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 چکيده

های دفاعي بیني مکانیسمپیش ها و اختلالات رواني را درها نقش برخي آسیبپژوهش :زمينه و هدف

 یمطالعهاست. هدف  قرار گرفتههای بهنجار کمتر مورد توجه اند اما بررسي اين رابطه در گروهنشان داده

 های دفاعي بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجويانبیني سطوح مختلف مکانیسمحاضر، پیش

 . باشدمي

 است. همبستگي نوع از و توصیفي حاضر یها، مطالعهداده ریگردآو یشیوه منظر از: کارروشمواد و 

مشغول به تحصیل  59-59 تمامي دانشجويان دانشگاه تهران که در سال تحصیلي ،آماری پژوهش یجامعه

 گیری تصادفي انتخاب شدند.روش نمونهنفر به  171آماری،  یاز میان جامعه .گرفتدر بر مي را بودند

های سبک پرسشنامه کری و مک و شخصیت کاستا بزرگ عامل پنج پرسشنامه وتاهک فرم بهدانشجويان 

 همبستگي ضريب آماری هایروش از هاداده تحلیل جهت .دادند پاسخ آندروز، سینگ و باند دفاعي

 .شد استفاده گامبهگام رگرسیون و پیرسون

توانند استفاده از گرايي ميرونهای شخصیتي سازگاری و بنتايج پژوهش نشان داد که ويژگي ها:یافته

شخصیتي  هایويژگيمطالعه حاکي از آن بود که  هایبیني کنند. يافتههای دفاعي رشديافته را پیشمکانیسم

 همچنین نايافته هستند؛های دفاعي رشداستفاده از مکانیسم یي کنندهبینپیش ،رنجوری و مسئولیتروان

بیني آزرده را پیشهای دفاعي روانزگاری استفاده از مکانیسمرنجوری و ساهای شخصیتي روانويژگي

 کنند.مي

های دفاعي دانشجويان از مکانیسم یهای شخصیتي در استفادهيژگيرسد که و: به نظر ميگيرينتيجه

های بالیني را تسهیل نمايد. به عبارت ديگر، بتواند تحلیل هابررسي آن ممکن است نقش مهمي دارند و

 شناختي موثر واقع شوند.های روانعنوان يک منبع اطلاعاتي در بررسي دفاعتوانند بههای فردی ميويژگي

 آزردهشخصیتي، سبک دفاعي، رشديافته، رشدنايافته، روان صفاتکليدي: هايواژه
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 مقدمه
-ترين مفاهیم روانهای دفاعي يکي از مهممکانیسم

اين شخصیت است.  یگری در مطالعهتحلیل

 هستند خودکاری یکنندهتنظیم فرآيندهای ها،مکانیسم

 حداقل به و شناختي ناهماهنگي کاهش برای که

 از بیروني و دروني واقعیت در ناگهاني اتتغییر رساندن

 حوادث ادراك چگونگي بر تأثیرگذاری طريق

های (. فرويد مکانیسم1) کنندمي عمل تهديدکننده

کند عنوان کارکردهای ذهني تعريف ميدفاعي را به

که از افراد در برابر اضطراب زياد ناشي از رويدادهای 

ني های مخرب دروزای بیروني و حالتاسترس

 يعني شخصي، دفاعي او سبک (.2کند )محافظت مي

 در متفاوت دفاعي هایمکانیسم از استفاده فراواني

  شخصیت  شناخت برای اصلي متغیر را ديگران با مقايسه

 نشان شواهد تجربي(. 3)داند مي يافتگيو میزان سازش

برحسب  دفاعي را هایسبکتوان مي که اندداده

(. 1،9ي تنظیم کرد )يافتگاز سازش مراتبيسلسله

 سلامت پیامدهای با يافتهسازش دفاعي هایسبک

 های( و سبک9) هستند ارتباط در رواني و جسماني

 منفي هایشاخص از بسیاری با نايافتهسازش دفاعي

مرتبط  افسردگي و شخصیت هایاختلال مانند سلامت

 (.9، 6) باشندمي

ع دفاعي برحسب نو هایمکانیسمممکن است 

 ناکارآمد يا کارآمد و نابهنجار يا بهنجار ،وریکنش

-سلسله بندیطبقه اساس (. پژوهشگران بر3باشند )

 21 های دفاعي،در مورد مکانیسم وايلنت مراتبي

 دفاعي رشديافته )شامل مکانیسم را به سه سبک

بیني و فرونشاني(، نوروتیک پیش طبعي،والايش، شوخ

 سازی وآرماني ب،دوستي کاذ)شامل ابطال، نوع

نايافته )شامل فرافکني، واکنش وارونه( و رشد

مجزاسازی، سازی، عمليپرخاشگری منفعلانه، 

 وار، انکار،پردازی درخودماندهخیال سازی،ناارزنده

 سازی(تراشي و بدنيجايي، تفرق، دوپارگي، دلیلجابه

 یمنزلهبه رشديافته دفاعي هایمکانیسم اند.کرده تقسیم

 محسوب کارآمد و بهنجار های مواجهه انطباقي،وهشی

 و نوروتیک دفاعي هایمکانیسم کهدرحالي شوند؛مي

 ناکارآمد و مواجهه غیرانطباقي هایشیوه رشدنايافته،

 .(7هستند )

 از اجتناب طريق از های دفاعيمکانیسم کليطوربه

 اضطراب، با مواجهه از ای خاصشیوه يا و اضطراب

اين  بنابراين .بخشندمي بقاء و سازمان را رواني شرايط

 رواني تعارض با در رويارويي هايي راتلاش ،هامکانیسم

نمايند. مي ای را تسهیلمقابله رفتارهای و دهندمي انجام

-ها مياز آن نامناسب و افراطي یاستفاده وجود با اين

 ایمقابله هایرشد رواني را مختل کند و از پاسخ ؛تواند

، تحقیقات آورد. طبق عمل به جلوگیری دمفی

 سلامت يافته با پیامدهایهای دفاعي سازشمکانیسم

 هایسبک ؛ همچنینارتباط هستند در رواني و جسماني

 منفي هایشاخص از با بسیاری نايافتهدفاعي سازش

از سوی  (.8) باشدمرتبط مي افسردگي سلامت مانند

پرورش برخي  اند کهشواهد پژوهشي نشان داده ديگر

نگری مکانیسم پیشاپیش های دفاعي ازجملهاز مکانیسم

های آتي بینانه برای ناراحتيريزی واقعکه شامل برنامه

تواند در تأمین مي ؛ محور استصورت هدفبه

 وايلانت و. (5)سازگاری و سلامت روان افراد مؤثر باشد

 که افرادی ؛انددر پژوهش خود نشان داده همکاران

 فشار با برند؛مي کار به های دفاعي پخته رایسممکان

 تعارض به سازگارانه و آيندمي کنار خوبيبه رواني

زوکالي  ینتايج مطالعهبا توجه به . (11) دهندمي پاسخ

اعي های دفاز مکانیسمافرادی که  ،و همکاران

خشم خود را بهتر مهار ؛ کنندتر استفاده ميرشديافته

 .(11) کنندمي

های دفاعي از پژوهشگران به بررسي مکانیسم برخي

ها بر دانشجويان رشدنايافته و پیامدهای نامطلوب آن
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   -کرامر طي پژوهشي نشان مثال عنواناند. بهپرداخته

 مانندهای دفاعي رشدنايافته داده است که مکانیسم

ی خشم در دانشجويان رابطه یبا تجربه ،فرافکني

های حاصل از پژوهش هيافت .(12) دمستقیم دار

بیانگر آن است که میزان استفاده  ،همکارانو  محتشمي

های دفاعي رشدنايافته )فرافکني، انکار و از سبک

آزرده )ديگردوستي کاذب و پردازی( و روانخیال

ها ابطال( توسط دانشجويان با پیشرفت تحصیلي آن

رابطه معکوس دارد. اين در حالي است که دانشجويان 

شرفت تحصیلي بالا بیشتر از مکانیسم دفاعي طنز با پی

. (13) کنند)سبک دفاعي رشديافته( استفاده مي

اند که های ديگر در اين حوزه نیز نشان دادهپژوهش

کنترل ناسالم  هایمکانیسم دفاعي ابطال با روش

پردازی مرضي با فقدان خیالهمچنین ( و 13اضطراب )

 ارند.مستقیم د ی( رابطه5تفکر خلاق )

های استفاده از مکانیسم با توجه به آنچه گفته شد؛

که  يتواند سلامت رواني دانشجوياندفاعي ناکارآمد مي

سازان اين آيندهمعنوی و انساني جامعه و  دسترنج

 که يزمانرا به خطر بیندازد.  شوندمملکت محسوب مي

استفاده  شوند؛رو ميروبه زادانشجويان با شرايط استرس

ها را سلامت روان آن های دفاعي ناکارآمدانیسماز مک

 دنبال بهها و عواقب نامطلوبي برای آن کندميتهديد 

 ضیغمي و یمطالعه. چنانکه بر اساس نتايج دارد

شیوع اختلالات مربوط به سلامت روان، يکي  ،همکاران

 تحصیل دانشجويان بوده استاز دلايل اخراج و ترك

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

ها بتوانند با دانشگاه یوزارت علوم و مراکز مشاوره

کارگیری های فردی احتمال بهاستفاده از ارزيابي

های دفاعي ناکارآمد توسط دانشجو در آينده مکانیسم

ريزی بهتر و گام مؤثری در برنامه بیني نمايند؛را پیش

 شته خواهد شد.پیشگیری از اين پیامدهای نامطلوب بردا

های شواهد پژوهشي حاکي از آن است که ويژگي

سازوکارهای دفاعي  ؛توانندميشناختي منفي روان

برخي (. 19،16بیني نمايند )فرد را پیش یناسازگارانه

شخصیتي در  هایويژگياند که مطالعات نیز نشان داده

اساس  بر. دارندهای دفاعي نقش بیني مکانیسمپیش

 در فرد نمرات چه ، هر و همکاران اميتحقیقات سو

رود که از انتظار مي باشد؛ مثبت بیشتر صفات شخصیتي

 بالعکس نمايد واستفاده  تریپخته های دفاعيسبک

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

( نیز بیانگر اين بود که 15) همکارانو کرامر و 

ای دفاعي رشديافته ههای مکانیسمگرايي با سبکبرون

های حاصل از پژوهش مرتبط است. علاوه بر اين، يافته

رنجوری نیز با پور و همکاران نشان داد که روانبهزادی

 های دفاعي رشدنايافته مرتبط استاستفاده از مکانیسم

به بررسي امکان  ایمطالعهکمتر  که در حالي .(21)

ای ههای دفاعي از روی سازهبیني مکانیسمپیش

شخصیتي در دانشجويان پرداخته است و در اين حوزه 

. با عنايت به اين مسئله، باشدخلأ پژوهشي مشهود مي

های ويژگي یرابطه؛ پژوهش حاضر قصد دارد

 در دانشجويان را مورد های دفاعيشخصیتي با مکانیسم

 در تواندمي رابطه اين مطالعه قرار دهد. شناخت

؛ موثر باشد درون شخصیت هایپويائي شناسايي بیشتر

 شخصیت تبیین در نظریی هيافت يک عنوانبه همچنین

 از توانمي حالدرعین و است مهم افراد دانشجو

 رواني بهداشت سطح ارتقای در پژوهش هایيافته

 فهم که است معتقدنیز  کرامرنمود.  دانشگاهیان استفاده

 و شخصیتي هایويژگي ترکیب چگونگي

 نظیر هاييپديده بینيپیش در دفاعي سازوکارهای

برخوردار  بالايي از اهمیت ،موفقیت و رواني سلامت

ی مطالعهمنظور بررسي هدف به بنابراين .(21) است

بیني امکان پیشآيا  که شودمي مطرح اين سؤال، حاضر
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های دفاعي بر اساس پنج عامل بزرگ مکانیسمسطوح 

 شخصیت در دانشجويان وجود دارد؟

 

 روش کار مواد و
 ،هاداده گردآوری یشیوه منظر حاضر از یمطالعه    

. است همبستگي نوع از و توصیفي مطالعات جزء

تمامي دانشجويان دانشگاه ، آماری پژوهش یجامعه

مشغول به تحصیل  59-59 تهران که در سال تحصیلي

 171آماری،  یاز میان جامعه .گرفترا در بر مي بودند

 از بعد .گیری تصادفي انتخاب شدندهنفر به روش نمون

-شرکت مشارکت جلب و پژوهش اهداف تشريح

، اين پژوهشي هایداده بودنمحرمانه بر مبني کنندگان

 بزرگ عامل پنج پرسشنامه کوتاه فرم به دانشجويان

 همزمان طورهای دفاعي بهسبک پرسشنامه شخصیت و

 لاتسؤا به دهيپاسخ ینحوه دستورالعمل. دادند پاسخ

 شد درخواست هاآن از و داده توضیح هاآزمودني برای

 را موردنظر هایپاسخ و مطالعه را سؤالات دقتبه که

پس از  .کنند انتخاب خود هایويژگي با متناسب

 برای لازم اعتبار فاقد مورد، 12 هانامهتکمیل پرسش

به  موردمطالعه ینمونه درنهايت. ندبود گذارینمره

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

 آماری هایروش از هاداده تحلیل جهت. يافت تقلیل

 گامبهگام رگرسیون و پیرسون همبستگي ضريب

 .شد استفاده
 ابزارها

پنج عامل بزرگ  يفرم کوتاه پرسشنامه الف(     

کری  جهت  مک و اين ابزار توسط کاستا :شخصيت

 اخته شده استشخصیت س بزرگ عامل پنج سنجش

کوتاه اين ابزار استفاده  . در پژوهش حاضر، از فرم(22)

گويه است و در  61اين پرسشنامه مشتمل بر  .گرديد

از کاملاً موافق تا کاملاً )ای درجهيک پیوستار پنج

 ،های متعددیشود. پژوهشگذاری مينمره (مخالف

 ند.ااعتبار و روايي اين مقیاس را مورد تائید قرار داده

ضرايب اعتبار  ،ساله 7ازجمله در يک پژوهش طولي 

 تا 63/1و ضرايب روايي بین  82/1 تا 91/1آن بین 

  های داخلي(. پژوهش22به دست آمده است ) 81/1

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

  گروسي فرشي یدر مطالعه .(23،29) اندگزارش کرده

های نوروزگرايي، زيرمقیاسضرايب آلفای 

 شناسي و گشودگي بهگرايي، مقبولیت، وظیفهبرون

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

 کاوياني  نیز یدر مطالعه. (29) دست آمده است

 ها با روش بازآزمايي بهضريب اعتبار زيرمقیاس

دو ماه به شرح زير گزارش شده است:  یفاصله

 رنجوریو روان 52/1گرايي رون، ب72/1 پريشيروان

85/ 1 (29).  

 یپرسشنامه :هاي دفاعيسبک يپرسشنامه ب(     

که  باشدميسؤالي  91يک ابزار  ،دفاعيهای سبک

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

و رشدنايافته آزرده روانسبک دفاعي رشديافته )پخته(، 

در مقیاس  همچنین (؛26کند ))ناپخته( را سنجش مي

( 5تا کاملاً موافق  1 ای از )کاملاً مخالفدرجه 5لیکرت 

برای   گذاری اين آزمونشود. در نمرهگذاری مينمره

های آن سبک محاسبه هر سبک دفاعي، میانگین نمره

های دفاعي در ايران توسط سبک یشود. پرسشنامهمي

 ( مورد بررسي و هنجاريابي قرار27حیدری نسب )

اين  یشده ترجمه ینشان داده است که نسخه گرفته و

و سازه همانند  است از نظر روايي همزمان ،پرسشنامه

پايايي آن  ؛ همچنیناصلي روايي مطلوبي دارد ینسخه

آلفای کرونباخ از میزان  روش بازآزمايي و محاسبه به

 مناسبي برخوردار است.

های سبک از ضريب آلفای کرونباخ هريک     

ايراني  یآزرده در نمونهرشديافته، رشدنايافته و روان

، 79/1و  73/1، 79/1ترتیب ها بهبرای کل آزمودني
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و برای  72/1و  79/1، 79/1برای دانشجويان پسر 

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

بخش اين همساني دروني رضايت است که نشان

 (.28پرسشنامه است )

 هاهیافت
 هایويژگي با مرتبط توصیفي اطلاعات 1در جدول      

 دفاعي ارائه شده است. هایمکانیسم و شخصیتي

 
 دفاعي هايمکانيسم و شخصيتي هاي: اطلاعات توصيفي مرتبط با ویژگي1جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين متغيرها

 91/9 37/23 رنجوریروان

 23/9 87/29 گراييبرون

 31/9 92/26 ر مقابل تجربهگشودگي د

 97/9 27/31 پذيریسازگاری يا توافق

 28/6 12/33 مداریمسئولیت يا وظیفه

 13/3 97/11 رشديافته

 79/2 15/11 رشدنايافته

 17/3 86/11 آزردهروان

 

های دهد که در ويژگينشان مي 1های جدول يافته

-فهوظی)مسئولیت بالاترين میانگین مربوط به  ،شخصیتي

 رنجوریروانترين میانگین مربوط به ( و پايینمداری

يافته بالاترين مکانیسم دفاعي رشد. همچنین است

ترين آزرده دارای پايینمیانگین و مکانیسم دفاعي روان

 میانماتريس همبستگي  ،2جدول میانگین بود. 

دفاعي را نشان  هایمکانیسم و شخصیتي هایويژگي

 دهد.مي

 
 دفاعي هايمکانيسم و شخصيتي هايب همبستگي ویژگي: ضری2جدول 

 آزردهروان رشدنايافته رشديافته متغیرها

 93/1** 97/1** -91/1** رنجوریروان

 -22/1** -29/1** 91/1** گراييبرون

 -19/1 11/1 17/1* گشودگي در مقابل تجربه

 -36/1** -37/1** 92/1* پذيریسازگاری يا توافق

 -32/1** -35/1** 25/1** مدارییفهمسئولیت يا وظ

19/1›p *  ،11/1›p ** 

های دفاعي ، مکانیسم2بر اساس اطلاعات جدول 

گرايي، شخصیتي برون هایرشديافته با ويژگي

( و پذيریتوافق)سازگاری تجربه،  مقابل در گشودگي

دار و همبستگي مثبت و معني ،مداری()وظیفه مسئولیت

، همبستگي منفي و رنجوریروان شخصیتي با ويژگي

رشدنايافته و  دفاعي هایمکانیسمداری دارد. معني

 گرايي،برون شخصیتي هایويژگي با آزردهروان

 ،مداری()وظیفه مسئولیت و پذيری()توافق سازگاری

 شخصیتي هایويژگي با و داريمعن و منفي همبستگي

اما  دارند داریيمعن و مثبت همبستگي ،رنجوریروان

 با آزردهروان و رشدنايافته دفاعي هایمکانیسم یانم

همبستگي  ،تجربه مقابل در شخصیتي گشودگي ويژگي
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تحلیل رگرسیون  ،3جدول  داری مشاهده نگرديد.يمعن

دفاعي  هایمکانیسم با شخصیتي هایگام ويژگيبهگام

 دهد.را نشان مي

 
 هاي دفاعيشخصيتي با مکانيسمهاي گام رابطه ویژگيبه: تحليل رگرسيون گام3جدول 

 R 2R F B β t P شخصیتي ويژگي مکانیسم

 رشديافته

 111/1 65/7 929/1 25/1 11/95 279/1 929/1 پذيریتوافق

 111/1 18/9 395/1 21/1 18/97 119/1 619/1 گراييبرون

 رشدنايافته

 111/1 71/6 973/1 29/1 59/99 229/1 973/1 رنجوریروان

 111/1 -12/9 -287/1 -13/1 29/33 177/1 998/1 ریمداوظیفه

 آزردهروان

 111/1 87/9 929/1 32/1 93/39 181/1 929/1 رنجوریروان

 112/1 -18/3 -239/1 -18/1 85/22 197/1 978/1 پذيریتوافق

 

شده در  مشاهده F، 3بر اساس نتايج جدول 

های دفاعي رشديافته معنادار است و از کل مکانیسم

 9/27درصدی ضريب تبیین متغیر ملاك،  8/37مقدار 

-ويژگي شخصیتي سازگاری )توافق یوسیلهدرصد به

ويژگي شخصیتي  یوسیلهدرصد به 9/11پذيری( و 

-بنابراين چنین استنباط مي .شوندگرايي تبیین ميبرون

پذيری( و که ويژگي شخصیتي سازگاری )توافق گردد

و  929/1ی )هابتاگرايي با شخصیتي برون ويژگي

بیني تغییرات داری در پیشي( دارای سهم معن395/1

های ويژگي های دفاعي رشديافته هستند.انیسممک

رنجوری، گشودگي در مقابل تجربه و شخصیتي روان

داری يهای معنکنندهبینيمداری( پیشمسئولیت )وظیفه

 یهای دفاعي رشديافته نبودند. نتیجهبرای مکانیسم

شده در  مشاهده Fنشان داد که  3دول ديگر ج

دار است و از کل يهای دفاعي رشدنايافته معنمکانیسم

 9/22درصدی ضريب تبیین متغیر ملاك،  31مقدار 

رنجوری و ويژگي شخصیتي روان یوسیلهدرصد به

 ويژگي یوسیلهبه ،صورت معکوسدرصد به 7/7

 .شوندمداری( تبیین ميشخصیتي مسئولیت )وظیفه

های د که ويژگيگردبنابراين چنین استنباط مي

مداری( با رنجوری و مسئولیت )وظیفهشخصیتي روان

داری در ي( دارای سهم معن-287/1و  973/1ی )هابتا

های دفاعي رشدنايافته بیني تغییرات مکانیسمپیش

گرايي، گشودگي های شخصیتي برونويژگي هستند.

-بینيپیش ،پذيری(در مقابل تجربه و سازگاری )توافق

های دفاعي داری برای مکانیسميهای معنکننده

های مکانیسم یدرباره 3رشدنايافته نبودند. جدول 

شده در اين  مشاهده Fآزرده نشان داد که دفاعي روان

درصدی  8/22دار است و از کل مقدار يمتغیر نیز معن

 یوسیلهدرصد به 1/18ضريب تبیین متغیر ملاك، 

صورت درصد به 7/9رنجوری و شخصیتي روان ويژگي

شخصیتي سازگاری  ويژگي یوسیلهبه، معکوس

چنین استنباط  بنابراين .شوندپذيری( تبیین مي)توافق

رنجوری و های شخصیتي روانشود که ويژگيمي

( -239/1و  929/1ی )هاپذيری( با بتاسازگاری )توافق

 -رات مکانیسمبیني تغییداری در پیشيدارای سهم معن

های ويژگيدر ضمن، آزرده هستند. روان دفاعي های

گرايي، گشودگي در مقابل تجربه و شخصیتي برون
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های معناداری کنندهبینيپیش ،مداری(مسئولیت )وظیفه

 آزرده نبودند.های دفاعي روانبرای مکانیسم

 

 گيريبحث و نتيجه

-بینيبا هدف بررسي نقش پیش ،پژوهش حاضر

های دفاعي بر اساس گي استفاده از مکانیسمدکنن

های شخصیتي دانشجويان صورت گرفت. نتايج ويژگي

-ويژگي شخصیتي سازگاری بهکه پژوهش نشان داد 

های دفاعي رشديافته صورت مستقیم تغییرات مکانیسم

بدين معنا که با افزايش سازگاری  ؛نمايدبیني ميرا پیش

ها از طوح استفاده آنپذيری( در دانشجويان، س)توافق

يابد. اين يافته های دفاعي رشديافته افزايش ميمکانیسم

 -مستقیم سازگاری رواني یبا مطالعاتي که رابطه

های اجتماعي با سبک دفاعي رشديافته و دفاع

نگری را نشان ای مثل والايش، طنز و پیشاپیشسازگارانه

ین اين (. در تبی21، 31 ،25باشد )همسو مي ؛اندداده

افراد سازگار به اين نکته اشاره کرد که  توانيافته مي

با ديگران احساس  لذا دوست و ياريگر هستنداساساً نوع

ها آن کنند و اعتقاد دارند که ديگران نیز باهمدردی مي

احتمالا از  . اين افراد(22همین رابطه را دارند )

تر يافته-های سازشدفاعي رشديافته که شیوههای سبک

 ؛دهدمي -افراد بهنجار را در مواجهه با محیط نشان

توانند با ايجاد کنند و شايد از اين جهت مياستفاده مي

های متضاد، خشنودی رواني را به تعادل بهینه بین انگیزه

 (.31ارمغان آورند )

نشان داد که ويژگي ی حاضر مطالعه ديگری يافته

ییرات صورت مستقیم تغگرايي بهشخصیتي برون

بیني های دفاعي رشديافته را پیشاستفاده از سبک

گرايي در معنا که با افزايش برون دينب؛ کندمي

 های دفاعيها از مکانیسمدانشجويان، سطوح استفاده آن

 های حاصل از پژوهشيابد. يافتهرشديافته افزايش مي

( با تأيید همبستگي 18محمدپناه اردکان و همکاران)

های دفاعي رشديافته با گرايي و سبکنمثبت بین برو

( نیز 15نتايج پژوهش حاضر همسو بود. کرامر و جونز )

افرادی که خودکنترلي،  ؛نشان دادند ایمطالعهطي 

گرايي( های برونقاطعیت و هیجانات مثبت )از مؤلفه

-های دفاعي رشداز مکانیسم ؛دهندبیشتری نشان مي

ديگر براساس  برند.يتری چون همانندسازی بهره ميافته

فردی بین ی، سبک دفاعي رشديافته با رابطهمطالعات

( 33بیني )( و خوش32بخش، هوش هیجاني بالا )لذت

همبستگي مثبت  ؛گرا استهای افراد برونکه از ويژگي

توان به اين نکته اشاره کرد مي دارد. در تبیین اين يافته

بر  لاوهعکه برونگراها افرادی اجتماعي هستند و 

اين  ارتباط،دوستدار ديگران بودن و تمايل به برقراری 

گو وافراد در عمل قاطع، فعال و حراف يا اهل گفت

به  هیجان و تحرك را دوست دارند و هاآنهستند. 

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

های دفاعي ها احتمالا از سبکها، آناين ويژگي

مثبتي  پیامدهای و پايدار نفسعزت با رشديافته که

 زندگي از رضايت مناسب و اجتماعي روابط چون

 (.39کنند )استفاده مي ؛باشندمي مرتبط

-رواناز نتايج ديگر پژوهش حاضر اين بود که 

تواند به صورت مستقیم استفاده از رنجوری مي

بیني کند. بدين های دفاعي رشدنايافته را پیشمکانیسم

رنجوری در دانشجويان، سطوح با افزايش روان معنا که

های دفاعي رشدنايافته افزايش ها از مکانیسماستفاده آن

پور و يابد. اين يافته با نتايج پژوهش بهزادیمي

 هر که ها نشان دادند( همخوان بود. آن21همکاران )

 از وی باشد بالاتر فرد، نوروزگرايي میزان چه

 و ناکارآمدتر و جارترنابهن دفاعي هایمکانیسم

 کند. افرادی کهمي استفاده بیشتر رشدنايافته

 توان و تشخیص شناخت، از ؛دارند بالايي نوروزگرايي

 که والايش و فرونشاني کارگیریبه منظوربه کافي

 دفاعي هایمکانیسم ترينرشديافته کارآمدترين و
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 جاکردنجابه از وليباشند نمي برخوردار ؛است

تر کنترلقابل و ترتحملقابل موضوع به اضطراب

 ؛دارند بالايي افرادی که نوروزگرايي کنند.مي استفاده

کنند گزارش مي را جسماني هاینشانه از بیشتری تعداد

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

 داوطلب افراد درکه ( نشان داده است 18همکاران )

 صفت با ايافتهرشدن هایسبک زيبايي، جراحي

در  ارتباط دارند. مثبت جهت در خوييآزرده شخصیتي

داشتن احساسات با عنايت به اينکه  و تبیین اين يافته

منفي همچون ترس، غم، برانگیختگي، خشم، احساس 

های افراد گناه، احساس کلافگي دائم از ويژگي

های مخرب هیجان که توان گفتمي ؛رنجور استروان

 احتمالا در سازگاری فرد و محیط تأثیر دارند و

کسب مقیاس بالايي در اين خرده دانشجوياني که نمره

دارای باورهای غیرمنطقي، قدرت کم در کنند؛ مي

با ديگران تری ی انطباق ضعیفها و درجهکنترل تکانه

 هایموقعیت در ممکن است؛ (. از اين رو37باشند )

 نايافته متوسل-دفاعي رشد هایمکانیسم به ازاسترس

ناپايدار و  نفسعزت با رشدنايافته هایدفاعاين شوند. 

 افسردگي منفي از قبیل اضطراب و پیامدهای و شکننده

 (.28) دارند ارتباط

ديگر پژوهش نشان داد که کاهش ويژگي  یيافته

مداری در دانشجويان مسئولیت يا وظیفهشخصیتي 

 هایبین افزايش استفاده از مکانیسمپیش ؛تواندمي

اين يافته با نتايج پژوهش  دفاعي رشدنايافته باشد.

( که حاکي از 18محمدپناه اردکان و همکاران )

صفت  با رشدنايافته هایمعکوس سبک یرابطه

 در تبیین .دارد يهمخوان ؛پذيری بوده استمسئولیت

، مقیاسخرده توان دانشجوياني که در اينميناين يافته 

 اند را افرادی فاقد پايبندی به اصولی پايین گرفتهنمره

اين افراد معمولًا دقت کافي برای انجام . اخلاقي دانست

همچنین در جهت  ؛دهندکارها از خود نشان نمي

ثبات و بي کنندپا فشاری نميرسیدن به اهداف خود 

 ارکننده و فشکسل هایايرادگیریبا  آنان .(38هستند )

 یای، زمینهحرفه و کاری امور در به خود العادهفوق

های دفاعي رشدنايافته که منجر به استفاده از مکانیسم

شود های دروني و بیروني ميتحريف بیمارگونه واقعیت

 کنند.را فراهم مي

 حاکي از آن بود که ،ديگر پژوهش حاضر یيافته

 ،رنجوری به صورت مستقیمويژگي شخصیتي روان

بیني آزرده را پیشهای دفاعي روانستفاده از مکانیسما

رنجوری در دانشجويان، با افزايش روان يعني ؛کندمي

-های دفاعي روانها از مکانیسمآن یسطوح استفاده

 دارای که افرادی رسدمي نظر بهيابد. آزرده افزايش مي

 ديگران به نسبت ؛هستند رنجوریروان بالای سطوح

 خیلي وباشند مي های خودتکانش کنترل به قادر کمتر

  ،نتیجه در آيند.مي کنار استرس با ديگران از ترضعیف

حل، راه کردن پیدا جایبه مشکلات با مواجهه هنگام

تنش به  کاهش و خود تنظیم حالات هیجاني برای

گرايش آزرده های دفاعي ناسالم از جمله روانمکانیسم

اثرات ، هامکانیسماين از استفاده (. 35) کنندپیدا مي

نامطلوبي در پي خواهد داشت؛ از جمله آن که عملکرد 

دهد و ظرفیت مديريت هیجاني را در فرد کاهش مي

جای آماده کردن او برای پذيرش کامل ه( و ب91)

و اثر  يتهديد، به تحريف مفرط معن یماهیت و اندازه

 همچنین با تحريف ؛(91شود )تهديد منجر مي

 (.35) شودمي خود انسجام از مانع محافظت ،زحدابیش

بر اساس نتايج حاصل از پژوهش، کاهش ويژگي 

 یتواند استفادهشخصیتي سازگاری در دانشجويان، مي

 -بینيآزرده را پیشهای دفاعي روانبیشتر از مکانیسم

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

افرادی  ؛توان گفتدر تبیین اين يافته، مي همخوان بود.

اغلب  کنند؛کسب مي پايیني در سازگاری یکه نمره

 شکاك ديگران به نسبت و خودمدار جو،ستیزه
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 از بیشتر هاآن در ييجورقابت همچنین ؛باشندمي

 در افراد اين احتمالا .(37) است گيکنندهمکاری

 دفاعي هایمکانیسم از استفاده به زااسترس شرايط

 از دفاعي سبک اين .کنندمي پیدا تمايل آزردهروان

 تلاش نتیجه در ؛کاهدمي فرد یهشیارانه آگاهي میزان

 گیردمي صورت تحريف آن با مقابله برای کمتری

(92.) 

 را شواهدی حاضر پژوهش هایيافته مجموع، در

ه های شخصیتي در استفادويژگي تأثیرگذار بودن برای

 سازوکارهای دهد.مي ارائه های دفاعياز مکانیسم

 برای مانع عنوان يکآزرده بهو روان رشدنايافته دفاعي

و  منطقي، مؤثر دفاع فرد، امکان در واقعیت درك

؛ زيرا دفاع منطقي به فرد ندکمي سلبرا رشديافته 

 یجای تحريف بیمارگونهدهد تا بهمي اجازه

ها، ي، با آگاهي از احساسهای دروني و بیرونواقعیت

گرفته از های دروني نشأتافکار و پیامدها بر تعارض

 .(13) های مختلف خود غلبه کندنیازها و انگیزه

دانشجوياني که در مواجهه با اضطراب  بنابراين

 -های دفاعي رشديافته بهرهايگو، از سبک تهديدکننده

منابع و  مندی از تمرکز بیشتر برسبب بهره به ؛گیرندمي

های با وجود موقعیت و (93تکالیف شناختي )

توانند پیشرفت تحصیلي بهتری انگیز، مياضطراب

 (.13داشته باشند )

سمینارها و  که شودبر اين اساس، پیشنهاد مي 

های آموزشي برای دانشجويان در جهت کارگاه

 ،های شخصیتي خودشناخت هر چه بیشتر ويژگي

 یو پیامدهای استفاده های دفاعيآگاهي از سبک

ها در آن تا به برگزار شود اههريک از اين سبک

 -های دفاعي رشديافته کمککارگیری بیشتر سبکهب

متخصصان گردد که پیشنهاد مي همچنیننمايد؛ 

های پژوهش حاضر را در امور يافته ،بهداشت روان

جهت ارتقاء سلامت روان دانشجويان  ،بالیني خود

نقش  ؛توانندهای آتي ميپژوهش د.مدنظر قرار دهن

شناختي را نیز در اين رابطه مورد های جمعیتويژگي

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

ه است؛ گرفت نمونه از دانشجويان دانشگاه تهران صورت

 لذا جامعه نباشد کل وضعیت مناسبي از معرف شايد

 ذيرد.با احتیاط صورت پ ، بايدتعمیم نتايج

 
 و قدرداني تشکر

اضر دانشجوياني که در اجرای مطالعه ح یوسیله از کلیه بدين      

 آيد.تقدير و تشکر به عمل ميند؛ با پژوهشگران همکاری نمود
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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 NEO-

Personality 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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