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مقایسه عاطفه خود آگاه و تعهد مذهبی در مادران کودکان عقب مانده 

 ذهنی و عادی

 

 2، نازنین هنرپروران1غالمرضا محبت

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ، گروه مشاوره ، مرودشت ، ایران
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 چکیده

انجام  عاطفه خود آگاه با تعهد مذهبی در دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی مقایسهاین پژوهش با هدف 

مادران دانش آموزان کودکان عقب مانده ذهنی و عادی شهرستان فسا بود .  کلیهشامل جامعه آماری پژوهش شده است . 

نفر از مادران کودکان عقب مانده ذهنی به روش نمونه گیری هدفمند از میان مدارس استثنایی  28از بین جامعه آماری 

انتخاب و مورد مطالعه مادران کودکان عادی به روش خوشه ای تک مرحله ای از بین مدارس عادی به تصادف  نفراز 28و

آزمون عاطفه خود آگاه، پرسشنامه های  ازبرای جمع آوری داده ها   .بود علی مقایسه ای طرح پژوهش حاضر  قرار گرفتند.

بعد از جمع آوری و استخراج داده ها، نمرات استفاده شد.  و همکاران  گتوننرتیاتعهّد مذهبی وپرسشنامه  (،و2998تانگنی )

 SPSS افزار آماریا استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره )مانووا( و آزمون تی مستقل به وسیله نرم شرکت کنندگان ب

بین شرم و گناه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی وهمچنین  .یافته های پژوهش نشان داد . مورد تحلیل قرار گرفت

در خصوص ابعاد تعهد  دار وجود دارد.مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی تفاوت معنی  مذهبی بین متوسط تعهد

دار وجود مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی تفاوت معنی  مذهبی بین مولفه های تعهد مذهبی نیز نتایج نشان داد

 .دارد

 

  ب مانده ذهنی و عادیمادران کودکان عق -تعهد مذهبی  -عاطفه خود آگاه  واژگان کلیدی:

 

                                                           
 2- دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و توانبخشی ، دانشگاه آزاداسالمی واحد مرودشت،گروه مشاوره،مرودشت،ایران

  2- استادیاردانشگاه ،دانشگاه آزاداسالمی واحد مرودشت،گروه مشاوره،مرودشت،ایران
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