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Abstract 
 

Background and purpose: Life and death became significant issues with the outbreak of the 
COVID-19 and its aftermath. Previous studies have shown that having meaning in life and the ability to 

regulate emotion can play effective roles in coping with death anxiety. The present study investigated the 
relationship between COVID-19 anxiety and death anxiety with the mediating roles of emotion regulation 
and meaning in life. 

Materials and methods: In this correlational study, the study population included all adults 

aged 18 to 60 years in Mashhad, Iran 2020-2021, of whom 583 were selected via convenience sampling. 
Data were collected using Persian version of Templer Death Anxiety Questionnaire, Coronavirus Anxiety 

Scale (CAS), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), and Meaning in Life Questionnaire 
(MLQ). Correlation and causality relationships were investigated using path analysis in SPSS V25 SPSS 
and AMOS V24. 

Results: A significant positive correlation was found between death anxiety and COVID-19 

anxiety (r=0.31) and difficulty in emotion regulation (r=0.47). On the other hand, there was a significant 
negative correlation between death anxiety and meaning in life (r=-0.43). COVID-19 anxiety could 

indirectly predict death anxiety due to the difficulty in emotion regulation and presence of meaning in life. 
Conclusion: COVID-19 anxiety, emotion regulation, and meaning in life play key roles in death 

anxiety. Therefore, teaching emotion regulation techniques and having deeper meaning in life play major 

preventive roles in development of death anxiety associated with COVID-19. 
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  ـدرانــازنـــی مـکــــزشــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )92- 102(   1401مهر   سال     213سی و دوم    شماره دوره 

  93       1401، مهر  213دوره سی و دوم، شماره                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                     

 پژوهشـی
 

رگ براساس اضطراب بینی اضطراب ممدل یابی معادالت ساختاري پیش
  زندگی معناي و هیجان تنظیم گريبا نقش میانجی  19-کووید

  
       1محمدجواد اصغري ابراهیم آباد

       2حمیدرضا کربالیی
  3محمدرضا مظلوم زاده

        4فائزه صالیانی
  2سپهر مقصودي

  چکیده
 توجه قابل موضوع یک زندگی و گمر مساله آن، هايپیامد و 19-کووید ویروس گیريهمه بروز با و هدف: سابقه

 کنترل در موثري نقش تواندمی هیجان تنظیم توانایی و زندگی در معنا وجود دهند کهمی نشان گذشته مطالعات. است شده
 دشواري گريمیانجی با مرگ اضطراب و 19- کووید اضطراب بین حاضر، رابطۀ باشد. در پژوهش داشته مرگ اضطراب

  بررسی شده است. زندگی در نامع وجود و هیجان تنطیم
ســال  60 تــا 18 ســنی دامنــه بزرگساالن تمامی شامل پژوهش جامعۀ در این مطالعه از نوع همبستگی، ها:مواد و روش

ســنجش  ابزارهــاي گیــري شــدند.نمونه دسترس در صورت به نفر 583 هاآن بین از که بود، 1399-1400 سال در مشهد شهر
 تنظــیم دشــواري پرسشــنامۀ ،19-کووید اضطراب پرسشنامۀ ،Templer مرگ اضطراب رسشنامهپ ها شامل نسخه فارسیداده

پژوهش با استفاده از روش آماري تحلیــل  متغیرهاي همبستگی و علیتی روابط. بود زندگی در معنا وجود پرسشنامه و هیجان
  بررسی شد. AMOS 24وSPSS 25 افزارهايمسیر و نرم
 مثبــت و دارمعنــی همبستگی )47/0(هیجان  تنظیم در دشواري و )31/0( 19- کووید اضطراب اب مرگ اضطراب بین ها:یافته

 19-کووید اضطراب و باشدمی )-43/0( منفی و دارمعنی زندگی معناي با مرگ اضطراب بین همبستگی همچنین. دارد وجود
  بود. مرگ اضطراب بینیپیش به درقا زندگی، در معنا وجود و هیجان تنظیم دشواري واسطۀ به غیرمستقیم صورت به

 دارنــد، افــراد مــرگ اضــطراب در کلیدي نقشی زندگی در معنا وجود و هیجان تنظیم ،19-کووید اضطراب استنتاج:
بــروز اضــطراب  در مهمــی پیشــگیرانۀ نقــش تواندمی زندگی بخشی عمیقمعنا و هیجان تنظیم هايتکنیک آموزش بنابراین

  .باشد تهداش 19-مرگ مرتبط با کووید
  

  زندگی در معنا هیجان، تنظیم، اضطراب مرگ ،19-اضطراب کووید واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
شــدیدترین بحــران ســالمت در  19-بیماري کوویــد

تــا کنــون  .)1(رودسال گذشته به شمار مــیجهان در صد 
ر در سراسر جهان بــه ایــن بیمــاري میلیون نف 600بیش از 

   طرابـاض .)2(انددهـون نفر فوت شـمیلی 6مبتال و بیش از 
  

  :mo.mazloomzadeh@ut.ac.ir  E-mail                                    تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی -محمدرضا مظلوم زادهمولف مسئول: 
  ایران شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانگروه روان ،دانشیار .1
  شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشجوي کارشناسی روان. 2
 ، ایرانتهران، تهرانشناسی، دانشگاه ، دانشکده علوم تربیتی و روانسالمتشناسی روان دکتريدانشجوي . 3
  ناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانشو روان دانشجوي دکتري مشاوره، دانشکده علوم تربیتی .4
 : 20/6/1401 : تاریخ تصویب             25/12/1401 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            3/12/1400 تاریخ دریافت  
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  اضطراب مرگ ینیب شیپ يمعادالت ساختار یابیمدل 
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 19-کووید از ناشی روانشناختی مشکالت از یکی مرگ
به دنبال افزایش ترس از ابتال به این به بیمــاري،  .)3(است

احتمال بروز خطاهاي شناختی فاجعه انگــاري و در نظــر 
 داشتن بدترین حالت ممکن افزایش یافته، در نتیجه برخی

را یک بیماري بسیار خطرنــاك دانســته  19-افراد کووید
هاي جسمانی، بــیش از پــیش و با تفسیر اغراق آمیز نشانه

و این وضعیت، موجب افــزایش  ،)4(ندیشندابه مرگ می
 تــوانمی را مــرگ اضطراب .)5(شوداضطراب مرگ می

 مهــم افــراد و خــود رفــتن بین از فرآیند و مردن از ترس
 هايمکانیســم که یابدز میکرد و زمانی برو تعریف زندگی
 و غفلــت جمله از -مرگ حقیقت با مواجهه برايدفاعی 

بــه  .)6(بدهنــد دســت از را خــود بازدارنــدگی اثر -انکار
و  19-میر ناشی از کوویــد و دلیل بروز قابل توجه مرگ

 انتقــال تصاویر مرگ مانند یادآور هايرویداد مواجهه با
 در مــرگ اضطراب گیريیک همه ها،قبرستان به اجساد
 19-کووید اضطراب .)7(وجود آمده استجهان به سراسر

ــه ــالب ــرتبط هــايمحرك دنب ــا م ــد ب ــه  19-کووی از جمل
اطالعات و افکار ناشی از این بیمــاري بهوجــود آمــده و 

 .)8(اســت مــرگ اضــطراب بروز در موثر یکی از عوامل
مرگ نقش  اضطراب در بروز تواندمی نیز زندگی معناي

 شناختی هستی مفهوم یک زندگی معناي .)9(داشته باشد
ــت ــه اس ــر ک ــرد ه ــه از ف ــر نقط ــود نظ ــه را آن خ  تجرب

 فهمیدن را زندگی معناي Steger و Frazier .)10(دکنمی
 معرفــی هــاآن بــه رســیدن بــراي تالش و زندگی اهداف

 تــرکــم افــراد زندگی در معنا حضور هرچه .)11(اندکرده
 افــراد و بــوده ترپایین هاآن در انرو سالمت سطح باشد،

 نشــان هــاپژوهش .)12(کنندمی تجربه را تريبیش اضطراب
 رابطــه نیــز مرگ اضطراب و زندگی معناي بین دهندمی

بــه  زنــدگی در معنــا وجــود .)9(دارد وجــود معنادار منفی
 نقــش کرونــا نیــز ویروس شیوع مثل هاییبحران بروز هنگام
هاي یافتــه .)12(دارد اضــطراب کــاهش در مــوثري بســیار

 19-گیري کوویــدچند پژوهش اجرا شده در زمان همــه
 خود زندگی در تريبیش معناي دهد افرادي کهنشان می
 تجربــه را تــريکــم روانــی اضــطراب کننــد،می احساس

 همکــاران و Eisenbeckنتــایج مطالعــه  .)13-15(کننــدمی
 در محــور، معنــا مقابله ه راهبردهايحاکی از آن است ک

 .)16(هســتند مــوثر بسیار کرونا ویروس اضطراب با مقابله
Tsibidaki در معنــا و همکاران نیز رابطه منفی بین وجود 

  .)17(اندگزارش نموده را 19-کووید اضطراب با زندگی
اضــطراب بــین  رابطه منفــیمطالعات قبلی حاکی از 

توانایی تنظیم هیجان  .)18،19(است مرگ و تنظیم هیجان
به و هاي هیجانی است نظارت، ارزیابی و اصالح واکنش

مواجهــه بــا شــرایط محیطــی  تــا درکنــد افراد کمک می
شــامل  هیجــان تنظــیم .تري داشته باشــندپاسخ سازگارانه

) 3 ،) پــذیرش هیجــان2 ،) آگــاهی از هیجــان1مراحــل: 
ام تجربــه هــاي تکانشــی در هنگــتوانایی در کنتــرل رفتار

) توانــایی 4و  هیجانات منفی و انجام رفتارهاي سازگارانه
در استفاده از راهبردهاي مناسب تنظیم هیجان با توجه به 

 فقدان یا نقص در هر یک از این مراحــل .)20(است موقعیت
ي هــاپــژوهش .انجامــدبه دشواري در تنظــیم هیجــان می

شــرایط ناشــی از شــیوع ویــروس  اند کــهدادهنشان اخیر 
اثــر هاي تنظیم هیجانی انســان روي سیستمبر  19-کووید

هاي ســازگارانه و شــناختی راهبرد .)4،21(گذاردمنفی می
 19-مهار اضطراب کووید موجبتوانند تنظیم هیجان می
راهبردهاي ناسازگارانه مثل کنار کشیدن  شده ودر مقابل

  .)22،23(شوندخود باعث افزایش اضطراب می،و ارزیابی
یادآوري مرگ  19-شرایط کنونی شیوع کوویددر 

تر اتفاق افتــاده و چنانچــه ایــن یــادآوري براي افراد بیش
شدت یابــد منجــر بــه اخــتالل در کارکردهــاي معمــولی 
زندگی و پیامــدهاي مخربــی ماننــد ناامیــدي، ضــعف در 

تحرکی و تنبلی خواهد شــد، بنــابراین شــناخت اراده، بی
ي کنترل آن ضروري تر اضطراب مرگ و راهکارهابیش

رســد. در ایــن راســتا شــناخت عوامــل مــوثر و به نظر می
آیند اضطراب مرگ نیز ضرورت دارد. هر چنــد تــا پیش

هــاي آمــاري معــادالت کنون مطالعاتی بــا کــاربرد روش
ساختاري براي بررسی عوامل مرتبط با اضــطراب مــرگ 

اند؛ اما در این پژوهش براي اولــین طور کلی اجرا شدهبه
بینــی اضــطراب مــرگ یابی معادالت ساختاري پیشر مدلبا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 11

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-18046-fa.html


     
  و همکاران آباد میابراه يمحمدجواد اصغر     

  95       1401، مهر  213دوره سی و دوم، شماره                                مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                     

 پژوهشـی
 

ــانجی 19-براســاس اضــطراب کوویــد ــا نقــش می گري ب
  دشواري تنظیم هیجان و معناي زندگی انجام شده است.

  

 هامواد و روش
مــورد تأییــد  پژوهش از نوع مطالعــه همبســتگیاین 

ــگاه ــه اخــالق دانش ) IR.UM.REC.1399.142( یکمیت
 18(رده سنی  بزرگساالن ل تمامیجامعه آماري شامبود. 

معیارهــاي ورود بــه بــود.  ساکن شــهر مشــهد سال) 60تا 
مطالعه شامل حــداقل تحصــیالت ســیکل، عــدم ابــتال بــه 
مشکالت حاد پزشکی و روانپزشکی و تمایل به شــرکت 
در پژوهش بود. موارد نقــص در داده هــاي پرسشــنامه از 

ده از مطالعه حذف شدند. حــداقل حجــم نمونــه بــا اســتفا
و فرمول محاســبه کــوهن، بــا در نظــر  G-powerافزار نرم

درصــد احتمــال  25و  12/0گرفتن اندازه اثر پیش فــرض
؛ اما با هــدف افــزایش نفر تعیین شد 300ها، ریزش نمونه

شباهت نمونه حاضر با جامعه هدف، بهبود تــوان آزمــون 
 حجــم نمونــه نهــاییپذیري نتایج، و افزایش میزان تعمیم

ها به صــورت در دســترس و از طریــق بود. نمونه رنف 583
هاي مطالعــه بــه وســیله فضاي مجازي انتخاب شدند. داده

 هاي اینترنتی گردآوري و سنجش شدند. بــرايپرسشنامه
مطالعــه و بررســی روابــط ایــن هــاي آمــاري داده تحلیــل

 هاي همبستگیآزمون متغیرهاي پژوهشهمبستگی و علیتی 
 SPSS 25افزارهاي ستفاده از نرمبا ا حلیل مسیرو روش ت

متغیر برون زاد اضطراب مرگ، اجرا شد.  AMOS 24و 
دشــواري  )وابســته میــانی(ايواســطه زاددرون متغیرهــاي

تنظیم هیجان و وجود معنا در زنــدگی و متغیــر درون زاد 
  بود. 19-(وابسته اصلی) اضطراب کووید

هــایی پرســش لیست جمعیت شــناختی: شــاملچک
ــه م ــع ب ــايراج ــل تغیره ــعیت تاه ــیت، وض ــن، جنس    ،س

ــــزان تحصــــیالت ســــابقه مشــــکالت جســــمی و  ،می
 19-پرسشـــنامه اضــطراب کوویـــد بــود.شــناختی روان

(Corona Disease Anxiety Scale):  ایــن ابــزار جهــت
در  19-سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کوویــد

بــا  تهیه و 1398پور و همکاران در سال ایران توسط علی

 18 و داراياعتباریــابی شــده  و روایی مورد قبــولپایایی 
 مولفه (عامل) عالئم روانــی و عالئــم جســمانی 2گویه و 

اي درجــه 4هاي پاسخ در مقیاس لیکرت باشد. گزینهمی
ترین) (کم 0(همیشه) و بازه نمره کلی  3(هرگز) تا  صفر

دهنده ســطح نشان تربیشنمرات ترین) است. (بیش 54تا 
  .)24(باشدمیضطراب در افراد باالتري از ا

ـــــــطراب مـــــــرگ     Templerپرسشـــــــنامه اض
)Templer Death Anxiety Scale:( براي پرسشنامه  این

و شــد  طراحــی Templerتوســط  1970اولین بار در سال 
و بازه  "خیر"یا  "بله" هايو با پاسخگویه بوده  15شامل 

اضــطراب  معــرف 7تــا  0نمره  باشد.می15تا  0نمره کل 
اضــطراب مــرگ بــاال معرف  15تا  8مرگ پایین و نمره 

رجبی و بحرانی این پرسشــنامه را در ایــران  .)25(باشدمی
پایـــایی و روایـــی آن مطلـــوب  انـــد وهنجاریـــابی کرده

  .)26(گزارش شد
 Roemerو  Gratzپرسشنامه دشواري تنظیم هیجــان 

)Difficulties in emotion regulation scale:( ایــن 
 و Gratzتوســط  2004در ســال براي اولین بار پرسشنامه 
Roemer نســخه نهــایی  و )20(باریــابی شــدهطراحی و اعت

براساس طیف پنج هاي پاسخ نهبا گزیگویه  36شامل آن 
(تقریبــا  5(خیلــی بــه نــدرت) تــا  1از  اي لیکــرتدرجــه

شــامل:  دشواري تنظیم هیجــان را در شــش بعــد همیشه)،
ــذیرش پاســخ -1 دشــواري در  -2 ،هاي هیجــانیعــدم پ

ــد ــار هدفمن ــام رفت ــه،  -3،انج ــرل تکان ــواري در کنت   دش
ــانی -4 ــاهی هیج ــدان آگ ــه  -5 ،فق ــدود ب دسترســی مح

عــدم وضــوح هیجــانی  -6دهاي تنظــیم هیجــانی و راهبر
ایــن ســنجی نســخه فارســی هــاي روانویژگیسنجد. می

 .)27(شــد بشارت و بزازیان بررســی و تأییــد پرسشنامه توسط
: )Meaning in Life Questionnaire( زندگی معناپرسشنامۀ 

ــار پرسشــنامه  ایــن ــین ب ــراي اول توســط  2006در ســال ب
Steger و  و همکــاران طراحــی و اعتباریــابی شــده اســت

حضــور معنــا و جســت و جــوي معناي زندگی را دو بعد 
 7مقیــاسهــاي پاســخ گویه با گزینــه 10معنا با استفاده از 

ــه ــرت ازدرج ــت(1 اي لیک ــامال نادرس ــا )ک ــامال  7 ت (ک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 11

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-18046-fa.html


  اضطراب مرگ ینیب شیپ يمعادالت ساختار یابیمدل 
 

  1401، مهر  213دوره سی و دوم، شماره                                           مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                     96

پرسشنامه نقطه برش ندارد و  نمره .)11(سنجددرست) می
 ،تــري بدهــدنمــرات بــیش هاهرچــه آزمــودنی بــه گویــه

هاي روانسنجی ویژگیباشد. تر داراي آن صفت میبیش
این پرسشنامه توســط مصــرآبادي و همکــاران بررســی و 

  .)28(تایید شد
  

 هایافته
حــداکثر و  18 حداقلنفر با سن  583در این مطالعه 

ــا میــانگین ســ 53 ســال شــرکت داشــتند.  81/24±8/8ال ب
تحصــیالت مجــرد و داراي  کنندگان زن،تر شرکتبیش

  ).1(جدول شماره  بودند کارشناسی
یب همبســتگی متغیرهــاي پــژوهش در اماتریس ضر

ارائــه شــده اســت. اضــطراب مــرگ بــا  2 شــماره جدول
نمــره کــل دشــواري در  و بــا )r =31/0اضطراب کرونــا (

داري یو معنــ ) همبســتگی مثبــتr =47/0تنظیم هیجان (
بــا معنــاي زنــدگی چنین بــین اضــطراب مــرگ دارد. هم

)43/0 = r بــین  یافت شــد.)، همبستگی منفی و معناداري
 01/0تــر از در سطح کمدار یهمه متغیرها همبستگی معن

  وجود دارد.

 هايمفروضــهنتایج مربوط بــه ارزیــابی  3جدول شماره 
کــه مقــادیر دهد. با توجه بــه ایــنرا نشان میتحلیل مسیر 

 تا )-( 1دود خارج از مح کجی و کشیدگیهاي شاخص
برقــرار  نرمال بودن توزیع تک متغیــري+ نیست، فرض 1

فاصــله ماهــاالنوبیس توزیــع نرمــال چنین مقدار است. هم
تــر از مقدار شاخص میزان تحمل بــیشچند متغیري بود. 

بود کــه  10تر از و مقدار شاخص تورم واریانس کم 1/0
ندارند. بــا توجــه دهد متغیرها همخطی چندگانه نشان می

اســتقالل پــیش فــرض واتســون  -دوربــینه مقدار آماره ب
تحلیل مسیر نیز برقرار بود. بنابراین ارائه مدل  هاماندهباقی

  ي این پژوهش تایید شد.براي بررسی رابطه بین متغیرها
  

 کننــدگانشناختی شرکتهاي جمعیتتوصیف ویژگی :1شماره  جدول
 نفر) 583در پژوهش(

 

  (درصد)تعداد  هاویژگی
  مرد  سیتجن

  زن
  

146 )25 (  
437 )75 (  

  مجرد  تأهل
  متأهل

 

468 )3/80(  
115 )7/19(  

  سیکل  تحصیالت
  دیپلم

  فوق دیپلم
  لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر

34 )8/5(  
158 )1/27(  
22 )8/3(  
284 )7/48(  
85 )5/14(  

  
  )n=583پژوهش( يهاریمتغ نیب یهمبستگ بیضرا سیماتر :2شماره  جدول

 

  r 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 ی پیرسون)ضریب همبستگ(
                        1  (نمره کل) اضطراب کرونا .1
                      1  -36/0*  وجود معناي زندگی .2
                    1  41/0*  -24/0*  جستجوي معناي زندگی .3
                  1  79/0*  82/0*  -38/0*  (نمره کل) معناي زندگی .4
                1  -44/0*  -31/0*  -37/0*  44/0*  هاي هیجانیعدم پذیرش پاسخ .5
              1  61/0*  -39/0*  -31/0*  -33/0*  38/0*  دشواري در انجام رفتار هدفمند .6
            1  72/0*  63/0*  -38/0*  -31/0*  -30/0*  37/0*  دشواري در کنترل تکانه .7
          1  29/0*  27/0*  35/0*  -32/0*  -26/0*  -28/0*  18/0*  فقدان آگاهی هیجانی .8
        1  25/0*  62/0*  65/0*  56/0*  -37/0*  -27/0*  -36/0*  32/0*  ظیم هیجانیدسترسی محدود به راهبردهاي تن .9

      1  48/0*  48/0*  33/0*  35/0*  31/0*  -27/0*  -21/0*  -27/0*  18/0*  عدم وضوح هیجانی .10
    1  60/0*  83/0*  54/0*  82/0*  82/0*  79/0*  -50/0*  -38/0*  -44/0*  43/0*  دشواري در تنظیم هیجان (نمره کل) .11
  1  47/0*  20/0*  25/0*  36/0*  42/0*  40/0*  43/0*  -43/0*  -31/0*  -32/0*  31/0*  (نمره کل)اضطراب مرگ  .12

  

*   :01/0P<  
  
  )=583n(توصیف متغیرهاي پژوهش با آماره هاي پراکندگی، توزیع نرمال و مفروضه هاي آزمون تحلیل مسیر :3شماره  جدول

 

  دوربین واتسون  )VIFعامل تورم واریانس (  میزان تحمل کشیدگی  کجی  انحراف معیار  میانگین  متغیرها
  34/0  29/1  77/0 30/0 91/0  97/7  23/13 اضطراب کرونا
  40/1 71/0  05/1  - 98/0  39/11  21/58  معناي زندگی

    47/1  67/0 - 65/0 01/0  08/28  77/88  دشواري در تنظیم هیجان 
    -   -  08/0 - 12/0  91/1  97/6 اضطراب مرگ 
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 پژوهشـی
 

وط به ضــرایب مســیر اثــرات هاي مرببر اساس یافته
مستقیم بین متغیرهاي پژوهش، همه مسیرهاي مستقیم در 

  ).4 شماره دار هستند(جدولیمدل نهایی معن
 نتایج روش بوت استرپ براي بررســی 5جدول شماره 

 دهد که حاکیاي غیرمستقیم را نشان میمسیرهاي واسطه
 معنادار جزئــی متغیرهــاي دشــواري گرياز نقش میانجی

 اضــطراب بین رابطه در زندگی معناي و هیجان تنظیم در
  است. مرگ اضطراب با کرونا

هــاي برازنــدگی مــدل نهــایی شــامل شاخصمقادیر 
)، χ2/dfنسبی ( کاي)، مجذور χ2( کايشاخص مجذور 

 )، شاخص نیکویی برازشGFIشاخص نیکویی برازش (
ــاقی ( تعــدیل شــده یــا ــاخص بــرازش AGFIانطب )، ش

ــ)، CFI( ايمقایســه ــدگی افزایش ــاخص برازن )، IFI( یش

جــذر میــانگین  ،)TLIلــویس ( -شاخص برازندگی توکر
میــانگین  و جــذر )RMSEAمجذورات خطاي تقریــب (

حــاکی از  )SRMRمربعات بــاقی مانــده اســتاندار شــده (
(جــدول  هســتند مطلــوب مــدل نهــایی مناســب و برازش
   ).6شماره 

تصویري از مــدل نهــایی همــراه بــا  1تصویر شماره 
  دهد.ضرایب استاندارد را نشان می

  
  یکدیگر پژوهش بر مستقیم متغیرهاي مسیر اثرات ضریب :4شماره جدول

  

  )βبتا( ضریب  مسیر مستقیم
  غیراستاندارد

  )βبتا( ضریب
 استاندارد

  خطاي
  t  معیار

  سطح
  معناداري

  001/0  78/11  13/0  43/0 54/1 اضطراب کرونا به دشواري در تنظیم هیجان  
  001/0  - 17/10  05/0  - 38/0 - 55/0  کرونا به معناي زندگیاضطراب 

  001/0  37/8  003/0  34/0  02/0  دشواري در تنظیم هیجان  به اضطراب مرگ
  001/0  - 29/6  007/0  - 25/0  - 04/0  معناي زندگی به اضطراب مرگ

  04/0  97/1  01/0  08/0  01/0  به اضطراب مرگ 19- اضطراب کووید
  

  
  و اضطراب مرگ 19-اضطراب کووید رابطه بین دشواري در تنظیم هیجان و معناي زندگی در بوت استراپ مسیر میانجی  نتایج روش :5شماره  جدول

  

 خطاي استاندارد  بوت  متغیر وابسته  میانجی  متغیر مستقل
  درصد 95سطح اطمینان 

  سطح معنی داري
  حدباال  حد پایین

  001/0  04/0  02/0  02/0  14/0  رگاضطراب م  دشواري در تنظیم هیجان  اضطراب کرونا
  001/0  03/0  01/0  01/0  09/0  اضطراب مرگ  معناي زندگی  اضطراب کرونا

  
 شاخص هاي برازندگی مدل نهایی :6شماره  جدول

 χ2  df  χ2/df RMSEA SRMR  GFI AGFI IFI TLI CFI NFI  شاخص برازش
 ≤9/0 ≤9/0 ≤9/0 ≤9/0 ≤9/0  ≤9/0  ≥08/0  ≥08/0  ≥  3   مقدار قابل قبول

  99/0  99/0  96/0  99/0  96/0  99/0  01/0  07/0  89/3 1 89/3 مقدار به دست آمده

  

  
  نمودار نهایی مدل پژوهش همراه با ضرایب استاندارد :1تصویر شماره 

  دار هستند. معنی >05/0P: ضرایب در سطح *
  معنادار هستند. >001/0P: ضرایب در سطح  ***
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  بحث
ــین ن ــا هــدف تعی ــه ب ــن مطالع ــانجیای گري قــش می

ان و معنــاي زنــدگی در رابطــه میــان جدشواري تنظیم هی
و اضطراب مرگ انجام شــد. طبــق  19-اضطراب کووید

ــه ــژوهش  هايیافت ــا میپ ــد حاضــر، اضــطراب کرون توان
نتــایج بینــی کنــد. ایــن یافتــه بــا اضطراب مــرگ را پیش

 ،)29(نو همکــارا Lee، )5(مطالعات اصــغري و همکــاران
Menzies  در تبیین این یافته است. همسو  ،)3(همکارانو

هاي گیريهمه سایردر زمان که توان گفت از آنجاییمی
نزاي خــوکی اضــطراب مــرگ انفلواابوال و  مانندجهانی 

تــوان انتظــار داشــت در می ،)30،31(اســت داشــتهافزایش 
نیــز  19-گیري ویروس کوویــدهمهبهی مانند شرایط مشا

در دوران یابــد؛ اد افــزایش اضطراب مــرگ در بــین افــر
هــاي با توجه بــه وجــود نشــانه 19-شیوع ویروس کووید

ها، اخبار مرگ و میر انسان مانند یادآور مرگ در جامعه
و  اثــر شــدههاي مقابله انسان با اضطراب مرگ بیراهبرد

 غفلت و انکــار ی مانندراهبردهاي نادرستبنابراین افراد با 
تر بیشبنابراین  و )32(دنر کناز این واقعیت فرا کوشندمی

نکته دیگــر  .)7(دنشواز قبل درگیر این نوع اضطراب می
که هر شرایطی که موجب ناتوانی انسان در مراقبت و این

دي ـاامیـــروز نـجر به بــود، منـالمت از خود شــحفظ س
ال آن موجــب نگرانــی از وضــعیت ســالمت و ـو بــه دنبــ

شود. ناشناخته بودن ویــروس افزایش اضطراب مرگ می
و نبود درمــان مشــخص بــراي آن، اضــطراب  19-کووید
  کند.تر میرا جدي مرگ

دشــواري تنظــیم  کــه نشــان داد نتایج مطالعه حاضــر
طــور مثبــت و معنــاداري از طریــق اضــطراب هیجــان، بــه

ــد ــی میپیش 19-کووی ــودبین ــایج . ش ــه بــا نت ــن یافت ای
ـــومپژوهش ـــاي مظل ـــارانه و  Mariani ،)4(زاده و همک

تــوان در تبیــین ایــن یافتــه میهمسو اســت.  )33(همکاران
مغــز  پیشــانیبخش خلفی قشــر پیشکه جاییگفت از آن

تنظــیم  بــه ویــژه )34(نقش مهمــی در پــردازش هیجانــات
 موجب اختالل عملکــرداضطراب  ،کندایفا می )35(هیجانی

 توانــدمیفرد به ســختی این ناحیه مغزي شده و در نتیجه 
طبــق از ســویی دیگــر  .)36(هیجانات خود را تنظیم کنــد

هــاي فقط بــه محرك مضطرب فرد، نظریه توجه کنترلی
مانع توجــه بــه  اضطرابو  نمایدمیتوجه زا تنشمنفی و 
ــی میمحرك ــا و اتفاقــات مثبت ــه میه تواننــد شــود ک

اضطراب بــا  چنینهم .)37(هیجانات منفی را تعدیل کنند
شــود کــه فــرد سیستم شــناختی موجــب می مختل نمودن

شیوع ویروس کرونا بــه  مانند اينتواند در شرایط بحرانی
 .درستی از راهبردهاي شناختی تنظیم هیجان استفاده کند

 مثبت طوربه مرگ اضطراب حاضر نشان داد که پژوهش
 یبینــهیجــان پیش تنظــیم دشــواري طریــق از معناداري و

ــودمی ــن. ش ــه ای ــا یافت ــایج ب ــات نت ــم تحقیق ــورقاس  و پ
 .است همسو )38(همکاران و زادگانعیسی و )19(همکاران

 بــاالتري هیجان تنظیم تري برايتوانایی بیش که افرادي
 تريفعــال شــناختی سیســتم داراي که علت این به دارند،

 مســئله راهبردهــاي مــرگ مســئله بــا مواجهــه در هســتند،
کــه موجــب  )39(برنــدمحور کارآمدتري را بــه کــار مــی

 داشــته برخــورد مرگ با ترمنطقی صورت به شود فردمی
 ینــه ســاز اســتفاده اززم منطقــی نگاه بپذیرد؛ این را آن و

ــا مواجهــه در درســت راهبردهــاي  و شــده 19-کوویــد ب
از ســویی  .یابــدمــی کــاهش مرگ اضطراب ترتیببدین

 و ســنجش زمینــه نمــودن فــراهم بــا منطقــی دیگر، تفکر
 حتما 19-کووید بیماري که نگاه این مثبت، هايارزیابی

 مثبــت تفکر با و برده سوال زیر را شودمی مرگ به منجر
 بهداشــتی هايدســتورالعمل رعایــت با فرد اینکه بر یمبن
ــدمی ــرگ از توان ــوگیري م ــد و جل ــطراب کن  را آن اض

  .دهدمی کاهش
هاي این مطالعه ارتباط منفی و معنادار از دیگر یافته

با وجود معنــا در  19-و اضطراب کوویداضطراب مرگ 
هــاي تحقیقــات گــروه این یافتــه بــا نتــایج زندگی است.

ـــی  و  )Zhang )9(، Milman )24(، Tsibidaki )17پژوهش
Eisenbeck )16( توان در تبیین این یافته میاست.  همسو

وجوي معنا وجود و جستگفت طبق نظریه معنادرمانی، 
حل براي کاهش اضــطراب مــرگ هدر زندگی بهترین را
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تر بــا واقعیــت مــرگ و وجود معنــا راحــتبا  فراد؛ ااست
 دیگر عبارتیبه  ؛)40(آیندمیناپذیر بودن آن کنار اجتناب

تر حس وجود معنا را بیش خود گیکه در زند اشخاصی
در عین هوشیار شدن نسبت به واقعیــت مــرگ،  کنند،می

تر در معــرض اضــطراب کمپذیرند و در نتیجه آن را می
از سویی دیگر وجــود معنــا در  .)41(گیرندمرگ قرار می

ــدگی باعــث تبیین ــایع هــاي ســازگارانهزن ــراد از وق تر اف
شود؛ چنین افرادي در برخورد با وقایع پیرامونی خود می

به  19-وس کوویدآور و تنش زا مثل شیوع ویراضطراب
تــر بــا شــرایط راحتی تسلیم نشده و براي سازگاري بیش

بــا وجــود معنــا در زنــدگی بر این  . عالوهکنندتالش می
هــاي نیازو در نتیجــه ارضــاي  افزایش رفتارهاي هدفمنــد

سطح موجب ارتقا  )42(روانی شایستگی و خودشکوفایی
توانــد بــا بهتر میشود؛ چنین فردي می سالمت روان فرد

  کنار بیاید. 19-اضطراب ناشی از کووید
گري نقــش میــانجی تاییــد مطالعــه حاضــرمهم  یافته

معناي زندگی و دشواري تنظــیم هیجــان در ارتبــاط بــین 
 گیري ویروسهمه .اضطراب کرونا و اضطراب مرگ بود

ــد ــر 19-کووی ــرگ و می ــه و م ــل توج ــی از آن،  قاب ناش
از جمله دو اضطراب مرگ ي انسان با اراهبردهاي مقابله

و وي را درگیر این  اثرغفلت و انکار را بیراهبرد عمده 
دیگر رفتــار غیرقابــل  سویی از. )32(کرده است اضطراب

و شرایط اجتماعی خاصی  19-وس کوویدبینی ویرپیش
در افــراد جامعــه ابهام و بالتکلیفــی  با ایجادناشی از آن، 

ــا را آن ــرگ و اضــطراب  پیوســتهه ــر اضــطراب م درگی
، »شــود؟در ادامه چه می«هاي و طرح پرسش 19-کووید

اصــال آیــا  «و » گــردد؟آیا اوضاع به حالت عادي بر می«
وجود معنــا  میانر این دنموده است؛  »زنده خواهم ماند؟

شــود فــرد از تمــام اتفاقــات پــیش در زندگی موجب می
بهتــر بــا تــر و بــیش بنــابراین آمده تفسیر بهتــري داشــته و

 ،داشتن معنا در زندگی چنینهمشود. سازگار میشرایط 
مســاله کند که ایــن مرگ را نیز براي انسان معنادارتر می

فرد در مواجهه  ترتر و هدفمندموجب رفتار آگاهانه خود
. نکته دیگر کندرا از اضطراب دور می اوبا مرگ شده و 

افزایش اضطراب کرونا موجب هجوم نشخوارهاي  اینکه
 19- اگر کووید«مانند  افکار خودآیند منفی در فرد و فکري

گرفتــه  19-نکنــد االن کوویــد« و »شــود؟بگیرم چــه مــی
تنظــیم  نشــخوارهاي فکــري،ایــن  ؛)43(شــودمی» باشــم؟

اضــطراب  نــهیزمســازند و در نتیجــه را دشــوار می انهیج
افراد  .)44(گرددمیمرگ فراهم اضطراب از جمله  دیشد
بــا بــه کــارگیري  19-شرایط شــیوع ویــروس کوویــد در

اضــطراب  تواننــدمناســب می جــانیه میتنظــ يراهبردهــا
احســاس  را کنترل کرده وو اضطراب مرگ  19-کووید

د؛ از ســویی دیگــر عــدم داشــته باشــ يتــرشیآرامــش بــ
موجب  افــزایش تفکــرات غیــر  توانایی در تنظیم هیجان

واقع بینانه مانند فاجعه انگاري و مطلــق گرایــی در مــورد 
موضــوع مــرگ شــده کــه در نهایــت افــزایش اضــطراب 

  مرگ را به دنبال دارد.
هایی همراه بود. توزیــع و این پژوهش با محدودیت

هاي مطالعه، با توجه به رعایــت اصــول دریافت پرسشنامه
ـــد ـــگیري از کووی ـــ19-پیش ـــی و ، ب ه روش الکترونیک

ــت  غیرحضــوري بــود و در نتیجــه افــرادي کــه بــه اینترن
دسترسی نداشتند، وارد مطالعه نشــدند. همچنــین احتمــال 

دهــی ها به دلیــل شــیوه خــود گــزارشسوگیري در پاسخ
وجود دارد. با توجه به نتــایج مطالعــه حاضــر، طراحــی و 
ـــت  ـــت تقوی ـــداخالت روانشـــناختی در جه اجـــراي م

نظیم هیجان و معنابخشی عمیق بــه زنــدگی هاي تمهارت
و اضطراب مرگ  19-به منظور کاهش اضطراب کووید

  شود.ناشی از آن پیشنهاد می
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