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Abstract
Introduction: Corona virus disease has become one of the largest public health crises of present time. Diabetes 
disease has a very high prevalence and people with diabetes are one of the main groups at risk of corona disease. 
It seems that positive and negative meta-emotions, religious beliefs and resilience are associated with corona 
anxiety. As a result, the aim of this study was investigate the role of positive and negative meta-emotions, 
religious beliefs and resilience in predicting corona anxiety of patients with type 2 diabetes.
Methods: The present study was descriptive-analytical from correlation type. The research population was 
patients with type 2 diabetes of Fars province in 2020 year. The research sample was consisted of 450 patients 
who were selected by voluntary sampling method. The study tools were the scales of Alipour and et al’s corona 
anxiety, Mitmansgruber and et al’s positive and negative meta-emotions and Allport and Ross’s religious beliefs 
and questionnaire of Connor and Davidson’s resilience. Data after entering to SPSS software version 23 were 
analyzed with methods of Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter model.
Results: The findings showed that positive meta-emotions (r=-0/294), internal religious orientation (r=-0/355) 
and resilience (r=-0/380) have a negative and significant relationship with corona anxiety in patients with type 2 
diabetes and negative meta-emotions (r=0/336) and external religious orientation (r=0/181) have a positive and 
significant relationship with their corona anxiety. Also, positive and negative meta-emotions, religious beliefs 
and resilience could predicted the 27/6 percent of corona anxiety variance in patients with type 2 diabetes 
(P<0/05).
Conclusions: positive meta-emotions, internal religious orientation and resilience have a negative role and 
negative meta-emotions and external religious orientation have a positive role in predicting corona anxiety 
of patients with type 2 diabetes. Therefore, designing programs to increase positive meta-emotions, internal 
religious orientation and resilience, and decrease negative meta-emotions and external religious orientation 
and implement them through virtual and e-learning workshops can play an effective role in reducing corona 
anxiety.
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چکیده
مقدمــه: بیمــاری ویروســی کرونــا بــه یکــی از بزرگ تریــن بحران هــای بهداشــت عمومــی زمــان حاضــر تبدیــل شــده اســت. بیمــاری 
دیابــت شــیوع بســیار باالیــی دارد و مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت یکــی از گروه هــای اصلــی در معــرض خطــر بیمــاری کرونــا هســتند. 
ــا ارتبــاط داشــته باشــند. در  ــا اضطــراب کرون ــه نظــر می رســد کــه فراهیجان هــای مثبــت و منفــی، باورهــای مذهبــی و تــاب آوری ب ب
ــی اضطــراب  ــاب آوری در پیش بین ــی و ت ــی، باورهــای مذهب ــت و منف ــه بررســی نقــش فراهیجان هــای مثب ــن مطالع نتیجــه، هــدف ای

کرونــا مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت نــوع دو بــود.
روش کار: مطالعــه حاضــر توصیفــی- تحلیلــی از نــوع همبســتگی بــود. جامعــه پژوهــش مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت نــوع دو اســتان 
فــارس در ســال 1399 بودنــد. نمونــه پژوهــش شــامل 450 نفــر از مبتالیــان بودنــد کــه بــا روش نمونه گیــری داوطلبانــه انتخــاب شــدند. 
ــکاران و  ــی میتمانســگروبر و هم ــت و منف ــای مثب ــکاران، فراهیجان ه ــور و هم ــا علی پ ــای اضطــراب کرون ــه مقیاس ه ــای مطالع ابزاره
باورهــای مذهبــی آلپــورت و راس و پرسشــنامه تــاب آوری کونــور و دیویدســون بودنــد. داده هــا پــس از ورود بــه نرم افــزار SPSS نســخه 

23 بــا روش هــای ضرایــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه بــا مــدل همزمــان تحلیــل شــدند.
ــاب آوری  ــی )r=-0/355( و ت ــی درون ــری مذهب ــت )r=-0/294(، جهت گی ــای مثب ــه فراهیجان ه ــان داد ک ــا نش ــا: یافته ه یافته ه
)r=-0/380( بــا اضطــراب کرونــا در مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت نــوع دو رابطــه منفــی و معنــی دار و فراهیجان هــای منفــی )r=0/336( و 
جهت گیــری مذهبــی بیرونــی )r=0/181( بــا اضطــراب کرونــا آنــان رابطــه مثبــت و معنــی دار داشــتند. همچنیــن، فراهیجان هــای مثبــت 
و منفــی، باورهــای مذهبــی و تــاب آوری توانســتند 27/6 درصــد از تغییــرات اضطــراب کرونــا در مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت نــوع دو را 

.)P<0/05( ــد ــی کنن پیش بین
نتیجه گیــری: فراهیجان هــای مثبــت، جهت گیــری مذهبــی درونــی و تــاب آوری نقــش منفــی و فراهیجان هــای منفــی و 
ــن،  ــوع دو داشــتند. بنابرای ــت ن ــه بیمــاری دیاب ــان ب ــا مبتالی ــی نقــش مثبــت در پیش بینــی اضطــراب کرون جهت گیــری مذهبــی بیرون
ــای  ــش فراهیجان ه ــاب آوری و کاه ــی و ت ــی درون ــری مذهب ــت، جهت گی ــای مثب ــش فراهیجان ه ــرای افزای ــی ب ــی برنامه های طراح
منفــی و جهت گیــری مذهبــی بیرونــی و اجــرای آنهــا از طریــق کارگاه هــای آموزشــی مجــازی و الکترونیکــی می توانــد نقــش موثــری 

ــا داشــته باشــد. در کاهــش اضطــراب کرون
کلیدواژه ها: فراهیجان، باورهای مذهبی، تاب آوری، اضطراب کرونا، دیابت نوع دو.
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مقدمه
ــح  ــص در ترش ــی از نق ــی ناش ــاری متابولیک ــک بیم ــت ی دیاب
انســولین اســت کــه بــا نقــص در متابولیســم کربوهیــدرات، چربــی 
و پروتئیــن همــراه می باشــد کــه شــیوع آن در دهــه اخیــر افزایــش 
ــت افزایــش  ــه عل ــد ب ــن افزایــش می توان ــه و ای چشــمگیری یافت
ــی و  ــل محیط ــخیصی، عوام ــای تش ــر معیاره ــر، تغیی ــول عم ط
رفتارهــای موثــر بــر دیابــت باشــد ]1[. بــر اســاس گزارش ســازمان 
ــون  ــدود 3 میلی ــران از ح ــت در ای ــیوع دیاب ــی ش ــت جهان بهداش
ــد  ــال 2030 خواه ــر در س ــون نف ــه 6 میلی ــال 2010 ب ــر در س نف
ــه  ــال ب ــی مبت ــاران دیابت ــد بیم ــدود 95-90 درص ــید ]2[ و ح رس
دیابــت نــوع دو هســتند ]3[. مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت یکــی 
ــا  ــی در معــرض خطــر بیمــاری ویروســی کرون از گروه هــای اصل
ــا  ــروس کرون ــدی از وی ــوع جدی ــامبر 2019 ن ــتند ]4[. در دس هس
)COVID-19( در شــهر ووهــان چیــن شناســایی و بــه ســرعت 
ــترش  ــر گس ــورهای دیگ ــه کش ــپس ب ــن و س ــتان چی در 31 اس
ــای  ــن بحران ه ــی از بزرگ تری ــه یک ــاری ب ــن بیم ــت ]5[. ای یاف
بهداشــت عمومــی زمــان حاضــر تبدیــل و شــیوع بســیار باالیــی 
دارد؛ بــه  طــوری کــه مهم تریــن عالمــت آن عالئــم حــاد تنفســی 
اســت و در حــدود 2 درصــد مــوارد منجــر بــه مــرگ می شــود ]6[. 
بیمــاری ویروســی کرونــا تــا بــه امــروز درمانــی نــدارد و تنهــا راه 
پیشــگیری از آن رعایــت فاصلــه فیزیکــی و جلوگیــری از انتقال فرد 
بــه فــرد آن می باشــد کــه ایــن امــر باعــث شــده برخــی کشــورها 
ــه کامــل  ــه قرنطین ــدام ب ــران اق ــارات و ای ــا، ام ــن، ایتالی مثــل چی
ــد ]7[. اضطــراب  ــا گســترده در برخــی اســتان ها و شــهرها کنن ی
ــه  ــاد تنفســی از جمل ــای ح ــی بیماری ه ــانه های اصل یکــی از نش
کرونــا می باشــد کــه باعــث تضعیــف ســالمت و کیفیــت زندگــی 
افــراد می شــود ]8[. اضطــراب یعنــی نگرانــی مبهــم، ناخوشــایند و 
فراگیــر همــراه بــا برانگیختگــی فیزیولوژیکــی بــا منشــأ ناشــناخته 
]9[ و اضطــراب کرونــا یعنــی اضطــراب ناشــی از مبتــال شــدن بــه 
ــودن و ایجــاد  ــه دلیــل ناشــناخته ب ــا کــه بیشــتر ب ویــروس کرون

ــاره آن اســت ]10[. ابهــام شــناختی درب
عوامــل بســیاری بــا اضطــراب بیمــاران دیابتــی مرتبــط اســت کــه 
بــه نظــر می رســد بــا اضطــراب کرونــا در آنــان نیــز ارتبــاط داشــته 
ــی،  ــت و منف ــای مثب ــوان فراهیجان ه ــه می ت ــه از جمل ــد ک باش
ــی  ــان یعن ــرد. فراهیج ــام ب ــاب آوری را ن ــی و ت ــای مذهب باوره
هیجــان دربــاره هیجــان کــه بــه  عنــوان ســازماندهی مجموعــه ای 
ــف می شــود ]11[.  ــا تعری ــاره هیجان ه ــکار و احســاس ها درب از اف
بــه عبــارت دیگــر فراهیجــان همــان واکنش هــای هیجانــی افــراد 
بــه هیجان هــای دیگــر مثــل خشــم، عالقــه و غیــره اســت ]12[. 

فراهیجان هــا بــه دو بخــش کلــی فراهیجان هــای مثبــت و منفــی 
ــراد دارای  ــالف اف ــت برخ ــان مثب ــراد دارای فراهیج ــیم و اف تقس
فراهیجــان منفــی از توانمنــدی باالیــی در پذیــرش و ابــراز مناســب 
و ســازگار هیجان هــا برخــوردار هســتند ]13[. همچنیــن، باورهــای 
مذهبــی نقــش مهمــی در زندگــی ســالمت محور، بهبــود سیســتم 
ایمنــی بــدن و مقابلــه بــا فشــارهای روانــی دارد و از ارتبــاط فــرد 
ــه اســت ]14[.  ــت نشــأت گرفت ــاورای طبیع ــی م ــدا و زندگ ــا خ ب
ایــن ســازه بــه معنــای باورهــای مشــترک گروهــی معیــن اســت 
ــه انجــام اعمــال و مناســک خاصــی می کننــد ]15[.  کــه اقــدام ب
ــی  ــی درون ــری مذهب ــش جهت گی ــه دو بخ ــی ب ــای مذهب باوره
ــی،  ــی درون ــری مذهب ــراد دارای جهت گی ــیم و اف ــی تقس و بیرون
اعمــال و مناســک مذهبــی را بــه خاطــر خــود آنهــا انجــام و بــه 
ــری  ــراد دارای جهت گی ــا اف ــد، ام ــی کردن ــا را درون ــالح آنه اصط
ــرای  ــی، اعمــال و مناســک مذهبــی را وســیله ای ب مذهبــی بیرون
ــر آن،  ــالوه ب ــد ]16[. ع ــود می پندارن ــداف خ ــه اه ــتیابی ب دس
تــاب آوری ســازه ای روانشــناختی دربــاره کنارآمــدن بــا رویدادهــای 
ــه  ــت اولی ــه حال ــری و بازگشــت ب اســترس زا و شــامل انعطاف پذی
پــس از رویارویــی بــا شــرایط اســترس زا اســت ]17[. تــاب آوری بــه 
معنــای فراینــد پیچیــده، پویــا و فعــال انطبــاق مثبــت و ســازنده بــا 
ــراد  ــد ]18[. اف ــوار می باش ــای ناگ ــترس زا و تجربه ه ــرایط اس ش
ــن از  ــاب آوری پایی ــراد دارای ت ــاال برخــالف اف ــاب آوری ب دارای ت
چالش هــا بیشــتر لــذت می برنــد، هیجان هــا و احســاس های 
ــه  ــبینانه تری ب ــگاه خوش ــد، ن ــی می کنن ــر ارزیاب ــی را مثبت ت منف
ــه ای ســازگارتر و مناســب تر  ــد و از راهبردهــای مقابل زندگــی دارن

ــد ]19[. ــتفاده می کنن اس
اضطــراب  رابطــه  دربــاره  انگشت شــماری  پژوهش هــای 
ــه  ــا متغیرهــای روانشــناختی انجــام شــده و پژوهشــی ب ــا ب کرون
ــاب آوری  ــی و ت ــای مذهب ــا، باوره ــه فراهیجان ه ــی رابط بررس
بــا آن نپرداختــه، امــا پژوهش هایــی دربــاره رابطــه آنهــا بــا 
اضطــراب انجــام شــده اســت. بــرای مثــال نتایــج پژوهــش Li و 
همــکاران نشــان داد کــه افزایــش ویــروس کرونــا باعــث افزایــش 
ــت و  ــردگی و عصبانی ــراب، افس ــل اضط ــی مث ــای منف هیجان ه
کاهــش هیجان هــای مثبــت مثــل شــادکامی و رضایــت از 
ــی  ــن پژوهش ــکاران ضم ــدی و هم ــود ]20[. اح ــی می ش زندگ
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فراهیجــان مثبــت بــا نارســایی های 
ــی  ــت  ]21[. در پژوهش ــی دار داش ــی و معن ــه منف ــناختی رابط ش
ــم  ــه تنظی ــد ک ــزارش کردن ــکاران گ ــروز و هم ــادان فی ــر ب دیگ
هیجــان مثبــت بــر اضطــراب و افســردگی تاثیــر معنــی دار منفــی و 
تنظیــم هیجــان منفــی بــر اضطــراب و افســردگی تاثیــر معنــی دار 
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مثبــت داشــت ]22[. همچنیــن، نتایــج پژوهــش Lee نشــان داد 
کــه مقابلــه ســازگار مذهبــی بــا اضطــراب کرونــا رابطــه معنــی دار 
 Harold and Koenig منفــی داشــت ]8[. در پژوهشــی دیگــر
گــزارش کردنــد کــه اعمــال و باورهــای مذهبــی نقــش موثــری در 
کاهــش اســترس و اضطــراب کرونــا در بزرگ ســاالن دارنــد ]24[. 
منصورنــژاد و کجبــاف ضمــن پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــه  ــرگ رابط ــراب م ــا اضط ــی ب ــی درون ــری مذهب ــه جهت گی ک
ــا اضطــراب  ــی ب ــی بیرون ــری مذهب ــی دار و جهت گی ــی و معن منف
ــر آن،  ــالوه ب ــت ]25[. ع ــی دار داش ــت و معن ــه مثب ــرگ رابط م
نتایــج پژوهــش Shaw نشــان داد کــه بیمــاری همه گیــر کرونــا 
از طریــق افزایــش ناامیــدی و ناتوانــی و کاهــش تــاب آوری باعــث 
ــر  ــی دیگ ــود ]26[. در پژوهش ــی می ش ــتی روان ــش بهزیس کاه
Djalante و همــکاران گــزارش کردنــد کــه تــاب آوری راهــکار 
ــا و اضطــراب  ــا بیمــاری ویروســی کرون ــه ب ــرای مقابل مناســبی ب
ــن  ــکاران ضم ــینی و هم ــاج حس ــد ]27[. ح ــی از آن می باش ناش
ــا اضطــراب  پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تــاب آوری ب

ــی دار داشــت ]28[. ــی و معن ــرگ رابطــه منف م
ــش  ــت ]2-1[ و نق ــزون دیاب ــاال و روزاف ــیوع ب ــه ش ــه ب ــا توج ب
ویــروس کرونــا در وقــوع یکــی از بزرگ تریــن بحران هــای 
ــی از آن  ــراوان ناش ــراب ف ــان و اضط ــی در جه ــت عموم بهداش
ــودن و عــدم موفقیــت در ســاخت دارویــی  ــه دلیــل ناشــناخته ب ب
مناســب بــرای آن، بایــد بــه دنبــال راهکارهایــی روانشــناختی برای 
کاهــش اضطــراب کرونــا بــود کــه بــرای ایــن منظــور ابتــدا بایــد 
عوامــل مرتبــط بــا آن شناســایی شــود. بــر اســاس بررســی ها بــه 
ــاب آوری کــه  نظــر می رســد فراهیجان هــا، باورهــای مذهبــی و ت
ــا  ــد ب ــت رابطــه دارن ــه بیمــاری دیاب ــان ب ــا اضطــراب در مبتالی ب
ــن  ــند. بنابرای ــته باش ــه داش ــز رابط ــان نی ــا در آن ــراب کرون اضط
ــن ســوال اســت  ــه ای ــال پاســخگویی ب ــه دنب پژوهــش حاضــر ب
ــی و  ــای مذهب ــی، باوره ــت و منف ــای مثب ــا فراهیجان ه ــه آی ک
تــاب آوری نقــش موثــری در پیش بینــی اضطــراب کرونــا مبتالیــان 
بــه بیمــاری دیابــت نــوع دو دارنــد؟ در نتیجــه، هــدف ایــن مطالعــه 
بررســی نقــش فراهیجان هــای مثبــت و منفــی، باورهــای مذهبــی 
و تــاب آوری در پیش بینــی اضطــراب کرونــا مبتالیــان بــه بیمــاری 

دیابــت نــوع دو بــود.

روش کار
مطالعــه حاضــر توصیفــی- تحلیلــی از نوع همبســتگی بــود. جامعه 
پژوهــش مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت نــوع دو اســتان فــارس در 
ــر اســاس  ــد. ب ــر بودن ــدود 150000 نف ــداد ح ــه تع ســال 1399 ب

ــا  ــه ب ــد ک ــرآورد ش ــر ب ــه 383 نف ــم نمون ــران حج ــول کوک فرم
ــری  ــا روش نمونه گی ــر ب ــی 450 نف ــه ریزش هــای احتمال توجــه ب
ــه  ــای ورود ب ــدند. معیاره ــه انتخــاب ش ــوان نمون ــه به عن داوطلبان
مطالعــه شــامل ابتــالء بــه بیمــاری دیابــت نــوع دو، موافقــت جهت 
ــالت  ــل تحصی ــال، حداق ــن 60-30 س ــش، س ــرکت در پژوه ش
ــاری  ــه بیم ــواده ب ــای خان ــا اعض ــود ی ــالء خ ــدم ابت ــیکل، ع س
ــای روانپزشــکی و تحــت  ــدم مصــرف داروه ــا، ع ویروســی کرون
درمــان روانشــناختی نبــودن و معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل 
ــخگویی  ــدم پاس ــنامه ها و ع ــل پرسش ــراف از تکمی ــالم انص اع
بــه ابزارهــا پــس از ســه بــار پیگیــری بودنــد. بــرای انجــام ایــن 
پژوهــش، پــس از هماهنگــی بــا مســئوالن انجمــن دیابــت اســتان 
ــش  ــرکت در پژوه ــه ش ــل ب ــه تمای ــر ک ــداد 450 نف ــارس تع ف
داشــتند، انتخــاب و از آنــان خواســته شــد تــا بــه ابزارهــای مطالعــه 
کــه بــه صــورت الکترونیکــی بــرای آنهــا ارســال می شــود، پاســخ 
دهنــد. بــرای افــراد نمونــه قبــل از پاســخگویی بــه ابزارهــا اهداف، 
ــت  ــاره رعای ــان درب ــه آن ــان و ب ــش بی ــرورت پژوه ــت و ض اهمی
ــات  ــدن اطالع ــه مان ــه رازداری، محرمان ــی از جمل ــکات اخالق ن
ــه  ــی ک ــد. آزمودنی های ــر داده ش ــره اطمینان خاط ــخصی و غی ش
ــه روز  ــه س ــا فاصل ــار ب ــه ب ــداد س ــد تع ــخ ندان ــا پاس ــه ابزاره ب
پیگیــری و از آنــان خواســته شــد تــا بــه ابزارهــا پاســخ دهنــد؛ بــه 
 طــوری کــه بــار ســوم عــالوه بــر پیگیــری الکترونیکــی بــا آنــان 
تمــاس گرفتــه شــد و تشــویق بــه پاســخگویی بــه ابزارهــا شــدند. 
ابزارهــای مطالعــه حاضــر شــامل فــرم اطالعــات جمعیت شــناختی 
شــامل جنســیت، ســن، تأهــل و تحصیــالت، مقیاس هــای 
ــای  ــی و باوره ــت و منف ــای مثب ــا، فراهیجان ه ــراب کرون اضط

ــد. ــاب آوری بودن ــی و پرسشــنامه ت مذهب
مقیــاس اضطــراب کرونــا: ایــن مقیــاس توســط علی پــور و 
همــکاران بــا 18 گویــه طراحــی شــد. گویه هــا بــر اســاس طیــف 
چهــار درجــه ای لیکــرت )0= هرگــز تــا 3= همیشــه( نمره گــذاری 
می شــوند، لــذا دامنــه نمــرات بیــن 54-0 و نمــره باالتــر 
نشــان دهنده اضطــراب کرونــا بیشــتر اســت. روایــی ســازه ابــزار بــا 
روش تحلیــل عاملــی تاییــد و پایایــی آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ 
ــا  ــی ب ــدار پایای ــه حاضــر مق ــزارش شــد ]10[. در مطالع 0/919 گ
روش آلفــای کرونبــاخ 0/89 بدســت آمــد. مقیــاس فراهیجان هــای 
ــط Mitmansgruber و  ــاس توس ــن مقی ــی: ای ــت و منف مثب
ــه(  ــت )15 گوی ــد فراهیجــان مثب ــه و دو بع ــا 28 گوی همــکاران ب
و فراهیجــان منفــی )13 گویــه( طراحــی شــد. گویه هــا بــر 
ــا  ــم ت ــال مخالف ــف شــش درجــه ای لیکــرت )1= کام اســاس طی
ــرات  ــه نم ــذا دامن ــوند، ل ــذاری می ش ــم( نمره گ ــال موافق 6= کام
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ــن 78- ــی بی ــان منف ــن 90-15 و فراهیج ــت بی ــان مثب فراهیج
ــتن آن  ــتر داش ــان دهنده بیش ــد نش ــر بع ــر در ه ــره باالت 13 و نم
ویژگــی اســت. روایــی ســازه ابــزار بــا روش تحلیــل عاملــی تاییــد 
ــت  ــرای فراهیجــان مثب ــاخ ب ــای کرونب ــا روش آلف ــی آن ب و پایای
ــران  ــد ]30[. در ای ــزارش ش ــی 0/85 گ ــان منف 0/91 و فراهیج
ــاخ  ــای کرونب ــا روش آلف ــزار را ب ــی اب ــکاران پایای ــی و هم رضای
بــرای فراهیجــان مثبــت 0/87 و فراهیجــان منفــی 0/70 گــزارش 
ــای  ــا روش آلف ــی ب ــدار پایای ــر مق ــه حاض ــد ]31[. در مطالع کردن
کرونبــاخ بــرای فراهیجــان مثبــت 0/85 و فراهیجــان منفــی 0/83 
بدســت آمــد. مقیــاس باورهــای مذهبــی: ایــن پرسشــنامه توســط 
Allport and Ross بــا 21 گویــه و دو بعــد جهت گیــری 
ــی )12  ــی بیرون ــری مذهب ــه( و جهت گی ــی )9 گوی ــی درون مذهب
گویــه( طراحــی شــد. گویه هــا بــر اســاس طیــف چهــار درجــه ای 
ــذاری  ــم( نمره گ ــال موافق ــا 4=کام ــم ت ــال مخالف لیکــرت )1=کام
ــذا دامنــه نمــرات جهت گیــری مذهبــی درونــی بیــن  می شــوند، ل
36-9 و جهت گیــری مذهبــی بیرونــی بیــن 48-12 و نمــره باالتــر 
در هــر بعــد نشــان دهنده بیشــتر داشــتن آن ویژگــی اســت. روایــی 
ســازه ابــزار بــا روش تحلیــل عاملــی تاییــد و پایایــی آن بــا روش 
ــری  ــی 0/78 و جهت گی ــری درون ــرای جهت گی ــاخ ب آلفــای کرونب
ــکاران  ــی و هم ــران ملک ــد ]32[. در ای ــزارش ش ــی 0/80 گ بیرون
ــری  ــرای جهت گی ــاخ ب ــای کرونب ــا روش آلف ــزار را ب ــی اب پایای
درونــی 0/81 و جهت گیــری بیرونــی 0/79 گــزارش کردنــد ]33[. 
در مطالعــه حاضــر مقــدار پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ بــرای 

ــت  ــی 0/90 بدس ــری بیرون ــی 0/88 و جهت گی ــری درون جهت گی
 Connor ــن پرسشــنامه توســط ــاب آوری: ای ــد. پرسشــنامه ت آم
ــر  ــا ب ــد. گویه ه ــی ش ــه طراح ــا 25 گوی and Davidson ب
ــا  ــت ت ــال نادرس ــرت )0=کام ــه ای لیک ــج درج ــف پن ــاس طی اس
ــرات  ــه نم ــذا دامن ــوند، ل ــذاری می ش ــت( نمره گ ــال درس 4=کام
بیــن 100-0 و نمــره باالتــر نشــان دهنده تــاب آوری بیشــتر اســت. 
روایــی همگــرا پرسشــنامه بــا پرسشــنامه سرســختی روانشــناختی 
ــای  ــا روش آلف ــی آن ب ــادار و پایای ــطح 0/01 معن ــا در س کوباس
کرونبــاخ 0/83 گــزارش شــد ]34[. در ایــران عیوضــی و همــکاران 
ــد          ــزارش کردن ــاخ 0/95 گ ــای کرونب ــا روش آلف ــزار را ب ــی اب پایای
]35[. در مطالعــه حاضــر مقــدار پایایــی بــا روش آلفــای کرونبــاخ 

ــد. 0/92 بدســت آم
ــل  ــای حاص ــت و داده ه ــی رعای ــکات اخالق ــه ن ــن مطالع در ای
ــتگی  ــب همبس ــای ضرای ــا روش ه ــوق ب ــای ف ــرای ابزاره از اج
ــزار  ــان در نرم اف ــدل همزم ــا م ــه ب ــیون چندگان ــون و رگرس پیرس

ــدند. ــل ش ــخه 23 تحلی SPSS نس

یافته ها
نــرخ مشــارکت در پژوهــش حاضــر 92/67 درصــد معــادل 417 نفر 
از 450 نفــر بــود. بــر اســاس نتایــج )جــدول 1(، بیشــتر مبتالیــان 
بــه دیابــت نــوع دو زن )54/68 درصــد(، متأهــل )76/50 درصــد(، 
ــم  ــالت دیپل ــد( و تحصی ــال )32/61 درص ــن 40-36 س دارای س

)36/45 درصــد( هســتند.

جدول 1: فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیت شناختی در مبتالیان به دیابت نوع دو

درصدفراوانیسطوحمتغیرهادرصدفراوانیسطوحمتغیرها

%31976/50متأهلتأهل%18945/32مردجنسیت

%22854/68زن %7317/50مجرد 

%256مطلقه و متارکه%3511126/62-31 سالسن

%10124/22سیکلتحصیالت%4013632/61-36 سال

%15236/45دیپلم%455312/71-41 سال

%6114/63کاردانی%507016/79-46 سال

%8620/62کارشناسی%55286/71-51 سال

%174/08باالتر از کارشناسی%60194/56-56 سال

 ،)r=-0/294( فراهیجان هــای مثبــت ،)بــر اســاس نتایــج )جــدول 2
ــاب آوری )0/380- ــی )r=-0/355( و ت جهت گیــری مذهبــی درون
ــوع دو  ــت ن ــاری دیاب ــه بیم ــان ب ــا مبتالی ــا اضطــراب کرون =r( ب

ــی )r=0/336( و  ــای منف ــی دار و فراهیجان ه ــی و معن ــه منف رابط
ــا  ــراب کرون ــا اضط ــی )r=0/181( ب ــی بیرون ــری مذهب جهت گی

.)P<0/01( آنــان رابطــه مثبــت و معنــی دار دارنــد
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جدول 2: میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در مبتالیان به دیابت نوع دو

123456انحراف معیارمیانگینمتغیرها

136/944/831. فراهیجان های مثبت

1**0/217-234/223/95. فراهیجان های منفی

1*0/169-*323/773/280/188. جهت گیری مذهبی درونی

1**0/236-0/1290/117-425/794/16. جهت گیری مذهبی بیرونی

1*0/179-**0/252**0/195-**544/265/310/246. تاب آوری

1**0/380-*0/181**0/355-**0/336**0/294-631/574/50. اضطراب کرونا

**P<0/01    *P<0/05  

 بررســی مفروضه هــای رگرســیون چندگانــه نشــان داد کــه 
ــج  ــاس نتای ــر اس ــش ب ــای پژوه ــودن متغیره ــه نرمال ب مفروض
آزمــون کولموگــروف- اســمیرنوف بــه دلیــل معنــی داری بزرگ تــر 
ــدار  ــاس مق ــر اس ــه ب ــی چندگان ــدم هم خط ــه ع از 0/05، مفروض
عامــل تــورم واریانــس متغیرهــای پیش بیــن بــه دلیــل کوچک تــر 
بــودن همــه آنهــا از مقــدار 10 و عــدم همبســتگی پســماندها بــر 
اســاس مقــدار دوربیــن- واتســون بــه دلیــل قرارداشــتن در دامنــه 

ــوان از روش  ــا می ت ــذا در تحلیل ه ــدند، ل ــد ش ــی 2/5 تایی 1/5 ال
رگرســیون چندگانــه اســتفاده کــرد. بــر اســاس نتایــج )جــدول 3(، 
ــاب آوری  ــی و ت ــای مذهب ــی، باوره ــت و منف ــای مثب فراهیجان ه
توانســتند 27/6 درصــد از تغییــرات اضطــراب کرونــا در مبتالیــان 
بــه بیمــاری دیابــت نــوع دو را پیش بینــی کننــد کــه بــا توجــه بــه 
ــایر  ــاب آوری بیشــتر از س ــی ســهم ت ــن پیش بین ــا در ای ــدار بت مق

.)P<0/05( متغیرهــا اســت

جدول 3: نتایج رگرسیون چندگانه با مدل همزمان برای پیش بینی اضطراب کرونا در مبتالیان به بیماری دیابت نوع دو

DfP-valueBetaP-valueمقدار RR2Fمتغیرهای پیش بین

0/1870/002-فراهیجان های مثبت

50/2340/001فراهیجان های منفی

0/2490/001-0/5260/27619/3524110/001جهت گیری مذهبی درونی

0/1430/005جهت گیری مذهبی بیرونی

0/2650/001-تاب آوری

بحث
ــای  ــن بحران ه ــی از بزرگ تری ــه یک ــا ب ــروس کرون ــروزه وی ام
بهداشــت عمومــی در جهــان تبدیــل شــده و بــا توجــه بــه شــیوع 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــان ب ــه مبتالی ــوع دو و اینک ــت ن ــاالی دیاب ب
یکــی از گروه هــای اصلــی در معــرض خطــر ایــن بیمــاری 
ــا هــدف بررســی نقــش  ــذا مطالعــه حاضــر ب ویروســی هســتند، ل
ــاب آوری  ــی و ت ــای مذهب ــی، باوره ــت و منف ــای مثب فراهیجان ه
در پیش بینــی اضطــراب کرونــا مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت نــوع 

ــد. دو انجــام ش
ــا  ــت ب ــه حاضــر نشــان داد کــه فراهیجان هــای مثب ــج مطالع نتای
ــوع دو رابطــه منفــی  ــت ن ــه دیاب ــان ب ــا در مبتالی اضطــراب کرون
و معنــی دار و فراهیجان هــای منفــی بــا اضطــراب کرونــا در آنــان 
رابطــه مثبــت و معنــی دار داشــت. ایــن نتیجــه از جهاتــی بــا نتایــج 

ــکاران ]21[ و  ــدی و هم ــکاران ]20[، اح ــای Li و هم پژوهش ه
ــی  ــل همخوان ــد. دلی ــروز و همــکاران ]22[ همســو بودن ــادان فی ب
نتایــج ایــن پژوهــش بــا پژوهش هــای قبلــی بــر مبنــای مطالعــه 
ــای  ــه فراهیجان ه ــن اســت ک Pandey and Jiswal ]34[ ای
مثبــت برخــالف فراهیجان هــای منفــی از پذیــرش هیجــان 
توســط خــود فــرد حمایــت می کنــد و تاثیــر مثبتــی بــر ســالمت 
روانشــناختی می گــذارد. چــون فراهیجــان بخــش مهمــی از 
ــی  ــی فراهیجان ــه از توانای ــرادی ک ــت و اف ــان اس ــم هیج تنظی
ــری نســبت  ــری برخــوردار هســتند، آگاهــی پایین ت ــی و کمت منف
ــرای  ــتری ب ــل بیش ــود و تمای ــای خ ــاس ها و هیجان ه ــه احس ب
ــت  ــای مثب ــم از هیجان ه ــود اع ــای خ ــن هیجان ه ــده گرفت نادی
ــی  ــی فراهیجان ــه از توانای ــرادی ک ــل اف ــد، در مقاب ــی دارن و منف
ــاس ها  ــری از احس ــی باالت ــد، آگاه ــتری برخوردارن ــت و بیش مثب
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ــازماندهی و  ــرای س ــتری ب ــل بیش ــود و تمای ــای خ و هیجان ه
ــای  ــه فراهیجان ه ــی ک ــه از آنجای ــد. در نتیج ــا دارن ــیر آنه تفس
مثبــت برخــالف فراهیجان هــای منفــی نقــش موثــری در ارتقــای 
ســالمت روانشــناختی، ســازماندهی و تفســیر هیجان هــا و کیفیــت 
زندگــی دارنــد. بنابرایــن، می تــوان انتظــار داشــت کــه بــا افزایــش 
ــزان  ــی می ــای منف ــش فراهیجان ه ــت و کاه ــای مثب فراهیجان ه
اضطــراب کرونــا در مبتالیــان بــه بیمــاری دیابــت کاهــش یابــد.
ــری  ــه جهت گی ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــج مطالع ــن، نتای همچنی
مذهبــی درونــی بــا اضطــراب کرونــا در مبتالیــان بــه دیابــت نــوع 
ــا  ــی ب ــی بیرون ــری مذهب ــی دار و جهت گی ــی و معن دو رابطــه منف
اضطــراب کرونــا در آنــان رابطــه مثبــت و معنــی دار داشــت. ایــن 
 Harold ،]8[ Lee ــای ــج پژوهش ه ــا نتای ــی ب ــه از جهات نتیج
and Koenig ]23[ و منصورنــژاد و کجبــاف ]24[ همســو 
ــا پژوهش هــای  ــن پژوهــش ب ــج ای ــی نتای ــل همخوان ــد. دلی بودن
ــت  ــن اس ــکاران ]35[ ای ــه Frey و هم ــای مطالع ــر مبن ــی ب قبل
ــه  ــرادی ک ــالف اف ــی برخ ــری درون ــراد دارای جهت گی ــه اف ک
ــه هــدف  ــه مثاب ــد، دیــن و مذهــب را ب ــی دارن جهت گیــری بیرون
ــد،  ــوی دارن ــی ق ــی و درون ــام ارزش ــک نظ ــد، ی ــر می گیرن در نظ
ــا  ــوند، ب ــل می ش ــد و متوس ــاد دارن ــی اعتق ــدأ متعال ــک مب ــه ی ب
تــوکل و اتــکاء بــه قــدرت پــروردگار و اعتمــاد بــه خــدای حاضــر 
و قــادر احتمــال وقــوع رویدادهــای خوشــایند را بــرای خــود بیشــتر 
ــه  ــوکل ب ــا ت ــد و رویدادهــای ناخوشــایند و اســترس زا را ب می دانن
نیــروی ایمــان پشــت ســر می گذارنــد کــه ایــن عوامــل از طریــق 
ــا در  ــراب کرون ــش اضط ــث کاه ــی باع ــالمت عموم ــش س افزای
ــری  ــان می شــود. در نتیجــه منطقــی اســت کــه بیــن جهت گی آن
مذهبــی درونــی برخــالف جهت گیــری مذهبــی بیرونــی بــا 
ــوع دو رابطــه منفــی  ــت ن ــه دیاب ــان ب ــا در مبتالی اضطــراب کرون

و معنــی دار وجــود داشــته باشــد.
دیگــر نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه تــاب آوری بــا اضطراب 
کرونــا در مبتالیــان بــه دیابــت نــوع دو رابطــه منفــی و معنــی دار 
 Shaw ــج پژوهش هــای ــا نتای ــی ب ــن نتیجــه از جهات داشــت. ای
]25[، Djalante و همــکاران ]26[ و حــاج حســینی و همــکاران 
ــا  ــش ب ــن پژوه ــج ای ــی نتای ــل همخوان ــد. دلی ــو بودن ]27[ همس
پژوهش هــای قبلــی بــر مبنــای مطالعــه Shaw ]25[ ایــن اســت 
ــاب آور  ــراد ت ــک ویژگــی شــخصیتی اســت و اف ــاب آوری ی کــه ت
ــه تحمــل مثبــت  ــادر ب دارای خصوصیتــی هســتند کــه آنهــا را ق
ــد و  ــازی می کنن ــر فاجعه س ــد، کمت ــترس زا می کن ــای اس رویداده
بــه همیــن خاطــر در بازگشــت از رویدادهــای منفــی و اســترس زا 
و ســازماندهی مجــدد خــود توانمنــد هســتند. ایــن افــراد بــه جــای 

ــدن  ــار آم ــل کن ــازگار مث ــه س ــای مقابل ــازی از روش ه فاجعه س
ــود  ــرای مشــکل های خ ــی ب ــه راه حل ــا اینک ــد ت ــتفاده می کنن اس
ــد. در  ــک می گیرن ــز کم ــران نی ــزوم از دیگ ــع ل ــد و در مواق بیابن
نتیجــه منطقــی اســت کــه بــا افزایــش تــاب آوری میــزان اضطراب 

کرونــا در مبتالیــان بــه دیابــت نــوع دو کاهــش یابــد.
عــالوه بــر آن، نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد در یــک مدلــی که 
ــاب آوری  ــی و ت ــای مذهب ــی، باوره ــت و منف ــای مثب فراهیجان ه
بــرای پیش بینــی اضطــراب کرونــا در مبتالیــان بــه دیابــت نــوع دو 
وارد معادلــه رگرســیون شــوند، می تواننــد اضطــراب کرونــا در آنــان 
ــی  ــن پیش بین ــه در ای ــد ک ــی کنن ــی داری پیش بین ــور معن را به ط
ــن آنچــه  ــود. بنابرای ــا ب ــاب آوری بیشــتر از ســایر متغیره ســهم ت
ــوع دو  ــت ن ــه دیاب ــان ب ــا در مبتالی ــی اضطــراب کرون در پیش بین
نقــش بیشــتری دارد در درجــه نخســت بــه نحــوه کنــار آمــدن بــا 
ــت  ــه حال ــت ب ــری و بازگش ــترس زا و انعطاف پذی ــای اس رویداده
ــا شــرایط اســترس زا بســتگی دارد. در  ــی ب ــس از رویاروی ــه پ اولی
تبییــن توانمنــدی فراهیجان هــای مثبــت و منفــی، باورهــای 
مذهبــی و تــاب آوری در پیش بینــی اضطــراب کرونــا در مبتالیــان 
فراهیجان هــای  کــه  گفــت  می تــوان  دو  نــوع  دیابــت  بــه 
ــیاری  ــا بس ــاب آوری ب ــی و ت ــی درون ــری مذهب ــت، جهت گی مثب
ــردگی،  ــراب، افس ــترس، اضط ــل اس ــی مث ــاخص های منف از ش
وســواس، عــزت نفــس پاییــن و غیــره رابطــه منفــی و بــا بســیاری 
از شــاخص های مثبــت ماننــد شــادکامی، امیــد، تــاب آوری و 
ــی و  ــای منف ــل فراهیجان ه ــد، در مقاب ــت دارن ــه مثب ــره رابط غی
جهت گیــری مذهبــی بیرونــی بــا بســیاری از شــاخص های منفــی 
ــس  ــزت نف ــواس، ع ــردگی، وس ــراب، افس ــترس، اضط ــل اس مث
پاییــن و غیــره رابطــه مثبــت و بــا بســیاری از شــاخص های مثبــت 
ــد.  ــاب آوری و غیــره رابطــه منفــی دارن ــد، ت ماننــد شــادکامی، امی
از آنجایــی کــه اضطــراب کرونــا یــک ویژگــی منفــی روانشــناختی 
ــوان انتظــار داشــت کــه فراهیجان هــای مثبــت،  ــذا می ت اســت، ل
ــی  ــی پیش بین ــاب آوری توانای ــی و ت ــی درون ــری مذهب جهت گی
مذهبــی  جهت گیــری  و  منفــی  فراهیجان هــای  و  معکــوس 
بیرونــی توانایــی پیش بینــی مثبــت اضطــراب کرونــا در مبتالیــان 
بــه دیابــت نــوع دو را داشــته باشــند. بنابرایــن منطقــی اســت کــه 
فراهیجان هــای مثبــت و منفــی، باورهــای مذهبــی و تــاب آوری بــا 
هــم بتواننــد به طــور معنــی داری اضطــراب کرونــا در مبتالیــان بــه 

ــد. ــی کنن ــوع دو را پیش بین ــت ن دیاب
و  کاســتی ها  بــا  اجــرا  هنــگام  در  پژوهشــی  فعالیــت  هــر 
محدودیت هایــی روبــرو اســت و ایــن پژوهــش نیــز از ایــن قاعــده 
ــتفاده از  ــه اس ــوان ب ــا می ت ــن آنه ــوده و از مهم تری ــتثنی نب مس
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روش نمونه گیــری داوطلبانــه، محــدود شــدن جامعــه پژوهــش بــه 
ــه  ــج ب ــدم مقایســه نتای ــوع دو شــیراز، ع ــت ن ــه دیاب ــان ب مبتالی
تفکیــک جنســیت و دشــواری جمــع آوری داده هایــی کــه ابزارهــای 
آن الکترونیکــی ارســال شــده بــود، اشــاره کــرد. بنابرایــن، پیشــنهاد 
ــری  ــای نمونه گی ــی از روش ه ــای آت ــه در پژوهش ه ــود ک می ش
تصادفــی اســتفاده، ایــن پژوهــش بــر روی مبتالیــان بــه دیابــت 
ــیب پذیر  ــای آس ــایر گروه ه ــی س ــهرها و حت ــایر ش ــوع دو س ن
ــورد  ــیت م ــک جنس ــه تفکی ــا ب ــط متغیره ــج رواب ــام و نتای انج
بررســی قــرار گیــرد. آیــا نتایــج روابــط متغیرهــا در ســایر شــهرها 
ــط  ــا رواب ــت؟ آی ــاوت اس ــیب پذیر متف ــای آس ــایر گروه ه ــا س و ی
ــه  ــه ب ــا توج ــت؟ ب ــاوت اس ــان متف ــا زن ــردان ب ــا در م متغیره
ــه،  ــش در زمین ــاز راه پژوه ــا و آغ ــراب کرون ــودن اضط ــد ب جدی
ــت  ــاز اس ــر نی ــن خاط ــه همی ــود دارد و ب ــادی وج ــوال های زی س
ــوال های  ــه س ــخگویی ب ــرای پاس ــیاری ب ــای بس ــه پژوهش ه ک

ــود. ــام ش ــر انج ــوال های دیگ ــاال و س ب

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه نتایــج یعنــی رابطــه منفــی و معنــی دار فراهیجان های 
ــراب  ــا اضط ــاب آوری ب ــی و ت ــی درون ــری مذهب ــت، جهت گی مثب
کرونــا و رابطــه مثبــت و معنــی دار فراهیجان هــای منفــی و 
ــدی  ــا و توانمن ــراب کرون ــا اضط ــی ب ــی بیرون ــری مذهب جهت گی
ــاب آوری  ــی و ت ــای مذهب ــی، باوره ــت و منف ــای مثب فراهیجان ه
ــه بیمــاری دیابــت  ــان ب ــا در مبتالی در پیش بینــی اضطــراب کرون
ــوع دو، پیشــنهاد می شــود کــه مســئوالن و متخصصــان حــوزه  ن

ــا  ــایر پژوهش ه ــش و س ــن پژوه ــج ای ــاس نتای ــر اس ــالمت ب س
ــش  ــرای افزای ــی ب ــا برنامه های ــراب کرون ــش اضط ــت کاه جه
فراهیجان هــای مثبــت، جهت گیــری مذهبــی درونــی و تــاب آوری 
و کاهــش فراهیجان هــای منفــی و جهت گیــری مذهبــی بیرونــی 
ــازی و  ــی مج ــای آموزش ــق کارگاه ه ــا را از طری ــی و آنه طراح
الکترونیکــی اجــرا کننــد. بــرای ایــن منظــور اســتفاده از برنامه هــا 
ــاخص های  ــح ش ــناخت صحی ــل ش ــی مث ــای آموزش و کارگاه ه
ســالمت، آمــوزش رفتارهــای خودمراقبتــی و خودمدیریتــی، اهمیت 
باورهــای مذهبــی و آمــوزش تــاب آوری جهــت ارتقــای ســالمت و 
ــراب  ــا و اضط ــاری کرون ــه بیم ــالء ب ــاره ابت ــی درب کاهــش نگران
ــه  ــان ب ــه مبتالی ــیب پذیر از جمل ــای آس ــی از آن در گروه ه ناش

ــوع دو ضــروری اســت. ــت ن دیاب

سپاسگزاری
IR.IAUShiraz. در ایــن مطالعــه رعایت نکات اخالقــی با کــد
REC.1399.5 توســط دانشــگاه آزاد اســالمی واحد شــیراز تایید 
ــد کــه از مســئوالن انجمــن  ــر خــود الزم می دانن و نویســندگان ب
دیابــت اســتان فــارس و آزمودنی هــای پژوهــش صمیمانــه تشــکر 

ــی کنند. و قدردان

تضاد منافع
در پژوهــش حاضــر بیــن نویســندگان هیــچ تضــاد منافعــی وجــود 

نداشــت.

References
1. Ranaei Y, Alhani F, Kazemnejad A, Mehrdad 

N. The effect of lifestyle modification through 
E-learning on self-management of patients 
with diabetes. Journal of Nursing Education. 
2018;7(2):8-16. doi:10.21859/jne-07022 
[Persian]

2. Shahbeik S, Taghavi Jourachi F, Abroshan F, 
Naseri M. Effectiveness of group-based cognitive 
therapy based on mindfulness on family function 
and marital adaptation of couples with type II 
diabetes. Iranian Journal of Nursing Research. 
2019;13(6):68-75. doi: 10.21859/ijnr-130610 
[Persian]

3. Clements JM, Rosca M, Cavallin C, Falkenhagen 
S, Ittoop T, Jung CK, et al. Type 2 diabetes 
and chronic conditions disparities in Medicare 
beneficiaries in the state of Michigan. Am J 

Med Sci. 2020;359(4):218-25. doi: 10.1016/j.
amjms.2020.01.013 pmid: 32087942

4. Gupta R, Ghosh A, Singh AK, Misra A. Clinical 
considerations for patients with diabetes in 
times of COVID-19 epidemic. Diabetes Metab 
Syndr. 2020;14(3):211-12. doi: 10.1016/j.
dsx.2020.03.002 pmid: 32172175

5. Kang D, Choi H, Kim JH, Choi J. Spatial 
epidemic dynamics of the COVID-19 outbreak 
in China. Int J Infect Dis. 2020;94:96-102. doi: 
10.1016/j.ijid.2020.03.076 pmid: 32251789

6. Huang I, Lim MA, Pranata R. Diabetes mellitus is 
associated with increased mortality and severity 
of disease in COVID-19 pneumonia - A systematic 
review, meta-analysis, and meta-regression. 
Diabetes Metab Syndr. 2020;14(4):395-403. doi: 
10.1016/j.dsx.2020.04.018 pmid: 32334395

7. Singh AK, Gupta R, Ghosh A, Misra A. Diabetes 



سمیرا وکیلی و همکاران

91

in COVID-19: Prevalence, pathophysiology, 
prognosis and practical considerations. Diabetes 
Metab Syndr. 2020;14(4):303-10. doi: 10.1016/j.
dsx.2020.04.004 pmid: 32298981

8. Singh AK, Gupta R, Ghosh A, Misra A. Diabetes 
in COVID-19: Prevalence, pathophysiology, 
prognosis and practical considerations. Diabetes 
Metab Syndr. 2020;14(4):303-10. doi: 10.1016/j.
dsx.2020.04.004 pmid: 32298981

9. Dowsett E, Delfabbro P, Chur-Hansen A. Adult 
separation anxiety disorder: The human-animal 
bond. J Affect Disord. 2020;270:90-6. doi: 
10.1016/j.jad.2020.03.147 pmid: 32339110

10. Alipour A, Ghadami A, Alipour Z, Abdollahzadeh 
H. Preliminary validation of the Corona disease 
anxiety scale (CDAS) in the Iranian sample. 
Journal of Health Psychology. 2020;8(4):163-75. 
doi: 10.30473/hpj.2020.52023.4756 [Persian]

11. Miceli M, Castelfranchi C. Meta-emotions and 
the complexity of human emotional experience. 
New Ideas in Psychology. 2019;55:42-9. doi: 
10.1016/j.newideapsych.2019.05.001

12. Predatu R, David DO, Maffei A. Beliefs about 
emotions, negative meta-emotions, and perceived 
emotional control during an emotionally 
salient situation in individuals with emotional 
disorders. Cogn Ther Res. 2020;44(2):287-
99. doi: 10.1007/s10608-019-10064-5

13. Pauketat JVT, Mackie DM, Tausch N. Group-
based meta-emotion and emotion responses 
to intergroup threat. British J Soc Psychol. 
2019;59(2):494-521. doi: 10.1111/bjso.12364 
pmid: 31880349

14. Li C, Xu Y, Gill A, Haider ZA, Wang Y. Religious 
beliefs, socially responsible investment, and cost 
of debt: Evidence from entrepreneurial firms in 
India. Emerging Markets Review. 2019;38:102-
14. doi: 10.1016/j.ememar.2018.12.001

15. Teismann T, Willutzki U, Michalak J, Siegmann 
P, Nyhuis P, Wolter M, Forkmann T. Religious 
beliefs buffer the impact of depression on suicide 
ideation. Psychiatry Res. 2017;257:276-78. doi: 
10.1016/j.psychres.2017.07.060 pmid: 28783575

16. Torke AM, Fitchett G, Maiko S, Burke ES, 
Slaven JE, Watson BN, et al. The association 
of surrogate decision makers’ religious and 
spiritual beliefs with end-of-life decisions. J 
Pain Symptom Manage. 2020;59(2):261-9. doi: 
10.1016/j.jpainsymman.2019.09.006 pmid: 
31539603

17. Liang SY, Liu HC, Lu YY, Wu SF, Chien CH, 
Tsay SL. The Influence of Resilience on the 
Coping Strategies in Patients with Primary Brain 
Tumors. Asian Nurs Res. 2020;14(1):50-5. doi: 
10.1016/j.anr.2020.01.005 pmid: 31996321

18. Cleary M, Kornhaber R, Thapa DK, West S, 
Visentin D. The effectiveness of interventions to 
improve resilience among health professionals: 
A systematic review. Nurse Educ Today. 
2018;71:247-63. doi: 10.1016/j.nedt.2018.10.002 
pmid: 30342300

19. Suss H, Ehlert U. Psychological resilience during 
the perimenopause. Maturitas. 2020;131:48-
56. doi: 10.1016/j.maturitas.2019.10.015 pmid: 
31787147

20. Li S, Wang Y, Xue J, Zhao N, Zhu T. The 
impact of COVID-19 epidemic declaration on 
psychological consequences: A study on active 
Weibo users. Int J Environ Res Public Health. 
2020;17(6):1-9. doi: 10.3390/ijerph17062032 
pmid: 32204411

21. Ahadi B, Mehrinejad A, Moradi F. Cognitive 
failure in the elderly: the role of mindfulness 
and meta-emotion. Journal of Aging Psychology. 
2017;3(2):115-25. [Persian]

22. Badan Firoz A, Makvand Hosseini Sh, 
Mohammadifar MA. The relationship of emotion 
regulation with depression and anxiety symptoms 
of university students: The mediating role of 
mindfulness. Shenakht Journal of Psychology 
and Psychiatry. 2017;4(2):24-38. [Persian]

23. Harold G, Koenig MD. Ways of protecting 
religious older adults from the consequences of 
COVID-19. Am J Geriatr Psychiatry. 2020; In 
Press. doi: 10.1016/j.jagp.2020.04.004 pmid: 
32303403

24. Mansurnejad Z, Kajbaf MB. The relationship 
of religious orientation (intrinsic, extrinsic) 
and gender with death anxiety among students. 
Journal of Research of Cognitive and Behavioral 
Sciences. 2012;2(1):55-64. [Persian]

25. Shaw SCK. Hopelessness, helplessness and 
resilience: The importance of safeguarding our 
trainees’ mental wellbeing during the COVID-19 
pandemic. Nurse Educ Pract. 2020;44:102780. 
doi: 10.1016/j.nepr.2020.102780 pmid: 
32272394

26. Djalante R, Shaw R, DeWit A. Building 
resilience against biological hazards and 
pandemics: COVID-19 and its implications for 

https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2019.05.001
https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2019.05.001
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10608-019-10064-5
https://doi.org/10.1111/bjso.12364
https://doi.org/10.1016/j.ememar.2018.12.001


نشریه پژوهش پرستاری، دوره 15، شماره 4،  مهر و آبان 1399

92

the Sendai Framework. Progress in Disaster 
Science. 2020;6:100080. doi: 10.1016/j.
pdisas.2020.100080

27. Haj Hosseini M, Salim Ahmad Z, Ejei J, Naghsh 
Z. The mediating role of resilient in relationship 
between death anxiety and general health in Iraqi 
immigrant adolescents are affected with ISIS 
war. Journal of Psychology. 2018;22(3):242-55. 
[Persian]

28. Mitmansgruber H, Beck TN, Hofer S, Schubler 
G. When you don’t like what you feel: 
Experiential avoidance, mindfulness and meta-
emotion in emotion regulation. Pers Indiv 
Differ. 2009;46(4):448-53. doi: 10.1016/j.
paid.2008.11.013

29. Rezaei N, Parsaei I, Nejati E, NikAmal M, 
Hashemi Rezini S. Psychometric properties of 
student meta-emotion scale. Q Psychol Rese. 
2014;6(23):111-24. [Persian]

30. Allport GW, Ross JM. Personal religious 
orientation and prejudice. J Pers Psychol. 
1967;5(4):432-43. doi: 10.1037/0022-
3514.5.4.432 pmid: 6051769

31. Maleki Z, Ashkan S, Ashoori J, Yosefi N. 
Relationship between personality traits, 
religiousity and happiness with general health 
among nursing students. Iran Journal of Nursing. 
2014;26(86):90-100. [Persian]

32. Connor KM, Davidson JR. Development of 
a new resilience scale: the Connor-Davidson 
resilience scale (CD-RISC). Depress Anxiety. 
2003;18(2):76-82. doi: 10.1002/da.10113 pmid: 
12964174

33. Evazei S, Karami J, Hatamian P. The effectiveness 
of yoga-based mindfulness on anxiety reduction 
and resiliency promotion in middle-aged women 
Kermanshah city. Iranian Journal of Nursing 
Research. 2019;14(2):31-7. doi: 10.21859/ijnr-
140205 [Persian]

34. Pandey D, Jaiswal AK. Role of positive meta-
cognitions and meta-emotions in satisfaction 
with life. Indian J Posit Psychol. 2017;8(4):616-
20. doi: 10.15614/ijpp/2017/v8i4/165895.

35. Frey R, Balmer D, Robinson J, Slark J, McLeod 
H, Gott M, Boyd M. “To a better place”: The 
role of religious belief for staff in residential 
aged care in coping with resident deaths. Eur 
J Integr Med. 2018;19:89-99. doi: 10.1016/j.
eujim.2018.03.001

https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100080
https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100080
https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.11.013
https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.11.013
https://doi.org/10.1037/0022-3514.5.4.432
https://doi.org/10.1037/0022-3514.5.4.432
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.15614%2Fijpp%2F2017%2Fv8i4%2F165895.
https://doi.org/10.1016/j.eujim.2018.03.001
https://doi.org/10.1016/j.eujim.2018.03.001

