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 چکیذٌ
ةؼرؿی ىلایـَ ای ٌّع ؿازوکار ُای دفاؾی،  رضایث از زٌغگی و ىیؽان ةِؽیـحی در داٌكسّیان : ُغف

 ُغف ایً پژوُف ةّد. داٌكگاه ُای ىازٌغران، 

زاىؿَ آىاری قاىم کهیَ داٌكسّیان  .ةّد ؾهی ىلایـَ ای )پؾ رویغادی(روش جضلیق روش ازؼا: 

ٌفؼ از  975ٌيٌَّ قاىم صسو  .ةّدو غیؼ دونحی  در ؿعش اؿحان ىازٌغران  داٌكگاه ُای دونحی

اةؽار ظّقَ ای اٌسام قغ. روش ٌيٌَّ گیؼی و ةا  (پـؼ 450،دظحؼ525ىلعؽ کارقٍاؿی) داٌكسّیان

پؼؿف ٌاىَ ةِؽیـحی -2پؼؿف ٌاىَ رضایث از زٌغگی  -1پؼؿف ٌاىَ: 3گؼدآوری داده قاىم 

، جضهیم t-testُيتـحگی پیؼؿّن،  ةؼ اؿاسجضهیم داده ُا  .ةّدؾی پؼؿف ٌاىَ ؿتکِای دفا-3قعنی

 . اٌسام قغ واریاٌؾ، رگؼؿیّن چٍغگاٌَ

یافحَ ُا: داده ُا ٌكان داد کَ ىیؽان رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی داٌكسّیان ةعّر ىؿٍاداری 

حغیؼ ةِؽیـحی قعنی و ةاالجؼ از ىیاٌگیً اؿث. ةیً ؿتکِای دفاؾی رقغ یافحَ ةا ؿعش ةاالی ُؼ دو ى

رضایث از زٌغگی داٌكسّیان ُيتـحگی وزّد دارد. ةِؽیـحی قعنی و ٌّع ؿتکِای دفاؾی ةا وضؿیث 

جاُم و زٍـیث راةعَ ىؿٍاداری ٌغاقث. رضایث از زٌغگی ةا زٍـیث راةعَ ىؿٍاداری ٌكان ٌغاد اىا ةا 

ٌغگی داٌكسّیان ٌیؽ ُيتـحگی وضؿیث جاُم راةعَ ىؿٍادار داقث. ةیً ةِؽیـحی قعنی و رضایث از ز

 ىذتث وزّد داقث. 

ٌحیسَ گیؼی: ؿازوکارُای دفاؾی رقغ یافحَ در افؼاد ةا ةِؽیـحی قعنی و رضایث از زٌغگی ةاال دارای 

ةِؽیـحی قعنی و رضایث از زٌغگی پاییً ةؼظّردارٌغ. ٌؼؼ ةَ افؼادی اؿث کَ از ىیاٌگیً ةاالجؼ از 

 ةا ؿازوکار ُای دفاؾی رقغ یافحَ ایٍکَ ؿتکِای دفاؾی و ٌیؽ ىحغیؼ ُيتـحگی ةیً رضایث از زٌغگی ةاال

ُای رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی ذٍُی، اىّری اکحـاةی و صامم یادگیؼی در ظاٌّاده و ازحياع 

ُـحٍغ، ةٍاةؼایً اؿحفاده از ؿتکِای دفاؾی رقغیافحَ ةَ ؾٍّان یک ىِارت ىلاةهَ و ىّازَِ ةؼای صم 

ُيچّن اؿحؼس و اضعؼاب  ةا جّاٌيٍغیِای قٍاظحی) رضایث از زٌغگی( و رقغ ىكکالت و ىؿضالجی 

یافحگی ؾاظفی و ُیساٌی در ىسيّع ةا یکغیگؼ راةعَ ىذتث ىؿٍادار دارٌغ. نػا ؾيهکؼد ظاٌّاده و زاىؿَ 

ةؼای کـب، امالح و ارجلای جّاٌيٍغیِای قٍاظحی و ؾاظفی و ٌیؽ ىِارجِای ىّازَِ ةا اؿحؼس و 

 ةیياری كؼن قيؼده ىی قّد، از ضؼورت ُا و انّیث ُای آىّزقی ىضـّب ىی گؼدد.اضعؼاب کَ 

 دفاؾیؿازوکارُای ةِؽیـحی قعنی،  ،رضایث از زٌغگی: کلمات کلیذی
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 طاَرٌ گلستاوی بخت

 اؿحادیار رقحَ روان قٍاؿی داٌكگاه پیام ٌّر

 
 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای
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 مقذمٍ
 ؾٍنؼ) 5اؿث. ةِؽیـحی ؿازه ای قاىم  1ىّضّع روان قٍاؿی ىذتث ٌگؼ، ةِؽیـحی اؿث و ىالك ظالیی آن، ٌیم ةَ رقغیافحگی

(PERMA6پیكؼفث  -5 5ىؿٍایاةی -4   4رواةط ىذتث -3 3غؼق فؿانیحی قغن -2 2ُیساٌات ىذتث -1: اؿث
ُيکاران  ةٍا ةَ ٌؼؼیَ دیٍؼ و .

 ،رضایث از زٌغگی . ةَ ٌؼؼ آٌِا(رضایث از زٌغگی  یک ارزیاةی و كضاوت کهی از زٌغگی  و ؾيغجاً ىؤنفَ ای قٍاظحی ىضـّب ىی قّد1985)

ىی  ... ذٍُی را قاىم ؾّاىهی ىاٌٍغ قادىاٌی، ؾؽت ٌفؾ وو ؾّاىم اؿث ...  و ٌی ىذم درآىغ، قغم، جضنیالتةیؼو یا قاىم ؾّاىم ؾیٍی 

و  8داورن را ٌكان داد.قعنی ةیً ؾّاىم ؾیٍی و ذٍُی در ةِؽیـحی  یُيتـحگی ضؿیف ،پژوُكِایی ای( ةؼ 2000)7اىا کاىیٍؽ  داٌٍغ

 غ. ٍىفِّىی ؾيغجاً ُیساٌی ىی ٌاىؾّاىم ىّنفَ ُا،  ةؼ اؿاس جضهیمزٌغگی  را  کیفیث( 2006کاىیٍؽ )

  ؿازوکارُای دفاؾی  فؼایٍغُای ٌاُكیاری ُـحٍغ کَ در ىّا زَِ ةا قؼایط اضعؼاب آور فؿال ىی قّد. اؿحفاده از آٌِا یک زٍتَ

اؿحفاده از ایً ؿازوکار ةؼای ىغجی دُغ. اىا وكحی  ظتیؿی و ازحٍاب ٌاپػیؼ  در زٌغگی افؼاد اؿث کَ ةعف ةٍِساری از زٌغگی را جكکیم ىی

قٍاظحی و ازحياؾی فؼد را در ةؼگیؼد و ؿالىث روان قٍاظحی فؼد،  جّاٌغ جياىی اةؿاد زـياٌی،روان ظّالٌی، ىکؼر و فؼاوان اداىَ یاةغ ىی

 ظاٌّاده و ٌیؽ ةِغاقث رواٌی زاىؿَ را ظغقَ دار کٍغ. 

 آؿیب قعنیث، قٍاظث ةؼای امهی ىحغیؼ را ىحفاوت دفاؾی ُای اٌیـوىک از اؿحفاده فؼاواٌی ؿتک دفاؾی قعنی یؿٍی فؼویغ

 ىذال، ةؼای. اؿث گؼفحَ كؼار جاییغ ىّرد ةـیار پژوُكی ُای یافحَ اؿاس ةؼ کَ ای فؼضیَ ،داٌـث ىی یافحگی ؿازش ىیؽان و قٍاؿی

( یا 1387) ةكارت، کٍٍغ ىی ؾيم افـؼده غیؼ افؼاد زا ىحفاوت آقکارا  ؿازی ةؼوٌی و  ؿازی دروٌی ُای دفاع از اؿحفاده در افـؼده ةیياران

 (.2010دی جفاوت ىؿٍادار دارد) صيیغی، قیؼازی ىعهق، ایٍکَ ؿازوکارُای دفاؾی افؼاد وؿّاؿی ةا افؼاد ؾا

ات ازوکارُای دفاؾی کَ گاُی ؿازوکارُای رواٌی ؿازگاراٌَ ٌیؽ ٌاىیغه ىی قٌّغ، ىّزب کاُف جؿارض( ؾٍّان کؼد ؿ2012)9وایهٍث

و ٌاُياٍُگی ُای قٍاظحی در ظی جغییؼات ٌاگِاٌی در واكؿیحِای دروٌی و ةیؼوٌی ىی قٌّغ. در مّرجیکَ ایً جضؼیف یا اٌکار در واكؿیحِا 

اٌسام ٌكّد ىّزب اضعؼاب ٌاجّان کٍٍغه و یا افـؼدگی ىی قّد. اٌحعاب ٌّع دفاع، غیؼ ارادی اؿث اىا ىٍسؼ ةَ ؾّارض قغیغی در ؿالىث 

قّد. ؿازوکارُای دفاؾی از ظؼیق ٌادیغه گؼفحً یا جضؼیف ُؼآٌچَ ىّزب افؽایف ٌاگِاٌی جکاٌَ، ظهق یا ُیسان ىی قّد، ىّزب روان ىی 

ِا جؿادل صیاجی رواٌكٍاظحی ىی قٌّغ. آٌِا ةا ىضؼوم ؿازی رواٌی، ةا جغییؼ در واكؿیث یا جنّر از ظّد ؿازگاری ىسغد را ایساد ىی کٍٍغ. آٌ

صم ٌكغه ٌاگِاٌی ةا افؼاد ىِو، زٌغگی یا ىؼگ و ٌیؽ جؿارضات ٌاقی از یادگیؼیِای ازحياؾی یا وزغان را جعفیف و كادرٌغ جؿارضِای 

 دٍُغ. 10جـکیً

 قّخ پاالیف، ةیٍی، پیف ىاٌٍغ رقغیافحَ دفاؾی ؿازوکارُای کارگیؼی ةَ چگٌّگی ةا رواٌی ؿالىث کَ اٌغ دریافحَ پژوُكگؼان

 ةَ ؿازگاراٌَ پاؿط و کٍٍغ ىی ىلاةهَ ظّةی ةَ اؿحؼس ةا ةؼٌغ ىی کار ةَ را ؿازوکارُا ایً کَ افؼادی . دارد ارجتاط فؼوٌكاٌی و ظتؿی

رقغ ٌایافحَ و  دفاؾی ؿازوکارُای کارگیؼی ةَ ةا رواٌی قٍاؿی آؿیب کَ اٌغ دریافحَ چٍیً ُو پژوُكگؼان ایً . دٍُغ ىی ُا کكيکف

 (. 1387ةَ ٌلم از ٌؼام زاده و كيؼی گیّی، 1377اةؼاُیيی، افعو)دارد ارجتاط روان آزرده وار

، 1992قٌّغ)وایهٍث،  کاُف آؿیب پػیؼی در ىّكؿیث ُای اؿحؼس زا ىی ةَ ظّر کهی راه ُای ىلاةهَ و ؿازوکارُای دفاؾی ؿتب

  (. 2001ةَ ٌلم از ىیـهی 

اد قغه اؿث. ؿاده جؼیً ؿعش دفاؾِا در اوایم ؿهـَ ىؼاجتی از ؿازوکارُای دفاؾی از ؿاده جؼیً جا پیچیغه جؼیً  ؿازوکارُا پیكٍِ

 زٌغگی و پیچیغه جؼیً آٌِا در دوران ةؿغی جضّل ػاُؼ ىی قٌّغ. ؿَ دفاع ادراکی اٌکار، فؼافکٍی و ُياٌٍغؿازی ةؼ اؿاس داؿحاٌِای آزىّن 

(  (TAT  ُا صاکی از ایً ةّد کَ اؿحفاده از رده ؿٍی پیف دةـحاٌی، اةحغایی، ٌّزّاٌی و زّاٌی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث. داده  4ةؼای

کَ ؿازوکار دفاؾی اٌکار) ؿاده جؼیً( در ؿً پیف دةـحاٌی ةیكحؼیً فؼاواٌی و ُياٌٍغ ؿازی) ؿازوکار پیچیغه جؼ( کيحؼیً فؼاواٌی را دارٌغ، 
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وزّد دارد و جفاوجِای زٍـیحی در ظّل دوره زّاٌی ُياٌٍغ ؿازی ةیكحؼ ىی قّد. فؼافکٍی در ُؼ دو رده ؿٍی ىیاٌَ )اةحغایی و ٌّزّاٌی( 

 (.11،2006در زِث گیؼی ُای دروٌی و ةیؼوٌی دفاؾِا دیغه ىی قّد)کؼاىؼ

ؿَ دؿحَ از ؿازوکارُای رواٌی را ؾٍّان کؼدٌغ: ٌعـث آٌِایی کَ افؼاد ةّؿیهَ آٌِا ُكیاراٌَ کيک  (2009)12وایهٍث و دی راگّ

کَ افؼاد، ُغفيٍغاٌَ ةِحؼیً  14، دؿحَ دوم راُتؼدُای قٍاظحی ُكیارٌغ 13اؾیىٍاؿتی را دریافث ىی کٍغ ىاٌٍغ زـحسّی صيایحِای ازحي

ُـحٍغ کَ ةؼای کاُف درىاٌغگی و ٌاجّاٌی و پیكگیؼی از  15روقِا را در ةغجؼیً قؼایط ةکار ىی ةؼٌغ. ؿّم ؿازوکارُای رواٌی غیؼ ارادی

ارُا ی رواٌی را دفاع ٌاىیغٌغ. ةَ ؾٍّان ىذال در ةاالجؼیً  ایً ؿازوک DSM IVاضعؼاب و افـؼدگی ُـحٍغ. ةؼای ُيـاٌی ىؿٍاقٍاؿی در 

ؿازوکار قاىم ٌّع دوؿحی،  قّخ ظتؿی ، جنؿیغ یا واالیف، پیكاپیف ٌگؼی  و ىٍؽ یا ةازداری اؿث. ُياٌگٌَّ  5ؿعش ؿازگاری اؿحفاده از 

ٌگؼ زؽو ؿازه ُایی ُـحٍغ کَ  ةعّر گـحؼده  کَ ىكاُغه ىی قّد ایً ؿازوکارُای دفاؾی رقغ یافحَ در صیعَ ىکحب روان قٍاؿی ىذتث

ای در ةؼرؿی ُای ٌؼؼی و جسؼةی ىفِّم ؿازی و ىّرد آزىایف كؼار گؼفحَ اٌغ و  ةَ ٌؼؼ  ؿهیگيً اکحـاةی و كاةم یادگیؼی ُـحٍغ و 

 ةایـحی ظی ةؼٌاىَ ُا آىّزقی در ىغارس از ؿٍیً پاییً ةَ کّدکان آىّزش داده قّد.

زّان  114زّاٌان ةا ؿازوکارُای رواٌی آٌِا راةعَ دارد یا ظیؼ ، ىعانؿَ ای ةا  16رفحار ُای ظّد زیان رؿانةؼای ةؼرؿی ایٍکَ آیا 

حَ اؿکاجهٍغی اٌسام قغ کَ رفحارُای ىعاظؼه آىیؽ آٌان ىاٌٍغ اؿحفاده از انکم، اؿحفاده از ؿایؼ ىّاد، را ةا ىکاٌیؽىِای دفاؾی رقغ ٌایاف

ٌكان داده قغ کَ ؿاةلَ رفحارُای ظّد آؿیب رؿان در ظّل زٌغگی زّاٌان ٌيٌَّ غیؼ  DSQ-40یاس ةؼرؿی ىی کؼد.ةا اؿحفاده از ىل

 (.2012ةانیٍی ةیف از ىنؼف ىّاد یا انکم در زىان اظیؼ ةا اؿحفاده از ؿازوکارُای دفاؾی رقغ ٌایافحَ راةعَ دارد) ةؼادی و کارؿّن،

، CPIؿانَ ةؼ اؿاس دو ىلیاس پؼ ؿكٍاىَ قعنیحی کانیفؼٌیا)  40ره جفاوجِای فؼدی کَ ةؼ اؿاس جغییؼات قعنیحی در یک دو

راةعَ کيال ظهتی و ىعانؿَ ای ( ٌیؽ ظی 1387ةكارت) (در (Saو پػیؼش ظّد  Cs) ( و پؼؿف ٌاىَ ظّدکٍحؼنی)1996گّف و ةؼدنی، 

ُای دفاؾی ٌّروجیک و رقغ  ىذتث و ةا ىکاٌیؽمُای دفاؾی رقغ یافحَ ُيتـحگی  گؼایی ىذتث ةا ىکاٌیؽم کيال ،دریافث ،ىکاٌیؽم ُای دفاؾی

ُای دفاؾی ٌّروجیک  ُای دفاؾی رقغ یافحَ ُيتـحگی ىٍفی و ةا ىکاٌیؽم گؼایی ىٍفی ةا ىکاٌیؽم ٌایافحَ ُيتـحگی ىٍفی دارد. ةؼؾکؾ، کيال

ُای قعنی،  ی، پػیؼش ىضغودیثةیٍ گؼایی ىذتث از ظؼیق جلّیث جّاٌيٍغی فؼد ةؼای واكؽ . کيالداردو رقغ ٌایافحَ ُيتـحگی ىذتث 

گؼایی  دُغ. کيال ُای دفاؾی رقغ یافحَ را افؽایف ىی ُای ؿالىث رواٌی، اؿحفاده از ىکاٌیؽم ٌگؼی و قاظل کاُف قکـث و ٌاکاىی، ىذتث

یٍی، پػیؼش ة ةیٍاٌَ، جّاٌيٍغی فؼد ةؼای واكؽ ىٍفی از ظؼیق جكغیغ ىؿیارُای آرىاٌی اٌؿعاف ٌاپػیؼ و جلّیث اٌحؼارات غیؼ واكؽ

و قاظل ُای ةیياری رواٌی، اؿحفاده  ٌگؼی ىٍفی ُا ُا و ٌاکاىی دُغ و ةا افؽایف قکـث ٌگؼی را کاُف ىی ُای قعنی و ىذتث ىضغودیث

 از ىکاٌیؽم ُای دفاؾی ٌّروجیک و رقغ ٌایافحَ را جلّیث ىی کٍغ.

 ،ؼایٍغُای ىعحهف ظّد قٍاؿی، ظّد قٍاؿی اٌـساىیةیً ف (، در1385ةؼ اؿاس یافحَ ُای پژوُف  قاه ىضيغی، كؼةاٌی و ةكارت)

جّاٌـث ةیياری، ٌكاٌَ ُای ىؼضی، ؿؼزٌغگی و ؿتکِای دفاؾی ؿانو را پیف ةیٍی کٍغ. ظّد قٍاؿی اٌـساىی و آگاُی از صانحِای دروٌی، 

 ی ةّد.ؿتکِای دفاؾی رقغ یافحَ را پیف ةیٍی کؼدٌغ و ارجتاط آگاُاٌَ ؾیٍی ةا ؿتک دفاؾی رقغ ٌایافحَ ىٍف

( ٌكان داد کَ ؿازوکارُای دفاؾی رقغ یافحَ ىـحلم از ىحغیؼُایی ىاٌٍغ ظتلَ ازحياؾی، 2000در یک ىعانؿَ ظّنی وایهٍث)

 اؿث.  IQجضنیالت و 

در ىسيّع قّاُغ ىعانؿات صاکی از ایً اؿث کَ اؿحفاده از ؿازوکارُای دفاؾی رقغ یافحَ ىاٌٍغ قّخ ظتؿی، فؼوٌكاٌی و...از  زيهَ 

 ردی اؿث کَ در روان قٍاؿی ىذتث ٌگؼ ةَ آٌِا ةَ ؾٍّان جّاٌيٍغیِا و فضایم اٌـاٌی پؼداظحَ قغه اؿث. ىّا

از آٌساییکَ در صیعَ ىعانؿات روان قٍاؿی ىذتث ٌگؼ، پژوُكگؼ ةؼرؿی ىـحلهی کَ ةَ راةعَ ةیً ىیؽان رضایث از زٌغگی، 

ؾيغجا ةؼرؿی ُا ةَ  افؼاد  ؾادی و ةیيار پؼداظحَ اٌغ و ٌؼؼ ةَ اُيیث ىّضّع  ةِؽیـحی قعنی و ؿازوکارُای دفاؾی ةپؼدازد، ىكاُغه ٌکؼدو

ارجلای کیفیث زٌغگی در ةیً داٌكسّیان کَ ؿؼىایَ اٌـاٌی ةؼای جّؿؿَ پایغار کكّر ىضـّب ىی قٌّغ، نػا ةؼرؿی جّاٌيٍغیِا، فضایم و 

فؼُیعحگان زاىؿَ در ىّازَِ ةا اضعؼاب  ُـحٍغ را در زّ زىاٌی و  ویژگیِای ىذتحی کَ پیف ةیٍی کٍٍغه ؿازوکارُای دفاؾی ىّرد اؿحفاده

ف ىکاٌی کٌٍّی در اؿحان ىازٌغران صائؽ اُيیث داٌـحَ جا ةؼ ایً ىتٍا ةَ ایساد، ارجلا، گـحؼش و آىّزش ایٍگٌَّ جّاٌيٍغیِا در ؿعّح ىعحه

 حَ و روان آزرده واردؿث یازیغ.آىّزقی ةؼای پیكگیؼی از فؼاواٌی اؿحفاده از ؿازوکارُای دفاؾی رقغ ٌایاف

                                                           
11

- Cramer  
12

-Di Rago  
13

-Seeking social support  
14

-Conscious Cognitive Strategy   
15

- Involuntary Mental Mechanism  
16

- Self-harm  



 17 -71، ص 0931، تابستان 01ره ، شماعلوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
روان آزرده وارةا ةِؽیـحی قعنی و  و ٌایافحَ رقغیافحَ،رقغ دفاؾی ؿازوکار ؿَ ی راةعَ ةؼرؿی ، صاضؼ پژوُف امهی ُغف نػا 

 :قغٌغ ةؼرؿی زیؼ قؼح ةَ پژوُف ی ُا فؼضیَ ،ةّدرضایث از زٌغگی 

 .دارد وزّدىذتث  راةعَ رقغیافحَ دفاؾی ؿازوکار ةا  داٌكسّیانىیؽان رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی  ةیً 1-
 

 .دارد وزّدىٍفی  راةعَ یافحٌَارقغ دفاؾی ؿازوکار ةا ىیؽان رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی داٌكسّیان  ةیً  2-

 

 .ددار وزّد راةعَروان آزرده وار دفاؾی ؿازوکار ةا ىیؽان رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی داٌكسّیان  ةیً  3-

 

 ريش 
زاىؿَ کهیَ داٌكسّیان داٌكگاه ُای دونحی و غیؼدونحی اؿحان ىازٌغران پژوُف غیؼ آزىایكی و از ٌّع ؾهی ىلایـَ ای ةّد. روش 

روش ٌيٌَّ  .ةّدٌغ نیـاٌؾىلعؽ  و در ؿال  35انی  18داىٍَ ؿٍی (در پـؼ 450دظحؼ و  525) داٌكسّ 975ٌيٌَّ قاىم آىاری و صسو 

کارةؼدی، ؾهّم و  -دونحی، داٌكگاه آزاد اؿالىی، پیام ٌّر، داٌكگاه غیؼ اٌحفاؾی، ؾهيیداٌكگاُِای ای چٍغ ىؼصهَ ای از ظّقَ گیؼی ةنّرت 

 فٍّن اؿحان ىازٌغران ةّد. 

 زیؼ ةّد:پؼؿف ٌاىَ  3اةؽار گؼدآوری داده ُای پژوُف  قاىم 

ادة کهی کَ رضایث ؾيّىی فؼد از زٌغگی را ارزیاةی ،ىلیاس صاضؼ ؾالوه ةؼ یک ى(2005،پؼؿف ٌاىَ ةِؽیـحی قعنی)کاىیٍؽ -1

ُا در یک ىلیاس  دٍُغ. پاؿط ىاده اؿث کَ ُؼ کغام یک صّزه را ىّرد پؼؿف كؼار ىی 7کٍغ و در ٌيؼة ىلیاس ىضاؿتَ ٌيی قّد، دارای  ىی

 گیؼٌغ.  اٌغ، كؼارىی گػاری قغه ٌيؼه 10ای کَ از مفؼ جا  درزَ 11

ؿعش کهی رضایث از زٌغگی فؼد را ةؼ اؿاس ىلیاس ؿّانی کَ (،پؼؿف ٌاىَ پٍر 1985گی )دیٍؼ،ٌاىَ رضایث از زٌغ پؼؿف -2

 35و ىاکؽیيو ٌيؼات  5 ایً ىلیاس ٌيؼاتىیؽان  ( كؼار دارد. کيحؼی1ً( جا كّیاً ىعانف )7نیکؼت ىی ؿٍسغو پاؿعِا در داىٍَ كّیاً ىّافق )

% اؿث و ٌحیسَ ُيتـحگی جـث و جـث ىسغد ةا فامهَ 78ٌی ةاال اؿث آنفای کؼوٌتاخ . پؼؿف ٌاىَ دارای اؾحتار، روایی و اٌـسام درواؿث

 % ةّده اؿث. 82زىان دو ىاه 

 .(1388ةَ ٌلم از فحضی آقحیاٌی،  1993)آٌغروز و ُيکاران،17پؼؿف ٌاىَ ؿازوکارُای دفاؾی -3

یافحَ،روان آزرده وارو رقغ ٌایافحَ ىّرد  ؿازوکار دفاؾی را در ؿَ ؿعش رقغ 20ؿؤال ةّد کَ 40( قاىم DSQ-40ٌـعَ زغیغ )

فحَ ارزیاةی كؼار داد. ىکاٌیؽم ُای دفاؾی رقغ یافحَ ؾتارجٍغ از:واالیف، پیكاپیف ٌگؼی،قّخ ظتؿی و فؼو ٌكاٌی.ىکاٌیؽم ُای دفاؾی رقغ ٌایا

یال پؼدازی اوجیـحیک،الیَ ؿازی، پؼظاقگؼی ؾتارجٍغ از:دنیم جؼاقی،فؼافکٍی،اٌکار،ُيَ کارجّاٌی، ٌاارزٌغه ؿازی،گػار ةَ ؾيم،ةغٌی ؿازی،ظ

 ىٍفؿالٌَ،زاةَ زایی و ىسؽاؿازی.

 ىکاٌیؽم ُای دفاؾی روان آزرده وارؾتارجٍغ از:دیگؼ دوؿحی کاذب،جكکم واکٍكی، ؾلالٌی ؿازی و اةعال.

نفای کهی در ىؼدان اؾحتار پؼؿف ٌاىَ از ظؼیق روش ةازآزىایی و ٌیؽ ىضاؿتَ آنفای کؼوٌتاخ اٌسام قغه اؿث. ةاال جؼیً آ

(ىكاُغه قغ. در ؿازوکار ُای دفاؾی، ةاالجؼیً آنفا ىؼةّط ةَ ؿازوکار 69/0( و پاییً جؼیً آنفای کم در دظحؼان داٌف آىّز )81/0داٌكسّ)

ةؼای ُؼ یک  (، ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ را1380(. ةكارت و ُيکاران )50/0(و کيحؼیً ىؼةّط ةَ ؿازوکار روان آزرده وارةّد)72/0رقغ ٌایافحَ)

ُفحَ  4و ضؼیب اؾحتار ةاز آزىایی را ةا فامهَ  74/0و  73/0، 75/0از ؿازوکار ُای رقغ یافحَ، رقغ ٌایافحَ و روان آزرده وارةَ جؼجیب ةؼاةؼ 

 گؽارش کؼده اٌغ کَ ٌكاٌغٍُغه اؾحتار ىٍاؿب آزىّن اؿث. 82/0

 

 یافتٍ َا

 ، رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی دفاؾی ُای ؿازوکار  ُای ٌيؼه صـب ةؼ را ُا آزىّدٌی آىاری ُای ىكعنَ 1 قياره زغول

 .دُغ ىی ٌكان پـؼ و دظحؼ داٌكسّیان ىّرد در جفکیک ةَ

 

 

 

 

                                                           
17- Defense Styles Questionnaire(DSQ)   
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 میاوگیه ي اوحراف معیار ومرٌ َای داوشجًیان در مًرد سازيکارَای دفاعی، میسان رضایت از زوذگی ي بُسیستی شخصی-1جذيل

 ىحغیؼ

 گؼوه و قاظل

 کم         داٌكسّیان دظحؼ       ان پـؼ داٌكسّی

n=450                             n=525         974 N= 

 ىیاٌگیً        اٌضؼاف ىؿیار     ىیاٌگیً         اٌضؼاف ىؿیار              ىؿیار     اٌضؼاف          ىیاٌگیً 

 6.19 20.57 5.99 20.89 6.40 2.21 رضایث از زٌغگی

 14.52 60.67 14.85 60.76 14.15 60.59 ةِؽیـحی قعنی

 1.23 5.93 1.23 5.90 1.22 5.97 ؿازوکار دفاؾی رقغ یافحَ

 1.07 4.96 1.01 4.93 1.14 4.99 ؿازوکار دفاؾی رقغ ٌایافحَ

 1/23 5.76 1.15 5.69 1.32 5.85 ؿازوکار دفاؾی روان آزرده

 

 در کلیٍ داوشجًیان ، رضایت از زوذگی ي بُسیستی شخصی اوًاع سازيکارَای دفاعی اتومرپیرسًن بیه ضرایب َمبستگی  -  2جذيل

 ؿازوکار دفاؾی روان آزرده ؿازوکار دفاؾی رقغ ٌایافحَ ؿازوکار دفاؾی رقغ یافحَ ىحغیؼ

 0.01 -210.** 11.0** رضایث از زٌغگی

 0.10** -090.** 210.** ةِؽیـحی قعنی

** α= 0/01 
 

) ةَ جفکیک رقغ یافحَ، رقغ  دفاؾی ُای ٌيؼات اٌّاع ؿازوکار ىكاُغه ىی قّد ضؼایب ُيتـحگی  2 قياره زغول ُياٌگٌَّ کَ در

  .ٌایافحَ و روان آزرده(ةا ىیؽان رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی ارائَ قغه اؿث

ىغل رگؼؿیّن ةَ جفکیک ُؼ ؿازوکار  ةؿغ از ةؼرؿی ُيتـحگی ىحغیؼُا و وزّد راةعَ ىؿٍادار ةیً آٌِا، ةؼای پاؿط ةَ فؼضیَ ُا

 دفاؾی ىّرد جضهیم كؼار گؼفث. 

 

 .دارد وزّد راةعَ رقغیافحَ دفاؾی ؿازوکار ةا  داٌكسّیانىیؽان رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی  ةیً-1فؼضیَ 
 

شخصی برسازکارَای  خالصٍ مذل رگرسیًن، تحلیل ياریاوس ي مشخصٍ َای آماری رگرسیًن رضایت از زوذگی، بُسیستی -3جذيل 

 دفاعی رشذ یافتٍ

 

 قاظل

 ىغل

SE              R²               R                  P                    F                MS              df                   SS 
 

 رگؼؿیّن

 ةاكیياٌغه

 کم

1.20             0.048            0.21                   0.000             24.42          35.26                  2                       

  70.52 

1.44                972               1403.36 

974               1473.88 

 

 قاظل
 ىغل

P                      t             Beta             SEB              B 

 0.12           0.209             0.20           6.01               0.000 رضایث از زٌغگی
 0.017            0.021            0.02           0.61                  0.53 زیـحی قعنی
 

 3ا ؿازوکار دفاؾی رقغ یافحَ در زغول ٌحایر جضهیم واریاٌؾ و ىكعنَ ُای آىاری رگؼؿیّن ةیً رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی ة

درمغ واریاٌؾ ىؼةّط ةَ ؿازوکار دفاؾی رقغ  8/4ىؿٍادار اؿث و ( >P (0/000ىكاُغه قغه  F   ارائَ قغه کَ ٌكان ىی دُغ، ىیؽان 

پیف ةیً  ن ىحغیؼُایّضؼایث رگؼؿی(.   R²;0/048یافحَ ةَ وؿیهَ ىحغیؼ ُای رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی جتییً ىی قّد)
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 ٌكان ىی دُغ کَ رضایث از زٌغگی ىی جّاٌغ واریاٌؾ ؿازوکار دفاؾی رقغ یافحَ در داٌكسّیان را ةَ مّرت ىؿٍادار جتییً کٍغ. ضؼایب جادیؼ

غ ٌكان ىی دُغ کَ ىحغیؼ رضایث از زٌغگی ىی جّاٌ     tةا جّزَ ةَ آىاره       (β;0/02( و ةِؽیـحی قعنی )β; 00/2) رضایث از زٌغگی 

 جغییؼات ىؼةّط ةَ ؿتک دفاؾی رقغ یافحَ را ةَ مّرت ىؿٍادار جتییً کٍغ.

 

  .دارد وزّد راةعَ یافحٌَارقغ دفاؾی ؿازوکار ةا ىیؽان رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی داٌكسّیان  ةیً -2فؼضیَ 

 

ز زوذگی، بُسیستی شخصی برسازکارَای خالصٍ مذل رگرسیًن، تحلیل ياریاوس ي مشخصٍ َای آماری رگرسیًن رضایت ا -4جذيل 

 دفاعی رشذ وایافتٍ

 

 قاظل
 ىغل

SE              R²               R                  P                    F                MS              df                 SS                

 رگؼؿیّن

 ةاكیياٌغه

 کم

1.04        0.048          0.21              0.000          24.38           26.86           2          53.72 

1070.65             972            1.10 

974        1124.38      

 

 قاظل

 

 ىغل

P                      t             Beta             SEB              B 

 رضایث از زٌغگی

 زیـحی قعنی
0.86              -0.16         - 0.006             0.01         -0.003 

0.00                 - 6.22         - 0.216            0.02          -0.14       

 

 4غ ٌایافحَ در زغول ٌحایر جضهیم واریاٌؾ و ىكعنَ ُای آىاری رگؼؿیّن ةیً رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی ةا ؿازوکار دفاؾی رق

درمغ واریاٌؾ ىؼةّط ةَ ؿازوکار دفاؾی رقغ  8/4ىؿٍادار اؿث و ( >P (0/000ىكاُغه قغه  F   ارائَ قغه کَ ٌكان ىی دُغ، ىیؽان 

ن ىحغیؼُای پیف ةیً ّضؼایث رگؼؿی(.   R²;0/048ٌایافحَ ةَ وؿیهَ ىحغیؼ ُای رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی جتییً ىی قّد)

یافحَ در داٌكسّیان را ةَ مّرت ىؿٍادار جتییً کٍغ. ضؼایب ٌاىی دُغ کَ رضایث از زٌغگی ىی جّاٌغ واریاٌؾ ؿازوکار دفاؾی رقغ ٌكان 

ٌكان ىی دُغ کَ ىحغیؼ رضایث از زٌغگی ىی    t ةا جّزَ ةَ آىاره      (β;0/21( و ةِؽیـحی قعنی )β; 00/0) جادیؼ رضایث از زٌغگی 

 ط ةَ ؿتک دفاؾی رقغ ٌایافحَ را ةَ مّرت ىؿٍادار جتییً کٍغ.جّاٌغ جغییؼات ىؼةّ

 

  .دارد وزّد راةعَروان آزرده وار دفاؾی ؿازوکار ةا ىیؽان رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی داٌكسّیان  ةیً - 3

 

تی شخصی برسازکارَای خالصٍ مذل رگرسیًن، تحلیل ياریاوس ي مشخصٍ َای آماری رگرسیًن رضایت از زوذگی، بُسیس -5جذيل 

 دفاعی ريان آزردٌ يار

 قاظل
 ىغل

SE              R²               R                  P                    F                MS              df             SS                

 رگؼؿیّن

 ةاكیياٌغه

 کم

1.23         0.01          0.11              0.002         6.48                9.83            2             19.66 

972         1473.12                          1.51 

                                                                                   974          1492.76          

 قاظل
 ىغل

P                      t             Beta             SEB              B 

 رضایث از زٌغگی

 حی قعنیؽیـةِ
0.000                  3.57         0.126             0.020           0.07 

0.26              - 0.12          -0.040            0.027         - 0.03   
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 5ضهیم واریاٌؾ و ىكعنَ ُای آىاری رگؼؿیّن ةیً رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی ةا ؿازوکار دفاؾی روان آزرده واردر زغول ٌحایر ج

درمغ واریاٌؾ ىؼةّط ةَ ؿازوکار دفاؾی رقغ یافحَ  1ىؿٍادار اؿث و ( >P (0/000ىكاُغه قغه  F   ارائَ قغه کَ ٌكان ىی دُغ، ىیؽان 

ن ىحغیؼُای پیف ةیً ٌكان ىی ّضؼایث رگؼؿی(.   R²;0/01ز زٌغگی و ةِؽیـحی قعنی جتییً ىی قّد)ةَ وؿیهَ ىحغیؼ ُای رضایث ا

در داٌكسّیان را ةَ مّرت ىؿٍادار جتییً کٍغ. ضؼایب جادیؼ روان آزرده واردُغ کَ رضایث از زٌغگی ىی جّاٌغ واریاٌؾ ؿازوکار دفاؾی 

ٌكان ىی دُغ کَ ىحغیؼ رضایث از زٌغگی ىی جّاٌغ     tةا جّزَ ةَ آىاره   (β;0/04-( و ةِؽیـحی قعنی )β;0/12) رضایث از زٌغگی 

 جغییؼات ىؼةّط ةَ ؿتک دفاؾی روان آزرده واررا ةَ مّرت ىؿٍادار جتییً کٍغ.
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 بحث ي وتیجٍ گیرى

 و ىؿٍادار ىذتث  ی راةعَ رقغیافحَ دفاؾی ؿازوکار ةا ِؽیـحی قعنیرضایث از زٌغگی و ة کَ داد ٌكان پژوُف ایً ٌحایر

و ُيـّ ةا  کٍٍغ ىی جاییغ را پژوُف دوم و اول ُای فؼضیَ ٌحایر ایً  .دارٌغ ىؿٍادار ىٍفی ی راةعَ ٌایافحَ رقغ دفاؾی ةاؿازوکار

پژوُكِایی اؿث کَ ؾٍّان ىی کٍٍغ افؼاد ؿانو از ؿازوکارُای دفاؾی رقغ یافحَ ةیف از ؿایؼ ؿازوکارُای دفاؾی اؿحفاده ىی کٍٍغ. 

( ٌكان دادٌغ کَ افؼاد دارای اظحالالجی ىاٌٍغ افـؼدگی و اضعؼاب ةیكحؼ از ؿازوکارُای رقغ ٌایافحَ 1387ٌؼام زاده و كيؼی گیّی)ژوُف  پ

( 1388یؽدی ؛ ةیؼقک ؛ فحی؛ دژکام ) . ىضيغپّراؿحفاده ىی کٍٍغ و افؼاد ؿانو و ةٍِسار ةیكحؼ از ؿازوکارُای رقغ یافحَ اؿحفاده ىی کٍٍغ

 ؿحفاده داٌكسّیان ؿانو از ؿازوکارُای دفاؾی رقغ یافحَ را ٌكان دادٌغ.ٌیؽ ا

 :قٌّغ ىی جتییً زیؼ اصحياالت صـب ةؼ و کَ

ٌؼؼ ةَ ایٍکَ افؼاد ةا اصـاس ةِؽیـحی ةاال و رضایحيٍغی از زٌغگی افؼاد ُـحٍغ کَ ةَ نضاظ اةؿاد روان قٍاظحی افؼاد ؿانيی  

   دارد، ىعاةلث كتهی ُای پژوُف یُا یافحَ ةاىضـّب ىی قٌّغ نػا ةا 

 .یافحَ ُای ایً پژوُف ةا یافحَ ُای ، ُيـّ ةّد

در ظنّص فؼضیَ ؿّم ٌیؽ یؿٍی رضایث از زٌغگی و ةِؽیـحی ةا ؿازوکار دفاؾی روان آزرده وارراةعَ دارد ٌحایر پژوُف صاضؼ ٌكان 

اداری را ٌكان ٌغاد اىا ةِؽیـحی قعنی ةا ؿازوکار دفاؾی روان آزرده داد کَ رضایث از زٌغگی ةا ؿازوکار دفاؾی روان آزرده وارراةعَ ىؿٍ

 :قٌّغ ىی جتییً زیؼ اصحياالت صـب ةؼوارراةعَ ىذتث ىؿٍادار داقث. ایً فؼضیَ 

  دفاؾی ؿتک ؿَ ُؼ کَ دادٌغ گؽارش ( 2001  و  قّاب ،9 کٍغی از ٌلم ةَ ، 1986 ) وایهٍث ةٍغو

 ىی گؼفحَ کار ةَ ُیساٌی ُای اظحالل دارای افؼاد جّؿط  ٌّروجیک و جنّیؼ جضؼیف ٌیافحَ، قغر دفاؾی ُای ؿتک یؿٍی ٌاؿازگاراٌَ

 .قٌّغ
 

 مقابلٍ َای راٌ کلی طًر بٍ
اؿث، ةٍاةؼایً ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ ؾيغجاً قٍاظحی  ىّنفَ ای( 1985رضایث از زٌغگی ) فةٍا ةَ ٌؼؼیَ دیٍؼ وُيکاراٌةا جّزَ ةَ ایٍکَ  

ظحی ةاالجؼی را گؽارش کؼده اٌغ یا ةؿتارجی جّاٌـحَ اٌغ ةَ ایساد اصـاس رضایث از زٌغگی ةؼؿٍغ، كادر ةَ صفغ وصغت و افؼادی کَ اةؿاد قٍا

یکپارچگی قعنیث ظّد ةا اؿحفاده از ؿازوکارُای دفاؾی رقغیافحَ ٌیؽ ُـحٍغ جا ةؼای ؿازگاری ةا ىضیط و ٌیؽ کاُف ؾّارض اؿحؼس، 

ت از آٌِا ةِؼه ةتؼٌغ، ةٍاةؼایً رقغیافحگی قٍاظحی ةا ؿازوکارُای دفاؾی روان آزرده وارراةعَ ای را ٌكان اضعؼاب، ٌاکاىی ُا و ٌیؽ جؿارضا

 ٌغاده اؿث. 
اؿث، ةٍاةؼایً ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ رقغ ىفِّىی ؾيغجاً ُیساٌی  (،زٌغگی کیفیث ةِؽیـحی قعنی)(2006داورن و کاىیٍؽ )ةٍا ةَ ٌؼؼ 

ؼ ةَ اؿحفاده ةیكحؼ از ؿازوکارُای دفاؾی روان آزرده وارىی قّد. ؾهیؼغو ایٍکَ اؿحفاده از ؿازوکارُای یافحگی ةیكحؼ ُیساٌی و ؾاظفی ىٍس

اؾی دفاؾی، ٌاظّدآگاه اؿث و نیکً ةَ ٌؼؼ ىی رؿغ ایً دفاع ُا ؾيغجا ادراکی اؿث جا ُیساٌی. انتحَ ٌؼؼ ةَ ایٍکَ اؿحفاده از ؿازوکارُای دف

را ىغ ٌؼؼ كؼار داد کَ قایغ زّ زىاٌی و ىکاٌی، ىضیط  زغؼافیایی و پیكیٍَ جاریعی  و قؼایط ازحياؾی ٌیؽ اکحـاةی اؿث ةایغ ایً ىّضّع 

   ٌیؽ در اکحـاب، پؼورش و ٌیؽ فؼاواٌی اؿحفاده از اٌّاع ؿازوکارُای دفاؾی ةی جادیؼ ٌتاقغ. 

ؼزٌغپؼوری ؿٍحی صاکو ةؼ زاىؿَ ىا  و در ىؼصهَ ؿازوکارُای دفاؾی ؾيغجا اکحـاةی و صامم یادگیؼی در ىضیط ظاٌّاده، روقِای ف

ةؿغی ىؼةّط ةَ ىضیعِای آىّزقی و پؼورقی ىاٌٍغ ىغارس، داٌكگاُِا و دیگؼ ٌِادُا و ؿازىاٌِای زاىؿَ اؿث کَ چگٌَّ قیّه ىّازَِ ةا 

غ، امالح ىی کٍغ، جلّیث ىی کٍغ و  یا اؿحؼس و اضعؼاةِای دروٌی و ةیؼوٌی را ةَ افؼاد یاد داده اؿث، ؿازوکار زٌغگی افؼاد را قکم ىی دُ

 ؿازوکار زٌغگی آٌِا را  ُؼچٍغ ٌاؿانو و غیؼ ؿانو جائیغ و جذتیث ىی کٍغ.

ای اؿث کَ ةا ؿاظحاری ؾيهکؼد ظاٌّاده ؿانو چٌّان یک پغیغه جؿاىهی رقغ یاةٍغه اؿث در ایً روٌغ یک ظاٌّاده ٍُسار ظاٌّاده

جّاٌغ ةعّر پّیا ةا ؾّاىم ىحغیؼ و ىحٍّع ىضیعی جؿاىم ةؼكؼار کٍغ و ةا آٌِا يم ىی کٍغ و ىیىٍـسو در زِث رقغ و رفاه اؾضای ظّد ؾ

ؿازگار قّد ةی آٌکَ در ایً ىیان دچار اغحكاش گؼدد ىكعنَ ىِو ایً ةؼداقث آن اؿث کَ ظاٌّاده ةٍِسار ُيچّن یک ؿیـحو دارای 

(. 1373ی ىاٌٍغ ىّفلیث جضنیهی و قغهی اؾضای ظّد ىی قّد )ىّؿّی، ُای ىؿیٍی اؿث کَ ةاؾخ رقغ و کـب ىّفلیحِای ازحياؾویژگی

کّدکاٌی کَ در ظاٌّده ىحكٍر زٌغگی ىی کٍٍغ کَ در آن رواةط اؾضاء از ُو گـیعحَ و ٌاىعهّب اؿث و ةؼ ادؼ اصـاس اضعؼاب و ٌااىٍی 

در زٌغگی ازحياؾی از ایفای ٌلف ىٍاؿب در زاىؿَ قٌّغ جؿاىم ازحياؾی آٌِا ةا اظؼافیان ىعحم ىی قّد دچار ؾنتاٌیث و پؼظاقگؼی ىی

ىاٌغ از ایً رو، زٌغگی کّدك و ٌّزّان ٌيی جّاٌغ ةا آراىف ُيؼاه ةاقغ. ىگؼ ایٍکَ وانغیً از دوران کّدکی ىضیط آرام و ىٍاؿتی را ةاز ىی

 ةؼای فؼزٌغان فؼاُو آوردٌغ.
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