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 چکیده

فعالی در هر خانواده ای مشکالت عاطفی، روانی و هیجانی زیادی برای والدین خصوصا داشتن کودک مبتال به نارسایی توجه/ بیش

 کاهش بینی پیش در شناختی پذیری انعطاف و آگاهی ذهن ضر با هدف بررسی نقشمادران ایجاد می کند؛ لذا مطالعه حا

همبستگی است. جامعه  -انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ADHD مبتالبه کودک دارای مادران عاطفی خستگی

رمانی و توانبخشی و همچنین مراجعه کننده به مراکز د ADHDآماری مطالعه حاضر شامل تمامی مادران دارای کودک مبتال به 

با روش  ADHDنفر از مادران دارای کودک مبتال به  100گردد. تعداد را شامل می 1398مدارس استثنائی شهر ارومیه در پاییز 

گیری دردسترس انتخاب و پرسشنامه های خستگی عاطفی مسلش و همکاران، انعطاف پذیری شناختی دنیس و همکاران نمونه

را تکمیل نمودند. نتایج با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  (۲00۶)همکاران  و بائر آگاهی ذهن وجهی جپن و پرسشنامه

یافته های پژوهش نشان داد بین نمره کل ذهن آگاهی و مولفه های آن شامل تحلیل شد.  spss 19چندگانه و با نرم افزار 

( با   P < 05/0درونی ) تجربه به بودن قضاوتی (، توصیف، غیر P < 01/0بودن ) واکنشی هوشیاری، غیر با توأم مشاهده، عمل

عاطفی رابطه مثبت  عاطفی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. همچنین بین انعطاف پذیری شناختی و خستگی خستگی

ستگی عاطفی درصد از واریانس خ ۲7(. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای پژوهش  P < 01/0وجود داشت )

شناختی از عوامل  پذیری انعطاف و آگاهی با توجه به نتایج، ذهن را پیش بینی کردند. ADHDمادران دارای کودک مبتال به 

بسیار مهم در پیش بینی خستگی عاطفی بودند؛ بنابراین با تکیه بر نتایج و انجام مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی و انعطاف 

 را کاهش داد. ADHDگی عاطفی مادران دارای کودک مبتال به پذیری شناختی می توان خست
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 مقدمه

 موید نکته این. است شده انجام ویژه نیازهای با و استثنائی کودکان حوزه در ایگسترده مطالعات و تحقیقات گذشته سالیان در

 اختالالت و مشکالت و یادگیری هایناتوانی ویژه، نیازهای دارای که کودکانی الخصوصعلی کودکان صحیح رشپرو که است آن

 با که شوندمی دیده بسیاری هایخانواده امروزه. باشدمی نوجوان و کودک حوزه در بالینی اهمیت دارای باشند،می رفتاری

 بیشترین که اختالالتی از یکی(. 1397 پرست، ایران) کنندمی نرم نجهپ و دست خود فرزندان عاطفی و جسمی رفتاری، مشکالت

1فعالیبیش /توجه نقص اختالل دارد، کودکان در را شیوع و فراوانی  (ADHD )است .ADHD توجه، عدم مانند هایینشانه با 

۲امریکا پزشکیروان انجمن) تکانشگری فعالی،بیش 3کیوینچس) شناختی مختلف اختالالت و (۲013 ،  نجاتی، نژاد، صالحی ،

4ویکاریو 5نیتسچه و   طیف توجهی، بی و فعالی بیش عالئم از غیر به. دارد ادامه بزرگسالی در اغلب که شودمی مشخص (۲019 ،

 توجه، در مشکالت جمله از( ADHD) فعالیبیش /توجه نقص اختالل به مبتال افراد در شناختی هاینقص از ای گسترده

۶شناختی پذیریانعطاف مانند اجرایی عملکردهای و مسئله حل ریزی،برنامه 7پردازش سرعت و   فریم، کورتس،)  شودمی مشاهده 

8دالی بویتالر، براندیز،  (.۲015 همکاران، و 

 ای عمده خستگی دچار عاطفی و هیجانی نظر از کودکان، این مراقبین شودمی باعث ADHDعالئم اختالل  و مشکالت 

 شودمی باعث که است آنها عهده بر ADHD کودکان از اصلی مراقبت و هستند ارتباط در آنها با بیشتر کودکان این مادران. شوند

9عاطفی خستگی دچار  می باشند، حد از بیش اگر که هستند هایی استرس جمله از شغل از ناشی روانی فشارهای .شوندمی 

و رحمانی،  زمانزاده بهشید، )رحمانی، اندازند مخاطره به را وی سالمت فرد، برای رفتاری و روانی جسمی، عوارض ایجاد با توانند

1389.) 

 شود می نمایان انسان در متعدد جسمی عالیم خواب، مشکالت مزمن، خستگی جمله؛ از هایی نشانه با عاطفی خستگی

 خستگی جربهت منظورشان ند،گوی می خود فرسودگی مورد در که زمانی هر در افراد(. 1387ثمری،  محمدنژاد، مخبر، )طالیی،

 فعالیت هشکا باعث و شده بدبینانه و منفی تمایالت ایجاد باعث که بوده مشکالت از یکی عاطفی خستگی. باشد می عاطفی

 می ایجاد روانی شارف و استرس نتیجه در که باشد می افراد بر روانی جسمی عوارض کننده ایجاد عامل از و شود می افراد روزانه

 (.1395 دوگونچی، و دوگونچی شاهرودی، واحدیان نجار، ییوفا) شود

 کنترل عدم و است افسردگی عناصر از یکی که تنهایی احساس از توجه، کمبود-فعالی بیش اختالل به مبتال کودکان مادران

 و مردم اجتماع ،خانواده در آنها عملکرد روی کودکان رفتار. برند می رنج است، اضطراب اصلی های نشانه از که موقعیت روی

هری و سجادیان، )طا شودمی همساالن و مدرسه کادر خانواده، اطرافیان، منفی های واکنش باعث و گذارد می سوء تأثیر مدرسه

139۶). 

1آگاهیذهن امروزی، زندگی در مهم بسیار متغیرهای از یکی 0  ،ییدابو تفکر تأثیر تحت که است عواملی از گاهیآهنذ. است 

 گاهیآ و نگیختهابر توجه حالت انعنو به گاهیآهنذ. ستا دهکر جلب دخو به را نمحققا و انگرنمادرروان اسان،شن روان توجه

1ریان و براون) است شده تعریف افتد، می قتفاا کنونی لحظه  در که نچهآ از 1  و فردریکسون اسمالیرا، بالیانت، والش، ؛۲003 ،

1مادسن ۲  لحظه در عقوو لحا در هایتجربه ردمو در تجربه داوری ونبد شپذیر اههمر به ،هدفمند ستا توجهی ینا(. ۲009 ،

                                                             
1 attention-deficit hyperactivity disorder 
2 American Psychiatric Association 
3 Wischnewski 
4 Vicario 
5 Nitsche 
6 cognitive flexibility 
7 processing speed 
8 Cortese, Ferrin, Brandeis, Buitelaar, Daley & Dittmann 
9  
1 0  
1 1  Brown & Ryan 
1 2  Walsh, Baliant, Smolira, Fredericksen, & Madsen 



1زین کابات)کنونی 3 1مارالت لن و بوون لیق، از نقل ؛۲003 ، 4  کنیم درک را نکته ینا تا هددمی رییا ما به گاهیآهنذ(. ۲005 ،

 هددمی را نمکاا ینا دفر به  همچنین. نیستند شخصیت ئمیدا و ثابت ءجز نهاآ ماا ،هدد رخ ستا ممکن منفی یهانهیجا که

 و یوبدگراف،کالماچ امانوئل،) دهد پاسخ تفکر و تأمل با دهد، پاسخ تأمل بی  و ارادیغیر رطو به هاادیدرو به نکهآ یجا به تا

1 کیسال 5 ، ۲010 .) 

 یشافزا با گاهیآ نهذ یشافزا. زندگی معنادارسازی و غنابخشی و دردها تسکین بهتر، زندگی برای است روشی آگاهی ذهن

 و شناخت در هگاآ هنذ ادفرا حقیقت در. ستا همراه درد هاینشانه کاهش و گیدگشو ،فقاتو شناختی،روان ستیبهزی ان،جدو

1کولوسیمو و واکر)هستند  ناتراتو همرروز تمشکال حل و مدیریت ۶ 1گولکاسین و مرچات گوردون، زیدان، ؛۲011 ، 7 ، ۲010 .) 

 زندگی کیفیت برای قوی ایکننده بینی پیش آگاهی ذهن که داد نشان (1391)شعیری  و نسب حیدری احمدوند، تحقیقات

1اسچیندر و بامبر تحقیق نتایج همچنین. است بهزیستی و 8 1لینکویست و سانگ ،(۲01۶)  9  آگاهی ذهن تاثیر از حاکی( ۲015) 

 با آگاهی ذهن که داد نشان پژوهشی در( 1390) همکاران و نجاتی ارتباط این در .بود بهزیستی و روان سالمت های شاخص بر

 دار معنی ارتباط در عاطفی نقش ایفای و جسمی نقش ایفای سالمتی، از کلی درک ابعاد با و در روانی سالمت و نشاط ابعاد

۲ناهاس ناتان، رومانوف، زامبرانا، کالیونگ، توسط که دیگر پژوهشی در. داشت 0  داد نشان نتایج شد، انجام( ۲015) همکاران و 

 مثبت رابطه روان سالمت با مرتبط زندگی کیفیت با و منفی رابطه افسردگی مانند عاطفی و خلقی اختالالت با آگاهی ذهن که

 میزان تواند می درمانی مداخالت قالب در آگاهی ذهن داد نشان( 139۶) طاهری و سجادیان مطالعه نتایج همچنین. داشت

 شدت کاهش بر آگاهی ذهن که داد نشان نیز (1397) همکاران و رحمانی همچنین .دهد کاهش را عاطفی خستگی عالئم

 .است موثر اس. ام به مبتال بیماران زندگی کیفیت بهبود و خستگی

 نظر از بیشتر کنند،می سپری آنها با منزل در را زیادی زمان و هستند خود کودکان اصلی مراقبین مادران اینکه به توجه با

 کودم دارای مادران در آن کاهش در تواندمی عاطفی خستگی بر موثر عوامل شناسایی لذا؛ شوندمی تگیخس دچار عاطفی

ADHD ۲شناختی پذیریانعطاف شناختی، نظر از عوامل این از یکی. باشد داشته نقش 1  پیاژه بار اولین را پذیریانعطاف .است 

 با این. است مساله یک ایعاد از بعد یک از بیشتر  بر تمرکز ناییتوا شناختی پذیریانعطاف. کرد مطرح ها بچه تفکر مورد در

۲کول)دارد همپوشانی پیاژه انتزاعی عملیاتی تفکر تمرکززدایی مفهوم ۲ ۲دانکن ، 3 ۲بالیی و  4  اشاره شناختی پذیریانعطاف(. ۲014 ،

۲رایت ارتک) آنها بین فعال تغییر و تکلیف یک گوناگون هایویژگی همزمان مدیریت توانایی به دارد 5 ۲کوپاگ ، ۶ ۲الن ، 7 ، 

۲سینگلتن 8 ۲مارشال ، 9  و هدفمند رفتار شالوده که است اجرایی کارکردهای از یکی شناختی پذیریانعطاف(. ۲01۶ همکاران، و 

 تناسب به شناختی پذیریانعطاف که هستند این از حاکی هاپژوهش همچنین(. ۲00۲ هافس،) دهدمی تشکیل را پذیرانعطاف

 (.۲007 رایت، کارت)  است کمتر بازداری و فعال حافظه نظیر دیگری کارکردهای به نسبت آن رشد سرعت و کندمی رشد سن

 مورد در نظری اتفاق حاضر حال در اما است؛ گرفته صورت زیادی هایپژوهش نیز شناختی پذیریانعطاف مفهوم مورد در

 با سازگاری منظور به شناختی هایآمایه تغییر توانایی کلی، طور به. ندارد وجود آن سنجش یا مفهوم این تعریف چگونگی
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-انعطاف پژوهشگران بعضی. است شناختی پذیریانعطاف عملیاتی تعاریف در اصلی عنصر محیطی، تغییر حال در هایمحرک

 مختلف هاییتموقع در ارزیابی این که اندکرده تعریف شرایط بودن کنترل قابل مورد در فرد ارزیابی میزان را شناختی پذیری

3واندر و دنیس) کندمی تغییر 0 ، ۲010 .) 

 شناختی پذیریانعطاف بین دادند نشان( 1397) امینی و بشلیده رحیمی، هنرمند، زاده مهرابی ریگی، شریفی مطالعه نتایج

 دادند نشان (۲014) راپه، و ووتریچ جانکو، پژوهشی در همچنین. داشت وجود دار معنی رابطه دانشجویان در عاطفی بلوغ و

 .داشت مثبت همبستگی عاطفی سازگاری و آوریتاب با شناختی پذیریانعطاف

یشترین فشار و تنش ببه دلیل ارتباط نزدیکی که با فرزند خود دارند،  ADHDبا توجه به اینکه مادران دارای کودک مبتال به 

نی و ... هستند های گسترده عاطفی، روانی، هیجایبناشی از مشکالت مربوط به این کودکان را تجربه می کنند و در معرض آس

تواند در کاهش باشند؛ لذا  شناسایی عوامل مرتبط و موثر در این پدیده میو بیشتر احتمال دچار شدن به خستگی عاطفی می

 پیش در یآگاه ذهن و شناختی پذیری آن نقش داشته باشد؛ براین اساس سوال اصلی مطالعه حاضر این است که آیا انعطاف

 نقش دارند؟ ADHD به مبتال کودک دارای مادران عاطفی خستگی کاهش بینی

 روش

 ADHD. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل تمامی مادران دارای کودک مبتال به همبستگی است -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

گردد. تعداد می را شامل 1398ه در پاییز مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی و همچنین مدارس استثنائی شهر ارومی

عاطفی  گیری دردسترس انتخاب و پرسشنامه های خستگیبا روش نمونه ADHDنفر از مادران دارای کودک مبتال به  100

را  (۲00۶)همکاران  و بائر آگاهی ذهن وجهی پنج مسلش و همکاران، انعطاف پذیری شناختی دنیس و همکاران و پرسشنامه

 تحلیل شد. spss 19ودند. نتایج با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با نرم افزار تکمیل نم

 ابزارهای پژوهش

استاندارد  ی پرسشنامه از استفاده با که سوال، 9 شامل عاطفی خستگی مقیاس خستگی عاطفی مسلش و همکاران:

(. 1395نجار و همکاران،  ستگی عاطفی باالتر بود )وفاییگرفت. نمره باال به معنی خ قرار سنجش شغلی مسلش مورد فرسودگی

3جکسون و مسلش 1 پژوهش وفایی  آوردند. در دست به 9/0 کرونباخ آلفای از استفاده را با عاطفی خستگی مولفه ( پایایی1981) 

باشد  می 0/ ۶9 که گردید کرونباخ محاسبه آلفای از استفاده با عاطفی خستگی مقیاس پایایی ( ضرایب1395و همکاران، )

 .(1395)وفایی و همکاران، 

 ابزار یک شده است، ساخته( ۲010) وندروال و دنیس توسط که این پرسشنامهپرسشنامه انعطاف پذیری شناختی: 

 جایگزینی و چالش برای فرد موفقیت در که پذیری شناختیانعطاف از نوعی سنجش برای که است کوتاه خودگزارشی

 براساس آن گذاریی نمرهشیوه و باشد می سؤال ۲0 این ابزار شامل. رودمی به کار است، الزم کارآمدتر رافکا با افکارناکارآمد

را  شناختی پذیریانعطاف از جنبه سه تا دارد تالش و باشد لیکرتی از کامال موافقم تا کامال مخالفم می ای درجه 7 مقیاس یک

 توانایی درک( ب ،( پذیریکنترل ادراک) کنترل قابل هایان موقعیتعنو به سخت های موقعیت درک به میل( الف: بسنجد

 راه حل جایگزین چندین ایجاد توانایی( ج ،(رفتار توجیه ادراک) رفتار انسانها و زندگی رویدادهای برای جایگزین چندین توجیه

 پیشرفت میزان برای ارزیابی و بالینی غیر و بالینی کار در پرسشنامه این(. های مختلفگزینه ادراک) سخت هایموقعیت برای

 گزینه ادراک رود. عاملمی کارروانی به بیماریهای سایر و افسردگی رفتاری - شناختی در درمان پذیر انعطاف تفکر ایجاد در فرد

 ،1 ی شماره های گویه) پذیری کنترل ادراک عامل( ۲0 ،19 ،18 ،1۶ ،14 ،13 ،1۲ ،۶ ،5 ،3 ی شماره های گویه) مختلف های

 صورت به 17 و ،11 ،7،9 ،4 ،۲ سواالت( 10 ،8 ی شماره های گویه) رفتار توجیه ادراک عامل( 17 ،15 ،11 ،9، ،7 ،4 ،۲

 نشان دادند پژوهشی در ،(۲010) همکاران و دنیس .(139۶الحسینی،  ابوالمعالی و )کهندانی.  شوند می گذاری نمره معکوس

                                                             
3 0 Dennis & Vander Wal 
3 1 Jakson & Jakson 



 این پرسشنامه همزمان روایی. باشدمی برخوردار مناسبی همزمان و روایی همگرا روایی ی،عامل ساختار از حاضر یپرسشنامه که

رابین  و شناختی مارتین پذیریانعطاف مقیاس با آن همگرای روایی و -39/0 با برابر( BDI-II)بک، افسردگی یپرسشنامه با

 ادراک و پذیریکنترل ادراک کل مقیاس، برای رونباخک آلفای روش به را حاضر ی پرسشنامه پایایی پژوهشگران بود. این 75/0

 ایران به دست آوردند. در 75/0و  77/0، 81/0 ترتیب به و با روش بازآزمایی 91/0و  84/0، 91/0به ترتیب  مختلف هایگزینه

 های مختلفگزینه کادرا پذیری،کنترل ادراک های مقیاس خرده و 71/0را  مقیاس کل بازآزمایی پایایی همکاران، ضریب و شاره

را  مقیاس کل کرونباخ آلفای ضرایب پژوهشگران این. اندکرده گزارش 57/0و  7۲/0، 55/0ترتیب  به را رفتار توجیه ادراک و

 همزمان و همگرا عاملی، روایی از ابزار این همچنین. اندنموده گزارش 55/0و  89/0، 87/0 ترتیب به هامقیاس خرده برای و 90/0

 (.139۲زاده و فرمانی،  تقی برخوردار است )نقل از احسان ایران رد مطلوبی

( از ۲00۶آیتمی است که توسط بائر و همکاران) 39این ابزار یک مقیاس خودسنجی آگاهی: پرسشنامه پنج وجهی ذهن

3طریق تلفیق گویه هایی از پرسشنامه ذهن آگاهی فریبرگ)واالش، بالیانت، اسمولیرا، فردریکسن و مادسن ۲ (، مقیاس ۲00۶ ،

3(، مقیاس ذهن آگاهی کنچوکی)بائر و اسمیت۲003هوشیاری و توجه ذهن آگاهی)بروان و همکاران،  3 (، مقیاس تجدید ۲004، 

( و پرسشنامه ذهن آگاهی سوتامپتون)چادویک و همکاران، ۲005نظر شده ذهن آگاهی شناختی و عاطفی)کومر و همکاران، 

3( تحلیل عاملی۲00۶عاملی تحول یافته است. بائر) ( با استفاده از رویکرد تحلیل۲007 4 اکتشافی را بر نمونه ای از دانشجویان  

دانشگاه انجام داد. عامل های به دست آمده این چنین نامگذاری گردید: مشاهده، عمل توأم با هوشیاری، غیر قضاوتی بودن به 

 ت،حساساا مانند نیدرو و نیوبیر یها کمحرتوجه به  هبرگیرند تجربه درونی، توصیف و غیر واکنشی بودن. عامل مشاهده در

 با توأم عمل د،شو می طمربو تکلما با نیوبیر یها تجربه ارینامگذ به توصیف. باشد میبوها  و هااصد ،ها نهیجاها،  شناخت

 عقوو مهنگا در که ستا مکانیکی عمل با دتضا در و ستا لحظه هر در کامل هنذ رحضو با دنکر عمل هبرگیرنددر ریهوشیا

 تحساساا و رفکاا به نسبت شتندا تیوقضا غیر حالت شامل نیدرو تجربه به دنبو تیوقضا غیر. ستا ییگرد یجا در دفر هنذ

د در آنها گیر کند. بر فر نکهآ بی ستا نیدرو تحساساا و رفکاا به فتر و مدآ زهجاا نیدرو تجربه به دنبو کنشیوا غیر و ستا

 91/0)در عامل غیر واکنشی بودن( تا  75/0عامل ها مناسب بود و ضریب آلفا در گستره ای بین  اساس نتایج همسانی درونی

 34/0تا  15/0)در عامل توصیف( قرار داشت. همبستگی بین عامل ها متوسط و در همه موارد معنی دار بود و در طیفی بین 

3قرار داشت)نئوسر 5 ابی و پایایی این پرسشنامه در ایران انجام گرفت، ضرایب (. همچنین در مطالعه ای که بر روی اعتباری۲010، 

)عامل  =84/0r)مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن(،  =57/0rدر نمونه ایرانی  FFMQهمبستگی آزمون با آزمون پرسشنامه 

)مربوط   =83/0r)مربوط به عامل غیر واکنشی بودن(  =55/0rمشاهده( مشاهده گردید. همچنین ضرایب آلفا در حد قابل قبولی 

 (. 1390به عامل توصیف ( به دست آمد)احمدوند و همکاران، 

 نتایج

درصد  11درصد کارشناسی،  39درصد دیپلم و زیر دیپلم،  4۶بود. از نظر تحصیالت  11/34میانگین سنی شرکت کنندگان 

 درصد نیز دارای تحصیالت دکتری بودند.  4کارشناسی ارشد و 
های آنها متغیرهای پژوهش و مولفه های توصیفی. شاخص1جدول   

 انحراف استاندارد میانگین زیرمقیاس متغیر

آگاهیابعاد ذهن 40/۲۶ مشاهده   ۲1/8  

3۲/۲9 عمل توأم با هوشیاری  90/7  

74/۲4 غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی  33/5  

44/۲۶ توصیف  ۶5/7  

33/۲3 غیر واکنشی بودن  11/9  

                                                             
3 2  Walach, Baliant, Smolira, Fredericksen, & Madsen 
3 3  Smith 
3 4  Factor analyses 
3 5  Neuser 



آگاهینمره کل ذهن  ۲3/130  45/33  

انعطاف پذیری 

 شناختی

 55/77  ۲1/19  

۲8/14  خستگی عاطفی  41/3  

خستگی و پایین ترین نمره مربوط به  ۲3/130با  آگاهیذهنبا توجه به نتایج جدول فوق باالترین نمره مربوط به نمره کل 

 می باشد. ۲8/14با  عاطفی

 مادران عاطفی خستگی ذهن آگاهی با و شناختی پذیری انعطاف نرابطه بی بررسی. آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت 2جدول

 ADHD به مبتال کودک دارای

 خستگی عاطفی متغیرها

 سطح معنی داری ضریب همبستگی

00۲/0 **0/303 مشاهده  

001/0 **0/3۲7 عمل توأم با هوشیاری  

018/0 *0/۲3۶ غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی  

015/0 *0/۲43 توصیف  

واکنشی بودن غیر  0/۲71* 00۶/0  

آگاهینمره کل ذهن  0/4۲۲** 001/0  

001/0 **0/41۲ انعطاف پذیری شناختی  

 05/0* رابطه در سطح معنی داری:                  01/0* * رابطه در سطح معنی داری:    

 خستگی هن آگاهی باذ و شناختی پذیری انعطاف رابطه بین بررسیجدول فوق آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت 

را نشان می دهد. نتایج حاکی از آن است که بین مولفه های ذهن آگاهی شامل  ADHD به مبتال کودک دارای مادران عاطفی

 05/0درونی ) تجربه به بودن قضاوتی (، غیرP  , 3۲7/0 =r< 01/0هوشیاری ) با توأم (، عملP  , 303/0 =r< 01/0مشاهده )

>P  ۲3۶/0و   =rتوص ،)( 05/0یف >P  , ۲43/0   =rغیر ،) واکنشی ( 01/0بودن >P  , ۲71/0  =r و نمره کل ذهن آگاهی )

( رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. همچنین بین انعطاف پذیری شناختی و P  , 4۲۲/0  =r< 01/0عاطفی ) با خستگی

 ( رابطه مثبت وجود داشت.P  , 41۲/0  =r< 01/0عاطفی ) خستگی

 
جدول3.  رگرسیون چند متغیری جهت پیشبینی خستگی عاطفی براساس انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی مادران دارای کودک 

 ADHD به مبتال

1مدل   
ضریب استاندارد 

 T sig F Sig R شده

Square 

Adjusted 

R 

Square 
Beta 

 

 مشاهده

 

۲۶7/0  

 

9۲8/۲  

 

004/0   

 
 

0۲8/7  

 
 

 

001/0  

 
 

 

31/0  

 
 

 

۲7/0  

01۶/0 عمل توأم با هوشیاری  103/0  918/0  

1۶9/0 غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی  595/1  114/0  

08۶/0 توصیف  701/0  485/0  

548/0 غیر واکنشی بودن  9۲7/۲  004/0   



 مادران آگاهی ذهن و شناختی پذیری انعطاف براساس عاطفی خستگی بینیپیش جهت متغیری چند رگرسیون.  3جدول

 ,  P<01/0)به دست آمده معنی دار بوده است   Fشود میزانهمانطور مشاهده می. می پردازد ADHD به مبتال کودک دارای

0۲8/7=  F) دار است. دهد که مدل رگرسیون به کار رفته شده معنیو نشان می 

را پیش  عاطفی درصد از مجموع خستگی ۲7/0دهد که این مدل ز مدل رگرسیون نشان میهمچنین نتایج به دست آمده ا

به دست آمده همانطور که  Betaو ضریب استاندارد  T سطح . در بررسی سهم هر یک از متغیرها و با توجه بهکندبینی می

به طور معنی داری (  9۲8/۲)  هدهمشا( و 9۲7/۲بودن  ) واکنشی (، غیر088/4شناختی ) پذیری انعطافشود، مشاهده می

 .کند بینیپیشرا  ADHD به مبتال کودک دارای در مادران عاطفی خستگی

 بحث و نتیجه گیری

مشاهده، عمل توأم با هوشیاری، غیر قضاوتی بودن به نتایج نشان داد بین نمره کل ذهن آگاهی و مولفه های آن شامل 

خستگی عاطفی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت. همچنین ببین انعطاف  با تجربه درونی، توصیف و غیر واکنشی بودن

رابطه مثبت وجود داشت و متغیرهای پژوهش  ADHD به مبتال کودک دارای پذیری شناختی و خستگی عاطفی در مادران

 کنند. بینیپیشرا  ADHD به مبتال کودک دارای در مادران عاطفی خستگیدرصد  ۲7توانستند 

نتایج  ADHD به مبتال کودک دارای خستگی عاطفی در مادرانبا  ذهن آگاهی دست آمده مبنی بر رابطه بینیافته به 

 عالئم میزان تواند می درمانی مداخالت قالب در آگاهی ذهن دادند نشان که (139۶)همکاران و سجادیان مطالعه نتایج مطالعه

 کاهش بر آگاهی ذهن داد نشان که (1397) همکاران و مانیرح با نتایج مطالعه همچنین و دهد کاهش را عاطفی خستگی

 پژوهش هاییافته با پژوهش این نتایج ، همخوان بود.است موثر اس. ام به مبتال بیماران زندگی کیفیت بهبود و خستگی شدت

 ( که نشان داد ذهن آگاهی به کاهش خستگی عاطفی منجر می گردد همخوان بود.۲013) وینگرو و ریمس

 می مهم مزمن خستگی سندرم دارای برای افراد خاص تفکر پردازش یین یافته به دست آمده می توان گفت سبکدر تب

 می ذهنی و بدنی خستگی عالئم افزایش باعث است ممکن که فرد عالئم خستگی مورد در فکری نشخوار و نگرانی مانند باشد،

ذهن . دهد می کاهش افراد این در را عالئم خستگی نتیجه در و شود می خستگی عالئم پذیرش افزایش باعث آگاهی ذهن. شود

 با هر و شودمی کار ذهنی و بدنی خستگی برروی مستقیم طور به بدن آگاهی باال باعث می شود فرد بتواند از طریق وارسی

 و تفکر طرز در یشناخت تغییر به همچنین ذهن آگاهی منجر. کنند می تجربه خود در را رهایی و سبکی احساس ها آن تمرین

 مرحله و تدریجی صورت به ذهنی بهبود خستگی باعث مستمر طور به تمایل این. گرددمی ADHDمادران دارای کودک  اعمال

( و بتواند خستگی عاطفی را ۲004روبین،  و روت)مهارت بیشتر رسیده  به و آگاهی، آرامش عین در تا شودمی فرد در مرحله به

 کاهش دهد.

 مبتال کودک دارای خستگی عاطفی در مادرانه به دست آمده مبنی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و همچنین یافت

 دانشجویان در عاطفی بلوغ و شناختی پذیریانعطاف بین دادند نشان( 1397)ریگی و همکاران  شریفیبا نتایج مطالعه  ADHD به

 و آوریتاب با شناختی پذیریانعطاف دادند که نشان( ۲014)همکاران  جانکو و با نتایج مطالعهو  داشت وجود دار معنی رابطه

 ، همخوان بود.داشت مثبت همبستگی عاطفی سازگاری

پذیر دارند، از توجیهات جایگزین استفاده افرادی که توانایی تفکر انعطافدر تبیین یافته به دست آمده می توان گفت 

تر زا را راحتانگیز یا رویدادهای استرسهای چالشکنند و موقعیترا بازسازی میصورت مثبت چهارچوب فکری خود کنند. بهمی

آوری و سازگاری بیشتری دارند )بورتون، پاکنهام، براون، پذیری شناختی ندارند، تابپذیرند و نسبت به افرادی که انعطافمی

های جایگزین تغییرات شناختی تمرکز بیشتری روش کند تا برپذیری بیشتر به افراد کمک میرسد انعطاف(. به نظر می۲010

( و از این طریق می توان خستگی عاطفی مادران 4۲01گونه سازگاری خود را باال ببرند )جانکو و همکاران، داشته باشند و بدین

 را کاهش می دهد. ADHDدارای کودک مبتال به 

7۶1/0 انعطاف پذیری شناختی  088/4  001/0  



 کنترل و بازداری شامل رفتار دادهایبرون تنظیم ه سازتواند زمینان میآموزدانشدر  شناختی پذیریهمچنین انعطاف

ان و در نهایت ارتقاء سطح تعلق به مدرسه در آنها آموزدانشگردد و این باعث بهبود عملکرد تحصیلی  کاری حافظۀ ها،محرک

 شناختی نظر از که فردی که معتقدند (1395 برزگر، از نقل همکاران ) به و همچنین در تایید تبیین حاضر، کاناس. گردد

ارتقا داده و از این  را خود رفتاری راهبردهای آن براساس و دهد تغییر جدید محیط از را خود دانش توانداست، می پذیرانعطاف

 طریق زمینه کاهش خستگی عاطفی را ایجاد نماید.

 محیطی شرایط با مواجهه در اختیشن پردازش راهبردهای با سازگاری برای انسان را توانایی شناختی پذیریدر واقع انعطاف

 فرد. نیاز دارند شناختی پذیریانعطاف از باالیی سطوح به جدید، یمسئله حل برای افراد. کندمی انتظار بازنمایی غیرقابل

( و به مادران دارای 139۶کند )کهندانی و همکاران،  بررسی مسئله حل برای را مختلف هایروش که دارد تمایل پذیرانعطاف

 کمک می کند بتواند بر خستگی عاطفی خود غلبه کند. ADHDودک ک

در انجام مطالعه حاضر محدودیت هایی مانند دردسترس بودن شیوه نمونه گیری، عدم همکاری برخی از مادران دارای کودک 

ADHD  وجودد داشت. همچنین مطالعه حاضر در مادران دارای کودکADHD  به سایر انجام ده است که در تعمیم نتایج

گردد جهت کاهش خستگی عاطفی مادران دارای کودک مبتال به اختالالت با محدودیت همراه است. در نهایت پیشنهاد می

ADHDدرمانی به کار برد. -، آموزش ذهن آگاهی و انعطاف پذیری را در قالب مداخالت آموزشی 

 منابع

. دانشجویان در آوری تاب و نومیدی بینی پیش در شناختی پذیری نعطافا نقش (. بررسی139۲). اعظم فرمانی، احسان؛ محمد زاده، تقی

 .75-۶7( :۲) 1.شناختی شناسیروان مجله
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Abstract 

Having a child with attention deficit / hyperactivity disorder in any family creates a lot of emotional, 

psychological and emotional problems for parents, especially mothers; Therefore, the present study was 

conducted to investigate the role of mindfulness and cognitive flexibility in predicting the reduction of 

emotional fatigue of mothers with children with ADHD. The present study is descriptive-correlational. 

The statistical population of the present study includes all mothers with children with ADHD who refer 

to medical and rehabilitation centers, as well as exceptional schools in Urmia in the fall of 1398. A total 

of 100 mothers with children with ADHD were selected using the available sampling method and 

completed the Definitive Fatigue Emotional Questionnaire et al., Dennis et al.'s cognitive flexibility, 
and Baer et al .'s five-dimensional mindfulness questionnaire (2006). The results were analyzed with 

Pearson correlation coefficient and multiple regression and with SPSS 19 software. the research findings 

showed that there was a positive significant relationship between the total score of mindfulness and its 

components including observation, conscious action, non-reactive (P <0.01), non-judgmental to internal 
experience, Description (P<0.05) with emotional fatigue. There was also a positive relationship between 

cognitive flexibility and emotional fatigue (P<0.01). The results of multiple regression also showed that 

the research variables predicted 27% of the variance of emotional fatigue of mothers with children with 

ADHD. according to the results, cognitive awareness and cognitive flexibility were very important 

factors in predicting emotional fatigue; Therefore, relying on the results and performing interventions 

based on mindfulness and cognitive flexibility can reduce the emotional fatigue of mothers with 

children with ADHD. 
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