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 ختيشنا رواني پذير  انعطاف با انداز زمان آينده چشم و عمل و پذيرش
اين مطالعه : روش. استذهني  توان كم كودكان مادران در سازگاري و

طور مشخص  همبستگي و به-گردآوري اطالعات توصيفي ةاز نظر نحو
 مادران ةكليشامل  مورد مطالعه ةامعج. استمبتني بر تحليل مسير 

ساله در مدارس  16تا  12ذير پ توان ذهني آموزش آموزان كم دانش
 217 شامل مادراننمونه . بود 96-95در سال  مشهداستثنايي شهر 

در گيري  كه با روش نمونهبود  پذير توان ذهني آموزش كودك كم
با روش تحليل مسير كه شامل  ها دادهشدند. انتخاب دسترس 

يزرل با استفاده از نرم افزار ل و استاي از معادالت رگرسيوني  مجموعه
و با توجه به  ي برازندگيها بررسي شاخصبا : ها يافته شدند. بررسي

توان  مياست،  > SRMR 08/0و  > 08/0RMSEAاينكه مقدار 
 جمله از ها برازش مدل را مطلوب دانست. همچنين در ساير شاخص

)NNF NFI ،NNFI ،CFI ،RFI، IFI(  است 9/0از  بيشترنتايج 
با توجه به  گيري: نتيجه .استمدل كه حاكي از برازش قابل قبول 

و پذيرش و آينده زمان انداز  چشم كه توان گفت ميدست آمده  نتايج به
در مادران  غيرمستقيم باعث افزايش سازگاري هم مستقيم هم عمل 

مادران كودكان  كه توان گفت مي. لذا شود مي توان ذهني كودكان كم
ي پذير  انعطافو  عملو توان ذهني با توجه به ميزان پذيرش  كم

 يارتقا برايمداخالتي  اعمالبا و ختي در سازگاري متفاوتند شنا روان
توان  توان به افزايش سازگاري در مادران كودكان كم مي اين متغيرها
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Abstract 
Objective: Attention to adaptation and the factors 
influencing it is important for promoting maternal 
health and improving parent-child relationships, 
especially in mothers of children with intellectual 
disability. The purpose of this study was to 
investigate the relationship of acceptance and 
action and prospects for the future with 
psychological flexibility and adaptation in mothers 
of children with intellectual disability. Method: 
This study employed a descriptive-correlational 
designed and path analysis. The population 
consisted of all mothers of children with intellectual 
disability aged 12-16 years and studying in 
exceptional schools of Mashhad, Iran, in 2016-
2017. A sample of 217 mothers was selected by 
convenience sampling. The data were analyzed in 
LISREL using path analysis which includes a set of 
regression equations. Results: By examining the 
fitness indices and considering the value of 
RMSEA <0.08 and SRMR <0.08, the fit of the 
model was desirable. Also, in other indices (e.g. 
NNF NFI, NNFI, CFI, RFI, and IFI), results were 
>0.9, indicating the acceptable fit of the model. 
Conclusion: Prospects for the future and 
acceptance and action both directly and indirectly 
increase adaptation in mothers of children with 
intellectual disability. Therefore, these mothers 
differ in terms of adaptation according to the degree 
of acceptance and action and psychological 
flexibility, and adaptation can be promoted in them 
by interventions designed to enhance these 
variables. 
 
Keywords: Intellectual disability, Acceptance 
and action, Prospects for the future, 
Flexibility, Adaptation 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University 
of Torbat-e Heydariyeh, Torbat-e Heydariyeh, Iran 
2. Ph.D. student of Clinical Psychology, Islamic Azad 
University of Shiraz, Shiraz, Iran 
3. Corresponding Author: Ph.D. student of General 
Psychology, Islamic Azad University of Bojnourd, Bojnourd, 
Iran. Email: farnush.badihi@gmail.com  
4. B.S. in Nursing, Psychiatry and Behavioral Sciences Research 
Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran 
5. M.S. in Clinical Psychology, Social Welfare Organization, 
Sarakhs, Iran 

mailto:farnush.badihi@gmail.com


ستثناي كودكانفصلنامه   94-81، 1398، 1ه شمار ،نوزدهم سال ،يا
__________________________________________________________________________________________ 

82 

 مقدمه
يا ناتواني در عملكرد ذهني،  نارسايي تواني ذهني كم

هاي عملي، اجتماعي و فكري  رفتار سازشي و مهارت
 .آيد به وجود ميسالگي  18است كه تا قبل از سن 

در برخي از افراد جامعه يكي از مسائل  تواني ذهني كم
 ةمهم اجتماعي است كه همواره موضوع مطالع

ماليك و ( شكان بوده استزپ  سان و روانشنا روان
بايد در نظر داشت كه با توجه به . )2017آنوين، 
هاي  توان ذهني در زمينه هاي خاص افراد كم ويژگي

توان انتظار داشت رشد و  نمي ،هوشي و يادگيري
كودك  .طبيعي باشد در آنهاهاي رواني  تكامل جنبه

خود را نسبت به اطرافيانش ضعيف و  توان ذهني كم
كند و مرتباً از طرف دوستان يا  حساس ميناتوان ا

شود،  درپي تحقير مي هاي پي مربيان، به علت شكست
بلكه  ،گردد بنابراين نه تنها شخصيت او تعديل نمي

هاي عاطفي شديد و  موجب ناكامي و بروز واكنش
در  ؛سازد نابجا شده شخصيت او را كامالً نامتعادل مي

مبتال افراد ديگر  ازبيشتر  توان ذهني كمافراد  نتيجه
سوئنن و ( شوند و شخصيتي مي رفتاري هاي لبه اختال
اي  تواند مشكالت عمده اين مسئله مي .)2009بركلير، 

 شان به دنبال داشته باشد.هاي را براي آنها و خانواده
نقش مادر و اعضاي خانواده براي رشد شخصيت 

 بسيار مهم است توان ذهني كمكودك چه طبيعي چه 
كودك با مادر يك  ةرابط ).2016ا و آليكينا، ژدانوو(

رفته اين  نياز فيزيولوژيك براي زنده ماندن است. رفته
آيد و مادر از  مي صورت يك ارتباط عاطفي در رابطه به

معموالً  .كند داشتن كودك احساس غرور و افتخار مي
شود و  هاي كودك تقويت مي اين احساس با پاسخ

دك و بازي كردن با او مادر با در آغوش گرفتن كو
پاسخي  توان ذهني كمبرد. ولي چون كودك  لذت مي

ماندگي كودك  كم به عقب براي مادر ندارد و مادر كم
عاطفي اختالل پيدا  ةدر اين رابط ،برد خود پي مي

تواني ذهني  در واقع كم .)1390جوادي، ( شود مي
شود كه مادران اين كودكان تحت  كودك سبب مي

برخورد مناسبي با كودك خود نداشته  ،تأثير استرس

باشند و حتي آنها را كتك زده تحقير نمايند. در اين 
حالت نه تنها مشكالت رفتاري كودك مبتال به 

اي و  رفتارهاي مقابله ،يابد تواني ذهني كاهش نمي كم
(ژدانووا و آليكينا،  شود بيشتر مينيز نافرماني او 

لدين واكنشي بايد دانست كه اين رفتار وا ،)2016
است به مشكالت رفتاري كه كودك بروز داده است. 

شود و  اين رفتارها به عنوان يك استرس تلقي مي
واكنش مادر به كودك در راستاي تالشي براي مقابله 

در اين حالت ). 2004 ،وينر(است با اين استرس 
روابط منفي بين مادر و كودك مبتال به  ةچرخ

دد. در واقع مادران اين گر تواني ذهني ايجاد مي كم
شان رفتار  كودكان به دليل مشكالت رفتاري كودكان

مناسبي با آنها ندارند و اين مسئله نيز اختالل آنها را 
كند. از سوي ديگر والدين به مرور زمان  تشديد مي

د را در ابعاد مختلف از دست داده سالمتي خو
 اي داشته توانند با كودك خود تعامل سازنده نمي

 اشند. ب 
مادر به دليل رنجي كه از داشتن چنين كودكي 

همچنين به دليل نوع رفتار كودك مبتال به  ،برد مي
پاسخي بدون تأمل را به رفتار وي داده  تواني ذهني كم

در نتيجه جو عاطفي و هيجاني خانواده را متشنج 
 با). اين مسئله 2016ژدانووا و آليكينا، سازد ( مي

 ميسازگاري مادر را در تما تواند مي ،گذشت زمان
اين مسئله نشان  دال برشواهد ابعاد به مخاطره اندازد.  

 باعث ي كودكها دهد كه مشكالت و ناتوانايي مي
جاكوبي، گردد ( مي كاهش ميزان سازگاري مادر

). پژوهشگران سازگاري را روندي نسبتا آگاهانه 2017
ي مختلف ها دانند كه بر اساس آن فرد با جنبه مي

يابد. بر اساس اين انطباق گاهي فرد  ميمحيط انطباق 
دهد كه  ميخود را تغيير داده گاهي محيط را تغيير 

ماحصل اين فرايند هماهنگي ميان فرد و محيط است 
توان يك عامل  مي). سازگاري را 2011ويتن و دون، (

مفاهيم  مياساسي تصور نمود كه به نوعي با تما
ي اصلي ها چرا كه جنبه ختي در تعامل است.شنا روان

ختي اعم از اختالالت و همچنين ابعاد شنا روانمباحث 
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) با سازگاري 2012استنلي و راگان، بهداشت رواني (
رسد  ميبا توجه به اين مسائل به نظر مرتبط هستند. 

تواند در بلند مدت  ميمادران  زيادكه استرس 
توان  براي مادران كودكان كم را اي مشكالت عديده

 هاو باعث كاهش سازگاري در آن آوردني به وجود ذه
ثر ؤبنابراين توجه به سازگاري و بررسي عوامل م ؛شود 

 و سالمت مادر و بهبود روابط والد يبر آن براي ارتقا
توان ذهني  به ويژه در مادران كودكان كم ،فرزندي

 ).2017جاكوبي، حائز اهميت است (
تواني  به كمبا توجه به اينكه داشتن فرزند مبتال 

سازي مادر  ايمن ،زا باشد تواند استرس ميذهني بالقوه 
ختي براي كنار آمدن با اين استرس شنا روانبه لحاظ 

ي رواني كه ها . يكي از جنبهداردبسيار اهميت 
تواند سازگاري مادران را در برابر مشكالت و  مي

در ختي شنا روانپذيري   انعطاف كند،تضمين  ها سختي
 به معناي توانايي 1پذيري رواني  انعطاف آنان است.

 انسان يك عنوان به حال ةلحظ با تماس كامل براي
 كه زماني ،است رفتار تداوم يا تغيير همچنين آگاه،

باشد  ارزش  به اهداف با خدمت در چنين كاري
 يناپذير  انعطاف ). عدم2006هايس و لوما، (

 ثباع كه است ذهني فرايندهاي شامل ختيشنا روان
 اتفاق يك اين .شود شخص در رنج گرفتار شود مي

ة اغلب نشان دهند و استدر بيماران رواني  فراگير
 رفتارهاي طريق از ختيشنا روان يناپذير  انعطاف

 مديريت براي اجتنابي راهبردهاي بر تكيه يا دلبستگي
 تحقيقات. )2010كاشدان و روتنبرگ، است ( استرس

 با ختيشنا روان ييرپذ  انعطاف كه است داده نشان
 طور به كه حالي در ،همراه است بهتر سازگاري
 رواني شناسي آسيب از مختلفي هاي حالت با معكوس

 ). محققان2002يس، ها باچ وباشد ( ميمرتبط 
 اضطراب، با ختيشنا روان  انعطاف عدم كه اند دريافته

 اجتماعي، ضد رفتار ترس، ، ضعيف عملكرد افسردگي،
 اختالل اجتماعي، اضطراب ندگي،ز پايين كيفيت

 اجباري همراه وسواسي اختالل منتشر و اضطراب
). بنابراين با توجه به وجود 2006هايس و لوما، است (

توان  مياسترس و نياز به سازگاري با آن، 
ختي را به عنوان يك عامل شنا رواني پذير  انعطاف

 مهم در نظر گرفت. 
ختي در شنا نرواي پذير  انعطافبا توجه به نقش 

ي پذير  انعطافسازگاري، داليل زيربنايي براي تغيير 
 ها است. يكي از جديدترين نظريه در افراد بسيار مهم

ي نسل ها ي كه به درمانپذير  انعطافبراي تببين 
 هيز و همكاران ةنظري ،جديد نيز منجر شده است

 حال به آگاهانه باشد. توجه مي) 2006هايس و لوما، (
 يندهاي عمل متعهدانهافر بر عالوه ، پذيرشيند افر و
شناختي را پرورش  روان يپذير  انعطافرفتار،  تغيير و

 رواني يپذير  انعطافليكن در اين رويكرد  .دهد مي
 همكاران هيز و .استمتعهدانه  اقدام پذيرش ثر ازأمت
 از رواني يپذير  انعطاف كه ندا هداد توضيح )2008(

 يندها آغاز شده است وافر اين بين ارتباطات طريق
 ،نيستند ختيشنا روان عالئم كاهش يها تكنيك هاآن

 آنها .هستند سالم ختيشنا روان يها مهارت بلكه
 دو به و گذارند ميكاربردي را به اشتراك  خواص
 آگاهانه توجه و پذيرش يندافر :شوند مي تقسيم دسته

ايجاد انگيزه  ،بر اساس اين رويكرد نظري .حال به
يعني فعاليت معطوف به اهداف  2عمل متعهدانهجهت 

ي مشخص شده به همراه پذيرش تجارب ها و ارزش
ختي شنا رواني پذير  انعطافتواند به  ميذهني 
). بنابراين به نظر 2008فرمن و هربرت، ( بيانجامد

ختي نيازمند شنا رواني پذير  انعطافكه  رسد مي
امد كه پي ستها پذيرش و عمل در تعامل با استرس

ختي و در نتيجه سازگاري بيشتر شنا روان  انعطافآن 
 است.

رسد پذيرش و عمل معطوف  ميبا اين حال به نظر 
ي و پذير  انعطافي مشخص، ها به اهداف و ارزش

تري است كه  قوي ةزيهمچنين سازگاري نيازمند انگ
دارد. اينجاست كه  ميفرد را در زندگي اميدوار نگه 

دهد كه عدم  مي) نشان 2008( زيمباردو و تايد ةنظري
تواند به عنوان  ميهدفي در زندگي  انگيزه ناشي از بي

فرايندهاي شناختي از   ميترين عامل تما زيربنايي
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. باشدي و سازگاري پذير  انعطافجمله پذيرش ذهني، 
انداز زمان  چشم«خود مبني بر  ةزيمباردو با طرح نظري

ه اهداف و رسيدن ب برايي فرد ها به تالش، »آينده
تواند بر  ميكه  ه استيي در آينده اشاره نمودها امتياز

). 2001سمن، ها شل وثير گذار باشد (أپيشرفت افراد ت
آينده  ةانتظار و نگاه فرد دربار ،انداز آينده آرزو چشم
). اين سازه به عنوان درك 2002(بوشيلو،  است

حال و آينده و  ،بين گذشته ةشناختي فرد از رابط
فراتر از  ،ها ريزي و سازمان دادن فعاليت يي برنامهتوانا

 ).2010ترد، شود ( ميزمان حال توصيف 
ثري براي ؤم ةتواند وسيل اندار آينده مي چشم

مبارزه و فايق آمدن بر اختالالت خلقي ماليم، 
ي ناشي از ها و حالت رغبتي اشتياقي و كم اضطراب، بي

باشد. درك  3بالتكليفيتعلقي و  س ناتواني و بياحسا
انداز آينده از نظر كاربردي براي  مفهوم چشم

اندركاران اين فرايند نيز ضروري است. به اعتقاد  دست
در   ميانداز آينده عامل مه چشم) 2010(رايان 

. ستها اقدامات رواني و سازگاري با ناخوشي  اثربخشي
انداز آينده، نسبت به افراد همتاي خود  افرادي با چشم

ختي شنا روانهاي  زي ندارند، در سازگارياندا كه چشم
ترند، خشنودترند،  خوشحال  كنند. آنان بهتر عمل مي

بيشتري دارند و   نفس  كمتر افسرده هستند، اعتماد به
ها و  داراي توانايي، الهام يا انگيزش هستند و هدف
كنند.  مشكالت زندگي را با كوشش دنبال مي

دارند كه در هاي خانوادگي و دوستي  همچنين شبكه
حمايت به آنان رجوع كنند و   هنگام احتياج براي

قائل خود  برايرا  دارتري معنيزندگي سرانجام، 
انداز  هر چه چشم. )2008چيوانز و گربمير، ( هستند

غلبه بر  براياميدواري افراد نيز  ،آينده بيشتر باشد
 .مانند اضطراب و استرس نيز بيشتر است يمشكالت

ثير بر ميزان اميد افراد أنداز آينده با تا بنابراين چشم
تواند  مي ،زا در مقابل اثرات منفي در شرايط استرس

ي و سازگاري داشته باشد پذير  انعطافدر   مينقش مه
 ).2010رايان، (

رسد كه  ميبه نظر  ،نچه گفته شدآبا توجه به 
اصلي براي مادران در  ةسازگاري به عنوان يك دغدغ

توان  اشي از داشتن فرزند كمي نها مقابل استرس
ذهني بسيار حائز اهميت است. از سوي ديگر بر 

هيز  و باخو ) 2006يس و همكاران (ها  اساس ديدگاه
 ،و مشكالت ها ) براي سازگاري با استرس2002(

ختي هستيم. از شنا رواني پذير  انعطافنيازمند افزايش 
زيمباردو و بويد  ةسوي ديگر با توجه به نظري

ي و پذيرش ذهني رخ پذير  انعطافسازگاري،  ،)1999(
انداز  خويش چشم ةمگر اينكه فرد براي آيند ،دهد مين

روشني ترسيم نمايد. بنابراين با توجه به مباني ذكر 
 و عمل و پذيرش ةرابط اين مطالعه به بررسي ،شده

 و ختيشنا رواني پذير  انعطاف با انداز زمان آينده چشم
 پردازد. ميذهني  توان كم ودكانك مادران در سازگاري

 روش
 طرح تحقيق

تعيين روابط ميان  پژوهش حاضر هدف كه آنجا از
تحقيق حاضر  ،يك مدل نظري است قالبمتغيرها در 

گردآوري اطالعات  ةاز نظر هدف بنيادي و از نظر نحو
همبستگي و به طور مشخص مبتني بر -توصيفي

 د.باش ميتحليل مسير 
 گيري ونه و روش نمونهآماري، حجم نم ةجامع

 مادران ةمورد مطالعه عبارت است از كلي ةامعج
 16تا  12توان ذهني آموزش پذير  آموزان كم دانش

-95در سال  مشهدساله در مدارس استثنايي شهر 
عبارت است از  مورد پژوهش در اين تحقيق ةنمون .96

تا  12پذير  توان ذهني آموزش كودك كم 217 مادران
مشغول  مشهدر مدارس استثنايي شهر ساله كه د 16

به تحصيل هستند. اين افراد با استفاده از روش 
براي تعيين  .نددسترس انتخاب شد گيري در نمونه

كفايت حجم نمونه از فرمول ارائه شده توسط 
استفاده شد. در اين فرمول  )2007تباچنيك و فيدل (

m باشد: ميبين  تعداد متغيرهاي پيش 
N˃ 50 + 8m  
50 + 8(3) = 74 
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در اين مطالعه تعداد متغيرهاي پيش بين برابر با 
انداز زندگي و  ي، چشمپذير  انعطاف( استمتغير  3

 74مورد نياز برابر با  ةپذيرش و عمل) حجم نمون
 استنفر  217خواهد بود. در اين مطالعه نمونه شامل 

ابتدا با توجه به  كه بيشتر از حداقل پيشنهادي است.
 ةدو مدرس ،و همكاري مديران مدرسه اعالم رضايت

كودكان استثنايي دخترانه و پسرانه در شهر مشهد 
 برايمادراني كه  ،انتخاب و از بين والدين كودكان

 انتخابحاضر  ةنمون ،تمايل داشتند مطالعه،شركت در 
توان  كم كودك معيارهاي ورود به پژوهش داشتنشد. 

جش پذير بر اساس تشخيص واحد سن ذهني آموزش
مادران اداره آموزش و پرورش استثنايي استان، 

مشغول به تحصيل در مدارس  كودكان دختر و پسر
 ة، محدودمشهدتوان ذهني شهر  استثنايي گروه كم

سال و معيارهاي خروج نيز  16تا  12 فرزندان سني
داشتن بيش از دو جلسه غيبت از مجموع جلسات 

ت ظاالحبه منظور رعايت م .آموزشي بوده است
كننده در پژوهش اطمينان  قي به افراد شركتالاخ

عات به دست آمده از آنها محرمانه الداده شد كه اط
خواهد ماند. همچنين، در مورد عدم ضرر و زيان ناشي 

عات كامل در اختيار الاز شركت در پژوهش، اط
كنندگان آزاد  كنندگان قرار گرفت و شركت شركت

همكاري با پژوهشگر هند به بودند تا هر زمان كه بخوا
 .دهندادامه 

 ابزار پژوهش
سنجش  براي -يندهانداز زمان آ چشم ةنام پرسش

و  يمباردوز( يمباردوز ةنام از پرسش يندهانداز آ چشم
 13نامه از  پرسش ينشود. ا ياستفاده م) 1999،يدبو

 5 ياسمق يكشده است كه بر اساس  يلماده تشك
 ي، نظر2=خالفم، م1=صورت كامالً مخالفم به يا درجه
شده  يرتبه بند 5=مو كامالً موافق 4=، موافقم3=ندارم

و حداكثر  13نامه  پرسش يناست. حداقل نمره در ا
نشان  ياسمق يندر ا بيشتر ة. نمراست 65 هنمر

از  ييها است. نمونه بهتر ةيندانداز آ چشم ةدهند
 يمن معتقدم كه برا«عبارتند از  ياسمق ينا يها ماده

 يرد زا«و » كرد يزير از صبح زود برنامه ديهر روز با
 يبضر .»شوم يبه قرار مالقات ناراحت م يدنرس
(تباچنيك و  77/0 ياصل ةدر مطالع ياسمق ينا ياييپا

 75/0 يي،به روش بازآزما يرانو در ا )2007فيدل، 
با استفاده از روش  يدو بو يمباردوز. گزارش شده است

 ييدأمه را تنا پرسش ينساختار ا ي،عامل يلتحل
 يبضر يا در مطالعه نيز و ملو عالوه، ورل ند. بها هكرد

  هگزارش كرد 74/0نامه را برابر با  پرسش ينا ياييپا
تاج و فتوحي، ( ندا هكرد ييدأآن را ت يساختار عامل

 يي) در پژوهش خود روا1392راد ( ينيحس). 1384
 ييدأت ي،عامل يلرا با استفاده از روش تحل ياسمق ينا
را با استفاده  ياسمق ينا ياييپا ينرده است و همچنك

براون -يرمناسپ ييفصنكرونباخ و ت يآلفا يها از روش
 گزارش كرده است.  63/0و  80/0 يببه ترت

 ةنام پرسش -ي شناختيپذير  انعطاف ةنام پرسش
توسط دناي و ونادروال در  ي شناختيپذير  انعطاف
مه نا ساخته شده است. اين پرسش 2010سال 

براي ارزيابي ميزان است و سوال  20مشتمل بر 
باليني و براي ارزيابي  پيشرفت فرد در كار باليني و غير

پذير در   انعطافميزان پيشرفت فرد در ايجاد تفكر 
هاي رواني به كار  رفتاري بيماري-يدرمان شناخت

 سه ،همكاران و شاره پژوهش در و ايران در رود. مي
 كه است آمده دست هب نامه رسشپ اين براي مقياس زير

 براي هايي جايگزين و كنترل، ها، جايگزين از عبارتند
نامه با  اعتبار همزمان اين پرسش انساني. رفتارهاي
و روايي همگرايي  39/0افسردگي بك برابر با مقياس 

ي شناختي مارتين و رابين پذير  انعطافآن با مقياس 
ريب بازآزمايي ض بود، در ايران شاره و همكاران 75/0

ب آلفاي كرونباخ كل يو ضر 71/0كل مقياس را 
تاج و فتوحي، ند (ا هگزارش نمود 90/0مقياس را 

1384.( 
 ةنامه به وسيل اين پرسش -پذيرش و عمل ةنام پرسش

 10 ةيك نسخو  ساخته شده است بوند و همكاران
 هيز ةاست كه به وسيل اصلي ةنام اي از پرسش ماده

اين  بيشتر در ةنمرسب ك. استساخته شده 
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اجتناب تجربي بيشتر است  ةنشان دهند ،نامه پرسش
پذيرش و عمل  ةنشان دهند كمتر ةدر حالي كه نمر

 روي اين ابزار سنجي مشخصات روان .بيشتر است
 داده استنمونه نشان  6 قالبشركت كننده در  2816

كه اين ابزار پايايي، روايي و اعتبار رضايت بخشي 
آزمايي در  و پايايي باز 84/0ين ضريب آلفا دارد. ميانگ

دست  به 0/ 79و  81/0ماه به ترتيب  12و  3 ةفاصل
كه  دهد مينشان مطالعات . نتايج ه استآمد

همزمان، طولي و  به صورت رد استفادهوم ةنام پرسش
اي از نتايج سالمت ذهني تا ميزان  افزايشي دامنه

عباسي و  ةمطالعكند.  ميبيني  غيبت از كار را پيش
عامل  2تحليل عاملي اكتشافي با ) 1391( مولودي

اجتناب از تجارب هيجاني و كنترل زندگي را گزارش 
 پايايي . همچنين همساني دروني و ضريبه استداد

به  71/0 و 89/0به ترتيب برابر با نامه  پرسش يتنصيف
عالوه، اجتناب تجربي از هيجان  به .ه استدست آمد

دگي و اضطراب، مشكل در تنظيم ي افسرها با نشانه
سالمت  ةنام هاي ناراحتي در پرسش هيجان و شاخص

. همچنين، ه استداري را نشان داد معني ةروان رابط
عامل اجتناب از  كه روايي افتراقي نشان داد ةنتيج

تجارب هيجاني در دو گروه باليني و غيرباليني تفاوت 
ت معني داري دارد، ولي عامل كنترل زندگي تفاو

در اين  .ه استدر دو گروه نشان نداد را داري معني
 هاي هپرسشنامه نمر ياه هنمر كردنمطالعه با معكوس 

 هاي هپذيرش و عمل بيشتر و نمر ةنشان دهند بيشتر
عباسي و اجتناب تجربي است ( ةكمتر نشان دهند

 ).1391همكاران، 
در سال  نامه پرسش اين -سازگاري بل ةنام پرسش
 ة. وي در زمينشده استتوسط بل تدوين  1961

 ارائه كرده است كه يكي نامه پرسش سازگاري دو
آموزان و دانشجويان است و ديگري  مربوط به دانش
عنوان كمك  هب نامه  پرسش اين. ساالن مربوط به بزرگ

ساالني كه مسايل شخصي خود را  به مشاوره با بزرگ
 ،كنند مين مطرح در موارد مندرج در آزمو

آميز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و  موفقيت

صورت بلي و خير به  آزمودني به .مرد كاربرد دارد
دهد و براي هر سئوال اگر صحيح  ميپاسخ  ها سئوال

 ،يك و اگر پاسخ غلط داده شود ةنمر ،پاسخ داده شود
اصلي اين  ةدر نسخ .شود ميصفر در نظر گرفته  ةنمر

مبين سازگاري كمتر و  بيشتري ها نمرهمه نا پرسش
در اين  ي كمتر مبين سازگاري بيشتر است.ها نمره

 ،نامه گذاري پرسش مطالعه با معكوس كردن نمره
سازگاري بيشتر و  ةنشان دهند بيشتر هاي هنمر
. سازگاري كمتر است ةتر نشان دهندكم هاي هنمر

 راهنماي در شده گزارش مجدد آزمون–اعتبار آزمون
و ضريب همساني دروني از  93/0 تا 70/0 از آزمون

ضرايب ) 1962(بل  .متغير بوده است 94/0تا  74/0
محاسبه و ضريب  ها مقياس خرده بر اساساعتبار را 
 .قاسمي ورده استدست آ به 89/0معادل را آلفاي آن 

روش آماري دو نيم كردن از   به فوق را  ةاعتبار سياه
آورده است و  دست به 98/0اي  طريق محاسبات رايانه

 93/0براون -منرضريب همبستگي آن با فرمول اسپي
 ). 1376قاسمي، ( تعيين شده است

 ها داده ليو تحل هيتجر روش
مراجعه با پژوهش،  ةنام پس از تهيه و تدوين پرسش

 ها نامه پرسش با هماهنگي قبلي،به مدارس گروه نمونه 
 پذير آموزش توان ذهني كم مادران كودكان در اختيار

نامه توزيع گرديد  پرسش 320قرار گرفت. به طور كلي 
صورت كامل  نامه به پرسش 217كه در نهايت 

و ورود  ها نامه آوري پرسش آوري شد. پس از جمع جمع
به رايانه، با استفاده از تحليل مسير كه شامل ها  داده

افزار  در نرماست، اي از معادالت رگرسيوني  مجموعه
SPSS  وLISREL هاي الزم صورت گرفت تحليل. 
 ها يافته

پاسخ داده شده نامه  پرسش 217در اين مطالعه 
پاسخ  افراد و انحراف معيار . ميانگين سنيدست آمد به

و از  24/6 و 21/36به ترتيب  نامه، دهنده به پرسش
طيف مربوط به سال متغير بود.  45سال تا  25سن 

ديپلم «الت ح 3در  ها شركت كنندهوضعيت تحصيلي 
 »باالتر ليسانس و«و  »فوق ديپلم«، »و زير ديپلم

http://arize.ir/goto/http:/www.arize.ir/category/test/
http://arize.ir/goto/http:/www.arize.ir/category/test/
http://arize.ir/goto/http:/www.arize.ir/category/test/
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براساس نتايج بيشترين فراواني در  شد. دسته بندي
درصد) مربوط به مدرك ليسانس و  8/49( مادران

درصد و  6/22باالتر بود. مدرك فوق ديپلم نيز با 
درصد فراواني  6/27مدرك ديپلم و زير ديپلم با 

درصد شاغل و  5/41مادران كمتري داشتند. از بين 
 .دار بودند درصد خانه 5/58

با توجه به موضوع مطالعه و ماهيت متغيرهاي مورد 
به بررسي   ميمفهو يمدل ةتوان با ارائ مي ،استفاده
  ميي پژوهش پرداخت. در اين الگوي مفهوها فرضيه

ختي شنا رواني پذير  انعطاف فرض بر اين است كه
. كندبيني  ختي را پيششنا روانتواند سازگاري  مي

ي پذير  انعطافتواند  مينيز  همچنين پذيرش و عمل
انداز  . چشمكندبيني ن ختي و سازگاري را پيششنا روان

تواند  ميآينده نيز به عنوان متغير مستقل اصلي 
ختي و شنا رواني پذير  انعطافپذيرش و عمل، 

با در واقع  بيني كند. ختي را پيششنا روانسازگاري 

ي پذير  انعطاف ،توجه به مدل اصلي اين مطالعه
اي ميان  ختي و پذيرش و عمل نقش واسطهشنا روان
كنند. با  ميانداز آينده و سازگاري ايفا  چشم ةرابط

معادالت   ،ميتوجه به روابط مفروض در مدل مفهو
. ضرائب محاسبه شده براي گرديدرگرسيوني محاسبه 

ادالت زير بر حسب ثير هر يك از متغيرها در معأت
 2؛  p < 05/0گزارش شده است. زماني كه (  tمقدار 

< t ( ،ثير معنادار نيست چرا كه أت باشدt  كمتر از
 ؛ p > 05/0ميزان مالك است. زماني كه ( 

 3 < < t اطمينان معنادار 95ثير با بيش از أ) ت ٢ %
 ،) باشد t < 3؛  p > 01/0است. همچنين زماني كه ( 

 % درصد اطمينان معنادار است.99بيش از ثير با أت
به صورت  ها مدل برازش يافته با دادهپس از بررسي، 

. در ادامه مقادير آيد دست مي به 2و  1در نمودار زير 
و ضرائب  t(بر حسب مقدار  معادالت در مدل نهايي

 استاندارد شده) آمده است.
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 tئب نتايج تحليل مسير بر اساس ضرا . 1 نمودار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 استاندارد شدهنتايج تحليل مسير بر اساس ضرائب  .2 نمودار
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 ي برآورد شدهها و معني داري پارامتر ها ضرايب مسير اثرات كل سازه .1جدول 
 نتيجه آزمون                             t-valueضريب مسير   مسير مورد مطالعه در مدل

 تأييد      25/3      23/0 سازگاري ← شناختي پذيري روان  انعطاف
 تأييد 26/4 28/0 سازگاري ←                پذيرش و عمل

 تأييد 97/2 21/0 سازگاري ←              چشم انداز آينده
 تأييد 92/3 24/0 شناختي پذيري روان  انعطاف ←                پذيرش و عمل

 تأييد 83/7 47/0 عملپذيرش و  ←             چشم انداز آينده
 تأييد 22/7 45/0 شناختي پذيري روان  انعطاف ←             چشم انداز آينده

 

 كه توان گفت ميبا توجه به نتايج به دست آمده 
انداز آينده هم مستقيم هم غيرمستقيم از طريق  چشم

ختي باعث شنا رواني پذير  انعطافپذيرش عمل و 
سوي ديگر پذيرش و شود. از  ميافزايش سازگاري 

عمل نيز هم مستقيم و هم غير مستقيم از طريق 

ختي باعث افزايش سازگاري شنا رواني پذير  انعطاف
ثير مستقيم و غيرمستقيم أشود. در زير ميزان ت مي

متغيرهاي پژوهش بر سازگاري مادران كودكان 
 توان ذهني گزارش شده است: كم

 يم و كل متغيرهاي مستقل بر متغير وابستهثير مستقيم، غير مستق. ميزان تأ2جدول 
 انواع تاثير متغيرها

 كل غير مستقيم مستقيم
 23/0 _ 23/0 شناختي پذيري روان  انعطاف

 33/0 05/0 28/0 پذيرش و عمل  
 44/0 23/0 21/0 انداز آيند ه چشم

 

ييد أحال به منظور بررسي مدل تعديل يافته و ت
رل به بررسي برازندگي آن با نهايي آن با استفاده از ليز

پردازيم. براي برآورد پارامترهاي بهترين  ميها  داده
باشد. در روش  احتمال مي ةبرازندگي روش بيشين

مذكور يك فرايند تكرار شونده به منظور برآورد 
اين برآورد تابعي به  ةبر پايو گيرد  ميپارامترها انجام 

ابع ضريبي د. اين تشو زندگي محاسبه ميانام تابع بر
ها توصيف  زندگي پارامترها را با دادهااست كه بر

مشخص گرديد و  كند. زماني كه يك مدل دقيقاً مي
ي همانند بوده و برآورد و آزمون آن ها داراي ويژگي

زندگي آن اامكان پذير گردد، در اين صورت براي بر
 دو خي. كرداستفاده  4ي برازشها توان از شاخص مي

آيد  ميبه شمار  ها رين اين شاخصيكي از پركاربردت
تر باشد،  به صفر نزديك آن هرچه مقداركه 
با اين حال با برازش بهتر مدل است.  ةدهند نشان

تأثير حجم نمونه و  دو تحت  مقدار خي توجه به اينكه

و شاخص گيرد،  تعداد روابط مدل ساختاري قرار مي
هاي ديگري براي برازش  از شاخص مطمئني نيست

خطاي ميانگين  ةشود. ريش استفاده مي ها مدل
شاخص ديگري است  RMSEA( 5مجذورات تقريب (

و براي  05/0هاي خوب كمتر از  براي مدلكه 
هاي  و براي مدل 08/0تا  05/0هاي متوسط بين  مدل

). 1993است (براون و سودك، 1/0از  بيشترضعيف 
هاي  كلي، شاخص ةبر اساس يك قاعدهمچنين 

، GFI(7، نيكويي برازش CFI( 6 )( برازندگي تطبيقي
 ةنرم نشدبرازش و  NFI( 8برازندگي ( ةبرازش نرم شد

 تا 9/0هاي خوب بين  براي مدل NNFI(9برازندگي (
 ةنيز نشان دهند 8/0مقادير باالي خواهد بود.  95/0

. در زير خوب يا متوسط مدل هستند برازش نسبتاً
سازگاري  ةي برازش مدل تببين كنندها شاخص

 مادران كودكان كم توان ذهني آمده است.
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 ي برازش مدلها . شاخص3جدول
 محاسبه شده                                ها شاخصه

 RMSEA(    072/0ريشه ميانگين مجذور برآورد خطاي تقريب(
 SRMR(064/0ي استاندارد شده (ها ريشه ميانگين مجذورات پس مانده

 NFI(  95/0(استاندارد برازش شاخص
 NNFI(      90/0شاخص نرم نشده برازش (
 CFI(   95/0شاخص تطبيقي برازش (

 GFI(    97/0(.شاخص نيكويي برازش
 AGFI(  91/0اصالح شده( برازش نيكويي شاخص

 IFI(    95/0شاخص برازش اين كري منتال (
 

چرا كه  ؛دشو مياستفاده ن دو خيدر اين بخش از 
ي موجود در ها بستگيثير حجم نمونه و همأتحت ت

برازش  ،مدل است و هرچه اين همبستگي زيادتر باشد
دهد. به همين دليل نيز از ساير  مينشان  تر را ضعيف

ميانگين مجذور  ةي برازش از جمله؛ ريشها شاخص
ميانگين  ةريش) و RMSEAبرآورد خطاي تقريب(

، )SRMRي استاندارد شده (ها مانده مجذورات پس
)، شاخص برازش NNFIازش (بر ةشاخص نرم نشد

 اين كري منتالشاخص برازش ) ، CFIتطبيقي (
)IFI،( ةشاخص نرم نشد ) برازشNNFI،(  نيكويي

د. بر اساس نتايج به شو مياستفاده  )GFIبرازش (
 > 08/٠RMSEAدست آمده با توجه به اينكه مقدار 

توان برازش مدل را مطلوب  مي > 08/٠SRMRو 
 NNF( جمله از ها شاخصدانست. همچنين در ساير 

NFI ،NNFI ،CFI ،RFI، IFI 9/0از  بيشتر) نتايج 
 .استكه حاكي از برازش قابل قبول مدل  است

 گيري نتيجهو بحث 
نشان داد كه چشم انداز آينده هم نتايج اين مطالعه 

مستقيم هم غيرمستقيم از طريق پذيرش عمل و 
 ختي باعث افزايش سازگاريشنا رواني پذير  انعطاف

شود. از سوي ديگر پذيرش و عمل نيز هم مستقيم  مي
ختي شنا رواني پذير  انعطافهم غيرمستقيم از طريق 

 ها اين يافتهشود. بخشي از  ميباعث افزايش سازگاري 
هيز  و باخو ) 2006يس و همكاران (ها  با ديدگاه

) كه بيانگر اين است كه براي سازگاري با 2002(
ي پذير  انعطافد افزايش و مشكالت نيازمن ها استرس

ختي هستيم، همخوان است. همچنين اين شنا روان
 و اندب )،2014( بونس با مطالعات باند و ها يافته

 ويليامز)، دنشون و 2010كاشدان ()، 1384همكاران (
سانورد برايان و ري )، 2016( برد)، وب و 2016(
  ) همخوان است.2016(

ثير أسي تطور كلي مطالعات كمتري براي برر به
ختي بر سازگاري مادران كودكان شنا روان  انعطاف

ي ها اما اكثر پژوهش ،توان ذهني انجام شده است كم
ختي بر شنا رواني پذير  انعطافثير أاخير بيانگر ت

ي ها ي مختلف سالمت روان و كاهش آسيبها جنبه
در رابطه با ). 2016وب و برد، ختي است (شنا روان

ختي شنا رواني پذير  نعطافاثير أتبيين و دليل ت
ي باعث افزايش پذير  انعطافدهد كه  ميشواهد نشان 

شود.  ميافراد در برخورد با مشكالت رواني  ةتوان مقابل
)، و 1981به اعتقاد بيلينگز، و موس (در همين راستا 

 عامل يپذير  انعطاف، )1984( الزوروس و فولكمن
 شنق .است مشكالت رواني و استرس بين ميانجي
مشكالت رواني به علت توانايي فرد براي  در استرس

 عامل عنوان بهها  مهارت اين و استرس است با مقابله
در  .شوند مي مطرح مشكالت و استرس بين ميانجي
 هاي مقابله با مشكل مستقيماً راه پذير  انعطافافراد 

هاي مناسب  با يافتن راه حل بررسي شده و معموالً
ها  ها و دغدغه اهش نگرانيبراي مشكل رضايت و ك

پذيري شناختي  گردد. در واقع اتعطاف ايجاد مي
به منظور مقابله با موقعيت استرس در را امكانات الزم 

هاي  دهد. اين حالت تمام توانايي اختيار فرد قرار مي
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مثبت و حل مساله  ةبالقوه فرد را براي مقابل
هد. د خواند و احتمال موفقيت وي را افزايش مي فرامي
شناختي از طريق تغيير نگرش افراد   انعطافلذا 

بخشد.  ميا را بهبود ة آنههاي حل مسال مهارت
 ختيشنا روان يناپذير  انعطافتوان گفت  ميهمچنين 

شود شخص  مي باعث كه است ذهني فرايندهاي شامل
 يك اين .مدار گرفتار شود در رنج و راهبردهاي هيجان

اغلب نشان  كه استني در بيماران روا فراگير اتفاق
 طريق از ختيشنا روان يناپذير  انعطاف ةدهند

 اجتنابي راهبردهاي بر تكيه يا دلبستگي رفتارهاي
 ).2006هايس و لوما، است ( استرس مديريت براي

از سوي ديگر نتايج اين مطالعه نشان داد كه 
در افزايش سازگاري و   ميپذيرش و عمل عامل مه

هيز و  ةاين نتايج با نظري .باشد ميي پذير  انعطاف
ي پذير  انعطافدهند  ميكه نشان  همكاران

ختي نيازمند پذيرش ذهني و عمل متعهدانه شنا روان
). 2004هايس و استروزال، باشد ( مياست، همخوان 
 دست آمده با مطالعات باچ وه ي بها همچنين يافته

 الينبرگ و ،)2014، (فيكواولس و ، )2002يز (ها 
) همخوان 2017( دوناس)، پتس و 2017( فمنها 

است. اين مطالعات هرچند به صورت توصيفي نشان 
دهند  ميثير پذيرش و عمل نيستند اما نشان أت ةدهند

كه آموزش و مداخالت مبتني بر پذيرش عمل 
ختي را افزايش داده و شنا رواني پذير  انعطافتواند  مي

 ختي و افزايش سالمتشنا روانباعث كاهش مشكالت 
روان و كيفيت زندگي افراد شود. در رابطه با اين 

 و شپذير) معتقدند 2004دسي ( و نياثيرگذاري راأت
 به ستا ممكن ،شود ميعمل كه مانع اجتناب تجربي 

 رفكاا و منفي ريفتار يلگوهاا تعديل در دممر
 ينا و كمك نموده يپذير  انعطافو افزايش  توماتيكا
 با مرتبط مثبت ياهرفتار تنظيم به منجر نيز مرا

هايس و شود ( مياز جمله سازگاري  سالمتي
 از طريق درك واقعي ). در اين حالت2004استروزال، 

 در را مثبتي اتتغيير نداميتو آنها شپذير و تتجربيا
، و دسي نيارانمايد ( ديجاا بهزيستي و ريگازسا

 گاهيآ و توجه يشافزا نچو گفت انتو مي ).2004
 از عملي تتمايال و تناهيجا ر،فكاا به نسبت

 باعث و ستا عمل و شپذير مثبت يجنبهها
 يها  حالت و نهراگازسا يهارفتار نشد هماهنگ

 نايياتو دبهبو حتي ،دشو مي مثبت شناختي روان
 و جتماعيا و ادينفرا يها فعاليت جهتدر  ديفر

 ).2010ترد، دارد ( پي در را ها فعاليت ينا به عالقه
انداز  ثيرگذاري چشمأت ،عهاز ديگر نتايج اين مطال
ي و سازگاري پذير  انعطافآينده بر پذيرش و عمل، 

زيمباردو و  ةها با نظري ختي است. اين يافتهشنا روان
 ة) همخوان است. با توجه به نظري1999بويد (

ي و پذيرش پذير  انعطافسازگاري،  ،زيمباردو و بويد
دهد مگر اينكه فرد براي آينده خويش  ميذهني رخ ن

ي ها با يافتهاين نتايج انداز روشني ترسيم نمايد.  چشم
)، چن و 2017مطالعات گارسيا، نيما و ليندسكار (

از نظر زيمباردو  همخوان است. نيز )2016همكاران (
 آينده ) چشم انداز2016( به نقل از دنشام و بويد

 براي فرد آن اساس بر كه است نگرشي بازنمايي
 تالش آينده در هاييامتياز و ها هدف به رسيدن

 برايهاي فرد  انداز آينده به تالش چشمكند.  مي
رسيدن به اهداف و امتيازهايي در آينده اشاره داشته 

تواند بر پيشرفت افراد يا عوامل ديگر تأثيرگذار  ميكه 
به آينده  نگاهفقدان ). 2001سمن، ها شل وباشد (

 بر يثيرات ناخوشايندأت ،درون يك فرد يا جامعه
حيات و افكار و اخالقيات و كالً رفتار اجتماعي رو

تالش زيستن، نگراني و  تفكر و بدون. دگذار مي
اضطراب داشتن و نااميد بودن از نتايج و پيامدهاي آن 

 )2008يس و همكاران (ها  از سوي ديگر است.
ي قالبي در ترس از آينده يا ها معتقدند شناخت

د نامنعطف شود كه افرا ميتصويرسازي گذشته باعث 
بوده و از پذيرش فرايندهاي ذهني خود اجتناب 

 ياه هرسد كاهش نمر مينمايند. بنابراين به نظر 
توان ذهني كه  انداز آينده در مادران كودكان كم چشم

ميدي و عدم هدف گذاري در آينده رخ به دليل نو
دهد، با قرار دادن فرد در گذشته و عدم حضور در  مي
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پذيرش رخدادهاي جاري و باعث كاهش  زمان حال
 شود.  ميختي شنا رواني پذير  انعطافدر نتيجه كاهش 

طور كلي در تبيين نتايج اين مطالعه و مدل  به
 توان گفت ميي تجربي ها نظري برازش يافته با داده

توان ذهني فرزند خود را دور از  مادران كودكان كم كه
آل را  دانند و رسيدن به فرزندي ايده مييشان ها آرمان

كنند. در نتيجه آنها  مينيز براي خود غيرممكن تصور 
عدم رضايت و كاهش خلق را در خود احساس 

د كه نسبت به شو مينمايند. اين مسئله باعث  مي
اين امر  ةانداز روشني نداشته باشند. نتيج ينده چشمآ

تجارب عاطفي ناخوشايند، عدم پذيرش زندگي و 
عمل در آنها  اجتناب تجربي است. عدم پذيرش و

گردد تا توان تغيير و اصالح تجارب عاطفي  ميباعث 
اين افراد كنترل اندكي  .ناخوشايند را در خود نبينند

توانند توجه و  ميبر افكار و ذهن خود داشته و ن
 كه توان گفت مي. بنابراين كنندتمركزشان را كنترل 

ي كمتري را نيز نسبت به اتفاقات و پذير  انعطاف
توانند  مين هازندگي خواهند داشت. آن رخدادهاي

يشان را از مسائل تغيير دهند و تعبير و ها ارزيابي
دارند كه آنها را از  ميپايدار و مقاو ةتفسيرهاي بدبينان

 ةاز دامن هادارد. آن ميهرگونه ارزيابي مجدد باز 
هاي محدودي برخوردارند و در مواجهه با  پاسخ

بت و سطحي پاسخ مشكالت و مسائل خود به شكلي ثا
دهند. ثابت و سطحي پاسخ دادن نيز به معناي  مي

 گردد.  ميقلمداد  هاعدم سازگاري آن
توان به  ي اين پژوهش ميها از جمله محدوديت

گيري تصادفي، به  عدم امكان استفاده از روش نمونه
مادران  ةيي همچون عدم دسترسي به همها علت

ة ايل همتوان ذهني و همچنين عدم تم كودكان كم
بسياري از  ؛، اشاره كردبه شركت در مطالعه مادران

زياد، نداشتن  ةيي همچون مشغلها اين مادران به علت
ي نامتعارف و ها سواد كافي و ترس از گرفتن برچسب

هايي  راغب به شركت در چنين بررسي هاي ديگر، علت
لذا از روش نمونه گيري در دسترس استفاده  ،نبودند

 شد.

 كه شود ميپيشنهاد  ،نتايج اين پژوهش وجه بهتبا 
 بهبوداعمال مداخالت جهت  ةيي در زمينها پژوهش
 با انداز زمان آينده چشم و عمل و پذيرش
 مادران در سازگاري و ختيشنا رواني پذير  انعطاف
 توان با استفاده مي .انجام شودذهني  توان كم كودكان

وي راخالتي در مدارس كودكان استثنايي چنين مد از
بهبودي و سازگاري زيادي را براي اين افراد به  والدين،

 ها در والدين هارمغان آورد. بررسي اثر اين گونه مداخل
توان ذهني نيز  سازگاري و عمل كودكان كم بر

ي حائز اهميت و كاربردي ها تواند از جمله پژوهش مي
 و پيشنهادي پژوهش حاضر باشد. 

 كه توان گفت يما توجه به نتايج به دست آمده ب
طور  انداز زمان آينده و پذيرش و عمل هم به چشم

طور غيرمستقيم باعث افزايش  مستقيم هم به
توان گفت مادران كودكان  ميشود. لذا  ميسازگاري 

توان ذهني با توجه به ميزان پذيرش عمل و  كم
ختي در سازگاري متفاوتند و شنا رواني پذير  انعطاف

توان  مياين متغيرها  يارتقابا اعمال مداخالتي جهت 
توان ذهني   به افزايش سازگاري در مادران كودكان كم

 .كمك كرد
 ها نوشت پي

1. psychological flexibility 
2. committed action 
3. Feeling unmoored 
4. Fit indexes 
5. Root Mean Square Error of Approximation 
6. Comparative Fit Index 
7. Goodness of Fit Index 
8. Normed Fit Index 
9. Non-Normed Fit Index 
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