انداف  یرا ن یزندگ

                                                 
1. emotional environment in family 
2. the meaning of  life 

http://ensani.ir/fa/article/author/59851
http://ensani.ir/fa/article/author/166271
http://ensani.ir/fa/article/author/166271
http://ensani.ir/fa/article/author/12262
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 توانندیبه ر م ،یمعنا در زندگ ی. افراد داراکنندیم تیها احسا  مسئولو در برابر آن بندندیخود پا یهاارزش
تر و انداز مثبتپردازش اطالعات و چشم و مقابل  کنند یزندگ یهااس ر  و اض راب و چالش ،یبا افسردگ

 است ک  افراد وابس   ب  مواد مخدر را ب  ترک یمهم یزشیعامل انگ ،یزندگ یدارند. درواقع معنادار یترعیوس
و  رسندمیبست ب  بن یدر زندگگروهی  ک ی. درحالکندیم قیتشو یاز خودکش یریشگیپ نیو همچن مصرف
 چیو ب  ه کنندمیها خود را با مصرف مواد مخدر مشغول ندارد. آن دنیجز زجرکش ییها معناآن یبرا یزندگ

 ،شوندیم ترکینزد یزندگ انیهرچ  مصرف باالتر رود، ب  پا دانندیم نک یبا ا نیس ند.حاضر ب  ترک آن  عنوان
برگشت  یبرا ییمعنا رایز ؛دیابیم افزایش یخودکش ، میل ب افراد نیا . در میانس ندیباز هم حاضر ب  ترک ن

 .ابندیینم یب  زندگ
ب  اهداف  لین یتالش برا ،یداش ن هدف در زندگ ،یلق هس درواقع در ارتباط انسان با خا یزندگ یمعنا

 نیتراز معروف یکی (.2016و وارد،  ن زمنیه نگ،یب  تکامل انسان وجود دارد )ک دنیو رس یباارزش زندگ
 یهاتیک  انسان ب  فعال یمع قد است هنگام ی( ارائ  شده است. و1984، توسط فرانکل )یزندگ یمعنا فیتعار

 عتیب  دامان طب ای پردازدیم یادب -یآ ار هنر ی، ب  تماشاکندیمالقات م گرانی، با دپردازدیم اشمورد عالق 
وجود و  کندیک  احسا  م یهنگام نی. همچنکندیخود احسا  مزندگی ، وجود معنا را در بردیپناه م
گس رده و  یهاگاه یها و تکب  چارچوب یخورده است و خود را م ک وندیپ زالیمنبع ال کیب   اشیهس 
و آن را  ابدیی، معنا را درمندیبیکردن ان خاب کرده میزندگ یک  برا یامانند مذهب و فلسف  ییاتکاقابل

و  ی، کارآمدیب  هدفمند  یاول یازهایشدن نبرآورده قی(. احسا  معنا از طر1984)فرانکل،  کندیاحسا  م
 یست ک  فرد در زندگا معنا نیب  ا یزندگ یاقع ادراک معنادرو .ابدییدر فرد تحقق م یزندگ یخودارزشمند

 یهادر پژوهش یو افکار خودکش یزندگ یمعنا ۀ(. راب 2016 وارد، و ن زمنیه ،نگیهدف باشد )ک یدارا
 ،(1398) یو قهار یخرم ا،یفرشادن ،یبرج یهاب  پژوهش توانیشده است. از آن جمل  م دییو تأ یبررس یمخ لف
 .کرد( اشاره 2012کلف را  و پسارا ) و (1394) یاریو  یمام

زنان در  ش ریب یریپذبیاست و با توج  ب  آس یاج ماع یهابیآس نیترماز مه یکی ادیاع  یطورکلب 
 نیز یگرید خ ر انیم نی، اما در ادارد یتراست و آ ار مخرب شیرو ب  افزا زیگروه ن نیدر ا ،یکنون ۀجامع
، عموماً مارانیب یهاخانواده نیهمچن و مخدر مواد ب  ادیاع  درمانگران. شودیم گرف   دهیناد غالباً ک  دارد وجود
 در اوردوز رینظ ادیتر مرتبط با اع چرا ک  توج  آنان عمدتاً ب  مسائل واضح ؛ندارند یخودکش ۀب  مسئل یتوجه

 یهاش یاند نیچننیو ا شودیم یپوشچشم یاز اوقات از خ ر خودکش یاری. بساست شده مع وف ادیاع  یماریب
نشان  قاتیتحق نی(. همچن2016و همکاران،  ونسکوی)ا رندیگیم قرار یتوجهیمورد ب ریناپذمرگبار و جبران

 و لریاست )م یعاد تیجمع پنج تا هفت برابرنوجوانان مع اد  انیدر م یخودکش یهااند افکار و تالشداده
م رح شده است.  یمخ لف یها یو سوءمصرف مواد، نظر یخودکش نیارتباط ب ۀنی(. در زم2017همکاران، 
 میاندر  یبروز خودکش سبب یورتکانش شیافزا قیسوءمصرف مواد از طر ،ها ینظر نیاز ا یکیبراسا  

وجود دارد ک   یمش رک یاش یمع قدند عوامل ر گرید ی(. برخ2018و همکاران،  ی)بالک شودیم انمع اد
 تیاهم توج  ب  (. با2015)بامس، گروسمن و راسل،  شودیم اندر مع اد یروز خودکشب موجبصورت مجزا ب 
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و مسائل مخ لف  مشکالت ب  توج  با و جامع  و خانواده یاج ماع-یتعادل روان حفظ زنان در یاساس نقش و
 مشکالت رفع یبرا یزیرلزوم برنام  هس ند، مواج  هاآن با ک  زنان وابس   ب  مواد مخدر یو اج ماع یشخص

 یزندگ یمعنا یانجینقش م یپژوهش، بررس نی. براسا  آنچ  گف   شد، هدف از انجام اشودیم احسا  هاآن
صورت در زنان وابس   ب  مواد مخدر است. سرال ب  یخانواده با افکار خودکش یو جو عاطف یافسردگ ۀدر راب 

 است: ریز
در زنان وابس    یزندگ یمعنا یگریانجیبا م یکار خودکشبا اف ،یافسردگ خانواده، یعاطف جو یعل مدل ایآ

 ب  مواد مخدر از برازش م لوب برخوردار است؟ 
 :از اندعبارت یشنهادیپژوهش و مدل پ یها یفرض

 .دارد وجود میمس ق ۀدر زنان وابس   ب  مواد مخدر راب  یافکار خودکش وخانواده  یجو عاطف نی. ب1
 .دارد وجود میمس ق ۀوابس   ب  مواد مخدر راب  در زنان یزندگ یمعنا وخانواده  یجو عاطف نی. ب2
 .دارد وجود میمس ق ۀدر زنان وابس   ب  مواد مخدر راب  یافکار خودکش و یافسردگ نی. ب3
 .دارد وجود میمس ق ۀدر زنان وابس   ب  مواد مخدر راب  یزندگ یمعنا و یافسردگ نی. ب4
 .دارد وجود میمس ق ۀدر زنان وابس   ب  مواد مخدر راب  یودکشافکار خ و یزندگ یمعنا نی. ب5
در زنان وابس   ب  مواد مخدر  یزندگ یمعنا یگریانجیبا م یافکار خودکش وخانواده  یجو عاطف نی. ب6
 .دارد وجود میرمس قیغ ۀراب 

 ۀمخدر راب  در زنان وابس   ب  مواد یزندگ یمعنا یگریانجیبا م یافکار خودکش و یافسردگ نی. ب7
 .دارد وجود میرمس قیغ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهش یشنهادی. مدل پ1شکل 

 روش

 یریگجامعه، نمونه و روش نمونه

 یافسردگ

 خانواده یعاطف جو

  یخودکش افکار یزندگ یمعنا
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-یفیتوص یهااز روش ،ب  اهداف پژوهش یابیمنظور دس ب  است. یاز لحاظ هدف کاربردپژوهش  نیا
اس فاده شد.  ریمس لیتحلروش  از پژوهش یرهایم غ میرمس قیو غ میمس ق آ ار یبررس برایو  یهمبس گ

ب  مراکز  1398سال در ک   دهندمی لیتشکاخ الل سوءمصرف مواد مخدر  یزنان دارا ۀیرا کل یآمار ۀجامع
 نک ی. با توج  ب  امورد است 180 هاآن فعال هایپروندهک  تعداد  اندمراجع  کرده شهرس ان اهواز ادیدرمان اع 

است، اس فاده از  یریچندم غ ونیرگرس  ب  یشب یتا حدود ریمس لیلتح یسازروش مدل حجم نمون  در نییتع
 زین ریمس لیتحل یابیحجم نمون  در مدل نییتع یبرا یریچندم غ ونیرگرس لیحجم نمون  در تحل نییاصول تع

ن زنا ۀژیو ادیپس از مراجع  ب  مراکز درمان اع  ،اسا  نی(. بر ا1392 چارس اد، و مهر نی)رام شودیم شنهادیپ
پژوهش  یرهایپرسشنام  از م غ 180دردس ر ،  یهااهواز و با توج  ب  نمون  یس یتحت پوشش سازمان بهز

. شدند لیتحل طیپرسشنام  از افراد واجد شرا 149 تیقرار داده شد. درنها هایآزمودن اریدر اخ  ییپاسخگو یبرا
در  عیمنظور تسرداش   است. ب  تی  کفاتعداد حجم نمون نیبرازش مدل نشان داد ا یتوان آزمون و معنادار

شد.  افتیزنان در ژهیو ادیاهواز مراجع  و فهرست مراکز درمان اع  یس یاطالعات، ب  سازمان بهز یآورجمع
پس از  .صورت گرفت یصورت حضوربا مراکز ب   یاول یهایمراکز، هماهنگ یریپذسپس با توج  ب  دس ر 

و از  شد در هر مرکز مشخص یان خاب ۀ، نموننامراجع ۀپروند ۀمالحظ مراکز و نمسئوال یشرح موضوع برا
 یها. مالکشد حیالزم تشر حاتیمورد نظر ارائ  و توض یهاپرسشنام  ،طیافراد واجد شرا یها براآن انیم

کننده انواع مواد مخدر و مراجع  ۀکنندزنان مع اد مصرف ۀیکل پژوهش، در حضور تیورود ب  پژوهش شامل رضا
 یندادن ب  تمامشامل پاسخ زیخروج ن یهاسال بود و مالک 18-64 یسن ۀدامن در ادیب  مراکز درمان اع 

 بود. یهمکار ۀب  ادام لیو تما تیرضا نداش نسراالت و 

 سنجش هایابزار
 (SIS) 1مقیاس افکار خودکشی .1

سرال و پنج  38 یو داراتدوین شده ( 1384فر، حبیبی و بشارت )افکار خودکشی توسط محمدی ۀپرسشنام
و  ییس ایو نبود راب  ، رکود و ا یو احسا  حقارت، انزواطلب یدیناام ،یبیاحسا  گناه و خودتخر ا یمقخرده

 یابیتهران هنجار یهادانشگاه انیاز دانشجو ینفر 457 ۀنمون کیآزمون را در  نیاست. سازندگان، ا یافسردگ
اند ک  دست آوردهب  93/0را برابر با  یافکار خودکش ا یکل مق ۀمرن یکرونباخ برا یآلفا بیاند و ضراکرده
افکار  ا یکل مق ۀنمر یبرا ییبازآزما ییایپا یاست. از طرف ا یمناسب مق یدرون یهمسان ۀدهندنشان

بک  یناکام ۀزمان پرسشنامهم یاجرا قیاز طر یافکار خودکش ا یزمان مقهم ییاست. روا 89/0 یخودکش
 نی(. در ا1384و بشارت،  یبیحب فر،یمشاهده شد )محمد یمعنادار جیمحاسب  و ن ا یاصل ۀکل نمون یرو

دست آمده ب  83/0کل پرسشنام   یکرونباخ برا یآلفا ،یافکار خودکش ۀپرسشنام ییایپا نییتع یپژوهش، برا
 است.

                                                 
1. Suicide Ideation Scale (SIS) 
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 (II-BDI) 1افسردگی ۀپرسشنام. 2

 (1996سردگی بک است ک  توسط بک، اس یر و براون )اف ۀپرسشنام ۀشدفرم بازنگری افسردگی ۀپرسشنام
های افسردگی بک، برای سنجش نشان  پرسشنامۀ فرم کوتاه و خودگزارشی پژوهش از در .تدوین شده است

 ده است.ای اس فاده شسرال چهارگزین  13مانند افسردگی عاطفی، شناخ ی، انگیزشی و فیزیولوژیکی، شامل 
قرار  39و حداکثر  صفر ها بین حداقلنمره دامنۀ و شودگذاری میدو و س  نمره صورت صفر، یک،هر گزین  ب 

بک  افسردگی پرسشنامۀ نیمۀ دو ( پایایی1386دارد. در پژوهش پورمحمدرضای تجریشی و میرزمانی بافقی )
نام  برای این پرسششده در پژوهش ضریب آلفای کرونباخ محاسب  است. شده گزارش 73/0و روایی آن  93/0

افسردگی، ضریب  ۀدر این پژوهش برای بررسی همسانی درونی پرسشنام(. 1384)رجبی،  برآورد شد 7/0باالی 
 دست آمده است.ب  82/0آلفای کرونباخ کل سراالت 

 (FEA) 2جو عاطفی خانواده ۀپرسشنام .3

( طراحی 1376 ری، ، ب  نقل از موسوی شوش1964) 3سرالی جو عاطفی خانواده توسط هیل برن 16 ۀنامپرسش
دادن، های مش رک، هدی مقیا  شامل محبت، نوازش، تأییدکردن، تجرب خرده 8 ۀشد. این پرسشنام  دربردارند

کنند. گیری میهای جو عاطفی را اندازهمرلف . هر دو سرال یکی از خردهشودمی تشویق، اع ماد و احسا  امنیت
شود. تک سراالت با هم محاسب  مید، مجموع ام یازات مربوط ب  تکآوردن ام یاز مربوط ب  هر بعدستبرای ب 

گذاری دهنده خواهد بود. نمرهفرد پاسخ ۀجو عاطفی باالتر و به ر در خانواد ۀدهندنمرات کلی باالتر نشان
کم های خیلی پاسخ ۀای است ک  دربردارندگزین بندی پنجصورت مقیا  لیکرت و رتب این آزمون ب  ۀپاسخنام

ها آزمودنی برحسب احسا  درونی خود یکی از آن است ک  (5( و خیلی زیاد )4(، زیاد )3(، م وسط )2(، کم )1)
 جو عاطفی خانواده ۀ( اع بار پرسشنام1376است. موسوی شوش ری ) 40 اتزند و جمع کل نمررا عالمت می

. ن ایج کردمایی شهر اهواز سنجش آموزان دخ ر سال سوم راهننفری از دانش 100 ۀرا روی یک گروه نمون
جو عاطفی  ۀ( اع بار خوبی را برای پرسشنامp= 001/0)معناداری آمده، با توج  ب  س ح عملاع باریابی ب 

( نیز برای بررسی همسانی درونی مقیا  جو 1396دهد. در تحقیق بخ یارپور )هیل برن نشان می ۀخانواد
 86/0و  76/0 ،90/0ترتیب اخ، تصنیف و گاتمن اس فاده شد ک  ب های آلفای کرونبعاطفی خانواده از روش

محمدیان قبول این مقیا  است. در پژوهش رشیدی، محسنی و گلپایایی قابل ۀدهنددست آمد ک  نشانب 
برای بررسی همسانی درونی  ،دست آمد. در این پژوهشب  89/0( ضریب آلفای کرونباخ پرسشنام  1396)

 دست آمده است.ب  86/0فی خانواده، ضریب آلفای کرونباخ کل سراالت جو عاط ۀپرسشنام

                                                 
1. Depression Questionnaire (BDI-II) 
2. Family Emotional Atmosphere Questionnaire (FEA) 

3. Hill Bern, A. 
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 (MLQ)1زندگی معنای  ۀ. پرسشنام4

ارزیابی وجود معنا و تالش برای یاف ن آن ارائ   برای( 2006)اوشی  و اس یگرمعنای زندگی توسط  ۀپرسشنام
است. این  شدههای م فاوت بررسی ن های مخ لف با نموشده و اع بار و پایایی و ساخ ار عاملی آن در پژوهش

عاملی اک شافی ب  دو عامل آی م تهی  کردند و سپس با اس فاده از تحلیل 44محققان برای ساخت این ابزار اب دا 
عاملی آی م دست یاف ند. سپس در یک تحلیل 17جوی معنا در زندگی با مجموع ووجود معنا در زندگی و جست

 موافقت با میزان سرال هر ب  گوی  دست یاف ند. پاسخ 10اخ ار مناسب دوعاملی با گوی  ب  س 7تأییدی با حذف 

 ای لیکرت سنجیدهدرج هفت طیف یک در (7( تا کامالً نادرست )1عبارت کامالً درست ) یک مخالفت با یا

برای  بات  در چهار م الع ، شواهدی را( 2006اس یگر و اوشی ) است. 70و بیش رین  10شود. کم رین نمره می
اع بار  ،درونی،  بات زمانی، ساخ ار عاملی و اع بار آزمون معنای زندگی ارائ  دادند ک  در یکی از این م العات

جوی معنا در زندگی ومقیا  جستدرصد، برای خرده 86مقیا  معنای حاضر در زندگی خرده پرسشنام  برای
عابدی، فروغان، خانجانی، رش شده است. در پژوهش درصد گزا 84تا  70درصد و ضریب اع بار کل آزمون  87

 زندگی در حاضر مقیا  معنای برای ،ماه زمانی یک ۀپس از یک دور آزمون پایایی( 1395)بخشی و فرهادی 

زمانی  ۀهمچنین پس از یک دور است. شده گزارش 84/0 زندگی معنا در جویوجست مقیا  برای و 81/0
جوی معنا در ودرصد و برای مقیا  جست 70مقیا  معنای حاضر در زندگی  دوماه ، پایایی این آزمون برای

گزارش  90/0( پایایی ابزار 1397پور )مسلمان، حسینی و صادقدرصد گزارش شده است. در پژوهش  73زندگی 
سراالت  ۀشد. در این پژوهش برای بررسی همسانی درونی پرسشنام  معنای زندگی پس از تکمیل کلی

مرتبط با هر عامل وجود و  هایآمده از گوی دستهای ب داده ،مددجویان مراکز ترک اع یاد سطپرسشنام  تو
آنالیز و ضریب آلفای کرونباخ کل سراالت  SPSSافزار طور جداگان  از طریق نرمجوی معنا در زندگی ب وجست

 دست آمد.ب  82/0

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
های آمار از روش ،طور دس یابی ب  اهداف پژوهش و پاسخ ب  سراالت آنو همینها برای تجزی  و تحلیل داده

خ ی بین م غیرها و آزمون هم ۀمیانگین، انحراف معیار و ضریب همبس گی ساد نظیرتوصیفی و اس نباطی 
ل و کجی و کشیدگی و روش تحلی ،های آلفای کرونباخ، برای تعیین پایایی و روایی ابزاراس فاده شد. روش

های کار برده شد. برای تجزی  و تحلیل دادهب ها بودن دادهبرای تعیین نرمالمسیر برای ارزیابی مدل پیشنهادی 
 =05/0داری در این پژوهش، اس فاده و س ح معنی AMOS 25و  SPSS 25افزار کامپیوتری پژوهش، از نرم

 درنظر گرف   شد. 

                                                 
1. Meaning in Life Questionnaire (MLQ) 
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 هایافته
شناختیالف( توصیف جمعیت

کنندگان پژوهششرکت یشناختتیجمع فی. توص1جدول 

تعداددرصدریمتغ

سن
سال 27-18
سال 36-28
سال 45-37

17
26
57

149

تحصیالت

پلمیردیز
پلمید

یکاردان
یکارشناس

کارشناسی ارشد و باالتر

46
19
11
22
2

ازدواج
م أهل
مجرد
م لق 

3/46
2/32
5/21

شغل
بیکار
شاغل

2/89
8/10

زنان وابس   ب  انواع مواد مخدر ک  تحت درمان  ۀشناخ ی در کلیمرتبط با م غیرهای جمعیتهای یاف  
 و سال 36تا  28درصد سن بین  26سال،  27تا  18درصد بین  17اند، نشان داد مراکز ترک اع یاد قرار داش  

 11درصد دیپلم،  19 درصد زیردیپلم، 46سال داش ند. از نظر میزان تحصیالت نیز  45تا  37درصد بین  57
درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند. از نظر وضعیت ازدواج،  2درصد کارشناسی و  22درصد کاردانی، 

درصد  8/10درصد بیکار و  2/89درصد م لق  و همچنین  5/21درصد مجرد و  2/32درصد م أهل،  3/46
عنوان اع یاد و وابس گی زنان گردان ب روانهای مصرف انواع مواد مخدر و قرص ،شاغل بودند. در این پژوهش
مصرف و اخ الالت روانی و  ۀسابق ؛ بنابرایندرمان اع یاد مالک بوده است برایتلقی و مراجع  ب  مراکز 

.نشدشخصی ی آنان لحاظ 

های آماریب( توصیف شاخص
ادام  نیز ضریب همبس گی  در آمده و 2های توصیفی م غیرهای پژوهش میانگین، انحراف معیار در جدول آماره

پیرسون آورده شده است.
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 پژوهش یرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگی. م2جدول 

 یآمار یهاشاخص

 ریمتغ
 تعداد اریانحراف مع نیانگیم

 96/6 66/23 افکار خودکشی

149 
 05/10 37/14 افسردگی

 20/24 33/53 خانواده جو عاطفی

 01/18 66/36 معنای زندگی

 بودن متغیرهاون نرمالج( آزم

 هابودن داده. آزمون نرمال3جدول 

یآمار یهاشاخص  

ریمتغ  
 تعداد یدگیکش یکج 

 -508/1 -072/0  یافکار خودکش

149 
 -469/1 336/0  یافسردگ

 -517/1 145/0  خانواده یعاطف جو

 -508/1 956/0  یزندگ یمعنا

بودن، از ضریب بررسی نرمال برایزیع م غیرها است. بودن توهای مهم تحلیل مسیر، نرمالاز مفروض 
+ 2د، کجی و کشیدگی همۀ م غیرها بین شوطور ک  مشاهده میهمان .کجی و ضریب کشیدگی اس فاده شد

بودن م غیرهای پژوهش در جدول د. در ادام  ماتریس نرمالشوها تأیید میبودن دادهفرض نرمال و است -2و 
 آمده است. 4

 مطالعه مورد یرهایمتغ بودننرمال سیاتر. م4جدول 

 4 3 2 1 پژوهش یرهایمتغ

    1 افکار خودکشی. 1
   r 1 = 449/0 افسردگی. 2

  r 270/0- = r 1 = -276/0 خانواده جو عاطفی. 3
 r 368/0-  =r 291/0-  =r 1 = -461/0 معنای زندگی. 4

p  01/0  

 p<01/0ان داد بین تمامی م غیرهای پژوهش در س ح بودن نش، ن ایج ماتریس نرمال4براسا  جدول 
 SPSSافزار و از نرم ،روش تحلیل مسیر ارزیابی مدل پیشنهادی پژوهش بادار وجود دارد. امثبت و معن ۀراب 
 اس فاده شد. 25ویراست  AMOSو 
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 پژوهش هی. مدل اول2شکل 

تبیین افکار خودکشی براسا  افسردگی، جو عاطفی خانواده و  برایای مدل پیشنهادی اولی  2در شکل 
 ارائ  شده است. 5های برازش مدل در جدول ت آمده است. شاخصدسمعنای زندگی ب 

 مدل های( آزموند

 ییو نها هیمدل اول یبرازندگ یها. شاخص5جدول 

 ییمدل نها هیمدل اول برازش ییکوین یهاشاخص

2χ 

df 

00/0 
00/0 

386/0 
1 

(df/2χ) - 386/0 

p - 535/0 

GFI 00/1 992/0 

TLI - 02/1 

CFI 00/1 00/1 

NFI 00/1 99/0 

RMSEA 335/0 001/0 

نشان ( RMSEA=335/0شاخص جذر برآورد واریانس خ ای تقریب ) 5های جدول با توج  ب  داده
غیرمعنادار جو عاطفی خانواده ب  افکار خودکشی  ۀاصالح مدل، راب  برای. دهد مدل اولی  نیاز ب  اصالح داردمی

 ده است.مآ 3. مدل نهایی در شکل است برازش خوب مدل ۀدهندنشان حذف شد. ن ایج

2e 

1e 

36/0 

 یافسردگ

 خانواده یعاطف جو

 یخودکش افکار یزندگ یمعنا

32/0 

17/0- 

04/0- 

43/0- 
28/0- 

26/0 
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 پژوهش یی. مدل نها3شکل 

 ارائ  شده است. 5مس قیم در جدول  آ ارهای مربوط ب  برآورد ضرایب مسیر در ادام  یاف  

 یینها و هیپژوهش در مدل اول یرهایمتغ نیب میمستق آثار ریمس بی. ضرا5جدول 

 ریمس

 ییمدل نها هیمدل اول

نوع 

 ریمس

 ریمس بیضرا

 (β) استاندارد
 یمعنادار

نوع 

 ریمس

برآورد 

 (β)استاندارد 
 یمعنادار

 001/0 362/0 مس قیم 001/0 360/0 مس قیم افسردگی ب  افکار خودکشی

345/0 -039/0 مس قیم خانواده ب  افکار خودکشی جو عاطفی  - - مس قیم 
100/0 -434/0 مس قیم افسردگی ب  معنای زندگی 100/0 -434/0 مس قیم   

 002/0 197/0 مس قیم 002/0 197/0 مس قیم خانواده ب  معنای زندگی جو عاطفی
 001/0 -291/0 مس قیم 001/0 -282/0 مس قیم معنای زندگی ب  افکار خودکشی

لحاظ از  >01/0p س ح در( β=362/0) افکار خودکشی اافسردگی ب ۀنشان داد راب  5های جدول یاف  
از لحاظ  <05/0p س ح در( β= -039/0افکار خودکشی ) اجو عاطفی خانواده ب ۀراب  .استدار آماری معنی
از لحاظ آماری  >01/0p س ح در (β= -434/0معنای زندگی ) اافسردگی ب ۀراب . یستدار نآماری معنی

از لحاظ  >01/0p س ح در (β=197/0معنای زندگی ) اجو عاطفی خانواده ب ۀراب  همچنین .استدار معنی
از  >01/0p س ح در نیز( β= -291/0افکار خودکشی ) امعنای زندگی ب ۀراب  .دست آمدب دار آماری معنی

گیری اس راپ با تعداد نمون ای، از روش بوتداری روابط واس  منظور تعیین معنی. ب استدار لحاظ آماری معنی
 مشاهده است. قابل 6 اس فاده شد. ن ایج در جدول 5000مجدد 

 

 

1e 

26/0 

43/0- 

29/0- 

36/0 

31/0 

17/0- 

2e یافسردگ 

 یخودکش افکار یزندگ یمعنا

 خانواده یعاطف جو
20/0 
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 یاو واسطه میرمستقیغ یرهایمس یاستروپ در بررسروش بوت جینتا .6جدول 

 نیبشیپ ریمتغ
 ریمتغ

 یانجیم
 مالک ریمتغ

 ییمدل نها هیمدل اول

 یمعنادار استراپبوت یمعنادار استراپبوت

 004/0 088/0 003/0 085/0 افکار خودکشی معنای زندگی افسردگی

 022/0 -017/0 021/0 -016/0 افکار خودکشی معنای زندگی خانواده یجو عاطف

داری مسیر غیرمس قیم افسردگی ب  افکار خودکشی با نقش حاکی از معنی 6س وح اطمینان جدول 
. همچنین مسیر استدار از لحاظ آماری معنی >01/0p ( ک  در س حβ=088/0ای معنای زندگی است )واس  

 ( در س حβ= -017/0ای معنای زندگی )خانواده ب  افکار خودکشی با نقش واس   غیرمس قیم جو عاطفی
05/0p< استدار از لحاظ آماری معنی. 

 گیریبحث و نتیجه
افسردگی و جو عاطفی خانواده با افکار  ۀراب  بارۀای معنای زندگی، درهدف بررسی نقش واس   این پژوهش با

جز مسیرهای مس قیم ب  طورکلی ن ایج نشان داد تمامانجام شد. ب  خودکشی در زنان وابس   ب  مواد مخدر
د. مسیرهای غیرمس قیم نیز از طریق معنای زندگی با هس نمسیر جو عاطفی خانواده ب  افکار خودکشی معنادار 

مس قیم  ۀراب افکار خودکشی  وافسردگی پژوهش نشان داد بین  ۀاولین یاف افکار خودکشی معنادار شدند. 
نجفی، کرمانی  ،(1396نعم ی سوگلی تپ  ) ،(2019و همکاران ) های بریر. این یاف   با ن ایج پژوهشود داردوج

 (1393)و همکاران  ابراهیمی و (1394پور )آبادی و حلوایینصرت ،(1396ماما زندی و اکبری بلوط بنگان )
 -ن یجۀ شرایط نامناسب اج ماعی توان گفت افکار خودکشیهماهنگ و همسو است. در تبیین این یاف   می

 ۀطورکلی افراد افسرده دربارگیری آن نقش دارند. ب ای در شکلروانی است و فاک ورهای م عدد و چندگان 
برای  هابرخی از آن یابند وموضوعات زندگی خود افکار منفی دارند، حمای ی از سوی خانواده و افراد جامع  نمی

معنایی های منفی زندگی، بیآورند و تجرب ب  مصرف مواد مخدر روی میهای خود پوشاندن نقص و ضعف
بک مع قد بود در خودکشی  دهد.ها افزایش میزندگی و ارزشمندنبودن در آنان، خ ر خودکشی را در آن

نبودن، عدم تحمل، درماندگی و احسا  خس گی وجود دارد. این باورها افراد را باورهایی نظیر تنهایی، محبوب
ای ک  اقدام ب  حلی برای مشکالت وجود ندارد. همچنین افراد افسردهکند ک  هیچ راهگون  هدایت میینا

ناامیدی عامل مهم اقدام  است های م عددی نشان دادهد. پژوهشنشان ندارکنند امیدی ب  آیندهخودکشی می
 زمین (. در این 1396لوط بنگان، ب  خودکشی در بیماران افسرده است )نجفی، کرمانی ماما زندی و اکبری ب

گرایی، ناامیدی، نقص و ناکارآمدی و انزوای اج ماعی باورهایی هس ند شناخ ی افسردگی، منفیهای آسیبنظری 
 پذیری فرد را در برابر افسردگی و خودکشی افزایش دهند.د آسیبنتوانک  می
مثبت و معنادار وجود  ۀراب کار خودکشی اف ونشان داد بین جو عاطفی مثبت خانواده پژوهش دوم  ۀیاف 
اوتاکی و همکاران  ،(2019کوواک و همکاران ) ،(2019های وانگ و همکاران ). این یاف   با ن ایج پژوهشندارد
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 و (1395اکبری و همکاران ) ،(1396) محمدیانرشیدی، محسنی و گل ،(2018فری و همکاران ) ،(2019)
افکار و هایی ک  بیان شد، راب ۀ جو عاطفی خانواده ( ناهمسو است. در پژوهش1393و همکاران ) اصالنی

تفاوت  .و این راب   معنادار شده است بررسی شدههای ضریب همبس گی و رگرسیون با آزمون خودکشی
غیرمس قیم  ۀخانواده بر افکار خودکشی از طریق راب  پژوهش حاضر در این است ک  ا ر م غیر جو عاطفی مثبت

راب ۀ جو عاطفی مثبت  ،و از روش تحلیل مسیر صورت گرف   است و با وجود م غیر میانجی معنای زندگی
. ب  عبارت دیگر، در این مدل نیز م غیر جو ه استدر آزمون پیرسون معنادار شدنیز  افکار خودکشیو خانواده 

 1گبر ر پژوهش ماکوال و. دصورت غیرمس قیم ا رگذار بوده استب  افکار خودکشی رویعاطفی خانواده 
( از میان پنج عامل خانواده، والدین، آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی و رسان ، خانواده نخس ین و 2009)

ش درخصوص ( پنج پژوه2010و همکاران ) در معنابخشی در زندگی افراد داش   است. لمبرترا ترین نقش مهم
ها ب  نقش روابط نزدیک و عاطفی پژوهش ۀو در هم دادندعوامل معنابخشیدن ب  زندگی دانشجویان انجام 

خانواده منبع  پی بردند و دریاف ند گیری معنا در زندگی دانشجویانحمایت از سوی خانواده در شکل و خانواده
  جو عاطفی مثبت خانواده در زنان وابس   پذیرش است کاصلی معنابخشی ب  زندگی است. این موضوع قابل

افکار خودکشی ا رگذار خواهد بود. همچنین  برها مر ر است و این عامل نیز معنای زندگی آن برب  مواد مخدر، 
شناخ ی، عوامل م عدد روان ،زنان وابس   ب  مواد مخدرافکار خودکشی و بین جو عاطفی مثبت خانواده  ۀدر راب 

تواند بر معنای ی از قبیل خودکارآمدی، معنویت و دینداری شخص و خانواده وجود دارد و میاج ماعی و فرهنگ
زندگی افراد و افکار خودکشی ا رگذار باشد. بر این اسا  تأ یر مس قیم راب ۀ جو عاطفی خانواده و افکار 

 های بیش ر است.سایر م غیرهای میانجی نیازمند بررسی آ ارسبب خودکشی، ب 
 جیبا ن ا اف  ی نی. اوجود داردمثبت  ۀراب  یزندگ یمعنا و یافسردگ نیپژوهش نشان داد ب ۀاف ی نیسوم
، دانشور و احمدپور یسی، تقدیاراحمدی ،یدهدارو ( 1394) یقادر و سده یبرات ،ی، سهرابیاحمد پژوهش

 یراب و افسردگاس ر ، اض  تیبا وضع یارتباط داش ن معنا در زندگ یهماهنگ است. پس از بررس( 1392)
معنادار وجود دارد و  ۀراب  یزندگ یاض راب و معنا نیمشاهده شد ب رانیا یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

مرتبط است. درواقع  یاس ر  و افسردگ رینسبت دو م غ امورد م الع  ب انیدانشجو اض راب در فراوان وعیش
 یاخ الالت روان کاهش تیو درنها یافسردگاض راب و  یسبب کاهش س ح عواطف منف یمعناداربودن زندگ

و پردازش  ییپاسخگو یبرا یساخ ار تواندیم یوجود معنا در زندگ گفت توانیم اف  ی نیا نیی. در تبدشویم
در افراد در معرض  یحد افسردگ نیبا باالتر یحد معنا در زندگ نیترنییفراهم کند. پا یزندگ یهاو رنج هابیآس
 ریو سا یدر برابر افسردگ یعنوان عامل محافظ ب  تواندیم یوجود معنا در زندگ نینابراب است؛راب    بیآس

ها و از نشان  یکیعنوان ب  تواندیم یافسردگ ،یپژوهش یهااف  یعمل کند. براسا   یروان یفشارزاها
 یجووجست ین برا(. تالش انسا1394و همکاران،  یباشد )احمد یاز وجود معنا در زندگ یفقدان حس یامدهایپ

 توانیم هااف  ی. با توج  ب  شودیمحسوب م یاز سالمت روان یاو نشان  یزشیانگ یرویعنوان نب  یزندگ یمعنا

                                                 
1. Makola, S. & Berg, H. 

http://ensani.ir/fa/article/author/59851
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در  مهم یاز فاک ورها یکی تواندیم یاست ک  نبود آن در زندگ یعامل مهم یگرفت وجود معنا در زندگ ج ین 
 باشد. یافسردگ نییو تب ینیبشیپ

احسا   .مثبت وجود دارد ۀراب  یزندگ یخانواده با معنا یجو عاطف نینشان داد ب پژوهش رمچها ۀاف ی
. ابدییتحقق م یو خودارزشمند یکارآمد ،یهدفمند یهافرد در مرلف  ۀیاول یازهایشدن نبرآورده قیمعنا از طر

ها ارتباط دارد آن ۀروزان یهایریگمیاند ک  تحقق معنا با کارکرد افراد و تصماشاره کرده زین گریپژوهشگران د
 ،است )هو یوجود معنا در زندگ ،یاز زندگ تیرفاه انسان و رضا یهاکنندهینیبشی(. از پ2016 گر،یو اس  )مارتال
ان ظار  توانیم یزندگ ینبودن معنا ایمعنا ک  با کمبود  نی(. ب  ا2007 دوا،ی؛ هاالما و د2010، چانگو  چانگ

افراد  یزندگ یمثبت خانواده در معنا یجو عاطف ،و بالعکس ابدیکاهش  زیدر خانواده ن مثبت یداشت جو عاطف
ب   تواندیم یهمراه با تعارضات  ابت زندگ یخواهد بود. فرانکل مع قد بود ک  نبود معنا و خأل وجود رگذاریتأ 

خأل  لیدلهس ند ک  ب  یکنندگان مواد افرادمنجر شود. سوءمصرف نیمنبع تسک کیعنوان سوءمصرف مواد ب 
 یب  مواد رو یجانیه یدردها نیو تسک یمقابل  با ناخشنود یو برا کنندیرا تجرب  م یناخشنود ،یوجود

افراد دارد  یشناخ با سالمت و رفاه روان یارتباط تنگاتنگ یزندگ یمفهوم معنا دهدیم العات نشان م .آورندیم
 زینفس نخانواده و عزت یجو عاطف نی(. درخصوص ارتباط ب2007، ی، راس وگی؛ راد2008)مل ون، اس نبرگ، 

نفس بودن عزتنییپا نیبردند ب یخود پ ۀ( در م الع1992) دریوجود دارد. راسبرگ و ک یم عدد م العات
و غلب  بر شرم راب   وجود دارد. در پژوهش هال ر و  تیمیتر  از صم یعنیها، نوع خانواده ونوجوانان دخ ر 

 ۀنفس نوجوانان راب   وجود دارد. در م العو عزت نیروابط والد تیفیک نی( گزارش شده است ب1987هارپر )
 یبرخوردارند و مشکالت رف ار اندکینفس از عزت ک  این افراد شودیمشاهده م یافراد با افکار خودکش یزندگ

 یدیو نوم  أیآنان،  نیعشق در بو عدم ابراز عالق  و  ییدارد. احسا  تنها ددر آنان و خانواده وجو یو عاطف
نخواهد  ییآنان معنا یبرا یو زندگ دهندیرا از دست م یخود و زندگ طیبا مح یسازگار افراد، و کندمی جادیا

و  یاض راب، پرخاشگر شیبا افزا نی( نشان داد طردشدن توسط والد1994) 1پژوهش م سون جیداشت. ن ا
 نیا نیی(. در تب1381، یشوش ر ی، شکرکن و موسویقیل از حقنفس راب   دارد )نقو کاهش عزت یافسردگ

در  یاژهیو گاهیجا ش یدارد و هم یاست ک  ابعاد م نوع یواحد اج ماع نیترخانواده مهم گفت توانیم اف  ی
 یهر انسان است. فضا یشدن در زندگیخانواده عامل مهم اج ماع داش   است. یم العات پژوهشگران اج ماع

، یتوأم با حسادت و رشک، دشمن ای یو گرم تیمیو گذشت، صم یکنده از مهر و محبت، فداکارخانواده آ
 یخانواده با اجزا ۀ(. ارتباط و تعامل م قابل و سازند1386، یو جمهر ی، نفرت و خشم است )احدیتوزن یک

او را  ،ر مساعد با فرزندداش ن و رف ادوست رش،یبرخورد، پذ ۀ. نحوانجامدیافراد م شرفتیو پ ییایجامع  ب  پو
افراد خانواده در سالمت  وندیارتباط پ .دهدیم یاری شیازهایساخ ن نو برطرف یاج ماع یهانقش یایاح یبرا
. دهدیم یاری یو عاطف یروان ،یاج ماع یازهایساخ ن ندارد و آنان را در برطرف ییبسزا ریافراد تأ  یروان

 لیارزشمند و ن اهداف . تحققفرزندان مر ر است یو ارزشمند یزندگ ینادارمع در خانواده افراد وندیارتباط و پ
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نفس افراد و کرامت و حفظ عزت شودیم میخانواده ترس یو عاطف یعقالن یدر فضا یدرجات زندگ نیب  واالتر
ده و خانوا یجو عاطف نیب ۀراب  یدرس ب  نیبنابرا ؛ردیگیها صورت مخانواده یو مهربان متیبا صم یانسان
 شده است. دییدر زنان وابس   ب  مواد مخدر تأ یزندگ یمعنا
معنا  نی. ب  اوجود دارد یمنف ۀراب  یافکار خودکش و یزندگ یمعنا نیب دهدینشان مپژوهش پنجم  ۀاف ی

ها بهبود آن یان ظار داشت افکار خودکش توانیاز زنان وابس   ب  مواد مخدر، م یزندگ یمعنا شیک  با افزا
( و کلف را  و پسارا 1394) یاریو  یمام ،(1398) همکاران و یبرج یهاپژوهش جین ا با اف  ی نی. ادابی
در افراد ب  کاهش افکار  یزندگ یخود نشان دادند وجود معنا ۀدر م الع زیها ن( هماهنگ است. آن2012)

و  یدر برابر افکار خودکشاز عوامل محافظ  یکی ،یزندگ یو درواقع معنادار انجامدیها مدر آن یخودکش
 یافراد دارا است م العات نشان داده نی(. همچن2012است )کلف را  و پسارا،  یخودکش ۀتکرارشوند یرف ارها

افراد از اوقات خوب  نیا .مقابل  کنند یزندگ یهااض راب و چالش ،یبا افسردگ توانندیبه ر م ،یمعنا در زندگ
 یزندگ ی(. درواقع معنادار1398و همکاران،  ید )برجنقات بد را تحمل کنلذت ببرند و او توانندیبه ر م دخو
 طیخصوص در شرارا ب  یو خ ر خودکش یدیناام ،یاس ر  و افسردگ تواندیم یعامل محافظ  کیعنوان ب 

 کند. لینامساعد تعد
. دارد یااس  نقش و یبا افکار خودکش یافسردگ نیب ۀدر راب  یزندگ ینشان داد معناپژوهش ششم  ۀاف ی

شده  یبررس یزندگ یمعنا آ ار ،میرمس قیصورت غب  هاک  در آنصورت پراکنده جود دارد ب  زین ییهاپژوهش
 ای یخأل وجود یهااز نشان  یکی یافسردگ ،یپژوهش یهااف  ی ی( و برخ1392فرانکل ) ۀیاست. م ابق نظر

خود نشان دادند وجود  ۀ( در م الع2019همکاران ) و ری. برشودیمحسوب م یفقدان معنا در زندگ یب  عبارت
افراد محسوب  یو سالمت عموم یدر افکار خودکش یعامل مهم ،و اس ر  پس از سانح  در جوانان یافسردگ

نگرش ب  مصرف  نیب ۀدر راب  یزندگ یمعنا ری( با عنوان تأ 1397) یو مشهد ای. در پژوهش محمدنشودیم
 نیوجود دارد. همچن داریمعن یمنف ۀراب  یزندگ یو معنا یافسردگ نیب دادنشان  جی، ن ایمواد مخدر و افسردگ

 نیا نیی. در تبشوددیده میو نگرش نسبت ب  سوءمصرف مواد  یزندگ یمعنا نیب یداریمعن یمنف یهمبس گ
 تیفیک و یوجود معنا در زندگ ریدر زنان وابس   ب  مواد مخدر تحت تأ  یافسردگگفت وجود  توانیم اف  ی

انسان  ینباشد ک  براسا  آن، روح زندگ ییآنان معنا یک  هرچ  در زندگ بیترت نیب  ا ؛ها قرار داردآن یزندگ
امر موجب  نیو ا شوندیدچار م یب  افسردگ ش ریب ،افراد شودیم جادیا یزندگ اتیها و معنوو اهداف، ارزش

و  یهس ند، سازگار یش ریب یافسردگ یک  دارا یافراد. شودیها مدر آن یب  افکار خودکش آوردنیرو
و  یزندگ تیافراد ب  موقع نیا یمنفنگرش  رایز ؛خود دارند یشخص یزندگ طیبا شرا یکم ر یریپذانع اف

 یک  سراغ افکار خودکش سازدیم ارادهیب یها فرد، از آن شانیفعال یارزشمند نیخود و همچن یهاییتوانا
 و یافسردگ نیب ۀتوانس   است در راب  یدرس ب  یزندگ یمعناگرفت  ج ین  توانیم نیبنابرا ؛شوندیم دهیکش

 .ندک فایا یانقش واس   یافکار خودکش
 یافکار خودکش وخانواده  یجو عاطف نیب ۀدر راب  یزندگ ینشان داد معناپژوهش هف م  ۀاف ی نیهمچن

 یمنبع معنابخش در زندگ نینخس  دهدیمنشان  یزندگ یمخ لف درمورد معنا اتی. نظردارد یانقش واس  
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. دشویطبق  قلمداد م نیدر ا یارمجموع یخانواده ز و اطراف است طیروابط، از راب   با خداوند تا خانواده و مح
عامل  کی یو روابط خانوادگ کندیم جادیافراد ا یاج ماع-یرشد روان یرا برا ن یزم نیتریادیدرواقع خانواده بن

از خود و  ترقیعم یامکان درک یدر قالب روابط اج ماع انی. تعامل مثبت با اطرافرودیشمار مب  یقو یحفاظ 
 نیتریاساس از یکی معنادار یزندگ ب  یابیمعنا و دس  ۀ. دغدغدهدیارائ  م اشیزندگ یاطراف و معنا یایدن

 ،یهدفمند یهامرلف  در فرد ۀیاول یازهاین شدنبرآورده قیطر از معنا احسا . است یآدم یوجود یهادغدغ 
 گرید یهابا سازه یارتباط وجود معنا در زندگ یو بررس یب  زندگ دی. امابدییم تحقق یخودارزشمند و یکارآمد
 مورد یشاد و سعادتمند و سالمت روان یزندگ کیبرخورداربودن از  یها براآن یتعامل ریمثبت و تأ  یشناسروان

 ینقش مهمخانواده  یجو عاطف گفت توانیم اف  ی نیا نییقرار دارد. در تب نظرانتوج  پژوهشگران و صاحب
، یفرداز لحاظ درون خانواده یاعضا مثبت روابط و مثبت طیاسا ، مح نیبر ا .کندیم فایا یدر افکار خودکش

مسلط خود  یهایدگیمشکالت و تن بر ب واند یکیولوژیزیف و یجانیه ،یلحاظ شناخ ب  کندیب  شخص کمک م
و در جهت  ردیها بپذافکار و رف ار خود را در تعارضات و کشمکش تیکند مسئولمیب  او کمک  نیهمچن .شود
 دهیکش یافکار خودکش یسوو کم ر ب  هس ند یش ریب یزندگ یمعنادار یافراد دارا نیها تالش کند. اآن رییتغ
در افراد وابس   ب   یزندگ یموجب کاهش معنا خانواده، یاعضا نیدر ب یوجود روابط منف ک یدرحال ؛شوندیم

 یدرس ب  یزندگ یمعناگرفت  ج ین  توانیم نیبنابرا ؛دهدیم شیها افزارا در آن یو افکار خودکش شودمیمواد 
ها پژوهش یطورکلب  .کند فایا یانقش واس   یخانواده با افکار خودکش یجو عاطف ۀتوانس   است در راب 

 یو خودکارآمد یزندگ ی، معنایندارید ،یخانواده، افسردگ یجو عاطف لیاز قب یوامل مخ لفنشان داده است ع
 شده اشاره رهایم غ نیا میمس ق نقش ب  م العات اکثر در و هس ند رگذاریتأ  یخودکش افکار بر ادیترک اع 

 نک یبا ا نیاشد. همچنب ن یزم نیابهامات در ا یبرخ یراهگشا تواندیدر کنار هم م رهایم غ نیا ی. بررساست
، آنچ  رسدیمورد بحث قرار گرف   است و واضح ب  نظر م یادیپژوهش تا حدود ز نیا یرهایم غ میمس ق ۀراب 

است ک  ب واند  اف  یسازمان یمذکور در الگو یرهایقرارگرف ن م غ یچگونگ ،است ش ریب یبحث و بررس ازمندین
مورد  یواقع یهارا با داده یکند و برازش مدل فرض نییتب میرمس قیو غ میصورت مس قرا ب  رهایم غ نیروابط ب

دادند،  لیپژوهش را زنان وابس   ب  مواد مخدر شهر اهواز تشک نیا یآمار ۀجامعاز آنجا ک   .بحث قرار دهد
 ؛ردیپذ صورت یش ریب یبررس ستیبایجوامع م گریب  مردان وابس   ب  مواد مخدر و د جین ا میتعم یبرا
زنان وابس   ب  مواد مخدر و کارکرد خانواده بر افکار  ۀدر حوز یش ریب یهاپژوهش شودیم شنهادیپ نیبرابنا

 یب  زندگ دنیبخشتیو رضا یزندگ یکردن اهداف و معنادایپ برایکمک ب  افراد  ی. براردیانجام گ یخودکش
 یوجودآوردن جوب  ،هابرنام  نیدر ا شود.اجرا  ادیو اع  یاز خودکش یریشگیو پ یآموزش یهاشان، برنام روزان 
مورد  یو افکار خودکش یاز افسردگ یریشگیعوامل پ نیتراز مهم یکیعنوان خانواده ب  یاعضا نیدر ب یعاطف
ها آن یهاو خانواده مخدر افراد وابس   ب  مواد ژهیوافراد جامع  ب  ۀیکل یمعنا در زندگ جادیاست و ا دیتأک
اعضا خانواده  نیترزنان از مهم نک ی. با توج  ب  اشود حیانسان تشر یمفهوم مر ر در زندگ نیترعنوان مهمب 

جامع   ییبر سالمت و شکوفا تواندیاست و م ژهیو تیاهم یموضوعات دارا نیا ،کارآمد هس ند ینسل تیدر ترب
 .شودمر ر واقع  اریبس
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سی نقش امید در راب 1394) و یاری، ن. .،مامی، ش و معنا در زندگی با افکار  شدهادراکبین حمایت اج ماعی  ۀ(. برر
سالمی واحد ایالم شگاه آزاد ا شجویان دان شی دان سی و علوم تربیروان المللیبیناولین کنفرانس  .خودک   ی.شنا

 ایران. .شیراز
نگرش نس   بت ب  مص   رف مواد مخدر و  بین ۀدر راب  زندگی معنای تأ یر(. 1397) .ع و مش   هدی، .،  ،محمدنیا

 .43-51، (3)6. شفای خاتم. افسردگی
، شناخ یعلوم روان ۀمجل(. ساخت و هنجاریابی مقیا  افکار خودکشی. 1384) .، مو بشارت .،م ،حبیبی ،.فر، امحمدی
4(4) ،361-339. 

 ۀفصلنامشناخ ی دانشجویان.  هایتحریف(. ارزیابی معنا در زندگی و 1397) .پور، مو صادق .،، حسینی، ع.مسلمان، م
 .89-104، (50)12 .علمی اع یادپژوهی
اج ماعی و عملکرد تحص  یلی -جو عاطفی خانواده با س  ازگاری فردی ۀراب  بررس  ی (.1376) .موس  وی ش  وش   ری، م

آزاد  دانش  گاه .ش  ناس  ی عمومیکارش  ناس  ی ارش  د روان ۀنامپایانس  وم مدار  راهنمایی اهواز.  ایۀپآموزان دانش
 .اهواز اسالمی.

اض    راب، اس    ر  و افس   ردگی با افکار  راب ۀ (.1396) .و اکبری بلوط بنگان، ا .،کرمانی مامازندی، ز .،نجفی، م
 .401-407 ،(5)19 .اصول بهداشت روانی ۀمجل .ای قربانی قلدریخودکشی دخ ران نوجوان: نقش واس  

در سربازان دانشگاه  خودکشیو مصرف مواد در تبیین افکار  افسردگینقش (. 1394) .پور، زحلواییو  .،، مآبادینصرت
 .249-255، (4)17 .طب نظامی ۀمجل ارتش. پزشکیعلوم 

سوگلی شجویان  بینیپیش(. 1396) .ف ،تپ  نعم ی  شی دان سا افکار خودک صیت مرزی،  برا شخ سردگی، اخ الل  اف
 .255-280، (45)12 .شناخ ینوین روان هایپژوهش .ایمقابل دینداری، حمایت اج ماعی و راهبردهای 

References 

Akil, H., Gordon, J., Hen, R., Javitch, J., Mayberg, H., McEwen, B., Meaney,M., 

Nestler, E. J. (2018). Treatment resistant depression: a multi-scale, systems biology 

approach. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 84, 272-288. 

Baams, L., Grossman, A. H., & Russell, S. T. (2015). Minority stress and mechanisms 

of risk for depression and suicidal ideation among lesbian, gay, and bisexual youth. 

Developmental Psychology. 51(5), 688-696. 

Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory-II. San 

Antonio, 78(2), 490-498. 

Blakey, S. M., Wagner, H. R., Naylor, J., Brancu, M., Lane, I., Sallee, M., ... & Elbogen, 

E. B. (2018). Chronic pain, TBI, and PTSD in military veterans: a link to suicidal 

ideation and violent impulses. The Journal of Pain, 19(7), 797-806. 

Bliuc, A. M., Doan, T. N., & Best, D. (2019). Sober social networks: the role of online 

support groups in recovery from alcohol addiction. Journal of Community & Applied 

Social Psychology, 29(2), 121-132. 

Briere, J., Kwon, O., Semple, R. J., & Godbout, N. (2019). Recent suicidal ideation and 

behavior in the general population: the role of depression, posttraumatic stress, and 

reactive avoidance. The Journal of Nervous and Mental Disease, 207(5), 320-325. 

D'Iuso, D. A., Dobson, K. S., Beaulieu, L., & Drapeau, M. (2018). Coping and 

http://ensani.ir/fa/article/author/57843


 ... یمعنا یانقش واسطه یبررس                                                                                                                 136

interpersonal functioning in depression. Canadian Journal of Behavioural 

Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 50(4), 248-255. 

Dunkley, D. M., Sanislow, C. A., Grilo, C. M., & McGlashan, T. H. (2009). Self-

criticism versus neuroticism in predicting depression and psychosocial impairment 

for 4 years in a clinical sample. Comprehensive Psychiatry, 50(4), 335–346.  

Farrell, A. K., Slatcher, R. B., Tobin, E. T., Imami, L., Wildman, D. E., Luca, F., & 

Zilioli, S. (2018). Socioeconomic status, family negative emotional climate, and 

anti-inflammatory gene expression among youth with asthma. 

Psychoneuroendocrinology, 91, 62-67. 

Frankl, V. (1984). Man's search for meaning: an introduction to logotherapy. New 

York: Simon and Schuster. 

 Frey, L. M., Fulginiti, A., Lezine, D., & Cerel, J. (2018). The decision‐making process 

for disclosing suicidal ideation and behavior to family and friends. Family Relations, 

67(3), 414-427. 

Halama, P, & Dedova M. (2007). Meaning in life and hope as predictors of positive 

mental health: do they explain residual variance not predicted by personality traits? 

Studia Psychologica, 49(3), 191-200. 

Hoelter, J., & Harper, L. (1987). Structural and interpersonal family influences on 

adolescent self- conception. Journal of Marriage and the Family, 49(1), 129-139. 

Holt, M. K., Vivolo-Kantor, A. M., Polanin, J. R., Holland, K. M., DeGue, S., Matjasko, 

J. L., Wolfe, M., & Reid, G. (2015). Bullying and suicidal ideation and behaviors: a 

meta-analysis. Pediatrics, 135(2), e496-e509. 

Ho, M. Y., Cheung, F. M., & Cheung S. F. (2010). The role of meaning in life and 

optimism in promoting well-being. Personality and Individual Differences, 48(5), 

658-663. 

Ionescu, D. F., Swee, M. B., Pavone, K. J., Taylor, N., Akeju, O., Baer, L., Nyer,M., 

Cassano,P., Mischoulon, D., Alpert, J. E., Brown, E. N., Nock, M. K., Fava, M., & 

Cusin, C. (2016). Rapid and sustained reductions in current suicidal ideation 

following repeated doses of intravenous ketamine. J Clin Psychiatry, 77(6), 719-

725. 

King, L. A., Heintzelman, S. J., & Ward, S. J. (2016). Beyond the search for meaning: 

A contemporary science of the experience of meaning in life. Current Directions in 

Psychological Science, 25(4), 211-216. 

 Kleftaras, G., & Psarra, E. (2012). Meaning in life, psychological well-being and 

depressive symptomatology: a comparative study. Psycholo, 3(4), 337-345.  

Kwok, S. Y., Gu, M., & Cheung, A. (2019). A longitudinal study on the relationship 

among childhood emotional abuse, gratitude, and suicidal ideation of Chinese 

adolescents. Child Abuse & Neglect, 94, 104031. 
Lambert, N. M., Stillman, T. F., Baumeister, R. F., Fincham, F. D., Hicks, J. A., & 

Graham, S. M. (2010). Family as a salient source of meaning in young adulthood. 

Positive Psychology, 5(5), 367-376. 

Lee, G., Barrowclough, C., & Lobban, F. (2014). Positive affect in the family 

environment protects against relapse in first-episode psychosis. Social Psychiatry 

and Psychiatric Epidemiology, 49(3), 367-376. 



 137                                  دهمدواز ، سال4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیروان کاربردی هایپژوهش نامهفصل

Makola, S., & Berg, H. (2009). The development of a sense of meaning in children. The 

International Forum for Llogotherapy, 32, 13-20. 

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: 

distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive 

Psychology, 11(5), 531-545. 

Melton, M. A., Schuenberg, S. E. (2008). On the measurement of meaning: logo 

therapys empirical contributions to humanistic psychology. J Humanistic 

Psychologist, 36(1), 31-44. 

Miller, A. H., Eisenlohr-Moul, T., Giletta, M., Hastings, P. D., Rudolph, K. D., Nock, 

M. K., & Prinstein, M. J. (2017). A within-person approach to risk for suicidal 

ideation and suicidal behavior: Examining the roles of depression, stress, and abuse 

exposure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85(7), 712-722. 

Miller, A. H., & Raison, C. L. (2016). The role of inflammation in depression: from 

evolutionary imperative to modern treatment target. Nature Reviews Immunology, 

16(1), 22-34. 
Ohtaki, Y., Doki, S., Kaneko, H., Hirai, Y., Oi, Y., Sasahara, S., & Matsuzaki, I. (2019). 

Relationship between suicidal ideation and family problems among young callers to 

the Japanese crisis hotline. PLoS One, 14(7), e0220493. 

Rathi N., & Rastogi, R. (2007). Meaning in life and psychological well-Being in 

preadolescents and adolescents. J Indian Acad Appl Psychol, 33(1), 31-38. 

Rawat, C., & Gulati, R. (2019). Influence of home environment and peers influence on 

emotional maturity of adolescents. Integrated Journal of Social Sciences, 6(1), 15-

18. 

Rogers, M. L., Stanley, I. H., Hom, M. A., Chiurliza, B., Podlogar, M. C., & Joiner, T. 

E. (2018). Conceptual and empirical scrutiny of covarying depression out of suicidal 

ideation. Assessment, 25(2), 159-172. 

Rotenstein, L. S., Ramos, M. A., Torre, M., Segal, J. B., Peluso, M. J., Guille, C., Sen, 

S., & Mata, D. A. (2016). Prevalence of depression, depressive symptoms, and 

suicidal ideation among medical students: a systematic review and meta-analysis. 

Jama, 316(21), 2214-2236. 

Rothberg, B., & Kidder, D. (1992). Double trouble: lesbians emerging from alcholic 

families. Journal of Chemical Dependency Treatment, 5(1), 77-92. 

Russell, S. T., Pollitt, A. M., Li, G., & Grossman, A. H. (2018). Chosen name use is 

linked to reduced depressive symptoms, suicidal ideation, and suicidal behavior 

among transgender youth. Journal of Adolescent Health, 63(4), 503-505. 

Saxena, P., Grella, C. E., & Messina, N. P. (2016). Continuing care and trauma in 

women offenders’ substance use, psychiatric status, and self-efficacy outcomes. 

Women & Criminal Justice, 26(2), 99-121. 

Siu, A. L., Bibbins-Domingo, K., Grossman, D. C., Baumann, L. C., Davidson, K. W., 

Ebell, M., García, F.A., Gillman,M., Herzstein,J., Kemper, A. R., Krist, A. H., Kurth, 

A., Owens, D. K., Phillips, W. R., Phipps, M. G., & Pignone, M. P. (2016). Screening 

for depression in adults: US preventive services task force recommendation 

statement. Jama, 315(4), 380-387. 

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. K. (2006). The meaning in life 



 ... یمعنا یانقش واسطه یبررس                                                                                                                 138

questionnaire: assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of 

Counseling Psychology, 53(1), 80–9. 

Testa, R. J., Michaels, M. S., Bliss, W., Rogers, M. L., Balsam, K. F., & Joiner, T. 

(2017). Suicidal ideation in transgender people: Gender minority stress and 

interpersonal theory factors. Journal of Abnormal Psychology, 126(1), 125-136. 
 Wang, C., Mo, J., Niu, X., Jia, X., & Lin, L. (2019). The role of interpersonal problems 

and family environment in the association between impulsivity and suicidal ideation: 

a moderate mediation model. The Journal of Nervous and Mental Disease, 207(1), 

22-28. 

Wilkinson, S. T., Ballard, E. D., Bloch, M. H., Mathew, S. J., Murrough, J. W., Feder, 

A., Sos, P., Wang, G., Zarate, Jr. C. A., & Sanacora, G. (2017). The effect of a single 

dose of intravenous ketamine on suicidal ideation: a systematic review and 

individual participant data meta-analysis. American Journal of Psychiatry, 175(2), 

150-158. 
 

 


