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تمایل به بچهدار شدن از منابع پیچیده زیستی – اجتماعی – فرهنگی و تجارب هشیارانه درون
روانی نشأت میگیرد .در فرایند بارداری نه تنها جنین تحول مییابد ،بلکه زن نیز دستخوش
دگرگونیهایی ،خواه جسمانی و خواه روانشناختی ،میگردد .در این دوره عواملی چون
شخصیت و درک از خود میتوانند در حل بحران ها و مواجه شدن با آنها تأثیرگذار باشند.
هدف این مقاله ،تعیین رابطه بین تیپ شخصیتی مادر و میزان خودآگاهی او در اولین دوره
بارداری میباشد .در این تحقیق با اذعان به مطالعات تجربی و میدانی ،عواملی چون تیپ
شخصیتی و خودآگاهی مورد بررسی قرار گرفت .مبنای نظری تحقیق ،نظریه های خودآگاهی
راجرز و تیپ شخصیتی یونگ میباشند .در مبحث روش تحقیق ،روش تحقیق از نوع
همبستگی و پرسشنامههای خودآگاهی راجرز و پرسشنامه تیپ شخصیتی آیزنک به عنوان
مناسب ترین ابزار برای گردآوری و تحلیل اطالعات مورد نیاز این تحقیق استفاده شده است.
جمعیت آماری شامل زنان باردار در اولین بارداری شهر تهران و حجم نمونه نیز براساس فرمول
کوکران  022نفر برآورده شده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای انتخاب
شدند .در مجموع ،نتایج به دست آمده نشانگر رابطه بین تیپ شخصیتی و میزان خودآگاهی
مادر در اولین بارداری میباشد.
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تمایل به بچهدار شدن از منابع پیچیده زیستی -اجتماعی -فرهنگی و تجارب هشیارانه درون

روانی نشأت میگیرد .در فرایند بارداری نه تنها جنین تحول مییابد ،بلکه زن نیز دستخوش
دگرگونیهایی ،خواه جسمانی و خواه روانشناختی ،میگردد .در راستای سپری شدن ماههای
بارداری زن مراحل عاطفی خاص این دوره را نیز پشت سر میگذارد .اضطراب و نگرانی در
مورد سالمت جنین و ترس از درد زایمان و وضع حمل دوره بارداری شایع است .اوایل دوره
پس از تولد به منزله بخشی از بحران کلی سازش در خالل بارداری است .زن در این دوره از
مراحل روانشناختی خاصی نیز گذر میکند پس از تولد کودک ،زن و مرد مقام «مادر» و
«پدر»ی را احراز میکنند و ایفاگران این نقش متعالی تحول شناختی و جسمانی کودک را بر
عهده میگیرند .آنان در ایفای نقش جدید خود از انگارههای والدی ،که در طی دوران
کودکی درونی کردهاند ،کمک میگیرند .ایفای نقش مادری به نحو مطلوب نیازمند پذیرش
این نقش از سوی مادر است و فرایند ایفای این نقش واجد مراحلی است (لیف.)1991 ،1
بارداری یک «وضعیت» نیست ،بلکه یک «فرایند» است .در این فرایند نه تنها جنین تحول
مییابد و به تدریج طبق برنامهای از پیش تعیین شده به رشد یافتگی میرسد ،بلکه زن هم
دستخوش دگرگونیهایی میشود .زن در عین حال از تجربیات بارداری و از احساساتش درباره
این تجربیات اثر میپذیرد .از لحاظ جسمانی نیز زن دستخوش تغییرات زمان بندی شده نظیر
بزرگ شدن منظم رحم از شش هفتگی ،تغییر بافت و رشد سینهها میگردد .مادر شدن از
فرایندهای هورمونی و سوخت سازی نیز تأثیر میپذیرد .زن احساساتی نظیر تهوع ،کسالت اول
صبح ،افزایش ترشح بزاق ،تعریق را تجربه میکند .بدین ترتیب نشانههای بدنی واجد تفسیرهای
روانی هستند و بر عکس حاالت عاطفی نظیر اضطراب ،ترس را تقلیل یا افزایش میدهند (لیف،
.)1991
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اکثر زوجها در طی زندگی خود به نقطهای میرسند که نیاز به داشتن فرزند را احساس
میکنند .تمایل به بچه دار شدن روزنه امیدی است برای تولد دوباره خویش؛ تغییر در دنیای
یکنواخت و کسالت آور و یا تأمین هر آنچه که پدر و مادر در اشتیاق آن هستند.
از طرفی ،مفهوم خود میتواند به صورت تمام تصورات ،باورها و عقاید محکمی تعریف
شود که سازندهی اطالعات فرد از خویش بوده و روابط او با دیگران را تحت تأثیر قرار
میدهد.
مفهوم خود ،شامل تصورات فرد از ویژگیهای خاص و تواناییهای او ،تعاملهای او با
مردم و محیط و ارزشهای او که در ارتباط با تجربیات و اعیان بوده ،اهداف و آرمانهای او
میباشد (لیف.)1991 ،
در سالهای اخیر ،به تأثیر عوامل مختلف بر بارداری و تأثیر این عوامل بر جنین ،توجه
زیادی شده است .در بعد فردی ،خودآگاهی و شناخت و محاسبه نفس به انسان کمک میکند
که انرژیها و استعدادها و امکانات را از دست ندهد و سرمایه منحصر به فرد حیات را که
هرگز حتی یک لحظه از آن تکرار نخواهد شد ،از دست نداده ،آن را در راه کمال و رشد
حیات شخصی و تصفیه حیات کمالی اجتماع به کار اندازد .انسان وقتی به خویشتن آگاهی
دارد میتواند خود را متحول و دگرگون کند .انسان ناآگاه از خویشتن هرگز نمیتواند اختیار
خویشتن را داشته باشد .انسانی که خود را نمی شناسد یک انسان نابالغ است و عوامل خارج او
را به این و آن سوی میکشاند (پتری.)0222 ،1
به هر حال ،تالش برای خودآگاهی در اولین دوره بارداری از دو نظر دارای اهمیت و
ارزش است ،یکی از نظر خود فرد و دیگری از نظر اجتماع .بدین معنی که مادردر اولین
بارداریش با آشنا شدن با دنیای درون خود ،شناختن خود ،حل تعارضهای درون خود نسبت به
شرایط جدید و فراهم آوردن امکانات استفاده از استعدادهای نهفته خود به رشد کامل
1. Petri
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شخصیت خود کمک میکند ،به این ترتیب به عنوان یک انسان کامل و برخوردار از حس
تفاهم در اجتماع خود ،می تواند به بهبود نقش مادری خود کمک کند که در این صورت
فرزندی سالم را به جامعه تحویل می دهد.
خودآگاهی مجموعه کلی باورهای فرد در زمینه اسنادهای شخصی وی راجع به خودش
است .خودآگاهی ارزشیابی کلی فرد از شخصیت خویش است .این ارزشیابی ناشی از
ارزشیابیهای ذهنیای است که معموالً از ویژگیهای رفتاری خود به عمل میآوریم .در نتیجه
خود پنداره ممکن است مثبت یا منفی باشد(دمبو.)0221 ،1
عالوه بر خودآگاهی ،از عوامل مهمی که میتواند در کنارآمدن با بحران بارداری مؤثر
باشد ،شخصیت است.
مفهوم «تیپ» از کلمه یونانی «توپس» به معنای نقش یا اثر گرفته شده و در روانشناسی ،به
معنای خصوصیات ویژه جسمی و روانشناختی خاصی است که آدمها را از همدیگر مجزا
میکند .به بیان دیگر ،مجموعهای از آدمها که تحت یک «تیپ» شناسایی میشوند ،رفتارها و
اندیشههای تقریباً مشابهای دارند و واکنشهای بدنی آنها نیز کم وبیش با هم یکسان است.
تیپ یعنی مجموعه شیوههای واکنش یا مجموعه ساخت شخصیت هدف از تشخیص تیپهای
شخصیتی یا طبقهبندی انواع مختلف شخصیتها این است که ویژگیهای جسمی و روانی
انسانها ،مخصوصاً رابطه آنها ،مورد مطالعه قرار گیرد (بایراموا.)0222 ،0
تجربه هر زن از بارداری با تجربه سایر زنان متفاوت است ،و در هر زن ،بارداری کنونی،
با بارداری بعدی و قبلی او فرق دارد .به عبارتی با باور به اصل منحصر به فرد بودن هر یک از
آدمیان ،بارداری هم در چارچوب عاطفی و شرایط جسمی متفاوتی برای هر فرد روی میدهد.
همچنین عواملی نظیر سن مادر ،میزان تحصیالت او و وضعیت اقتصادی مادر (شاغل بودن یا
غیرشاغل بودن مادر (در کسب تجارب مادر تأثیر به سزایی دارند .از این رو جای شگفتی

1 Dembo
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نیست که هر یک از زنان با این فرایند در زندگی خود به گونه خاصی مواجه میشوند و هر
کس با بارداری به نحو خاصی رفتار میکند .بر این اساس ،سؤال اصلی این است که آیا بین
میزان خودآگاهی و تیپ شخصیتی مادر در اولین دوره بارداری رابطه وجود دارد؟
بارداری و تولد رویدادی اجتماعی و زیست شناختی است .زایش از جهت بقا برای
اجتماع و برای فرد انسان دارای اهمیت است .در هر جامعه ،اگر زنان از بارداری جلوگیری
کنند ،آن جامعه رو به مرگ میرود از این رو تمام فرهنگها به منظور حصول اطمینان در
استمرار تولید مثل ،ابزارهایی را فراهم میکنند.
از دیدگاه روانشناختی بارداری «بحران رشدیافتگی» محسوب میشود ،زیرا بارداری
مرحله حساسی است که به مادری با تمام مسئولیتها و الزامات مربوط به آن منتهی میشود.
بارداری با سایر دورههای حساس زندگی که اریکسون آن را دورههای بحرانی می نامد ،قابل
مقایسه است (ندلسون.)0220 ،1
هر چند بارداری به منزله بحرانی در زندگی زن به شمار میرود ولی ،به اعتقاد دویچ

0

( )1991بارداری تحقق ژرفترین و قویترین آرزوی زن است .بیان تحقق خویش و خود
واقعی وعمل خالقی است که به بسیاری از زنان فرصت کشف مسیرهای تازه از خود را
میبخشد .تحت تأثیر تغییرات اولیه که در خالل بارداری رخ میدهد ،اشتغاالت زن افزایش
مییابد .در آغاز حرکات جنین برای مادر این حس را تقویت میکند که شیء بیگانه بخشی از
خود است و جنین به منزله موجودی واقعی درک می شود .این موضوع فرایندی دوسویه است،
زیرا از یکسو ،مستلزم ایجاد ارتباط جدیدی با کودک است و از سوی دیگر ،به تغییر هویت زن
منتهی میگردد  .با توجه به اینکه بارداری به عنوان یکی مهمترین تغییرات در زندگی هر زن به
حساب میآید و در عین حال این دوره توأم با تغییرات روحی – جسمانی میباشد ،لذا بررسی
رابطه خودآگاهی و تیپ شخصیتی در دوران بارداری ضرورت دارد.
1. Nedelson
2. Dwich

فصلنامه سال پنجم ،شماره
 ،02زمستان 39

6

فرهنگ مشاوره و روان
درمانی

مرور مطالعات داخلی نشان می دهد که بارداری و عوامل تأثیرگذار بر آن در ایران بسیار
مورد برسی قرار گرفته است .در مطالعهای که یزدانی ( )1839انجام داده است دیده شده ،در
مادرانی که برای اولین بار باردار شده اند و حمایت اجتماعی -اقتصادی و صمیمانه را از همسر
و اطرافیان دریافت میکردند عموماً از زندگی و مادر شدن احساس رضایت بیشتری داشتند.
همچنین این حمایت در کاهش استرس وافسردگی و ایجاد عزت نفس و درک خود مادر مؤثر
بوده است (یزدانی.)1839 ،
نتایج تحقیق اسفندیاری ( )1831نشان میدهد که مادری مستقیماً از مادر (شخصیت مادر)،
کودک و از متن اجتماعی وسیعتری که ارتباط کودک -والد را در بر دارد -به طور خاص
ارتباط زناشویی ،شبکه های اجتماعی ،تجارب حرفهای والدین -ناشی میشود .به عالوه این
الگو بر این فرض تکیه دارد که تاریخچه تحولی والدین ،ارتباطهای زناشویی ،شبکههای
اجتماعی و اقتصادی ،مشاغل و شخصیت و به طورکلی سالمت روان شناختی والدین اثر
میگذارند و بدین ترتیب بر کنش والدین و به نوبه خود بر تحول کودک مؤثرند.
در مطالعهای که نصیری ( )1892با عنوان «بررسی خودپنداره زنان در دوره بارداری در
سنین  »82-02انجام داده است ،اظهار میدارد ،نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از
دگرگونیهای عمیق اجتماعی و روانشناختی در دوران بارداری است .بارداری و فرزندآوری به
منزله بحران زندگی یا انتقال زندگی که مستلزم بازسازماندهی و سازش درون -روانی و بین
شخصی و ادراکی است .احراز مقام مادری ،نقش جدیدی از زن میطلبد .عوامل متعددی در
پذیرش نقش مادری مؤثرند .این عوامل شامل فرهنگ ،اجتماع ،سن مادر به هنگام اولین
زایمان ،درک تولد کودک ،اضطراب ،حمایت اجتماعی ،مفهوم خودپنداره ،و خصوصیات
روانی مادر میباشد.
مطالعات خارجی متعددی از ابعاد مختلف این مسأله را بررسی کردهاند .در تحقیقی که
منینگ و رایت روی زنان باردار انجام دادهاند ،نتایج چنین نشان میدهند که خودکارآمدی
ادراکی می تواند درد هنگام زایمان را کاهش دهد؛ زنان بارداری که به آنها تمرین تنفس برای
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کاهش دادن درد زایمان داده شده بود ،بر حسب میزان کنترلی که معتقد بودند بر درد خود
دارند ،با یکدیگر تفاوت داشتند .هر قدر خودکارآمدی ادراکی آنها باالتر بود ،در خالل
آبستنی ،پیش از تقاضای داروهای کاهنده درد ،مدت زمان بیشتری میتوانستند درد را تحمل
کنند .به عالوه هر چقدر که خودکارآمدی باالتر بود ،به داروهای کاهنده درد کمتری نیاز
داشتند (منینگ.)0221 ،1
در پژوهشی که توسط وارنا )0220(0به منظور بررسی رابطه خودپنداری در دوران بارداری
و قبل از بارداری صورت گرفته ،اعضای گروه نمونه  92نفر بودند که با روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای با بهرهگیری از روشهای تصادفی انتخابشدند .جمعآوری اطالعات
از طریق مقیاس خودپنداری راجرز ،پرسشنامه نگرش به خود ،پرسشنامه مشخصات فردی جهت
تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون تحلیل رگرسیون
چند متغیری استفاده گردیده است .نتایج تحقیق حاکی از رابطه بین خودپنداره و ویژگیهای
فردی در دوران بارداری رابطه معنی دار وجود دارد.
در تحقیقی با عنوان حرمت خود و ابعاد سالمت روان در دوره بارداری که کارول 8و
همکارانش ( )0221انجام دادهاند 12 ،مادر باردار را مورد بررسی قرار دادند .نتایج به دست
آمده نشانگر رابطه معنیدار بین حرمت خود و سالمت روان بوده است .همچنین تفاوت معنی
دار بین متغیرهای حرمت خود و افسردگی وخیم در دوره بارداری نشان داده شده است.
در مطالعهای دیگر که رافمن )0229( 9انجام داده است نتایج نشان داده ،در مادرانی که
برای اولین بار باردار شده اند و حمایت اجتماعی و صمیمانه را از همسر و اطرافیان دریافت
میکردند عموماً از زندگی و مادر شدن احساس رضایت بیشتری داشتند .همچنین این حمایت

1. Maning
2. Varena
3. Karol
4. Raphman
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در کاهش استرس و افسردگی و ایجاد عزت نفس و درک خود مادر مؤثر بوده است (رافمن،
.( 0229
بررسی مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که حمایت اقتصادی -اجتماعی همسر در
باالرفتن عزت نفس مادر و درک از خود بسیار مؤثر است .در پذیرش نقش مادری عواملی

چون شخصیت مادر ،سن مادر ،پایگاه اقتصادی -اجتماعی او ،مفهوم خودپنداره مؤثر است .در
مطالعه حاضر به تعیین رابطه خودآگاهی و تیپ شخصیتی مادر در دوران بارداری پرداخته شده
است.
بارداری و عوامل مؤثر ب ر آن از مهمترین دوران زندگی هر زن در روانشناسی میباشد و
دیدگاهها و نظریات مختلفی در مورد جنبههای مختلف این مفهوم مطرح شده است .به نظر
چادوو )1991( 1مادری برای زنان ارزشمند است .داشتن کودک و تجربه ارتباط با یک مرد در
این بافت ،او را قادر میسازد تا با ساخت ارتباطی درون -روانی بر جهان اجتماعی نفوذ
دوبارهای داشته باشد .به عبارتی مقام مادری را به دست میآورد ،به حل مجدد عقده ادیپ
اقدام ورزد (چادوو.)1991،
داینراشتاین  )0220(0بر دشواری مادر شدن زنی که ضرورتاً قادر نیست تا باور شکل یافته
اولیه خود از زنانگی را مناسب کند و هنوز از قدرت مادری میهراسد ،تکیه دارد .بحث
داینراشتاین بر اهمیت بررسی جایگاه مادری در نزد زنان است (داینراشتاین.)0220 ،
کریستوا )1999( 8نیزاین نکته تأکید می ورزد که تغییرات بسیاری به دنبال بارداری رخ
خواهد داد .زن ممکن است وابستگی اولیه به مادر خویش را کشف کند و برای مادری ارج
قائل شود و بدین ترتیب زنان تصویر جدیدی از مادری خلق میکنند و مادری بیش از تولید
مثل به منزله آفرینش تلقی می گردد .مایز )0222( 9می گوید که درصد بسیاری از زنان برای
1. Chadvoo
2. Dainerstain
3. Cristova
4. Mayes
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اولین بار ،مادر شدن را بحرانی متوسط و در برخی موارد شدید تلقی میکنند .در هر یک از
بحرانهای زندگی مواجهه موفقیت آمیز با بحران به سطح کامل تری از رفتار منتهی میگردد.
درجهای که بحران (همانند بحران بارداری و مادری) به طور موفقیت آمیزی حل میشود به
عواملی از قبیل ،درک موقعیت به طور واقعی ،سطح عملکرد قبل از بحران ،مکانیزمهای دفاعی
قابل دسترس ،موفقیت یا شکست در برخورد با بحرانهای قبلی ،سطح اضطراب وتنش ،منافع
قابل دسترس فرد مثل دریافت حمایت از سوی دیگران و توانایی بهره گیری از آن منافع و
استحکام شخصیت بستگی دارد (مایز.)0222 ،
نظریه ادراک خود بم )1910( 1بر این فرض استوار است که افراد بازخوردها ،هیجانات و
سایر حاالت روانی خود را تا حدودی با استنتاج از مشاهده رفتار خودشان در مییابند .وی
معتقد است آدمی بازخوردهایش را با مشاهده رفتار خود کسب میکند .بم و شاختر معتقدند
که ما اغلب نگرشها ،احساسات یا هیجاناتمان را مستقیماً نمی شناسیم (پتری.)0222 ،
راجرز بر نقش «خود» بر «شخصیت» تأکید اساسی دارد .راجرز معتقد بود که مردم اساساً
موجوداتی منطقی هستند که به وسیله ادراک آگاهانه از خود و جهان تجربی خود کنترل
میشوند .او میپذیرد که تجربههای گذشته ،به ویژه تجربههای دوران کودکی ،میتوانند در
شیوه درک مردم از جهان خود و از خود تأثیر داشته باشند ،او مصر است که احساسها و
عواطف کنونی شخص از اهمیت بیشتری در پویاییهای شخصیت او برخوردارند .بر طبق
مطالعات راجرز افرادی که خود را میپذیرند (یعنی به ادراک درستی از خود رسیدهاند) بیشتر
احتمال دارد پذیرای دیگران باشند تا کسانی که خودپذیرا نیستند (شولتز.)0222 ،0
از نظر یونگ ،قسمت اعظم ادراک هشیار و واکنش نسبت به جهان پیرامون مان به وسیله
نگرشهای برون گرایی 8و درون گرایی 1تعیین میشود .یونگ اعتقاد داشت که زیست مایه
1. Bem
2. Sholtz
3. extraversion
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میتواند به صورت بیرونی و به سوی جهان خارج و یا به صورت درونی و به سوی خویشتن
جریان یابد .یعنی بعضی از افراد درون گرا هستند که تا حدودی گوشه گیر و اغلب خجالتی
بوده و به خود تمرکز دارند .از طرف دیگر برونگراها پذیراتر ،مردمآمیزتر و از لحاظ اجتماعی
پرخاشگرترند .طبق نظر یونگ ،هر شخصی زمینه و قابلیت هر دو نگرش را دارد ،ولی تنها یکی
از آنها بارز و غالب میشود (یونگ.)1999 ،0
آیزنک در نخستین تحقیقات خود به دو بعد اولی دست یافت و بیشتر تاکید وی بر روی
این دو بعد بود .آیزنک معتقد بود که به وسیله ترکیب این دو بعد ،افراد به چهار نوع شخصیتی
اصلی تقسیم میشوند :درونگرای باثبات ،درونگرای بیثبات ،برونگرای باثبات ،برونگرای
بیثبات .هر کدام از این انواع شخصیت ،دارای ویژگیهای بخصوصی است .به اعتقاد آیزنک
هر یک از تیپهای شخصیتی دارای ویژگیهایی هستند .درونگرایان  -تحت تأثیر سیستم
عصبی مرکزی هستند .استعداد سرشتی آنها برای تحریکپذیری زیاد است .احساسات خود را
به خوبی مهار میکنند و معموال کوشش میکنند تا از تحریکات ،تغییرات و بسیاری از
فعالیتهای اجتماعی اجتناب کنند .خوددار ،آرام و محتاط هستند .قابل اعتماد و غیر
پرخاشگرند و برای هنجارهای اخالقی ارزش زیادی قایلند (اتکینسون.)1999 ،8
برونگرایان  -تحت تأثیر سیستمعصبی مرکزی هستند .استعداد آنها برای تحریکپذیری
کم است .آیزنک این افراد را با مشخصههای جامعهطلبی ،برانگیختگی ،خوشبینی و نیاز به
محرک و تغییر محیط تعریف میکند .برونگراها بسیار دچار تغییرات خلقی و پرخاشگری
میشوند و معموالً قابل اعتماد نیستند .به بودن در جمع عالقهمندند ،از میهمانیها لذت میبرند و
زیاد حرف میزنند (همان منبع).
بر مبنای تئوریهای فوق فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از:

1. introversion
2. Yung
3. Atkinson
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بین میزان خودآگاهی مادر و تیپ شخصیتی او رابطه وجود دارد.

روش شناسی
پژوهش حاضر ،مطالعهای توصیفی است .جامعه آماری در این پژوهش مشتمل بر زنان 92-02
ساله تهرانی است .تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  022نفر برآورد شد و روش نمونه
گیری خوشه ای است .تکنیک جمع آوری دادهها پرسشنامه بود .برای تعیین میزان خودآگاهی
و نوع تیپ شخصیتی ،از «پرسشنامه خودآگاهی راجرز» و «پرسشنامه تیپ شخصیتی آ و ب
آیزنک» استفاده شده است .در آزمون فرضیات با توجه به مقیاس اندازه گیری از آزمونهای
مناسب برای رابطه متغیرها و ضریب همبستگی برای شدت همبستگی متغیرهای تحقیق استفاده
شده است« .پرسشنامه تیپ شخصیتی آ و ب» شامل  01سؤال میباشد .پایایی این آزمون باالتر
از  2/12بوده است و روایی آن به روش سازه همگرا باالتر از  2/32محاسبه شده است.

یافتهها
برای تحلیل داده ها ،هم دادههای توصیفی و هم دادههای استنباطی ،از نرم افزار آماری SPSS

استفاده شده است .نتایج حاصل از ویژگیهای جمعیت شناختی به این صورت است که اکثر
مادران در سنین بین  82-01سال قرار داشتهاند ( 99درصد) و کمترین گروه سنی مشاهده شده،
گروه سنی  81-81سال بوده است ( 19درصد) .اکثر مادران دارای تحصیالت دانشگاهی به
خصوص لیسانس بوده اند ( 11درصد) 11/1 .درصد مادران شاغل بودهاند و  08/1درصد
غیرشاغل میباشند.
در این تحقیق تیپ شخصیتی به چهار دسته تقسیم میشود (تمایل شدید به تیپ آ ،تمایل
به تیپ آ ،تمایل به تیپ ب و تمایل شدید به تیپ ب).

فصلنامه سال پنجم ،شماره
 ،02زمستان 39

02

فرهنگ مشاوره و روان
درمانی
جدول  .1توزیع فروانی دادهها بر حسب تیپ شخصیتی مادر
فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

تمایل به تیپ آ

01

12/1

12/1

12/1

تیپ

تمایل شدید به تیپ آ

11

03/1

03/1

89/2

شخصیتی

تمایل به تیپ ب

92

02/2

02/2

19/2

تمایل شدید به تیپ ب

30

91/2

91/2

122/2

کل

022

122/2

122/2

میزان تمایل به تیپ آ و ب بدین ترتیب میباشد:
 تمایل به تیپ آ ( 12/1درصد) تمایل شدید به آ ( 03/1درصد) تمایل به تیپ ب ( 02درصد) تمایل شدید به تیپ ب ( 91درصد)با توجه به داده های به دست آمده ،اکثر مادران تیپ شخصیتی ب داشتهاند.
میزان خودآگاهی به چهار دسته خودآگاهی بسیار باال ،خودآگاهی باال ،خودآگاهی
متوسط ،خودآگاهی پایین و خودآگاهی بسیار پایین تقسیم شده است و اکثر مادران
خودآگاهی متوسط داشتهاند ( 91درصد).
در آزمون فرضیات با توجه به مقیاس اندازه گیری از آزمونهای مناسب برای رابطه
متغیرها و ضریب همبستگی برای شدت همبستگی متغیرهای تحقیق استفاده شده است .نتایج
آزمون فرضیات خودآگاهی و تیپ شخصیتی با توجه به  Fمحاسبه شده  011/01و در مقایسه
آن با  Fجدول و در سطح ( )2/21و با  df =1بزرگتر شده ،فرض صفر رد میشود و نتیجه
گرفته میشود که حداقل بین میانگینهای دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد.
با عنایت به معنی دار شدن نسبت  Fبا  %91اطمینان میتوان گفت که بین تیپ شخصیتی
مادر و درک از خود (خودآگاهی) رابطه معنی دار وجود دارد.
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مولفه تیپ شخصیتی به تنهایی  10درصد از واریانس خودآگاهی را تبیین کرده است.
همان گونه که مالحظه میشود اثرات تبیین متغیر موردنظر بر خودآگاهی در سطح 2/21
معنادار است.
R= .10
متغیر مالک

متغیرهای پیش

F

بین
خودآگاهی

تیپ شخصیتی آ

011/01

سطح

ضریب

ضریب

معنی

رگرسیون

استاندارد

داری

)(B

)(β

-2/111

-2/108

.000

T

مقدار

سطح

2

معنی

R

داری
-19/19

2/10

.000

وب

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ،با نتایج تحقیقات رضازاده ( ،)1810صفارنژاد (،)1832
نصیری ( )1892همسو میباشد.

نتیجه گیری و بحث
در تهیه و ارائه فرضیات با توجه به نظریات و تحقیقات مطرح شده مرتبط با فرضیهها پس از
تکمیل پرسشنامه نتایج حاصله از آزمون فرضها را با نظریات مطرح شده تطبیق داده که نتایج
زیر حاصل شده است:
 -1غالب بودن «تیپ ب» در مادران تحصیلکرده و شاغل

 مادران با تحصیالت عالی بیشتر دارای شخصیت برون گرا ( )extraversionهستند( 19/1درصد).
 زنان با درآمد باال ،بیشتر برون گرا (اجتماعی) هستند.همچنین ،این نتایج توسط تحقیقی که اسفندیاری ( )1831انجام داده ،تأیید شده است.
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 در کل ،مادران  92-81سال بیشتر دارای تیپ ب ( 19/9درصد) بودهاند (یعنی این گروهاز مادران بیشتر برون گرا و اجتماعی هستند).
همچنین ،این نتیجه توسط تحقیقاتی چون صفارنژاد ( )1832و نصیری ( )1892تأیید شده
است.
 -5باال بودن میزان خودآگاهی

 اکثر مادران خودآگاهی متوسط و باال بودهاند که بیانگر بلوغ فکری و ثبات عاطفی دراین زنان است.

منابع فارسی
اتکینسون ،ریتالال و همکاران .)4831(.زمینه روانشناسی ،حسن رفیعی و همکاران ،تهران،
ارجمند ،چاپ پنجم ،جلد دوم443 :و .441
اسفندیاری ،مهتاش  .)4831(.بررسی نظریههای ارائه شده و تحقیقات انجام شده در زمینه نگرش
خود در امریکا از سال  4191تاکنون .نشریه دانشکده علوم تربیتی  )9( ،7بهار و تابستان :4831
.73-14
شولتز ،دوان  .)4831(.نظریههای شخصیت ،یوسف کریمی و همکاران ،تهران :ارسباران ،چاپ اول:
.111
صفارنژاد ،آزاده  .)4831(.بررسی رابطه خودپنداری با بارداری در زنان  11-81ساله تهرانی ،مرکز
مطالعات زنان .473-414 :
نصیری ،بابک  .)4811(.بررسی خودپنداره زنان در دوره بارداری در سنین  81-91در تهران ،پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،به راهنمایی دکتر احدی.483-491 :
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 پایان نامه کارشناسی، بررسی خودپنداره مادرانی که برای اولین بار باردار شدهاند.)4831( .یزدانی
.84-43 :  به راهنمایی دکتر پروین کدیور،ارشد
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