
رابطه بین انعطاف پذیری روانشناختی و نشخوار فکری در مادران دارای کودکان با اختالل بیش 

 فعالی

 3شکوفه طاهرآبادیو  2، سمانه خطیبی1فاطمه اصغرنژاد

 gmail.com1357Asgharnejad@ .کارشناسی ارشد روانسنجی، دانشگاه آزاد تهران شمال-1
 Samane.khatibi5@yahoo.com. کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران-2

 gmail.com65Shokofetaheri@. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد همدان-3

 

 

 چکیده

انعطاف پذیری روانشناختی و نشخوار فکری در مادران دارای کودکان با اختالل بیش هدف این پژوهش بررسی رابطه بین  :هدف

جامعه آماری روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع همبستگی بود.  روش: باشد.می فعالی

گیری در دسترس انتخاب شدند. برای نفر با روش نمونه 180پژوهش شامل مادران کودکان با اختالل بیش فعالی بود که 

( و پرسشنامه نشخوار فکری هوکسما و مورو 2010ها از پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی ونیس و وندرول )گردآوری داده

  SPSSافزارها به کمک نرمها از همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین دادهتحلیل داده( استفاده شد و نیز برای 1991)

انعطاف پذیری روانشناختی و نشخوار فکری در مادران دارای کودکان با  با توجه به نتایج پژوهش، بین نتایج:تحلیل شدند. 

نشخوار فکری در مادران  باانعطاف پذیری روانشناختی  ی:نتیجه گیربحث و رابطه منفی و معنادار وجود دارد.  اختالل بیش فعالی

 رابطه منفی و معنادار وجود دارد. دارای کودکان با اختالل بیش فعالی
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 مقدمه

1اختالل نقص توجه/ بیش فعالی دبستانی، کودکان، نوجوانان و بزرگساالن سراسر پزشکی است که کودکان پیش، یک اختالل روان

فعالی است که طی آن تخریب قابل جهان را مبتال کرده و مشخصه آن الگوی کاهش پایدار توجه و افزایش تکانشگری و بیش

 /شود. کودکان دچار اختالل نارسایی توجهفردی و اجتماعی ایجاد میهای بینتوجهی در کارکرد تحصیلی و نیز موقعیت

اهمیتی که موجب پذیری را ممکن است محرک بیدهند. این تحریکپذیری انفجارگونه نشان میکنشی غالبا تحریکفزون

قراری، تغییرات ناگهانی فعالیت سردرگمی و ترس آنها شده، به وجود آورد. این کودکان اختالل در حافظه، تفکر، کمبود توجه، بی

دهند که والدین کودکان با اختالل ها نشان می(. بررسی2013روانپزشکی آمریکا، دهند )انجمن و عالیم دیگر نشان می

شناختی دیگر، در معرض مسائل روانی ناشی از داشتن کودک بیش های روانفعالی، بیش از والدین با اختاللبیش-توجهیکم

 (.2012فعال قرار دارند )جانستون و همکاران، 

 در و هستند بیشتری توجه نیازمند خود تحصیل ادامه برای عادی کودکان به فعالی نسبتبا اختالل بیش  از طرفی، کودکان

 که همین امر کرده فرزندانشان با جامعه برخورد نگران را هاآن مادران مسئله، این. دارند ویژه مدارس به احتیاج مواقع برخی

2روانی، اضطراب و بروز نشخوار فکری فشار افزایش به منجر  یا اندیشه یک به دائمی فکری به اشتغال شود. نشخوارمی هاآن در 

و  گردد می محور، مشخص یک حول که است آگاهانه افکار از ای فکری، طبقه نشخوار. شودمی اطالق آن دربارۀ تفکر و موضوع

 اختالالت مورد در فراشناختی دیدگاه (.1991نولن هوکسما و مارو، شوند )می محیطی، تکرار تقاضاهای به وابستگی بدون

هوکسما و همکاران . دانندوخلقی می اضطرابی های اختالل وتداوم شروع در اصلی های مؤلفه از را فکری نشخوار هیجانی،

 در که دانند می فراشناختی فرآیندی را وآن کرده مطرح کنندهعود منفی افکار از اینمونه عنوان به را فکری نشخوار ( 2008)

 عالیم و منفی عاطفۀ: از اندعبارت فکری نشخوار با مرتبط اصلی هایویژگی .افتدمی اتفاق روانشناختی هایآسیب از بسیاری

 مختل و مشکالت تمرکز سودمند، رفتارهای بازداری دیده،آسیب انگیزش ضعیف، مسالۀ حل منفی، دارجهت تفکر افسردگی،

 مختل.   هیجانی سازگاری و استرس دیده، آسیب اجتماعی روابط فیزیکی، سالمت شدن مانند: تهدید خاص

3، انعطاف پذیری شناختیممکن است با نشخوار فکری در رتباط باشدیکی از سازه های روان شناسی مثبت که  است  

(، یک عملکرد 2003چنگ، (. این سازه که حدود چهار دهه است مورد توجه و عالقه محققان قرار گرفته )2001کمپتون، )

فت بارز یا توانایی شناخت کلی است که به فرد اجازه می دهد ایده های چندگانه را بپذیرد، به طور انعطاف منحصر به فرد، ص

و به طور کلی، (. 2014، همکاران و جانکو) پذیر شناختش را تغییر دهد و هنگام تغییرات محیطی الگوهای پاسخ عادی بدهد

 ات محیطی قسمت اصلی تعریف عملیاتی انعطاف پذیری شناختی استتوانایی تغییر مجموعه شناختی برای سازگاری با تغییر

بعضی پژوهشگران انعطاف پذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط  (.2009)دنیس و وندروال، 

پذیری  (. انعطاف1392، و همکاران سلطانیتغییر میکند )تعریف کرده اند که این ارزیابی در موقعیت های مختلف  مختلف

(؛ در 2007دیکستین و همکاران، شناختی می تواند فکر و رفتار فرد را در پاسخ به تغییرات شرایط محیطی ساز گار کند )

پژوهشی نشان داده شد که انعطاف پذیری شناختی با تاب آوری، سبک مقابله ای، راهبردهای حل مسئله، جلب حمایت اجتماعی 

در پژوهش خود به ( 2014) و همکاران و؛ همچنین جانک(1392)سلطانی و همکاران،  تگی مثبت داردو ارزیابی شناختی همبس

این نتیجه رسیدند که انعطاف پذیری شناختی کمتر، بر توانایی استفاده از باسازی شناختی که یک راه کاهش پریشانی عاطفی 

فراد اجازه میدهد بر روش های جایگزین تغییرات شناختی است، تأثیرات منفی می گذارد و انعطاف پذیری شناختی بیشتر به ا

در پژوهش خود نشان دادند که بین انعطاف پذیری شناختی  (2008تمرکز بیشتری داشته باشد. کشاورز، مولوی و یارمحمدیان )

ین انعطاف وجود همبستگی ب (2010) بروکس و همکاران و شادکامی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین پژوهش

( نیز حاکی از رابطه معنادار 2016بروکمن و مارشال، پذیری شناختی و افسردگی را مورد تایید قرار می دهند. نتایج پژوهش )

 بین فرآیندهای انعطاف پذیری روان شناختی از جمله پذیرش ذهنی، سرخوردگی و رفاه عاطفی با خود پذیری دارد. 

                                                             
1. Attention deficit / hyperactivity disorder 
2.  Rumination  
3 . Cognitive flexibility 



 روش

ش فعالی که اختالل بی با کودک دارای مادران کلیه شامل پژوهش جامعه. بود همبستگی نوع از تحلیلی توصیفی حاضر پژوهش

 دارای مادر 180 شامل نمونه گروه. بودند تحصیل به مشغول 98-99 تحصیلی سال در تهران شهر ابتدایی مدارس در فرزندشان

عات از ابزارهای زیر برای جمع آوری اطال .شدند بانتخا دسترس در گیرینمونه روش به که بودندبا اختالل بیش فعالی  فرزند

 استفاده شد:
4پذیری شناختی. پرسشنامۀ انعطاف1 ساخته شده است، ( 2010ل )پذیری شناختی توسط دنیس و وندروانعطاف ۀپرسشنام: 

د برای چالش و پذیری شناختی که در موفقیت فرسؤالی است و برای سنجش نوعی از انعطاف 20کوتاه  خود گزارشییک ابزار 

ای درجه7گذاری آن بر اساس یک مقیاس نمرهۀ شیو(. 14) روداست، به کار می الزمجایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر 

این پرسشنامه در کار بالینی و غیر بالینی و برای (. 7تا بسیار موافقم= 1تنظیم شده است )بسیار مخالفم=  7تا  1و از  لیکرتی

های روانی به کار پذیر، در درمان شناختی رفتاری افسردگی و سایر بیماریمیزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطافارزیابی 

ن دادند که این پرسشنامه از ساختار عاملی، روایی همگرا و روایی همزمان ادر پژوهشی نش( 2010و واندر وال ) رود. دنیسمی

بود. این پژوهشگران پایایی  75/0پذیری شناختی مارتین و رابین مه با مقیاس انعطافروایی این پرسشنا است. مناسبی برخوردار

و با  94/0و  91/0، 91/0 های مختلف به ترتیبپذیری و ادراک گزینهبه روش آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس، ادراک کنترل

( ضریب اعتبار باز آزمایی 1392سلطانی و همکاران )به دست آوردند. در ایران  77/0و  75/0، 81/0روش بازآزمایی به ترتیب 

، 55/0 های مختلف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیبپذیری، ادراک گزینههای ادراک کنترلخرده مقیاسو  71/0کل مقیاس را 

ترتیب ها بهسو برای خرده مقیا 9/0 ین پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را(. ا15گزارش کردند ) 57/0و  72/0

 دست آمد.به 79/0 کرونباخ آلفایپایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از گزارش کردند.  55/0و  89/0، 87/0

و  مقیاس سبک پاسخ های نشخواری زیرمقیاسی از پرسشنامه سبک های پاسخ نولن هوکسما :. پرسشنامه نشخوار فکری2
ن بر روی آسؤالی است و سؤال های  22( تدوین شده که مقیاسی 1991ا و مورو )مورو است. این مقیاس توسط نولن هوکسیم

شود. به عالوه متشکل از سه خرده مقیاس حواس )تقریباً همیشه( نمره گذاری می 4تقریباً هرگز(  تا 1درجه ای ) 4یک مقیاس 
الیی دارد. ضریب شخواری، پایایی درونی با. بر پایه شواهد تجربی، مقیاس پاسخ های نی ، تعمق و در فکر فرو رفتن  استپرت

ایی برای این مقرار دارد. پژوهش های مختلف نشان می دهند همبستگی باز آز 92/0تا  88/0آلفای کرونباخ در دامنه ای از 
 آلفای این ضریبگزارش گردید.  75/0د و همبستگی درون طبقه ای آن نیز پنج مرتبه اندازه گیری ش است، 67/0پرسشنامه، 

 زارش شده است.گ 90/0آلفبای کرونباخ به دست آمده در نمونه ایرانی  می باشد. 67/0و اعتبار باز آزمایی را  90/0مقیاس 

راکز م به تهران وپرورشزشآمو کل اداره از الزم مجوز اخذ از بعد گیری،نمونه و پژوهش انجام برای الزم اطالعات گردآوری جهت

 توضیحات. شدند دعوت ونآزم برای مادران از نفر 180 تعداد دسترس در گیرینمونه صورتبه و کرده مراجعهاختالل یادگیری 

 به اطالعات بودن محرمانه و هاپرسشنامه تکمیل زمان،مدت طول و همکاری چگونگی درباره وی همکاران و پژوهشگر را الزم

 طراحی نام بدون هانامهپرسش. گرفت قرار آنان اختیار در شدن تکمیل جهت هاپرسشنامه رضایت، اعالم از پس. دادند هاآزمودنی

. شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب از هاداده وتحلیلتجزیه جهت. شدند آوریجمع هاآزمودنی توسط تکمیل از پس و شده

 .شد انجام 21 ویراست SPSS افزارنرم وسیلهبه هاداده تحلیل

 نتایج

 9/23نفر ) 43، درصد( دیپلم 8/37نفر ) 68. میزان تحصیالت بود  17/6و  42ران به ترتیب میانگین و انحراف معیار سن ماد
 عیار انعطافمیانگین و انحراف مدرصد( فوق لیسانس بود.  3/13نفر ) 24درصد( لیسانس و  25نفر ) 45درصد( فوق دیپلم؛ 

 بود.  16/3و  86/58به ترتیب  فکری خوارو میانگین و انحراف معیار نش 73/6و  25/89به ترتیب  روانشناختی پذیری

 ارائه شده است. 1ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن در جدول برای بررسی نرمال بودن داده

 ها.  آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده1جدول 

                                                             
  2..  CFI 



انعطاف پذیری روان  

 شناختی

نشخوار 

 فکری

34/2 مقدار آزمون  97/0  

21/0 سطح معناداری  16/0  
 

اسمیرنف نشان داد که داده های توزیع نرمال دارند و می توان از آزمون های آماری  –داده های حاصل از آزمون کولموگروف 
فکری  نشخوار و روانشناختی پذیری پارامتری برای بررسی فرضیه ها استفاده کرد. برای تعیین میزان و جهت رابطه بین انعطاف

 گزارش شده است. 2از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 فکری نشخوار و روانشناختی پذیری . ماتریس ضریب همبستگی به منظور بررسی رابطه بین نمرات انعطاف2جدول 

 تاب نشخوار فکری انعطاف پذیری روانشناختی 

  1 انعطاف پذیری روانشناختی

 1 -69/0 وار فکریتاب نشخ

و  =001/0p) فکری نشخوار و روانشناختی پذیری مشاهده می شود، بین متغیرهای انعطاف 2همان گونه که در جدول 

69/0r=- رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچه انعطاف پذیری روانشناختی مادران بیشتر باشد، نشخوار فکری آنان )

 کمتر خواهد بود. 

 جه گیریبحث و نتی

رابطه بین  انعطاف پذیری روان شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای کودکان با اختالل بیش پژوهش حاضر با هدف بررسی 

بین انعطاف پذیری روان شناختی و نشخوار فکری این مادران رابطه منفی و  که داد نشان پژوهش نتایج. گرفت صورتفعالی 

( هم  سو 2013( و فرمانی و همکاران)2014جانکر و همکاران) پیشین های پژوهش نتایج با تهیاف این که معناداری وجود دارد

پذیری شناختی باال در برابر نامالیماتی که با آن مواجه مادران دارای انعطافاست. در تببین نتیجه به دست آمده می توان گفت 

پذیری هر چه انعطافشد شخصی نائل می شوند. به عبارت دیگر، هستند با کنترل وقایع کیفیت زندگی خود را توجیه کرده و به ر

قابل کنترل در نظر بگیرد و در مواجهه با رویدادهای زندگی و  یعنوان موقعیت های سخت را بهو بتواند موقعیت دفرد بیشتر باش

های جایگزین فکر کند،  حل راه های سخت بتواند به رفتار افراد، توانایی چندین توجیه جایگزین را داشته باشد و در موقعیت

 (.2010او باالتر و نشخوار فکری اش کمتر می شود )دنیس و واندرول،  ظرفیت او در مقابله، سازگاری

 و است معنی با زندگی که عمیق دارند باور پذیرند،می را واقعیت که است ایگونهبه منعطف افراد شخصیت نیمرخ و ویژگی

 این و بدهند ادامه را خود مسیر شکوفایی خود در راه توانندمی دارند و را زندگی تغییرات با دارنیمع سازگاری و بهبود توانایی

در ادامۀ این فرایند افرادی که از بهزیستی  .کرده و نشخوار فکری شان را کاهش دهد کمک هاآن بهزیستی به تواندمی خصایص

بینانه تر در نظر پذیرتر و واقعصورت انعطافخصیصه، رویدادهای منفی را به روانشناختی برخوردارند در مقایسه با افراد فاقد این

دارند افرادی که ( بیان می2010چه دنیس و  واندروال )دانند. به بیان دیگر بر طبق آنگیرند و مشکالت را اغلب موقتی میمی

زای زندگی را از طریق های مشکلند تا موقعیتشوتر برانگیخته میکنند، بیشهای زندگی را قابل کنترل ادراک میموقعیت

کنند و در مقابله گرانۀ نشخوارگونه استفاده میهای خودسرزنشتر از روشراهبردهای شناختی و مثبت حل کنند. این افراد کم

 (.2010با مشکالت بدون نیاز به حمایت اجتماعی، به خود متکی هستند )دنیس و واندرول، 

 وضعیت با زندگیباید  که دندهمی خودشان به را بازخوردوضعیت کودک را تحت کنترل دارند این  از سویی، مادرانی که

 و افکار احساس، که اراده، تنظیم یابنددرمی هاآن .شوند قائل منزلت خود برای حالعین و در بپذیرند را خود فرزند کنونی

مادرانی . دهندمی معنا آن، و مشکالت به جهان به خود نگرش عنو با شان هستند کهدشان را دارند و خوشخصی رفتار چنینهم

کرده و از صورت مثبت چارچوب فکری خود را بازسازی کنند، بهتوجیهات جایگزین استفاده می پذیر دارند، ازکه تفکر انعطاف

 (.1398)کاظمی، داداشلو و سیف  آوری بیشتری برخوردارندتاب
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between psychological flexibility and 

rumination in mothers with children with ADHD. Method: The research method was correlational in 

terms of practical purpose and data collection. The statistical population of the study included mothers 

of children with ADHD who were selected by 180 available sampling methods. To collect the data, the 
Psychological Flexibility Questionnaire of Venice and Vanderwell (2010) and the Hoxma and Moro 

Ruminant Questionnaire (1991) were used, and Pearson correlation was used to analyze the data. Data 

were also analyzed using SPSS software. Results: According to the results of the study, there is a 
negative and significant relationship between psychological flexibility and rumination in mothers with 

children with ADHD. Conclusion: Psychological flexibility with rumination in mothers with children 

with hyperactivity disorder has a negative and significant relationship. 

Keywords: Psychological flexibility, rumination, mothers. 
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