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پذیري  شناختی و تمایزیافتگی خود، در بینی اضطراب کرونا بر اساس انعطافپیش

 عملی. -بیماران داراي اختالل وسواس فکري

  

  2اکبر عطادخت و1شیوا رحیم زادگان

  

این بیماري  .ها انسان مورد تهدید قرار گرفته استظهور ویروس کرونا، زندگی و سالمت میلیونبا 

گیر نه تنها میزان باالي مرگ و میر ناشی از عفونت ویروسی را به همراه دارد، بلکه باعث همه

بینی ناپذیري شیوع عدم قطعیت و پیش .گسترش مشکالت روانی در کل نقاط جهان شده است

ژوهش پهدف  .یري بیماري عفونی، پتانسیل باالیی براي ترس روانی از سرایت بیماري داردگهمه

-انعطافبر اساس  عملی - اضطراب کرونا در افراد مبتال به اختالل وسواس فکريبینی حاضر پیش

از نوع  پژوهش توصیفیبراي این منظور طی یک . بود پذیري شناختی و تمایزیافتگی خود

شهر  عملی مراجعه کننده به مراکز مشاوره -ر افراد داراي اختالل وسواس فکرينف  86 ،همبستگی

-اضطراب کرونا، انعطاف و از نظرانتخاب گیري در دسترس با روش نمونه 2021سال در  ارومیه

 رگرسیون چندگانهنتایج تحلیل  .مورد ارزیابی قرار گرفتندپذیري شناختی و تمایزیافتگی خود 

پذیري شناختی و تمایزیافتگی خود در بیماران مبتال به ضطراب کرونا با انعطافبین انشان داد که 

پذیري شناختی و عملی ارتباط منفی معنادار وجود دارد و انعطاف -اختالل سواس فکري

کنند. این پژوهش نشان بینی میتمایزیافتگی خود، اضطراب کرونا را به صورت منفی پیش

پذیري شناختی و تمایزیافتگی خود در ندگی  متغیرهاي انعطافي اهمیت نقش محافظت کندهنده

  برابر اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا است.

پذیري شناختی، تمایزیافتگی خود، اختالل وسواس اضطراب کرونا، انعطاف هاي کلیدي:واژه

  عملی -فکري

  

  مقدمه 

هاي تنفسی از سرماخوردگی تا ها هستند که باعث عفونتکرونا ویروس از خانواده بزرگ ویروس

عدم . )2020شوند (کائو، فانگ، هو و همکاران، هاي حاد تنفسی و گاهی باعث مرگ میبیماري

گیري بیماري عفونی، پتانسیل باالیی براي ترس روانی از بینی ناپذیري شیوع همهقطعیت و پیش

                                                      
  ایران. ، شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل دپارتمان روان. 1

 ak_atadokht@yahoo.com ) ولونویسنده مس( یران.، اشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل دپارتمان روان. 2
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نی از جمله اضطراب، سرایت بیماري دارد و اغلب منجر به بسیاري از مشکالت روحی و روا

). اضطراب به معناي یک احساس منتشر، 2020پور و همکاران، پور، قدمی، علیشود (علیمی

 باشدناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشأ ناشناخته و برانگیختگی فیزیولوژیکی می

روس کرونا )، و اضطراب کرونا، اضطراب ناشی از مبتال شدن به وی2020(آسموندسان و تایلور، 

پور و باشد (علیاست که بیشتر به دلیل ناشناخته بودن و ایجاد ابهام شناختی درباره آن می

، به طور قابل توجهی مرگ و میر را افزایش داده 19). از آنجا که بیماري کووید 2020همکاران، 

داراي اختالالت در افراد  امنفی برسالمت روانی، مخصوص تاثیراست، پتانسیل قابل توجهی را براي 

  ). 2020کان و همکاران، ختی نشان داده است (اسنانی، تایلر، مکشناروان

تواند با اضطراب کرونا مرتبط باشد، اختالل ختی که میشناروانترین اختالالت یکی از مهم

) OCDعملی ( - ). اختالل وسواس فکري2020عملی است ( شهیاد و محمدي،  –وسواس فکري 

شود نی است که با افکار وسواسی یا اجبار به انجام کاري یا هردو مشخص مییک اختالل روا

کنند که مجبور هستند به منظور خنثی احساس می OCD). افراد مبتال به 2020(کومار و سومانی، 

رفتارهاي خاصی مانند تمیز کردن را به شکل  اکردن یا خاموش کردن افکار وسواسی، مرتب

ن افکار مزاحم که بیش از حد و تکراري هستند، باعث ناراحتی شده و اجباري، انجام دهند. ای

گیر کرونا، ممکن است هاي بیماري همهدهند و برخی از جنبهاضطراب فرد را نیز افزایش می

ها و چک اضطراب و رفتارهاي تکراري را براي افراد ایجاد کند، مانند شستشوي بیش از حد دست

  ). 2020ی و کارماکار، کردن مکرر اخبار (چاکرابورت

جبري نشان داده که مبتالیان به این  –ختی در مورد اختالل وسواسی شناروان –مطالعات عصب 

(بیگدلی، بادین و صباحی،  .کنندتر عمل میضعیفي کارکردهاي اجرایی اختالل در زمینه

ات نشان داده که مطالع .پذیري شناختی استترین کارکردهاي اجرایی انعطاف). یکی از مهم2019

پذیري شناختی نقایصی دارند ( آندرس، عملی در انعطاف –فکري  افراد مبتال به اختالل وسواس

هاي شناختی به پذیري شناختی، توانایی تغییر آمایهانعطاف  ).2008الزارو، ساالمرو و همکاران، 

وانایی فرد در بازداري تو  )2010هاي متغیر محیطی ( دنیس و وندروال، منظور سازگاري با محرك

 ترهاي جایگزین دور دستاز یک پاسخ غالب اما ناکارآمد و نامناسب و توانایی دستیابی به پاسخ

ختی در شناروانهاي  اگرچه ادبیات پژوهش  ).2016( اسکندري، پژوهی نیا و ابویسانی،  است

طور خاص و ارتباط متغیرهاي هطور کلی و بیماري کرونا بهاي واگیر بهگیري بیماريرابطه با همه

ختی، بسیار اندك شناروانختی با این بیماري در جامعه و بویژه در افراد داراي اختالالت شناروان
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و  اند. نتایج پژوهش الکسیس، وایتون، جولیهاي پراکنده در این زمینه انجام شدهاست، پژوهش

 –افراد داراي اختالل وسواس فکري پذیري شناختی )، نشان داد که در انعطاف2014همکاران (

هاي هیجانی نیرومند و شود که با توانایی آنها براي باطل کردن واکنشهایی دیده میعملی، آسیب

)، 2016کند. نتایج پژوهش اسکندري و همکاران (دنبال کردن اهداف سودمندتر تداخل پیدا می

ري با آسیب روانی و از جمله پذیري شناختی همبستگی معکوس معنادانشان داد که انعطاف

) در پژوهشی نشان دادند که 2019اضطراب دارد. صفري موسوي، ندري، امیري و همکاران (

پذیري شناختی با اضطراب رابطه منفی معنادار دارد. همچنین، الکازار، الیوراس، رودریگز انعطاف

و  افراد داراي اختالل  OCD همبتال ب )، در پژوهش خود نشان دادند که در افراد2020و همکاران، (

  پذیري شناختی و اضطراب وجود دارد.اضطراب فراگیر، رابطه منفی معناداري بین انعطاف

شناسی روانی، نقش پذیري استرس در آسیبهاي زیادي بر اساس مدل آسیباز سویی پژوهش

اند رسی قرار دادهپذیري مورد برساز در آسیبعوامل مربوط به خانواده را به عنوان عامل زمینه

تواند فرد را مستعد مشکالت ).  یکی از  عوامل مربوط به خانواده که می2014(پلگ و زوآب، 

هاي بیماري سازد، تمایزیافتگی خود است ( اسکندري و همکاران، ختی و بروز نشانهشناروان

ویژه النه عمل کردن بهپذیر بودن و عاق). بوئن، تمایزیافتگی خود را توانایی افراد در انعطاف2016

). افراد تمایزیافته تعریف 2019در رویارویی با اضطراب تعریف کرده است (صابر و عبادپور ، 

توانند جهت خویش را در زندگی انتخاب و در میو  مشخصی از خود و عقایدشان دارند

  ، کنترل خود را از دست ندهند. عاطفی اهاي شدیدموقعیت

واکنش هیجانی، گسلش عاطفی، آمیختگی با دیگران و  مولفه چهارمایزیافتگی خود داراي ت

  ).2016باشد. ( رودریگز، اسکورون، کارگیل وهمکاران، دست آوردن جایگاه من میتوانایی به

) نشان داد که رابطه منفی معناداري بین تمایزیافتگی خود و اضطراب وجود دارد. نتایج 1984هابر (

)، نشان داد که بین تمایزیافتگی خود با استرس و اضطراب، رابطه 2013پژوهش مؤمنی و علیخانی (

که بین تمایزیافتگی خود و اضطراب  ند) نشان داد2002پاپکو ( –پلگ . منفی معناداري وجود دارد

و نشانگان بیماري روانی رابطه منفی معناداري وجود دارد. همچنین چاکرابورتی و کارمکار 

و اضطراب حاصل از آن در افراد مبتال  19ن دادند که بیماري کووید )، در پژوهش خود نشا2020(

هاي مربوط به آلودگی و شستشو به وسواس داراي تمایزیافتگی پایین باعث بدتر شدن وسواس

گیري بیماري کرونا و با باتوجه به شدت همه ).2020شده است (لی، وانگ، خیو و همکاران، 

ختی شنارواناري در جهان، برخی از بیماران داراي اختالالت توجه به اینکه در وضعیت فعلی بیم
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هایی مانند اضطراب و هیجانات شدت در معرض بروز نشانهعملی به –مانند اختالل وسواس فکري 

)، و با توجه به اهمیت تمایزیافتگی خود به عنوان تعیین 2020منفی قرار دارند (شهیاد و محمدي، 

ي بعدي افراد در زندگی و همچنین با توجه به نقش محافظت هاي رفتارها و واکنشکننده

ختی از جمله شناروانپذیري شناختی در برابر عوامل ایجاد کننده مشکالت کنندگی انعطاف

زا و اضطراب آور، پژوهش حاضر به بررسی نقش این متغیرها در پدیدآیی اضطراب عوامل استرس

  کرونا پرداخته است. 

  

  روش

نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماري پژوهش  پژوهش توصیفی ازیک پژوهش حاضر 

از به شهر ارومیه مراجعه کردند.  2021 در سال جبري بود که -شامل افراد داراي اختالل وسواسی

پرسشنامه بر اساس تشخیص روان پزشک انتخاب و با زن)  75مرد و 11بیمار ( 86این جامعه، 

پرسشنامه ، )CDAS( 2مقیاس اضطراب کرونا ویروس، )IMOC( 1عملی مادزلی -وسواس فکري

مورد ارزیابی قرار  )R-DSI(4پرسشنامه تمایزیافتگی خودو  )CFI( 3پذیري شناختیانعطاف

  گرفتند.

و اي است یک نمره کلی، پرسش دو گزینه 30، داراي )MOCIعملی مادزلی ( -وسواس فکري

ندي/ تکرار و شک و تردید دارد. راچمن و چندین نمره جداگانه براي کنترل کردن، شستشو، ک

و ضریب  70/0)، همبستگی بین نمرات کل آزمون مادزلی و آزمون پادوآ را 1980هاجسون (

. اندوز، صاحبی و طباطبایی کردندگزارش  89/0پایایی محاسبه شده بین آزمون و بازآزمون را 

  گزارش کردند.  72/0)، ضریب پایایی کل آزمون را 2005(

)، جهت سنجش اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا CDASاضطراب کرونا ویروس ( مقیاس

باشد. این گویه می 18در کشور ایران تهیه و اعتباریابی شده است. نسخه نهایی این ابزار داراي 

شود. نمرات باال در این پرسشنامه نشان دهنده گذاري میاي لیکرت نمرهدرجه 4ابزار در طیف 

 91/0از اضطراب در افراد است. پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ سطح باالتري 

  در  ).2020 همکاران، پور و است (علی دست آمده به 92/0کل پرسشنامه نیز  اعتباردست آمد. همچنین به

                                                      
1. Maudsely Obssessive- Compulsive Inventory 
2. Corona Disease Anxiety Scale 
3. Cognitive Flexibility Inventory 
4. Self-Defferentiation inventory 



Thought & Behavior in Clinical Psychology                               رفتار و شهیاند                                                              

Volume 15, Number 58             2021,                               1399،  زمستان  58ي شماره  ،پانزدهم ي دوره 

 

٣١ 

  دست آمد.به 64/0پرسشنامه پایایی در پژوهش حاضر،  

) ساخته شده است. یک 2010)، توسط دنیس و وندروال (CFIپذیري شناختی (پرسشنامه انعطاف

 کار، بهپذیري شناختینجش نوعی از انعطافبراي س کهسوالی است  20ابزار خودگزارشی کوتاه 

گزارش  90/0این ابزار را  پایایی)، 2013رود. در ایران، سلطانی، شاره، بحرینیان وهمکاران (می

  دست آمد.به 84/0مه پرسشنا پایایینمودند. در پژوهش حاضر 

ساخته شد و در  توسط اسکورون و فریدلندر 1988در سال   )R-DSI(پرسشنامه تمایزیافتگی خود

هاي توسط اسکورون و اسمیت مورد تجدید نظر قرار گرفت. تمرکز این ابزار بر ارتباط 2003سال 

ار خرده مقیاس مهم زندگی و روابط جاري افراد با خانواده اصلی است. این مقیاس شامل چه

واکنش هیجانی، جایگاه من، گسلش عاطفی و آمیختگی با دیگران است. نمره بیشتر به معناي 

. ضریب کرونباخ گزارش شده ر به معناي تمایزیافتگی کمتر استتمایزیافتگی بیشتر و نمره کمت

کوشه  ). جهان بخشی و کالنتر1998( است 81/0توسط اسکورون و فریدلندر براي این پرسشنامه 

کردند.  گزارش 85/0آن را  اعتبارو   69/0) پایایی پرسشنامه را با ضریب آلفاي کرونباخ 2012(

  .به دست آمد 76/0در این پژوهش ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 

هاي آماري تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون از روشبراي تجزیه و تحلیل داده ها 

  تحلیل شد. SPSSداده ها با بیست و سومین ویرایش نرم افزار استفاده شد. چندگانه 

  

  هایافته

 ارایه شده است.  1ها در جدول هاي آماري نمرات آزمودنیمولفه

  

  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش. یافته1دول ج

  M sd  1  2  3  4  5  6  7  متغیرها

1  03/32  921 /3  1              

2  86/38  415/ 7  28/0 -  1            

3  72/102  16 /10  29/0 -  23/0 -  1          

4  19/25  56 /3  06/0  -         07/0  -           49/0     1        

5  75 /25  74/3  13/0-  08/0  -           60/0       29/0     1      

6  20/27  72 /3  20/0 -  17/0-  58/0  22/0  25/0  1    

7  33/25  93 /3  24/0  13/0  55/0  36/0  33/0  38/0  1  

. 7 عاطفی؛ گسلش مولفه. 6 من؛ جایگاه مولفه. 5 هیجانی؛ واکنش مولفه. 4 خود؛ تمایزیافتگی. 3 شناختی؛ پذیري-انعطاف. 2 کرونا، اضطراب.1

  دیگران با آمیختگی مولفه
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از  هاي الزم،، بعد ار احراز مفروضهپذیري شناختی و تمایزیافتگی خودانعطاف رابطهبراي بررسی 

پذیري شناختی انعطاف متغیرهايبراي تعیین سهم هر یک از شد.استفاده  هچندگانروش رگرسیون 

از جبري  -اضطراب کرونا  در افراد مبتال به اختالل وسواسیبینی در پیشو تمایزیافتگی خود 

، نتایج رگرسیون چندگانه را نشان 2. جدول استفاد شد به روش ورودتحلیل رگرسیون چندگانه 

  دهد.می

  

پذیري با انعطاف اضطراب کرونابینی براي پیشچند گانه ضرایب رگرسیون  خالصه. 2 جدول

  شناختی و تمایزیافتگی خود

  B  SE  Beta  t  F  R  2R  P  

  007/0  082/0  28/0  54/7  - 74/2  - 28/0  055/0  - 15/0  پذیري شناختیانعطاف

  006/0  87/0  29/0  97/7  - 82/2  - 29/0  040/0  - 11/0  تمایزیافتگی خود

  

شده است و نشان از  05/0کمتر از  معناداري شود مقدارمشاهده می 2در جدول  همان طور که

ك الباشد، یعنی حداقل یکی از متغیرهاي پیش بین بر متغیر میدار بودن مدل رگرسیون ممعنی

با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام متغیر یا  .معنادار دارد تاثیر

  .شداستفاده  t معنادار در مدل دارند. به این منظور از آزمون رتاثیمتغیرها 

  

  اصلی .ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره تی متغیرهاي  4جدول 

  ضرایب رگرسیون وارد شده در معادله رگرسیون

ضرایب   متغیر پیش بین

استاندارد 

  نشده

ضرایب 

استاندارد 

  شده

t  Sig 

  001/0  279/11    841/54  مقدار ثابت

  001/0  - 765/3  - 375/0  - 198/0  پذیري شناختیانعطاف

  001/0  - 826/3  - 381/0  - 147/0  تمایزیافتگی خود

  

  P >05/0در سطح  -28/0با ضریب بتاي  پذیري شناختیانعطافنشان می دهد که  باال نتایج جدول

ایش به گرو به طور منفی   P > 05/0در سطح  -29/0با ضریب بتاي  و تمایزیافتگی خود، 

  کنند. را پیش بینی می خودکشی
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  گیريبحث و نتیجه

پذیري شناختی و تمایزیافتگی خود بینی اضطراب کرونا بر اساس انعطافهدف این پژوهش، پیش

عملی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که اضطراب کرونا  -در افراد مبتال به اختالل وسواس فکري

پذیري شناختی و افتگی خود، رابطه منفی معنادار داشته و انعطافپذیري شناختی و تمایزیبا انعطاف

ي کنند. این نتایج با یافتهبینی میتمایزیافتگی خود، اضطراب کرونا را به صورت منفی پیش

پذیري شناختی هاي خود نشان دادند، در انعطاف) که در پژوهش 2014الکسیس و همکاران (

شود، همسو است، همچنین با نتایج هایی دیده میعملی آسیب –افراد داراي اختالل وسواس فکري

پذیري شناختی همبستگی معکوس )، که نشان دادند، انعطاف2016پژوهش اسکندري و همکاران (

معناداري با آسیب روانی و از جمله اضطراب دارد، و با نتیجه پژوهش صفري موسوي و همکاران 

  اختی با اضطراب رابطه منفی معنادار دارد، همسو است.پذیري شن) که نشان دادند، انعطاف2019(

پذیر دارند، از توجیهات جایگزین توان گفت، افرادي که تفکر انعطافدر تبیین این نتیجه می

هاي کنند و در موقعیتکنند، به صورت مثبت چارچوب فکري خود را بازسازي میاستفاده می

ختی در مقایسه با افراد شناروانذیرند و به لحاظ پزا را میبرانگیز، رویدادهاي استرسچالش

  ). 2017تر و بردبارتر هستند (گلوستر، مییر و لیب، پذیر پرتحملناانعطاف

دهد، افراد مبتال به پذیري افراد را کاهش میپذیري شناختی پایین، تحملاز آنجایی که انعطاف

زا رفتار کنند (ثناگوي محرر و طرابهاي اضاي مطلوب در موقعیتتوانند به شیوهوسواس نمی

ساز و پذیري شناختی پایین، توانایی سازگاري فرد با رویدادهاي آشفته). انعطاف2019میرشکاري، 

عملی نیز که  -دهد و افراد داراي اختالل وسواس فکريمحدود کننده دامنه رفتاري را کاهش می

عواقب منفی به  ییرناپذیر خود که معموالپذیري شناختی دارند، بر عقاید تغنقایصی در انعطاف

کند و در کنند و این اصرار، احساس عدم کنترل اوضاع در آنها ایجاد میهمراه دارد، اصرار می

هاي اولیه خود را فراموش کنند که به دسته از یادگیريتوانند آنسختی مینتیجه این افراد به

پذیري در مورد ). نداشتن انعطاف2019عفري، رساند (جسازگاري آنها با شرایط جدید آسیب می

تغییرات غیر قابل پیشگیري در مورد وقایع، از جمله بیماري کرونا، موجب افزایش آشفتگی 

توان آوري کمتري نیز داشته و میختی تابشناروانهیجانی شده و بنابراین این افراد، از نظر 

زا یر در یک حالت یا موقعیت آشفته و استرسناپذبینی کرد، زمانیکه افراد انعطافاینگونه پیش

ها براي سازگاري با محیط در حال تغییر در این افراد، ایجاد و رشد گیرند، یکی از راهقرار می

  ).2007آسیب روانی از جمله اضطراب است (فورتین، هودان، بایلیس، و همکاران،  عالیم
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تمایزیافتگی خود رابطه منفی معنادار  نتایج پژوهش حاضر، همچنین نشان داد که بین کرونا و

کند که این یافته با بینی میوجود دارد و تمایزیافتگی خود به صورت منفی اضطراب کرونا را پیش

)، که هرکدام در 2002پاپکو (-) و همچنین پلگ2013) و مؤمنی و علیخانی (1993هاي هابر(یافته

بین تمایزیافتگی خود با استرس، اضطراب و هاي جداگانه به این نتیجه دست یافتند که پژوهش

بیماري روانی رابطه منفی معناداري وجود دارد همسو است. همچنین با نتایج پژوهش چاکرابورتی 

و اضطراب حاصل از  19)، نیز که در پژوهش خود نشان دادند بیماري کووید 2020و کارمکار (

هاي مربوط به آلودگی و شستشو شده واسآن در افراد با تمایزیافتگی پایین باعث بدتر شدن وس

  است، همسو است. 

توان گفت که افراد داراي سطح پایین تمایزیافتگی خود، سازگاري کمتر و در تبیین این یافته می

زا دارند. در حالی که افراد داراي تمایزیافتگی خود باال اضطراب بیشتري نسبت به وضعیت استرس

کار گیرند و در هم متمایز کنند و با توجه به موقعیت، آنها را به توانند احساس و تفکر را ازمی

نتیجه اضطراب و سایر هیجانات خود را کنترل کنند و کمتر آشفته شوند، آنها از آمیختگی یا 

توانند جایگاه من کنند و میبریدگی هیجانی به عنوان مکانیسم تنظیم اضطراب اجتناب می

). تمایزیافتگی پایین با کاهش خودمختاري و 1978(بوئن، وسالمت روان خود را حفظ کنند 

توانند افزایش واکنش هیجانی همراه است، افرادي که تمایزیافتگی خود کمی دارند، کمتر می

ختی شناروانهیجانات خود را کنترل کنند و لذا بیشتر دچار اضطراب، افسردگی و سایر اختالالت 

ته به شرایط محیطی و رفتارهاي دیگران است، آنها هنگامی که شوند، رفتار این افراد اغلب وابسمی

دهند (واقعی، ساالرحاجی، شوند، با آشفتگی بیشتري پاسخ میزا مواجه میبا شرایط اضطراب

). همچنین افراد تمایزیافته خود ضعیف، اضطراب بیشتري در 2017رضایی ارادانی و همکاران، 

براي خودشان دارند. آنها فاقد کفایت براي  مسوولیتشان و پذیرش مورد ترك خانواده اصلی

که افرادي با سطح تمایزیافتگی پایین، اداره زندگی خودشان و مراقبت از خودشان هستند، در حالی

که در افراد مبتال به اختالل وسواس  قدرت سازگاري کمتري در برابر استرس دارند، همچنان

این امر باعث ایجاد اضطراب پایدار در باره رویدادهاي  شود ووفور مشاهده می عملی به –فکري 

 ).2018شود (قهاري، زاي آینده میتنش
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With the advent of the Coronavirus (COVID-19), the lives and health of millions 
of people have been threatened. The epidemic not only leads to high rates of 
death toll from viral infections, but has also led to the spread of psychological 
health problems throughout the world. Uncertainty and unpredictability of the 
outbreak of an infectious disease has a high potential for psychological fear of the 
disease transmission. The aim of the present research was to predict the 
coronavirus anxiety in people with obsessive-compulsive disorder based on 
cognitive flexibility and self-differentiation. For this purpose, in a correlational 
descriptive research, 86 people with obsessive-compulsive disorder referring to 
counseling centers in Urmia sity in 2021 were selected by available sampling 
method and were evaluated in terms of coronavirus anxiety, cognitive flexibility 
and self-differentiation. The results of multiple regression analysis showed that 
there is a significant negative relationship between coronavirus anxiety, cognitive 
flexibility and self-differentiation in patients with obsessive-compulsive disorder 
and cognitive flexibility and self-differentiation negatively predict the coronavirus 
anxiety. This research indicates the importance of protective role of the cognitive 
flexibility and self-differentiation variables against the anxiety caused by the 
outbreak of coronavirus. 
Keywords: Coronavirus Anxiety, Cognitive Flexibility, Self-Differentiation, 
Obsessive-Compulsive Disorder 
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