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فرهنگی و تجارب هشیارانه درون  –اجتماعی  –دار شدن از منابع پیچیده زیستی تمایل به بچه

یابد، بلکه زن نیز دستخوش ری نه تنها جنین تحول میگیرد. در فرایند بارداروانی نشأت می

در این دوره عواملی چون . گردد، خواه جسمانی و خواه روانشناختی، میهاییدگرگونی

. توانند در حل بحران ها و مواجه شدن با آنها تأثیرگذار باشندشخصیت و درک از خود می

میزان خودآگاهی او در اولین دوره ، تعیین رابطه بین تیپ شخصیتی مادر و این مقاله هدف

، عواملی چون تیپ یدانیباشد. در این تحقیق با اذعان به مطالعات تجربی و مبارداری می

شخصیتی و خودآگاهی مورد بررسی قرار گرفت. مبنای نظری تحقیق، نظریه های خودآگاهی 

نوع باشند. در مبحث روش تحقیق، روش تحقیق از راجرز و تیپ شخصیتی یونگ می

های خودآگاهی راجرز و پرسشنامه تیپ شخصیتی آیزنک به عنوان همبستگی و پرسشنامه

مناسب ترین ابزار برای گردآوری و تحلیل اطالعات مورد نیاز این تحقیق استفاده شده است. 

شهر تهران و حجم نمونه نیز براساس فرمول  ل زنان باردار در اولین بارداریجمعیت آماری شام

ای انتخاب نفر برآورده شده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه 022کوکران 

دست آمده نشانگر رابطه بین تیپ شخصیتی و میزان خودآگاهی ه شدند. در مجموع، نتایج ب

 باشد.مادر در اولین بارداری می
 

 .، تیپ شخصیتیبارداری، خود، خودآگاهی، شخصیت واژگان کليدی:

 مقدمه

                                                 
 mastoorehsedaghat@yahoo.comدکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه دولتی باکو )نویسنده مسئول(.  -1

 ggurbanova@yandex.ruدکترای روانشناسی عمومی، دانشگاه  دولتی باکو   -0



 
 

2    
، شماره پنجمسال  فصلنامه

 39زمستان ، 02

فرهنگ مشاوره و روان 

 درمانی
فرهنگی و تجارب هشیارانه درون  -اجتماعی -دار شدن از منابع پیچیده زیستیتمایل به بچه

بلکه زن نیز دستخوش ، یابدرداری نه تنها جنین تحول می. در فرایند باگیردروانی نشأت می

های . در راستای سپری شدن ماهگردد، میهایی، خواه جسمانی و خواه روانشناختیدگرگونی

گذارد. اضطراب و نگرانی در خاص این دوره را نیز پشت سر می بارداری زن مراحل عاطفی

. اوایل دوره و وضع حمل دوره بارداری شایع استمورد سالمت جنین و ترس از درد زایمان 

. زن در این دوره از ان کلی سازش در خالل بارداری استپس از تولد به منزله بخشی از بحر

و  «مادر»زن و مرد مقام  ،پس از تولد کودک کندمیمراحل روانشناختی خاصی نیز گذر 

و ایفاگران این نقش متعالی تحول شناختی و جسمانی کودک را بر  کنندمیی را احراز «پدر»

که در طی دوران  ،های والدیآنان در ایفای نقش جدید خود از انگاره گیرند.میعهده 

حو مطلوب نیازمند پذیرش ایفای نقش مادری به ن گیرند.میکمک  ،اندکودکی درونی کرده

 (.1991 ،1لیف)این نقش از سوی مادر است و فرایند ایفای این نقش واجد مراحلی است 

در این فرایند نه تنها جنین تحول  .است «فرایند»بلکه یک  ،نیست «وضعیت»بارداری یک 

زن هم رسد، بلکه ای از پیش تعیین شده به رشد یافتگی مییابد و به تدریج طبق برنامهمی

زن در عین حال از تجربیات بارداری و از احساساتش درباره  .شودهایی میدستخوش دگرگونی

از لحاظ جسمانی نیز زن دستخوش تغییرات زمان بندی شده نظیر  پذیرد.میاین تجربیات اثر 

مادر شدن از  .گرددها میتغییر بافت و رشد سینه ،بزرگ شدن منظم رحم از شش هفتگی

کسالت اول  ،زن احساساتی نظیر تهوع پذیرد.میهورمونی و سوخت سازی نیز تأثیر  فرایندهای

های بدنی واجد تفسیرهای بدین ترتیب نشانه کند.میتعریق را تجربه  ،افزایش ترشح بزاق ،صبح

 ،لیف)دهند ترس را تقلیل یا افزایش می ،روانی هستند و بر عکس حاالت عاطفی نظیر اضطراب

1991). 

                                                 
1. Lif 
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رسند که نیاز به داشتن فرزند را احساس ای میها در طی زندگی خود به نقطهوجاکثر ز

تمایل به بچه دار شدن روزنه امیدی است برای تولد دوباره خویش؛ تغییر در دنیای  کنند.می

 .یکنواخت و کسالت آور و یا تأمین هر آنچه که پدر و مادر در اشتیاق آن هستند

 تعریف محکمی عقاید و باورها ،تصورات تمام صورت به دتوانمی خود مفهوم ،از طرفی

 قرار تأثیر تحت را دیگران با او روابط و بوده خویش از فرد اطالعات یسازنده که شود

 .دهدمی

 با او هایتعامل ،او هایتوانایی و خاص هایویژگی از فرد تصورات شامل ،خود مفهوم

 او هایآرمان و اهداف ،بوده اعیان و تجربیات اب ارتباط در که او هایارزش و محیط و مردم

 .(1991 ،لیف) شدبامی

توجه  ،به تأثیر عوامل مختلف بر بارداری و تأثیر این عوامل بر جنین ،های اخیردر سال

کند خودآگاهی و شناخت و محاسبه نفس به انسان کمک می ،در بعد فردی .زیادی شده است

سرمایه منحصر به فرد حیات را که  وات را از دست ندهد ها و استعدادها و امکانکه انرژی

را در راه کمال و رشد  آن ،ز دست ندادههرگز حتی یک لحظه از آن تکرار نخواهد شد، ا

حیات شخصی و تصفیه حیات کمالی اجتماع به کار اندازد. انسان وقتی به خویشتن آگاهی 

تواند اختیار آگاه از خویشتن هرگز نمیتواند خود را متحول و دگرگون کند. انسان نادارد می

خویشتن را داشته باشد. انسانی که خود را نمی شناسد یک انسان نابالغ است و عوامل خارج او 

 .(0222 ،1پتری) کشاندسوی می را به این و آن

تالش برای خودآگاهی در اولین دوره بارداری از دو نظر دارای اهمیت و  ،به هر حال

بدین معنی که مادردر اولین  .ز نظر خود فرد و دیگری از نظر اجتماعیکی ا ،ارزش است

های درون خود نسبت به بارداریش با آشنا شدن با دنیای درون خود، شناختن خود، حل تعارض

شرایط جدید و فراهم آوردن امکانات استفاده از استعدادهای نهفته خود به رشد کامل 

                                                 
1. Petri 
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فرهنگ مشاوره و روان 

 درمانی
به عنوان یک انسان کامل و برخوردار از حس  کند، به این ترتیبشخصیت خود کمک می

تواند به بهبود نقش مادری خود کمک کند که در این صورت تفاهم در اجتماع خود، می

 فرزندی سالم را به جامعه تحویل می دهد.

خودآگاهی مجموعه کلی باورهای فرد در زمینه اسنادهای شخصی وی راجع به خودش 

این ارزشیابی ناشی از  .از شخصیت خویش است است. خودآگاهی ارزشیابی کلی فرد

در نتیجه  .آوریمهای رفتاری خود به عمل میاز ویژگی ای است که معموالًهای ذهنیزشیابیار

  (.0221، 1دمبو)خود پنداره ممکن است مثبت یا منفی باشد

ثر تواند در کنارآمدن با بحران بارداری مؤاز عوامل مهمی که می ،عالوه بر خودآگاهی

  .شخصیت است ،باشد

 به شناسی،روان در و شده گرفته اثر یا نقش معنای به« توپس» یونانی کلمه از« تیپ» مفهوم

 مجزا همدیگر از را هاآدم که است خاصی شناختیروان و جسمی ویژه خصوصیات معنای

 و فتارهار شوند،می شناسایی« تیپ» یک تحت که هاآدم از ایمجموعه دیگر، بیان به. کندمی

. است یکسان هم با وبیش کم نیز هاآن بدنی هایواکنش و دارند یامشابه تقریباً هایاندیشه

 هایتیپ تشخیص از هدف شخصیت ساخت مجموعه یا واکنش هایشیوه مجموعه یعنی یپت

 روانی و جسمی هایویژگی که است این هاشخصیت مختلف انواع بندیطبقه یا شخصیتی

 .(0222 ،0بایراموا)د گیر قرار مطالعه مورد ،آنها رابطه صوصاًمخ ،هاانسان

 ،بارداری کنونی ،زنان متفاوت است، و در هر زن تجربه هر زن از بارداری با تجربه سایر

 به عبارتی با باور به اصل منحصر به فرد بودن هر یک از .با بارداری بعدی و قبلی او فرق دارد

 .دهدعاطفی و شرایط جسمی متفاوتی برای هر فرد روی می بارداری هم در چارچوب ،آدمیان

شاغل بودن یا )وضعیت اقتصادی مادر میزان تحصیالت او و  ،سن مادر همچنین عواملی نظیر

از این رو جای شگفتی  .در کسب تجارب مادر تأثیر به سزایی دارند) شاغل بودن مادرغیر

                                                 
1 Dembo 

2. Bayramova 
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و هر  ندشومیخود به گونه خاصی مواجه با این فرایند در زندگی  زناننیست که هر یک از 

سؤال اصلی این است که آیا بین  ،بر این اساس .کندمیکس با بارداری به نحو خاصی رفتار 

 ؟ رابطه وجود دارد در اولین دوره بارداریمادر  شخصیتی میزان خودآگاهی و تیپ

برای  از جهت بقازایش  .است یبارداری و تولد رویدادی اجتماعی و زیست شناخت

اگر زنان از بارداری جلوگیری  ،. در هر جامعهدارای اهمیت استرای فرد انسان و باجتماع 

ها به منظور حصول اطمینان در رود از این رو تمام فرهنگآن جامعه رو به مرگ می ،کنند

 . کنندمیابزارهایی را فراهم  ،استمرار تولید مثل

زیرا بارداری  ،شودمحسوب می «یافتگیبحران رشد»روانشناختی بارداری  دیدگاهاز 

 .شودلزامات مربوط به آن منتهی میها و امرحله حساسی است که به مادری با تمام مسئولیت

قابل  ،های بحرانی می نامدهای حساس زندگی که اریکسون آن را دورهبارداری با سایر دوره

 (. 0220 ،1)ندلسون مقایسه است

 0به اعتقاد دویچ ،رود ولیرانی در زندگی زن به شمار میهر چند بارداری به منزله بح

بیان تحقق خویش و خود  .ترین آرزوی زن استترین و قوی( بارداری تحقق ژرف1991)

را  از خودوعمل خالقی است که به بسیاری از زنان فرصت کشف مسیرهای تازه  واقعی

اشتغاالت زن افزایش  ،دهدمی تحت تأثیر تغییرات اولیه که در خالل بارداری رخ .بخشدمی

بیگانه بخشی از  یءکه ش کندمیاین حس را تقویت برای مادر  جنین حرکات  در آغاز .یابدمی

 ،این موضوع فرایندی دوسویه است .خود است و جنین به منزله موجودی واقعی درک می شود

به تغییر هویت زن  ،مستلزم ایجاد ارتباط جدیدی با کودک است و از سوی دیگر ،زیرا از یکسو

. با توجه به اینکه بارداری به عنوان یکی مهمترین تغییرات در زندگی هر زن به گرددمنتهی می

 باشد، لذا بررسیجسمانی می –آید و در عین حال این دوره توأم با تغییرات روحی حساب می

 رابطه خودآگاهی و تیپ شخصیتی در دوران بارداری ضرورت دارد.  
                                                 
1. Nedelson 

2. Dwich 
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فرهنگ مشاوره و روان 

 درمانی
دهد که بارداری و عوامل تأثیرگذار بر آن در ایران بسیار لعات داخلی نشان میمرور مطا

در  ،انجام داده است دیده شده (1839)ای که یزدانی در مطالعهمورد برسی قرار گرفته است. 

و صمیمانه را از همسر  اقتصادی -مادرانی که برای اولین بار باردار شده اند و حمایت اجتماعی

 .بیشتری داشتند از زندگی و مادر شدن احساس رضایتکردند عموماً ریافت میو اطرافیان د

همچنین این حمایت در کاهش استرس وافسردگی و ایجاد عزت نفس و درک خود مادر مؤثر 

 (. 1839بوده است )یزدانی، 

 (،شخصیت مادر)مادری مستقیماً از مادر دهد که نشان می (1831)اسفندیاری نتایج تحقیق 

 خاص طور به -دارد بر در را والد -تری که ارتباط کودکو از متن اجتماعی وسیع کودک

 این عالوه به .شودمی ناشی -والدین ایحرفه تجارب ،اجتماعی های شبکه ،زناشویی ارتباط

های بکهش ،زناشویی هایارتباط ،والدین تحولی تاریخچه که دارد تکیه فرض این بر الگو

کلی سالمت روان شناختی والدین اثر شاغل و شخصیت و به طورم ،اجتماعی و اقتصادی

 .گذارند و بدین ترتیب بر کنش والدین و به نوبه خود بر تحول کودک مؤثرندمی

پنداره زنان در دوره بارداری در بررسی خود»با عنوان  (1892) ای که نصیریدر مطالعه

دست آمده از تحقیق حاکی از  نتایج به ،دارداظهار می ،انجام داده است «82-02سنین 

بارداری و فرزندآوری به  .های عمیق اجتماعی و روانشناختی در دوران بارداری استدگرگونی

 بین و روانی -منزله بحران زندگی یا انتقال زندگی که مستلزم بازسازماندهی و سازش درون

امل متعددی در عو .طلبدنقش جدیدی از زن می ،حراز مقام مادریا .است ادراکی و شخصی

سن مادر به هنگام اولین  ،اجتماع ،این عوامل شامل فرهنگ .پذیرش نقش مادری مؤثرند

و خصوصیات  ،مفهوم خودپنداره ،حمایت اجتماعی ،اضطراب ،درک تولد کودک ،زایمان

  باشد.روانی مادر می

یقی که در تحق .اندمطالعات خارجی متعددی از ابعاد مختلف این مسأله را بررسی کرده

دهند که خودکارآمدی نتایج چنین نشان می ،اندمنینگ و رایت روی زنان باردار انجام داده

تواند درد هنگام زایمان را کاهش دهد؛ زنان بارداری که به آنها تمرین تنفس برای ادراکی می
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 بر حسب میزان کنترلی که معتقد بودند بر درد خود ،کاهش دادن درد زایمان داده شده بود

در خالل  ،خودکارآمدی ادراکی آنها باالتر بودهر قدر  .با یکدیگر تفاوت داشتند ،دارند

توانستند درد را تحمل مدت زمان بیشتری می ،پیش از تقاضای داروهای کاهنده درد ،آبستنی

به داروهای کاهنده درد کمتری نیاز  ،به عالوه هر چقدر که خودکارآمدی باالتر بود .کنند

  .(0221 ،1ینگمن)داشتند 

به منظور بررسی رابطه خودپنداری در دوران بارداری  (0220)0در پژوهشی که توسط وارنا

گیری نفر بودند که با روش نمونه 92اعضای گروه نمونه  ،رداری صورت گرفتهاو قبل از ب

آوری اطالعات جمع. شدندهای تصادفی انتخابگیری از روشای با بهرهای چند مرحلهخوشه

ز طریق مقیاس خودپنداری راجرز، پرسشنامه نگرش به خود، پرسشنامه مشخصات فردی جهت ا

دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل رگرسیون ه تجزیه و تحلیل اطالعات ب

های ویژگیو  هبین خودپندار تحقیق حاکی از رابطهنتایج  .ه استچند متغیری استفاده گردید

 .رابطه معنی دار وجود دارداری باردفردی در دوران 

و  8کارول د سالمت روان در دوره بارداری کهر تحقیقی با عنوان حرمت خود و ابعاد

نتایج به دست  .مادر باردار را مورد بررسی قرار دادند 12 ،اندجام دادهان (0221) همکارانش

چنین تفاوت معنی هم .دار بین حرمت خود و سالمت روان بوده استآمده نشانگر رابطه معنی

 دار بین متغیرهای حرمت خود و افسردگی وخیم در دوره بارداری نشان داده شده است.

در مادرانی که  ،نتایج نشان دادهانجام داده است  (0229) 9رافمنکه دیگر ای در مطالعه

ت اند و حمایت اجتماعی و صمیمانه را از همسر و اطرافیان دریافبرای اولین بار باردار شده

همچنین این حمایت  .بیشتری داشتند از زندگی و مادر شدن احساس رضایتکردند عموماً می

                                                 
1. Maning  

2. Varena 

3. Karol 

4. Raphman 
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 ،رافمن)در کاهش استرس و افسردگی و ایجاد عزت نفس و درک خود مادر مؤثر بوده است 

0229 (.  

 در همسر اجتماعی -اقتصادی حمایتو خارجی نشان می دهد که  بررسی مطالعات داخلی

 عواملی مادری نقش پذیرش در .است مؤثر بسیار خود از درک و مادر فسن عزت باالرفتن

در  .استثر مؤمفهوم خودپنداره  ،او اجتماعی -اقتصادی پایگاه ،مادر سن ،مادر شخصیت چون

خودآگاهی و تیپ شخصیتی مادر در دوران بارداری پرداخته شده  مطالعه حاضر به تعیین رابطه

  .است

باشد و ر آن از مهمترین دوران زندگی هر زن در روانشناسی میبارداری و عوامل مؤثر ب

به نظر  .های مختلف این مفهوم مطرح شده استها و نظریات مختلفی در مورد جنبهدیدگاه

داشتن کودک و تجربه ارتباط با یک مرد در  .مادری برای زنان ارزشمند است (1991) 1چادوو

 نفوذ اجتماعی جهان بر روانی -سازد تا با ساخت ارتباطی دروناو را قادر می ،این بافت

به حل مجدد عقده ادیپ  ،آوردمقام مادری را به دست میبه عبارتی  .باشد داشته ایدوباره

 .(1991،وچادو)اقدام ورزد 

بر دشواری مادر شدن زنی که ضرورتاً قادر نیست تا باور شکل یافته  (0220)0داینراشتاین 

بحث  .تکیه دارد ،هراسداز زنانگی را مناسب کند و هنوز از قدرت مادری می اولیه خود

 (.0220 ،داینراشتاین)داینراشتاین بر اهمیت بررسی جایگاه مادری در نزد زنان است 

نیزاین نکته تأکید می ورزد که تغییرات بسیاری به دنبال بارداری رخ  (1999) 8کریستوا

ی اولیه به مادر خویش را کشف کند و برای مادری ارج زن ممکن است وابستگ .خواهد داد

و مادری بیش از تولید  کنندمیقائل شود و بدین ترتیب زنان تصویر جدیدی از مادری خلق 

می گوید که درصد بسیاری از زنان برای  (0222) 9مایز .مثل به منزله آفرینش تلقی می گردد

                                                 
1. Chadvoo 

2. Dainerstain 

3. Cristova 

4. Mayes 
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در هر یک از  کنند.میخی موارد شدید تلقی مادر شدن را بحرانی متوسط و در بر ،اولین بار

 .گرددهای زندگی مواجهه موفقیت آمیز با بحران به سطح کامل تری از رفتار منتهی میبحران

شود به به طور موفقیت آمیزی حل می (همانند بحران بارداری و مادری)ای که بحران درجه

های دفاعی مکانیزم ،قبل از بحران سطح عملکرد ،درک موقعیت به طور واقعی ،عواملی از قبیل

سطح اضطراب وتنش، منافع  های قبلی،موفقیت یا شکست در برخورد با بحران ،قابل دسترس

قابل دسترس فرد مثل دریافت حمایت از سوی دیگران و توانایی بهره گیری از آن منافع و 

 . (0222 ،)مایز استحکام شخصیت بستگی دارد

هیجانات و  ،بر این فرض استوار است که افراد بازخوردها (0191) 1نظریه ادراک خود بم

وی  .یابندسایر حاالت روانی خود را تا حدودی با استنتاج از مشاهده رفتار خودشان در می

بم و شاختر معتقدند  کند.میمعتقد است آدمی بازخوردهایش را با مشاهده رفتار خود کسب 

 (.0222 ،پتری)نمی شناسیم  تمان را مستقیماًساسات یا هیجانااح ،هاکه ما اغلب نگرش

راجرز معتقد بود که مردم اساساً  .تأکید اساسی دارد «شخصیت»بر  «خود»اجرز بر نقش ر

ک آگاهانه از خود و جهان تجربی خود کنترل اموجوداتی منطقی هستند که به وسیله ادر

توانند در می ،دوران کودکی هایبه ویژه تجربه ،های گذشتهکه تجربه پذیردمیاو  .شوندمی

ها و او مصر است که احساس ،شیوه درک مردم از جهان خود و از خود تأثیر داشته باشند

بر طبق  .های شخصیت او برخوردارندعواطف کنونی شخص از اهمیت بیشتری در پویایی

بیشتر  (ندایعنی به ادراک درستی از خود رسیده)پذیرند مطالعات راجرز افرادی که خود را می

 (.0222 ،0شولتز)احتمال دارد پذیرای دیگران باشند تا کسانی که خودپذیرا نیستند 

و واکنش نسبت به جهان پیرامون مان به وسیله  قسمت اعظم ادراک هشیار ،از نظر یونگ

یونگ اعتقاد داشت که زیست مایه  .شودتعیین می 1درون گرایی و 8های برون گرایینگرش

                                                 
1. Bem 

2. Sholtz 

3. extraversion 
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رت بیرونی و به سوی جهان خارج و یا به صورت درونی و به سوی خویشتن تواند به صومی

یعنی بعضی از افراد درون گرا هستند که تا حدودی گوشه گیر و اغلب خجالتی  .جریان یابد

آمیزتر و از لحاظ اجتماعی مردم ،گراها پذیراتراز طرف دیگر برون .بوده و به خود تمرکز دارند

ولی تنها یکی  ،هر شخصی زمینه و قابلیت هر دو نگرش را دارد ،ونگطبق نظر ی .پرخاشگرترند

 .(1999 ،0یونگ)شود از آنها بارز و غالب می

آیزنک در نخستین تحقیقات خود به دو بعد اولی دست یافت و بیشتر تاکید وی بر روی 

وع شخصیتی آیزنک معتقد بود که به وسیله ترکیب این دو بعد، افراد به چهار ن. این دو بعد بود

گرای گرای باثبات، برونثبات، برونگرای بیگرای باثبات، دروندرون: شونداصلی تقسیم می

به اعتقاد آیزنک . های بخصوصی استهر کدام از این انواع شخصیت، دارای ویژگی. ثباتبی

ثیر سیستم أتحت ت - گرایانروند .هستند هاییهای شخصیتی دارای ویژگیهر یک از تیپ

احساسات خود را . پذیری زیاد استها برای تحریکاستعداد سرشتی آن. بی مرکزی هستندعص

کنند تا از تحریکات، تغییرات و بسیاری از کنند و معموال کوشش میبه خوبی مهار می

قابل اعتماد و غیر . خوددار، آرام و محتاط هستند. کنندهای اجتماعی اجتناب فعالیت

  (.1999، 8)اتکینسون رهای اخالقی ارزش زیادی قایلندپرخاشگرند و برای هنجا

پذیری ها برای تحریکاستعداد آن. عصبی مرکزی هستندثیر سیستمأتحت ت - گرایانبرون

بینی و نیاز به طلبی، برانگیختگی، خوشهای جامعهآیزنک این افراد را با مشخصه. کم است

سیار دچار تغییرات خلقی و پرخاشگری گراها ببرون. کندمحرک و تغییر محیط تعریف می

برند و ها لذت میمندند، از میهمانیبه بودن در جمع عالقه. قابل اعتماد نیستند شوند و معموالًمی

 (.همان منبع) دزننزیاد حرف می

 : ق فرضیه اصلی تحقیق عبارت است ازهای فوبر مبنای تئوری

                                                                                                                        
1. introversion 

2. Yung 

3. Atkinson 
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 .طه وجود داردبین میزان خودآگاهی مادر و تیپ شخصیتی او راب

 روش شناسی 

 92-02جامعه آماری در این پژوهش مشتمل بر زنان  .ای توصیفی  استمطالعه ،پژوهش حاضر

نفر برآورد شد و روش نمونه  022مونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ن .ساله تهرانی است

میزان خودآگاهی  برای تعیین .ها پرسشنامه بودگیری خوشه ای است. تکنیک جمع آوری داده

پرسشنامه تیپ شخصیتی آ و ب »و  «پرسشنامه خودآگاهی راجرز» از ،و نوع تیپ شخصیتی

 هایآزمون از گیری اندازه مقیاس به توجه با فرضیات آزمون در استفاده شده است. «آیزنک

 تحقیق استفاده متغیرهای همبستگی شدت برای همبستگی ضریب و متغیرها رابطه برای مناسب

پایایی این آزمون باالتر  .باشدسؤال می 01شامل  «پرسشنامه تیپ شخصیتی آ و ب» .است هشد

 .محاسبه شده است 32/2بوده است و روایی آن به روش سازه همگرا باالتر از  12/2از 
 

 ها یافته

 SPSSاز نرم افزار آماری  ،های استنباطیهای توصیفی و هم دادههم داده ،برای تحلیل داده ها

اکثر  به این صورت است که شناختی جمعیت هایویژگی نتایج حاصل از .استفاده شده است

 ،گروه سنی مشاهده شدهو کمترین  (درصد 99)اند سال قرار داشته 82-01 مادران در سنین بین

دارای تحصیالت دانشگاهی به  اکثر مادران (.درصد 19)سال بوده است  81-81 گروه سنی

درصد  1/08اند و درصد مادران شاغل بوده 1/11 (.درصد 11)اند خصوص لیسانس بوده 

 .باشندغیرشاغل می

تمایل  ،تمایل شدید به تیپ آ)شود تیپ شخصیتی به چهار دسته تقسیم میدر این تحقیق 

 (.تمایل به تیپ ب و تمایل شدید به تیپ ب ،به تیپ آ
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 ها بر حسب تیپ شخصیتی مادرتوزیع فروانی داده. 1جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی 

 

تیپ 

 شخصیتی

 1/12 1/12 1/12 01 تمایل به تیپ آ

 2/89 1/03 1/03 11 تمایل شدید به تیپ آ

 2/19 2/02 2/02 92 تمایل به تیپ ب

 2/122 2/91 2/91 30 تمایل شدید به تیپ ب

  2/122 2/122 022 کل

 

 : باشدب میبه تیپ آ و ب بدین ترتیمیزان تمایل 

 (درصد 1/12)تمایل به تیپ آ  -

 (درصد 1/03)تمایل شدید به آ  -

 (درصد 02)تمایل به تیپ ب  -

  (درصد 91)تمایل شدید به تیپ ب  -

 .اندمادران تیپ شخصیتی ب داشته اکثر با توجه به داده های به دست آمده،

خودآگاهی  ،خودآگاهی باال ،میزان خودآگاهی به چهار دسته خودآگاهی بسیار باال

خودآگاهی پایین و خودآگاهی بسیار پایین تقسیم شده است و اکثر مادران  ،متوسط

  (.درصد 91)اند خودآگاهی متوسط داشته

 رابطه برای مناسب هایآزمون از گیری اندازه مقیاس به توجه با فرضیات آزمون در

نتایج  .است شده تحقیق استفاده متغیرهای همبستگی شدت برای همبستگی ضریب و متغیرها

و در مقایسه  01/011 محاسبه شدهF ا توجه به بو تیپ شخصیتی  آزمون فرضیات خودآگاهی

شود و نتیجه فرض صفر رد می ،بزرگتر شده df =1 و با (21/2) جدول و در سطح F آن با

  .های دو گروه تفاوت معنی دار وجود داردکه حداقل بین میانگینشود گرفته می

تیپ شخصیتی  بین کهتوان گفت میاطمینان  %91با  Fمعنی دار شدن نسبت  با عنایت به

   .رابطه معنی دار وجود دارد (خودآگاهی)درک از خود  ومادر 
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 .درصد از واریانس خودآگاهی را تبیین کرده است 10 مولفه تیپ شخصیتی به تنهایی

 21/2 آگاهی در سطحنظر بر خودشود اثرات تبیین متغیر موردهمان گونه که مالحظه می

 .معنادار است

R= .10    
    

سطح 

معنی 

 داری

 مقدار

2R 

T  ضریب

 استاندارد

(β)  

ضریب 

رگرسیون 
(B)  

سطح 

معنی 

 داری

F  متغیرهای پیش

 بین

 متغیر مالک

تیپ شخصیتی آ  01/011 000. -111/2 -108/2 -19/19 10/2 000.

 و ب 

 خودآگاهی

 

 (،1832)صفارنژاد  (،1810)تایج تحقیقات رضازاده با ن ،حاصل از آزمون فرضیه نتایج

 .باشدهمسو می (1892)نصیری 
 

 نتیجه گیری و بحث 

ها پس از در تهیه و ارائه فرضیات با توجه به نظریات و تحقیقات مطرح شده مرتبط با فرضیه

تایج داده که ن ها را با نظریات مطرح شده تطبیقتکمیل پرسشنامه نتایج حاصله از آزمون فرض

 :زیر حاصل شده است
 

 در مادران تحصیلکرده و شاغل  «تیپ ب»غالب بودن  -1

 هستند (extraversion) مادران با تحصیالت عالی بیشتر دارای شخصیت برون گرا  -

  (.درصد 1/19)

 .هستند (اجتماعی)بیشتر برون گرا  ،زنان با درآمد باال -

 .تأیید شده است ،انجام داده (1831)اسفندیاری این نتایج توسط تحقیقی که  ،همچنین
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   04-53درمادران سنین  «تیپ ب»غالب بودن  -2

یعنی این گروه )اند بوده (درصد 9/19)سال بیشتر دارای تیپ ب  92-81مادران  ،در کل -

  (.از مادران بیشتر برون گرا و اجتماعی هستند

تأیید شده  (1892)نصیری  و (1832)صفارنژاد  این نتیجه توسط تحقیقاتی چون ،همچنین

  . است
 

 باال بودن میزان خودآگاهی  -5

اند که بیانگر بلوغ فکری و ثبات عاطفی در اکثر مادران خودآگاهی متوسط و باال بوده -

  .این زنان است

 

 

 فارسیمنابع 

، حسن رفیعی و همکاران، تهران، شناسیزمینه روان .(4831).ال و همکاراناتکینسون، ریتال

 .441و 443 :جلد دومچاپ پنجم،  ،ارجمند

رش های ارائه شده و تحقیقات انجام شده در زمینه نگبررسی نظریه (.4831).مهتاش  ،اسفندیاری

 :4831( بهار و تابستان 9) ،7 نشریه دانشکده علوم تربیتی .کنونتا 4191خود در امریکا از سال 

14-73. 

 :اول چاپ ارسباران، :تهران ان،همکار و کریمی یوسف ،شخصیت هاینظریه .(4831).دوان  شولتز،

111. 

مرکز  ،ساله تهرانی 11-81بررسی رابطه خودپنداری با بارداری در زنان  (.4831).صفارنژاد، آزاده 

 .473-414 ن :مطالعات زنا

پایان  ،در تهران 81-91پنداره زنان در دوره بارداری در سنین بررسی خود (.4811). بابک نصیری،

 .483-491 :به راهنمایی دکتر احدی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نامه کارشناسی ارشد
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 کارشناسی نامه پایان ،اندمادرانی که برای اولین بار باردار شده خودپنداره بررسی .(4831) .یزدانی

 .84-43 :به راهنمایی دکتر پروین کدیور  ،ارشد
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