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چکيده
زمينه و هدف :پژوهشها نقش برخي آسیبها و اختلالات رواني را در پیشبیني مکانیسمهای دفاعي
نشان دادهاند اما بررسي اين رابطه در گروههای بهنجار کمتر مورد توجه قرار گرفته است .هدف مطالعهی
حاضر ،پیشبیني سطوح مختلف مکانیسمهای دفاعي بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجويان
ميباشد.
مواد و روشکار :از منظر شیوهی گردآوری دادهها ،مطالعهی حاضر توصیفي و از نوع همبستگي است.
جامعهی آماری پژوهش ،تمامي دانشجويان دانشگاه تهران که در سال تحصیلي  59-59مشغول به تحصیل
بودند را در بر ميگرفت .از میان جامعهی آماری 171 ،نفر به روش نمونهگیری تصادفي انتخاب شدند.
دانشجويان به فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کاستا و مک کری و پرسشنامه سبکهای
دفاعي آندروز ،سینگ و باند پاسخ دادند .جهت تحلیل دادهها از روشهای آماری ضريب همبستگي
پیرسون و رگرسیون گامبهگام استفاده شد.
یافتهها :نتايج پژوهش نشان داد که ويژگيهای شخصیتي سازگاری و برونگرايي ميتوانند استفاده از
مکانیسمهای دفاعي رشديافته را پیشبیني کنند .يافتههای مطالعه حاکي از آن بود که ويژگيهای شخصیتي
روانرنجوری و مسئولیت ،پیشبیني کنندهی استفاده از مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته هستند؛ همچنین
ويژگيهای شخصیتي روانرنجوری و سازگاری استفاده از مکانیسمهای دفاعي روانآزرده را پیشبیني
نتيجهگيري :به نظر ميرسد که ويژگيهای شخصیتي در استفادهی دانشجويان از مکانیسمهای دفاعي
نقش مهمي دارند و ممکن است بررسي آنها بتواند تحلیلهای بالیني را تسهیل نمايد .به عبارت ديگر،
ويژگيهای فردی ميتوانند بهعنوان يک منبع اطلاعاتي در بررسي دفاعهای روانشناختي موثر واقع شوند.
واژههايکليدي :صفات شخصیتي ،سبک دفاعي ،رشديافته ،رشدنايافته ،روانآزرده
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مقدمه

جابهجايي ،تفرق ،دوپارگي ،دلیلتراشي و بدنيسازی)

مکانیسمهای دفاعي يکي از مهمترين مفاهیم روان-

تقسیم کردهاند .مکانیسمهای دفاعي رشديافته بهمنزلهی

تحلیلگری در مطالعهی شخصیت است .اين

شیوههای مواجهه انطباقي ،بهنجار و کارآمد محسوب

مکانیسمها ،فرآيندهای تنظیمکنندهی خودکاری هستند

ميشوند؛ درحاليکه مکانیسمهای دفاعي نوروتیک و

که برای کاهش ناهماهنگي شناختي و به حداقل

رشدنايافته ،شیوههای مواجهه غیرانطباقي و ناکارآمد

رساندن تغییرات ناگهاني در واقعیت دروني و بیروني از

هستند (.)7

طريق تأثیرگذاری بر چگونگي ادراك حوادث

بهطورکلي مکانیسمهای دفاعي از طريق اجتناب از

تهديدکننده عمل ميکنند ( .)1فرويد مکانیسمهای

اضطراب و يا شیوهای خاص از مواجهه با اضطراب،

دفاعي را بهعنوان کارکردهای ذهني تعريف ميکند

شرايط رواني را سازمان و بقاء ميبخشند .بنابراين اين

که از افراد در برابر اضطراب زياد ناشي از رويدادهای

مکانیسمها ،تلاشهايي را در رويارويي با تعارض رواني

استرسزای بیروني و حالتهای مخرب دروني

انجام ميدهند و رفتارهای مقابلهای را تسهیل مينمايند.

محافظت ميکند ( .)2او سبک دفاعي شخصي ،يعني

با اين وجود استفادهی نامناسب و افراطي از آنها مي-

فراواني استفاده از مکانیسمهای دفاعي متفاوت در

تواند؛ رشد رواني را مختل کند و از پاسخهای مقابلهای

مقايسه با ديگران را متغیر اصلي برای شناخت شخصیت

مفید جلوگیری به عمل آورد .طبق تحقیقات،

و میزان سازشيافتگي ميداند ( .)3شواهد تجربي نشان

مکانیسمهای دفاعي سازشيافته با پیامدهای سلامت

دادهاند که ميتوان سبکهای دفاعي را برحسب

جسماني و رواني در ارتباط هستند؛ همچنین سبکهای

سلسلهمراتبي از سازشيافتگي تنظیم کرد (.)1،9

دفاعي سازشنايافته با بسیاری از شاخصهای منفي

سبکهای دفاعي سازشيافته با پیامدهای سلامت

سلامت مانند افسردگي مرتبط ميباشد ( .)8از سوی

جسماني و رواني در ارتباط هستند ( )9و سبکهای

ديگر شواهد پژوهشي نشان دادهاند که پرورش برخي

دفاعي سازشنايافته با بسیاری از شاخصهای منفي

از مکانیسمهای دفاعي ازجمله مکانیسم پیشاپیشنگری

سلامت مانند اختلالهای شخصیت و افسردگي مرتبط

که شامل برنامهريزی واقعبینانه برای ناراحتيهای آتي

ميباشند (.)9 ،6

بهصورت هدفمحور است ؛ ميتواند در تأمین

کنشوری ،بهنجار يا نابهنجار و کارآمد يا ناکارآمد

همکاران در پژوهش خود نشان دادهاند؛ افرادی که

باشند ( .)3پژوهشگران بر اساس طبقهبندی سلسله-

مکانیسمهای دفاعي پخته را به کار ميبرند؛ با فشار

مراتبي وايلنت در مورد مکانیسمهای دفاعي21 ،

رواني بهخوبي کنار ميآيند و سازگارانه به تعارض

مکانیسم را به سه سبک دفاعي رشديافته (شامل

پاسخ ميدهند ( .)11با توجه به نتايج مطالعهی زوکالي

والايش ،شوخطبعي ،پیشبیني و فرونشاني) ،نوروتیک

و همکاران ،افرادی که از مکانیسمهای دفاعي

(شامل ابطال ،نوعدوستي کاذب ،آرمانيسازی و

رشديافتهتر استفاده ميکنند؛ خشم خود را بهتر مهار

واکنش وارونه) و رشدنايافته (شامل فرافکني،

ميکنند (.)11

مجزاسازی،

برخي از پژوهشگران به بررسي مکانیسمهای دفاعي

پرخاشگری

منفعلانه،

عمليسازی،

ناارزندهسازی ،خیالپردازی درخودماندهوار ،انکار،

رشدنايافته و پیامدهای نامطلوب آنها بر دانشجويان
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پرداختهاند .بهعنوان مثال کرامر طي پژوهشي نشان-

شواهد پژوهشي حاکي از آن است که ويژگيهای

داده است که مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته مانند

روانشناختي منفي ميتوانند؛ سازوکارهای دفاعي

فرافکني ،با تجربهی خشم در دانشجويان رابطهی

ناسازگارانهی فرد را پیشبیني نمايند ( .)19،16برخي

مستقیم دارد ( .)12يافتههای حاصل از پژوهش

مطالعات نیز نشان دادهاند که ويژگيهای شخصیتي در

محتشمي و همکاران ،بیانگر آن است که میزان استفاده

پیشبیني مکانیسمهای دفاعي نقش دارند .بر اساس

از سبکهای دفاعي رشدنايافته (فرافکني ،انکار و

تحقیقات سوامي و همکاران  ،هر چه نمرات فرد در

خیالپردازی) و روانآزرده (ديگردوستي کاذب و

صفات شخصیتي مثبت بیشتر باشد؛ انتظار ميرود که از

ابطال) توسط دانشجويان با پیشرفت تحصیلي آنها

سبکهای دفاعي پختهتری استفاده نمايد و بالعکس

رابطه معکوس دارد .اين در حالي است که دانشجويان

( .)17نتايج پژوهش محمدپناه اردکان و همکاران ()18

با پیشرفت تحصیلي بالا بیشتر از مکانیسم دفاعي طنز

و کرامر و همکاران ( )15نیز بیانگر اين بود که

(سبک دفاعي رشديافته) استفاده ميکنند (.)13

برونگرايي با سبکهای مکانیسمهای دفاعي رشديافته

پژوهشهای ديگر در اين حوزه نیز نشان دادهاند که

مرتبط است .علاوه بر اين ،يافتههای حاصل از پژوهش

مکانیسم دفاعي ابطال با روشهای کنترل ناسالم

بهزادیپور و همکاران نشان داد که روانرنجوری نیز با

اضطراب ( )13و همچنین خیالپردازی مرضي با فقدان

استفاده از مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته مرتبط است

تفکر خلاق ( )5رابطهی مستقیم دارند.

( .)21در حالي که کمتر مطالعهای به بررسي امکان

دفاعي ناکارآمد ميتواند سلامت رواني دانشجوياني که

شخصیتي در دانشجويان پرداخته است و در اين حوزه

دسترنج معنوی و انساني جامعه و آيندهسازان اين

خلأ پژوهشي مشهود ميباشد .با عنايت به اين مسئله،

مملکت محسوب ميشوند را به خطر بیندازد .زماني که

پژوهش حاضر قصد دارد؛ رابطهی ويژگيهای

دانشجويان با شرايط استرسزا روبهرو ميشوند؛ استفاده

شخصیتي با مکانیسمهای دفاعي در دانشجويان را مورد

از مکانیسمهای دفاعي ناکارآمد سلامت روان آنها را

مطالعه قرار دهد .شناخت اين رابطه ميتواند در

تهديد ميکند و عواقب نامطلوبي برای آنها به دنبال

شناسايي بیشتر پويائيهای درون شخصیت موثر باشد؛

دارد .چنانکه بر اساس نتايج مطالعهی ضیغمي و

همچنین بهعنوان يک يافتهی نظری در تبیین شخصیت

همکاران ،شیوع اختلالات مربوط به سلامت روان ،يکي

افراد دانشجو مهم است و درعینحال ميتوان از

از دلايل اخراج و تركتحصیل دانشجويان بوده است

يافتههای پژوهش در ارتقای سطح بهداشت رواني

( .)19در حالي که اگر ادارهی پايش و سلامت روان

دانشگاهیان استفاده نمود .کرامر نیز معتقد است که فهم

وزارت علوم و مراکز مشاورهی دانشگاهها بتوانند با

چگونگي

و

استفاده از ارزيابيهای فردی احتمال بهکارگیری

سازوکارهای دفاعي در پیشبیني پديدههايي نظیر

مکانیسمهای دفاعي ناکارآمد توسط دانشجو در آينده

سلامت رواني و موفقیت ،از اهمیت بالايي برخوردار

را پیشبیني نمايند؛ گام مؤثری در برنامهريزی بهتر و

است ( .)21بنابراين بهمنظور بررسي هدف مطالعهی

پیشگیری از اين پیامدهای نامطلوب برداشته خواهد شد.

حاضر ،اين سؤال مطرح ميشود که آيا امکان پیشبیني

ترکیب

ويژگيهای

شخصیتي
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با توجه به آنچه گفته شد؛ استفاده از مکانیسمهای

پیشبیني مکانیسمهای دفاعي از روی سازههای
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سطوح مکانیسمهای دفاعي بر اساس پنج عامل بزرگ

اعتبار و روايي اين مقیاس را مورد تائید قرار دادهاند.

شخصیت در دانشجويان وجود دارد؟

ازجمله در يک پژوهش طولي  7ساله ،ضرايب اعتبار
آن بین  1/91تا  1/82و ضرايب روايي بین  1/63تا

مواد و روش کار

 1/81به دست آمده است ( .)22پژوهشهای داخلي

مطالعهی حاضر از منظر شیوهی گردآوری دادهها،

نیز ضرايب پايايي عوامل اصلي را از  1/93تا 1/87

جزء مطالعات توصیفي و از نوع همبستگي است.

گزارش کردهاند ( .)23،29در مطالعهی گروسي فرشي

جامعهی آماری پژوهش ،تمامي دانشجويان دانشگاه

ضرايب

نوروزگرايي،

تهران که در سال تحصیلي  59-59مشغول به تحصیل

برونگرايي ،مقبولیت ،وظیفهشناسي و گشودگي به

بودند را در بر ميگرفت .از میان جامعهی آماری171 ،

ترتیب برابر با  1/87 ،1/81 ،1/73 ،1/86و  1/71به

نفر به روش نمونهگیری تصادفي انتخاب شدند .بعد از

دست آمده است ( .)29در مطالعهی کاوياني نیز

آلفای

زيرمقیاسهای

تشريح اهداف پژوهش و جلب مشارکت شرکت-

ضريب اعتبار زيرمقیاسها با روش بازآزمايي به

کنندگان مبني بر محرمانهبودن دادههای پژوهشي ،اين

فاصلهی دو ماه به شرح زير گزارش شده است:

دانشجويان به فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ

روانپريشي  ،1/72برونگرايي  1/52و روانرنجوری

شخصیت و پرسشنامه سبکهای دفاعي بهطور همزمان

.)29( 1 /85

برای آزمودنيها توضیح داده و از آنها درخواست شد

سبکهای دفاعي ،يک ابزار  91سؤالي ميباشد که

که بهدقت سؤالات را مطالعه و پاسخهای موردنظر را

توسط آندروز و همکاران ( )7ساخته شده است و سه

متناسب با ويژگيهای خود انتخاب کنند .پس از

سبک دفاعي رشديافته (پخته) ،روانآزرده و رشدنايافته

تکمیل پرسشنامهها  12مورد ،فاقد اعتبار لازم برای

(ناپخته) را سنجش ميکند ()26؛ همچنین در مقیاس

نمرهگذاری بودند .درنهايت نمونهی موردمطالعه به

لیکرت  5درجهای از (کاملاً مخالف  1تا کاملاً موافق )5

 198نفر ( 89دختر و  73پسر) با میانگین سني 21/17

نمرهگذاری ميشود .در نمرهگذاری اين آزمون برای

تقلیل يافت .جهت تحلیل دادهها از روشهای آماری

هر سبک دفاعي ،میانگین نمرههای آن سبک محاسبه

ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون گامبهگام

ميشود .پرسشنامهی سبکهای دفاعي در ايران توسط

استفاده شد.

حیدری نسب ( )27مورد بررسي و هنجاريابي قرار

ابزارها

گرفته و نشان داده است که نسخهی ترجمه شدهی اين

الف) فرم کوتاه پرسشنامهي پنج عامل بزرگ

شخصيت :اين ابزار توسط کاستا و مک کری جهت
سنجش پنج عامل بزرگ شخصیت ساخته شده است
( .)22در پژوهش حاضر ،از فرم کوتاه اين ابزار استفاده
گرديد .اين پرسشنامه مشتمل بر  61گويه است و در
يک پیوستار پنجدرجهای (از کاملاً موافق تا کاملاً
مخالف) نمرهگذاری ميشود .پژوهشهای متعددی،
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یافتهها

برای دانشجويان پسر  1/79 ،1/79و  1/72و برای

در جدول  1اطلاعات توصیفي مرتبط با ويژگيهای

دانشجويان دختر  1/79 ،1/79و  1/79به دست آمده-

شخصیتي و مکانیسمهای دفاعي ارائه شده است.

است که نشان همساني دروني رضايتبخش اين
پرسشنامه است (.)28

جدول  :1اطلاعات توصيفي مرتبط با ویژگيهاي شخصيتي و مکانيسمهاي دفاعي
متغيرها

ميانگين

انحراف استاندارد

روانرنجوری

23/37

9/91

برونگرايي

29/87

9/23

گشودگي در مقابل تجربه

26/92

9/31

سازگاری يا توافقپذيری

31/27

9/97

مسئولیت يا وظیفهمداری

33/12

6/28

رشديافته

11/97

3/13

رشدنايافته

11/15

2/79

روانآزرده

11/86

3/17

يافتههای جدول  1نشان ميدهد که در ويژگيهای

میانگین و مکانیسم دفاعي روانآزرده دارای پايینترين

شخصیتي ،بالاترين میانگین مربوط به مسئولیت (وظیفه-

میانگین بود .جدول  ،2ماتريس همبستگي میان

مداری) و پايینترين میانگین مربوط به روانرنجوری

ويژگيهای شخصیتي و مکانیسمهای دفاعي را نشان

است .همچنین مکانیسم دفاعي رشديافته بالاترين

ميدهد.

جدول  :2ضریب همبستگي ویژگيهاي شخصيتي و مکانيسمهاي دفاعي
متغیرها
روانرنجوری

رشديافته
**

برونگرايي

-1/91

**

1/91

گشودگي در مقابل تجربه

*1/17
*

رشدنايافته
**

1/97

**

-1/29

1/11
**

روانآزرده
**

1/93

**

-1/22

-1/19
**

مسئولیت يا وظیفهمداری

**1/25

**-1/35

**-1/32

** p›1/11 ، * p›1/19
بر اساس اطلاعات جدول  ،2مکانیسمهای دفاعي

روانآزرده با ويژگيهای شخصیتي برونگرايي،

رشديافته با ويژگيهای شخصیتي برونگرايي،

سازگاری (توافقپذيری) و مسئولیت (وظیفهمداری)،

گشودگي در مقابل تجربه ،سازگاری (توافقپذيری) و

همبستگي منفي و معنيدار و با ويژگيهای شخصیتي

مسئولیت (وظیفهمداری) ،همبستگي مثبت و معنيدار و

روانرنجوری ،همبستگي مثبت و معنيداری دارند اما

با ويژگي شخصیتي روانرنجوری ،همبستگي منفي و

میان مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته و روانآزرده با

معنيداری دارد .مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته و

ويژگي شخصیتي گشودگي در مقابل تجربه ،همبستگي
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سازگاری يا توافقپذيری

1/92

-1/37

-1/36
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را نشان ميدهد.

معنيداری مشاهده نگرديد .جدول  ،3تحلیل رگرسیون
گامبهگام ويژگيهای شخصیتي با مکانیسمهای دفاعي

مکانیسم

رشديافته

رشدنايافته

روانآزرده

جدول  :3تحليل رگرسيون گامبهگام رابطه ویژگيهاي شخصيتي با مکانيسمهاي دفاعي
t
β
B
F
R2
R
ويژگي شخصیتي

P

توافقپذيری

1/929

1/279

95/11

1/25

1/929

7/65

1/111

برونگرايي

1/619

1/119

97/18

1/21

1/395

9/18

1/111

روانرنجوری

1/973

1/229

99/59

1/29

1/973

6/71

1/111

وظیفهمداری

1/998

1/177

33/29

-1/13

-1/287

-9/12

1/111

روانرنجوری

1/929

1/181

39/93

1/32

1/929

9/87

1/111

توافقپذيری

1/978

1/197

22/85

-1/18

-1/239

-3/18

1/112

مکانیسمهای دفاعي رشديافته معنادار است و از کل

شخصیتي روانرنجوری و مسئولیت (وظیفهمداری) با

مقدار  37/8درصدی ضريب تبیین متغیر ملاك27/9 ،

بتاهای ( 1/973و  )-1/287دارای سهم معنيداری در

درصد بهوسیلهی ويژگي شخصیتي سازگاری (توافق-

پیشبیني تغییرات مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته

پذيری) و  11/9درصد بهوسیلهی ويژگي شخصیتي

هستند .ويژگيهای شخصیتي برونگرايي ،گشودگي

برونگرايي تبیین ميشوند .بنابراين چنین استنباط مي-

در مقابل تجربه و سازگاری (توافقپذيری) ،پیشبیني-

گردد که ويژگي شخصیتي سازگاری (توافقپذيری) و

کنندههای معنيداری برای مکانیسمهای دفاعي

ويژگي شخصیتي برونگرايي با بتاهای ( 1/929و

رشدنايافته نبودند .جدول  3دربارهی مکانیسمهای

 )1/395دارای سهم معنيداری در پیشبیني تغییرات

دفاعي روانآزرده نشان داد که  Fمشاهده شده در اين

مکانیسمهای دفاعي رشديافته هستند .ويژگيهای

متغیر نیز معنيدار است و از کل مقدار  22/8درصدی

شخصیتي روانرنجوری ،گشودگي در مقابل تجربه و

ضريب تبیین متغیر ملاك 18/1 ،درصد بهوسیلهی

مسئولیت (وظیفهمداری) پیشبینيکنندههای معنيداری

ويژگي شخصیتي روانرنجوری و  9/7درصد بهصورت

برای مکانیسمهای دفاعي رشديافته نبودند .نتیجهی

معکوس ،بهوسیلهی ويژگي شخصیتي سازگاری

ديگر جدول  3نشان داد که  Fمشاهده شده در

(توافقپذيری) تبیین ميشوند .بنابراين چنین استنباط

مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته معنيدار است و از کل

ميشود که ويژگيهای شخصیتي روانرنجوری و

مقدار  31درصدی ضريب تبیین متغیر ملاك22/9 ،

سازگاری (توافقپذيری) با بتاهای ( 1/929و )-1/239

درصد بهوسیلهی ويژگي شخصیتي روانرنجوری و

دارای سهم معنيداری در پیشبیني تغییرات مکانیسم-

 7/7درصد بهصورت معکوس ،بهوسیلهی ويژگي

های دفاعي روانآزرده هستند .در ضمن ،ويژگيهای

شخصیتي مسئولیت (وظیفهمداری) تبیین ميشوند.

شخصیتي برونگرايي ،گشودگي در مقابل تجربه و
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مسئولیت (وظیفهمداری) ،پیشبینيکنندههای معناداری

مثبت بین برونگرايي و سبکهای دفاعي رشديافته با

برای مکانیسمهای دفاعي روانآزرده نبودند.

نتايج پژوهش حاضر همسو بود .کرامر و جونز ( )15نیز
طي مطالعهای نشان دادند؛ افرادی که خودکنترلي،

بحث و نتيجهگيري

قاطعیت و هیجانات مثبت (از مؤلفههای برونگرايي)

پژوهش حاضر ،با هدف بررسي نقش پیشبیني-

بیشتری نشان ميدهند؛ از مکانیسمهای دفاعي رشد-

کنندگي استفاده از مکانیسمهای دفاعي بر اساس

يافتهتری چون همانندسازی بهره ميبرند .براساس ديگر

ويژگيهای شخصیتي دانشجويان صورت گرفت .نتايج

مطالعات ،سبک دفاعي رشديافته با رابطهی بینفردی

پژوهش نشان داد که ويژگي شخصیتي سازگاری به-

لذتبخش ،هوش هیجاني بالا ( )32و خوشبیني ()33

صورت مستقیم تغییرات مکانیسمهای دفاعي رشديافته

که از ويژگيهای افراد برونگرا است؛ همبستگي مثبت

را پیشبیني مينمايد؛ بدين معنا که با افزايش سازگاری

دارد .در تبیین اين يافته ميتوان به اين نکته اشاره کرد

(توافقپذيری) در دانشجويان ،سطوح استفاده آنها از

که برونگراها افرادی اجتماعي هستند و علاوه بر

مکانیسمهای دفاعي رشديافته افزايش مييابد .اين يافته

دوستدار ديگران بودن و تمايل به برقراری ارتباط ،اين

با مطالعاتي که رابطهی مستقیم سازگاری رواني-

افراد در عمل قاطع ،فعال و حراف يا اهل گفتوگو

اجتماعي با سبک دفاعي رشديافته و دفاعهای

هستند .آنها هیجان و تحرك را دوست دارند و به

سازگارانهای مثل والايش ،طنز و پیشاپیشنگری را نشان

موفقیت در آينده امیدوار هستند ( .)22به دلیل داشتن

دادهاند؛ همسو ميباشد ( .)21 ،31 ،25در تبیین اين

اين ويژگيها ،آنها احتمالا از سبکهای دفاعي

يافته ميتوان به اين نکته اشاره کرد که افراد سازگار

رشديافته که با عزتنفس پايدار و پیامدهای مثبتي

اساساً نوعدوست و ياريگر هستند لذا با ديگران احساس

چون روابط اجتماعي مناسب و رضايت از زندگي

همدردی ميکنند و اعتقاد دارند که ديگران نیز با آنها

مرتبط ميباشند؛ استفاده ميکنند (.)39

سبکهای دفاعي رشديافته که شیوههای سازش-يافتهتر

رنجوری ميتواند به صورت مستقیم استفاده از

افراد بهنجار را در مواجهه با محیط نشان -ميدهد؛

مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته را پیشبیني کند .بدين

استفاده ميکنند و شايد از اين جهت ميتوانند با ايجاد

معنا که با افزايش روانرنجوری در دانشجويان ،سطوح

تعادل بهینه بین انگیزههای متضاد ،خشنودی رواني را به

استفاده آنها از مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته افزايش

ارمغان آورند (.)31

مييابد .اين يافته با نتايج پژوهش بهزادیپور و

يافتهی ديگر مطالعهی حاضر نشان داد که ويژگي

همکاران ( )21همخوان بود .آنها نشان دادند که هر

شخصیتي برونگرايي بهصورت مستقیم تغییرات

چه میزان نوروزگرايي فرد ،بالاتر باشد وی از

استفاده از سبکهای دفاعي رشديافته را پیشبیني

مکانیسمهای دفاعي نابهنجارتر و ناکارآمدتر و

ميکند؛ بدين معنا که با افزايش برونگرايي در

رشدنايافته بیشتر استفاده ميکند .افرادی که

دانشجويان ،سطوح استفاده آنها از مکانیسمهای دفاعي

نوروزگرايي بالايي دارند؛ از شناخت ،تشخیص و توان

رشديافته افزايش مييابد .يافتههای حاصل از پژوهش

کافي بهمنظور بهکارگیری فرونشاني و والايش که

محمدپناه اردکان و همکاران( )18با تأيید همبستگي

کارآمدترين و رشديافتهترين مکانیسمهای دفاعي
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همین رابطه را دارند ( .)22اين افراد احتمالا از

از نتايج ديگر پژوهش حاضر اين بود که روان-
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است؛ برخوردار نميباشند ولي از جابهجاکردن

رسیدن به اهداف خود پا فشاری نميکنند و بيثبات

اضطراب به موضوع قابلتحملتر و قابلکنترلتر

هستند ( .)38آنان با ايرادگیریهای کسلکننده و فشار

استفاده ميکنند .افرادی که نوروزگرايي بالايي دارند؛

فوقالعاده به خود در امور کاری و حرفهای ،زمینهی

تعداد بیشتری از نشانههای جسماني را گزارش ميکنند

استفاده از مکانیسمهای دفاعي رشدنايافته که منجر به

( .)39،36نتايج حاصل از پژوهش محمدپناه اردکان و

تحريف بیمارگونه واقعیتهای دروني و بیروني ميشود

همکاران ( )18نشان داده است که در افراد داوطلب

را فراهم ميکنند.

جراحي زيبايي ،سبکهای رشدنايافته با صفت

يافتهی ديگر پژوهش حاضر ،حاکي از آن بود که

شخصیتي آزردهخويي در جهت مثبت ارتباط دارند .در

ويژگي شخصیتي روانرنجوری به صورت مستقیم،

تبیین اين يافته و با عنايت به اينکه داشتن احساسات

استفاده از مکانیسمهای دفاعي روانآزرده را پیشبیني

منفي همچون ترس ،غم ،برانگیختگي ،خشم ،احساس

ميکند؛ يعني با افزايش روانرنجوری در دانشجويان،

گناه ،احساس کلافگي دائم از ويژگيهای افراد

سطوح استفادهی آنها از مکانیسمهای دفاعي روان-

روانرنجور است؛ ميتوان گفت که هیجانهای مخرب

آزرده افزايش مييابد .به نظر ميرسد افرادی که دارای

در سازگاری فرد و محیط تأثیر دارند و احتمالا

سطوح بالای روانرنجوری هستند؛ نسبت به ديگران

دانشجوياني که نمره بالايي در اين خردهمقیاس کسب

کمتر قادر به کنترل تکانشهای خود ميباشند و خیلي

ميکنند؛ دارای باورهای غیرمنطقي ،قدرت کم در

ضعیفتر از ديگران با استرس کنار ميآيند .در نتیجه،

کنترل تکانهها و درجهی انطباق ضعیفتری با ديگران

هنگام مواجهه با مشکلات بهجای پیدا کردن راهحل،

باشند ( .)37از اين رو ممکن است؛ در موقعیتهای

برای تنظیم حالات هیجاني خود و کاهش تنش به

استرسزا به مکانیسمهای دفاعي رشد-نايافته متوسل

مکانیسمهای دفاعي ناسالم از جمله روانآزرده گرايش

شوند .اين دفاعهای رشدنايافته با عزتنفس ناپايدار و

پیدا ميکنند ( .)35استفاده از اين مکانیسمها ،اثرات

شکننده و پیامدهای منفي از قبیل اضطراب و افسردگي

نامطلوبي در پي خواهد داشت؛ از جمله آن که عملکرد

ارتباط دارند (.)28

و ظرفیت مديريت هیجاني را در فرد کاهش ميدهد

شخصیتي مسئولیت يا وظیفهمداری در دانشجويان

ماهیت و اندازهی تهديد ،به تحريف مفرط معني و اثر

ميتواند؛ پیشبین افزايش استفاده از مکانیسمهای

تهديد منجر ميشود ()91؛ همچنین با تحريف

دفاعي رشدنايافته باشد .اين يافته با نتايج پژوهش

بیشازحد ،مانع محافظت از انسجام خود ميشود (.)35

محمدپناه اردکان و همکاران ( )18که حاکي از

بر اساس نتايج حاصل از پژوهش ،کاهش ويژگي

رابطهی معکوس سبکهای رشدنايافته با صفت

شخصیتي سازگاری در دانشجويان ،ميتواند استفادهی

مسئولیتپذيری بوده است؛ همخواني دارد .در تبیین

بیشتر از مکانیسمهای دفاعي روانآزرده را پیشبیني-

اين يافته نميتوان دانشجوياني که در اين خردهمقیاس،

نمايد .اين يافته با نتايج پژوهش کرامر و جونز (،)15

نمرهی پايین گرفتهاند را افرادی فاقد پايبندی به اصول

همخوان بود .در تبیین اين يافته ،ميتوان گفت؛ افرادی

اخلاقي دانست .اين افراد معمول ًا دقت کافي برای انجام

که نمرهی پايیني در سازگاری کسب ميکنند؛ اغلب

کارها از خود نشان نميدهند؛ همچنین در جهت

ستیزهجو ،خودمدار و نسبت به ديگران شکاك
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ميباشند؛ همچنین رقابتجويي در آنها بیشتر از

اضطرابانگیز ،ميتوانند پیشرفت تحصیلي بهتری

همکاریکنندگي است ( .)37احتمالا اين افراد در

داشته باشند (.)13

شرايط استرسزا به استفاده از مکانیسمهای دفاعي

بر اين اساس ،پیشنهاد ميشود که سمینارها و

روانآزرده تمايل پیدا ميکنند .اين سبک دفاعي از

کارگاههای آموزشي برای دانشجويان در جهت

میزان آگاهي هشیارانهی فرد ميکاهد؛ در نتیجه تلاش

شناخت هر چه بیشتر ويژگيهای شخصیتي خود،

کمتری برای مقابله با آن تحريف صورت ميگیرد

آگاهي از سبکهای دفاعي و پیامدهای استفادهی

(.)92

هريک از اين سبکها برگزار شود تا به آنها در

در مجموع ،يافتههای پژوهش حاضر شواهدی را

بهکارگیری بیشتر سبکهای دفاعي رشديافته کمک-

برای تأثیرگذار بودن ويژگيهای شخصیتي در استفاده

نمايد؛ همچنین پیشنهاد ميگردد که متخصصان

از مکانیسمهای دفاعي ارائه ميدهد .سازوکارهای

بهداشت روان ،يافتههای پژوهش حاضر را در امور

دفاعي رشدنايافته و روانآزرده بهعنوان يک مانع برای

بالیني خود ،جهت ارتقاء سلامت روان دانشجويان

درك واقعیت در فرد ،امکان دفاع منطقي ،مؤثر و

مدنظر قرار دهند .پژوهشهای آتي ميتوانند؛ نقش

رشديافته را سلب ميکند؛ زيرا دفاع منطقي به فرد

ويژگيهای جمعیتشناختي را نیز در اين رابطه مورد

اجازه ميدهد تا بهجای تحريف بیمارگونهی

توجه قرار دهند .از آنجا که اين مطالعه بر روی يک

واقعیتهای دروني و بیروني ،با آگاهي از احساسها،

نمونه از دانشجويان دانشگاه تهران صورت گرفته است؛

افکار و پیامدها بر تعارضهای دروني نشأتگرفته از

شايد معرف مناسبي از وضعیت کل جامعه نباشد لذا

نیازها و انگیزههای مختلف خود غلبه کند (.)13

تعمیم نتايج ،بايد با احتیاط صورت پذيرد.

بنابراين دانشجوياني که در مواجهه با اضطراب
تهديدکننده ايگو ،از سبکهای دفاعي رشديافته بهره-
ميگیرند؛ به سبب بهرهمندی از تمرکز بیشتر بر منابع و
تکالیف شناختي ( )93و با وجود موقعیتهای

تشکر و قدرداني
بدين وسیله از کلیهی دانشجوياني که در اجرای مطالعه حاضر
با پژوهشگران همکاری نمودند؛ تقدير و تشکر به عمل ميآيد.
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Abstract
Backgrounds and Aim: Research shows a strong relationship between psychological disorders and
defense mechanisms; however, prediction of defense mechanisms has not been well investigated in
normal samples. The present study intended to investigate the effect of big five personality traits in
defense mechanisms used by university students.
Material and Methods: In terms of data collection, the current study utilized a correlational
descriptive research design. The population included all students of Tehran University in 2015-2016
academic year. Using random sampling method, 170 individuals were selected and NEOPersonality Inventory and Defense Style Questionnaire (DSQ) were administered to them. To
analyze the data, Pearson correlation coefficient and stepwise regression method were employed.
Results: The findings showed that Agreeableness and Extraversion predict mature defense
mechanisms. It was also shown that Neuroticism and Conscientiousness are good predictors of
immature defense mechanisms. In addition, findings demonstrated that Neuroticism and
Agreeableness predict use of neurotic defense mechanisms.
Conclusion: It seems that personality traits play a great role in types of defense mechanisms used
by university students, and this may be put into consideration in research and clinical settings.
Keywords: Personality traits, Defense style, Mature, Immature, Neurotic.
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