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Abstract 

The aim of this study was to predict anxiety (Covid disease 19) based on the psychological 

flexibility of female employees of Karaj Health Department. Undoubtedly, one of the most 

important of these factors is anxiety related to coronary heart disease. Research shows that 

diseases such as respiratory diseases can cause anxiety due to serious physical problems and 

reduced quality of life of patients. These factors can range from symptoms to serious clinical 

disorders. Increased feelings of loneliness, decreased social support, decreased life 

expectancy, and feelings of fear and anxiety to clinical stress and anxiety, obsessive-

compulsive disorder, and even signs of post-traumatic stress have been seen in similar 

situations. The research was simple random sampling. The research instrument was a standard 

questionnaire including coronavirus anxiety questionnaire, zero resilience psychological 

resilience questionnaire and colleagues. Descriptive and inferential statistics have been used 

to analyze the data. Research findings show that psychological resilience can explain about 

3.5% of changes in Covid 19 anxiety. Thus, the research hypothesis that Covid's anxiety is 

predicted based on psychological flexibility was confirmed. Conclusion: Female employees 

of Karaj Health Department who had high cognitive flexibility were able to adapt to coronary 

anxiety. 
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 چکیده

بود. ( بر اساس انعطاف پذیری روانشناختی کارمندان زن معاونت بهداشت کرج 91هدف از این پژوهش، پیش بینی اضطراب )بیماری کووید
دهند که بروز بیماریهایی مانند  ها نشان می بی شک یکی از مهمترین این عوامل ، اضطراب مربوط به بیماری کرونا است. پژوهش

بیماریهای تنفسی به علت مشکالت جدی جسمانی وکاهش کیفیت زندگی بیماران باعث بروز اضطراب ناشی از بیماری خواهند شد. این 
ای از نشانه ها تا اختالالت بالینی جدی را به وجود آورند. افزایش احساس تنهایی ، کاهش حمایت اجتماع ،  توانند مجموعه عوامل می

کاهش امید به زندگی و از احساس ترس و نگران تا استرس و اضطراب بالینی ، وسواس فکری و عمل مرتبط با بیماری و حتی نشانه های 
گیری تصادفی ساده بود. ابزار پژوهش،  گیری این پژوهش، نمونه شده است.روش نمونه از استرس پس از سانحه در شرایط مشابه دیده

پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه اضطراب کرونا ویروس، پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی صفرزایی و همکاران بود. از آمار 
تواند  شناختی می پذیری روان یافته های تحقیق نشان داد که انعطافتوصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. 

بر اساس  91را تبیین کند. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه اضطراب کووید  91درصد از تغییرات اضطراب کووید  0.3حدود 
ت بهداشت کرج که دارای انعطاف پذیری شناختی شود تایید شد. نتیجه گیری: کارمندان زن معاون شناختی پیش بینی می پذیری روان انعطاف

 .باالیی بودند در مواجهه با اضطراب کرونا توانایی سازگاری داشتند
 

 

 ، کارمندان زن، معاونت بهداشت کرج91انعطاف پذیری روانشناختی، اضطراب، کووید  واژگان کلیدی:
 

 است. تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ

 

 مقدمه 

به معنای توانایی گشوده بودن،  شناختی روان پذیری انعطاف
حال و تنظیم کردن رفتار مطابق با تغییر موقعیت  زمانتمرکز بر 

این امکان را  شناختی روان پذیری انعطاف ،به بیان دیگر. است
تشخیص  ،که فرد بتواند در موقعیت های گوناگون کند فراهم می

ه شرایط داشته باشد و رفتارهایی را انجام دهد که ب زدرستی ا
  .[9]کند بهبود شرایط کمک می

میز آاحساس رنج آوری است که با یک موقعیت ضربه  اضطراب،
. اضطراب کنونی یا با انتظار خطری به شی ء نامعین وابسته است

 پیوند دارد. ،که با ترساست یک حالت نگرانی و دلشوره 
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یک رویداد احتمالی یا مانند خطری مبهم  موضوع اضطراب،
 است معموال نامشخص و اختصاصی تر از موضوع ترس ناگوار،

از تنش درونی است  سیاضطراب انعکا (9190) 9از نظر سولیوان.
در حالی که ترس سازو کاری است که بر پایه ی رویارویی با  ؛

 .[2] خطرات واقع بینانه تر خارجی به کار می رود
میگذرد و افراد زیادی به  91دوسال از ورود بیماری کووید 

واسطه ابتال به این بیماری به مراکز درمانی مراجعه کرده اند. 
 شاهد روز هر بالینی محیط در کارمندان زن معاونت بهداشت

 های موقعیت و هستند دیگران های ناراحتی و فراوان های رنج
 خوابی، بی بیماران، فوت و شدن بدحال نظیر بیمارستانی ویژه
 سطوح، تمامی در فردی بین روابط در اختالل و اطمینان عدم

 و شده آنها در اضطراب معیوب چرخه و تنیدگی افزایش باعث
 نظام کاری بازده و گذاشته تأثیر ها حیطه سایر بر اضطراب این

 اضطراب،. داده است قرار الشعاع تحت را آنها کیفیت و مراقبت
 زمان در متعددی مشکالت سبب روان، سالمت برای تهدیدی

کارمندان  برای 91- به کووید شدن دچار از نگرانی جمله از حال
 . است زن شده

 تلفات میزان و جهان در 91-کووید شیوع گستردگی به توجه با
 دلیل به درمانی و بهداشتی های زن مراقبت کارکنان بیماری این

 نسبت بیشتری امکان به بیماری این با مقابله اول خط در بودن
 اضطراب و شناختی روان اختالالت بروز معرض در دیگران به

 کشور در پزشکی پرسنل روی بر که مقطعی مطالعه یک. هستند
 بین از که است داده نشان شد انجام 91-کووید شیوع طی چین
 آلوده بیمار با مستقیم تماس نفر 9۶0 حدود پرسنل، نفر 392

 درصد 3/92 حدود اضطراب شیوع میزان میان این در. داشتند
 و متوسط اضطراب 0۶/9 خفیف، اضطراب درصد 03/94 که بود

 پژوهش. کردند تجربه را شدید اضطراب درصد97/4 حدود
 بیماری شیوع شناختی روان تأثیر( 2424) همکاران و 2وانگ
 متوسط چین در را استرس( و اضطراب افسردگی، جمله) از کرونا

 در شده انجام مطالعات بررسی. است کرده گزارش شدید یا و
 جز به کرونا بیماری که است داده نشان نیز جهان نقاط سایر
 دارای که دارد نیز منفی شناختی روان مشکالت میر، و مرگ
 . است اضطراب جمله از متعددی روانی اثرات

اخیر مطالعات زیادی در مورد   با توجه به این شواهد، در دو سال
در  .[0]شده است عوامل مؤثر در کاهش اضطراب کرونا انجام

 یبر اساس نگران یروساضطراب کرونا و ینیب یشپ یپژوهش
 یمارانمثبت در ب یجانو فراه یروانشناخت یسرسخت ی،سالمت

نشان داد با توجه به  یجرا مورد مطالعه قرار دادند، نتا یابتید
 یجانو فراه یروانشناخت یسرسخت ی،سالمت ینگران یتوانمند

 یهتوص یابتی،د یماراناضطراب کرونا ب ینیب یشمثبت در پ
جهت  ییکاهش اضطراب کرونا برنامه ها یگردد که برا یم

و  یروانشناخت یسرسخت یشو افزا یسالمت یکاهش نگران
 یمجاز یآموزش یکارگاه ها یقو از طر یمثبت طراح یجانفراه

  اجرا کرد. یکیو الکترون
 رسد می نظر به و است شایع COVID-19 مورد در اضطراب

 در افراد شناختی ایهام ایجاد و بودن ناشناخته دلیل به بیشتر

 در را ایمنی ادراک ها ناشناخته از ترس. است ویروس این درباره
. است بوده زا اضطراب بشر برای همواره دهد می کاهش انسان
 این نیز علمی کم اطالعات همچنان COVID-19 درباره

 اطالعات دنبال به افراد زمان، این در کند می تشدید را اضطراب
 باعث میتواند اضطراب. هستند خود اضطراب رفع برای بیشتر
 دهند، تشخیص را غلط و درست اطالعات نتوانند افراد شود

بگیرند .  قرار نادرست اخبار معرض در آنها است ممکن بنابراین
 کرده تضعیف را بدن ایمنی سیستم تواند می اضطراب و استرس

 در کند. پذیر آسیب کرونا جمله از ها بیماری برابر در را آنها و
 یاد هایی استراتژی باید اضطراب با مقابله برای مردم نتیجه،
 این در تحقیق عدم و بیماری این سریع شیوع به توجه با. بگیرند
 شناسایی به کمک برای تحقیقات انجام رسد می نظر به زمینه،

 با مقابله راهکارهای و شده ایجاد اضطراب ویژه به و بیماری این
 زندگی کیفیت بهبود به تواند می و است ضروری امری اضطراب

  [0]کند کمک جامعه سالمت و مردم
با عنایت به موارد مطروحه و وجود خأل در تحقیقات داخلی و 

پذیری  نقش انعطافطور خاص  که بهو تحقیقات اندکی  خارجی
( 91یدکوو یماری)ببینی اضطراب  روانشناختی را در پیش

؛ نشده است قرار دهد، تاکنون انجام یابیمورد ارزکارمندان زن را 
لذا در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی 

کننده  بینی پذیری روانشناختی پیش هستیم که آیا انعطاف
 کارمندان زن معاونت بهداشت است ؟ 91یدکوو یماریب اضطراب

 

 روش  
نظر هدف از نوع  از آوری داده توصیفی، جمع از نظر یقتحق ینا

از نوع  یت این پژوهشماهی است. کاربرد یقاتتحق
 یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش توصی و کمّ یها پژوهش

کارمندان زن  یهپژوهش عبارت است از کل ینجامعه ا بود.
 .ندمشغول به کار بود 9011معاونت بهداشت کرج که در سال 

 ساده بود. یتصادف یریگ پژوهش، نمونه ینا یریگ روش نمونه
. بودشیوه برآورد حجم نمونه روش تاپاخانیک و فیدل 

نفر از کارمندان زن معاونت بهداشت کرج  990که  صورت ینبد
 N≥50+8m طبق فرمول.ندساده انتخاب شد یصورت تصادف به

میباشد ، از  990بزرگتر مساوی  Nبا توجه به اینکه مقدار 
که قصد داریم آزمون رگرسیون چند متغیره انجام دهیم، آنجایی

نفر از  234برای قابل قبول بودن پاسخ ها محقق بر آن شد که 



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

909 

صورت  به مشغول به کار را  کارمندان زن معاونت بهداشت کرج
 کند. انتخاب تصادفی طبقه ای

 

 یافته ها
تأهل افراد نشان داد  نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس وضعیت

نفر  33دهندگان متأهل،  درصد( از پاسخ ۶0.1نفر ) 909که 
درصد( مطلقه هستند. مقادیر  3.0نفر ) 99درصد( مجرد و  29.2)

فراوانی و درصدی توزیع افراد نمونه نشان داد که گروه افراد 
نتایج این توزیع را  9متأهل بیشتر از سایر گروهها هستند. نمودار

 ه شده است. نشان داد

 

 
 : نتایج توزیع فراوانی9نمودار 

 

 
 شاخص های مرکزی، پراکندگی و توزیع عوامل-9 جدول

 شاخص
 روان پذیری انعطاف

 شناختی

احساس 
 انسجام

 اضطراب
 کرونا

 2947. 9.7۶99 0.01۶7 میانگین مرکزی

 پراکندگی
 01429. 29292. 933۶0. انحراف معیار

 204. 403. 399. واریانس

 شکل
 توزیع

 9.920 4۶1. 7۶7.- چولگی

 9.00 170.- 9.203 کشیدگی

 
برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها شامل  9در جدول 

. است شده ارائهمیانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی 
که  0.01شناختی برابر است با  روان پذیری میانگین انعطاف

های مربوط به این متغیر حول این  دهد بیشتر داده نشان می
 اند.  نقطه تمرکز یافته

بیشترین پراکندگی  4.93شناختی با مقدار  روان پذیری انعطاف 
 متغیرهای مورد مطالعه برای شده مشاهده چولگی را دارد. مقدار

متغیرهای  کجی لحاظ از یعنی. دارد قرار( -2، 2) بازه در
 . است متقارن آن توزیع و بوده پژوهش نرمال

 
 ی الگوی رگرسیون خالصه-2 جدول

 واتسون –دوربین  خطای استاندارد برآورد R2تعدیل شده  R R2 مدل

 911a .404 .403 .02047 9.170. مقدار

 
های مربوط به برازش مدل است،  که خالصه آماره 2در جدول 

در . باشد می 4.911( برابر با Rمقدار ضریب همبستگی چندگانه )
باشد که  می 4.403تعدیل شده برابر با  R2جدول باال مقدار 

 0.3حدود  تواند می شناختی روان پذیری انعطافدهد  نشان می

نتایج آماره  .را تبیین کند 91 کووید اضطرابدرصد از تغییرات 
استقالل مقادیر باقی مانده )استقالل مشاهدات واتسون  -دوربین

 9.170این آماره در جدول را تأیید کرد. یا خطاها( از یکدیگر 
 باشد. می

 
 F (ANOVA)آزمون مجموع مجذورات و مقدار  : 0 جدول

 F Sig مجذوراتمیانگین  درجات آزادی مجموع مجذورات مدل

 443b. 7.490 9.009 9 9.009 رگرسیون

   974. 910 00.714 باقی مانده

    913 0۶.002 مقدار کل

 

 مطلقه مجرد متأهل

131 

55 

11 
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معنادار گزارش شد  43/4در سطح خطای  Fمقدار  0در جدول 
    مدل رگرسیونی برازش مناسبی دارددهد  که نشان می

[43/4P –Value ≤] 

 
 استاندارد شده و استاندارد نشدهضریب رگرسیون  -0جدول

 متغیر
 ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t Sig 
B Std. Error Beta 

 444. 3.777  970. 9.491 مقدار ثابت

 443. 2.709- 911.- 404. 990.- شناختی روان پذیری انعطاف

 
دهد. در  را نشان می بتانتایج مربوط به ضرایب  0جدول شماره 

برابر  شناختی روان پذیری برای انعطاف Betaاین جدول ضریب 
در برای این متغیر  tدر جدول مذکور مقدار  .باشد می -4.911

و این بدان [ ≥ 43/4P –Value]معنادار بود  4.43سطح خطای 
 پذیری انعطافمعناست که با افزایش یک انحراف استاندارد در 

انحراف  4.911به میزان  91 کووید شناختی، اضطراب روان
یابد. بنابراین فرض صفر پژوهش رد و کاهش می استاندارد

 شود. فرض مقابل تأیید می
 

 بحث 

 تواند می شناختی روان پذیری انعطافدهد  نشان می نتایج پژوهش
  را تبیین کند. 91 کووید اضطرابدرصد از تغییرات  0.3حدود 

نتیجه پژوهش حاضر با پس فرضیه پژوهش،  تایید شده است. 
 مطابقت دارد. [ 3](2424) 0الشرجینتایج پژوهش 

ارتباط منفی بین متغیرها گزارش شده است یعنی بین انعطاف 
پذیری روانشناختی و اضطراب کرونا رابطه معنادار منفی وجود 
دارد. هرچه انعطاف پذیری روانشناختی کارمندان زن معاونت 
بهداشت کرج باالتر باشد اضطراب کرونا در آنها کمتر خواهد 

 بود. 
 یفرد برا یینوان توانارا به ع یروانشناخت یریانعطاف پذ

. دنکن یم فیتوص لوبنامط ایاسترس زا  یدادهایبا رو یسازگار
بنابراین کارمندی که دارای انعطاف پذیری شناختی باالیی است 
در مواجهه با بحران کرونا که رویدادی فوق العاده نامطلوب و 
استرس زا تلقی میشود توانایی سازگاری باالیی دارد. از آنجایی 

که  کندیامکان را فراهم م نیا یروانشناختی ریپذ انعطافکه 
 طیشرا از یدرست صیگوناگون تشخ یها تیموقع فرد بتواند در

 کمک طیرا انجام دهد که به بهبود شرا ییو رفتارها باشد داشته

از نظر محقق، کارمندان با انعطاف پذیری روانشناختی د ، کنیم
در جامعه و از جمله در  زیاد در شرایط کرونا که اضطراب زیادی

اداره بهداشت ایجاد کرده است میتوانند رفتارهایی انجام دهند 
که به بهبود شرایط کمک کند و میتوانند هیجانهایشان را کنترل 
کنند چون درک میکنند که ترس و اضطراب کمکی به برطرف 

شدن مساله نمیکند بلکه حتی مساله را تشدید میسازد پس به 
هستند . همچنین اضطرابی که در بین کارمندان فکر حل مساله 

حکفرما است مانع از بهره وری شغلی آنها میشود و انواع 
بیمارهای های جسمی و روحی را هم برای افراد جامعه به همراه 
می آورد. همینکه فردی بتواند تشخیص بدهد که اضطراب 
کمکی به حل مشکل نمیکند پس برایش شناخت حاصل شده 

اخت باعث تغییر رفتارش میشود و میتواند تکانه ها و که این شن
هیجانهایش را کنترل کند و با آرامش در محل کار حاضر شود و 
به انجام وظایف شغلی اش بپردازد و مایه آرامش برای دیگر 

 همکارانش هم باشد.
 ریی، تغباال یروانشناخت یریپذ انعطاف با یفرد یبراهمچنین، 

 طیشرا تواندیم زیرا شود،یب مسومح مثبت چالش کی ط،یشرا
 با یگارزسا ایرشد  یراه حل را برا نیو بهتر ردیبپذ را دیجد

. بنابراین از نظر محقق، چنین به وجود آمده انتخاب کند راتییتغ
فردی در جستجوی بهترین راه حل برای سازگاری با تغییرات 

 بوجود آمده در جامعه به واسطه بحران کرونا خواهد بود.
ین از آنجایی که فردی با انعطاف پذیری روانشناختی باال همچن

را  دیجد یتهایبه موقع یمیقد یتهایموقع زتفکر ا رییتغ ییتوانا
 نیو همچن غلبه کند جیرا یتفکرات ایبر پاسخها دارد و میتواند 

پیدا کند بنابراین از نظر محقق  یگارزسا دیجد یتهایبا موقع
نسبت به  خود یعادات قبل ایباورها  چنین فردی میتواند بر

نظر  زابیماری های عفونی همه گیر مانند کرونا غلبه پیدا کند و 
 طیو بهبود شرا یگارزبه سا تواندیم او باشد ریپذ انعطاف یشناخت

 و دیجد یراه حلها زینسائل حل م یبرا توانندیم نماید وکمک 
.او به جای انکار مشکل، و بروز خشم و کنند دایپ یمؤثرتر

 اضطراب ، مشکل را میپذیرد و صبورانه رفتار میکند.
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