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Abstract
The purpose of this study was
to investigate prediction of
emotional disorders based on
defense styles in the clients
of Health Center. The
statistical population of this
study were all of the clients
of Isfahan Health Center
among whom 110 people
selected
through
convenience sampling as the
sample of the study. Defense
Styles Questionnaire (DSQ)
and
Depression-AnxietyStress Scale (DASS) were
used as the instruments of the
study. The data analyzed by
stepwise regression analysis.
The results showed that
depression
and
stress
predicted significantly based
on mature and immature
defense styles, but the
prediction of anxiety is not
significant
(P<
0.05).
Probable explanations have
been discussed.
Keywords: defense styles,
psychological
symptoms,
outpatient clients, women
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مقدمه
همه ی افراد در زندگی روزمره ی خود ،به میزان مخت ف ،از راهبردهای روانشرررناختی
گوناگونی برای اجتناب از افکار ،تکانه ها و احسرراسررات نامقبول یا ناخوشررایند خود،
استفاده می کنند تا در مقاب اضاراب ناشی از این موارد ،از خود محافظت کنند .فروید
م کانیزم های د فاعی ایگو 1،اسرررت فاده کرد ( هالجین و ویتبورن ،2004 ،ترج مه ی
سررریدمحمدی .)1390 ،مکانیزم های دفاعی ،به خودی خود ،راهبردهای ناسرررالمی
محسرروب نمی شرروند و به افراد کمک می کنند تا به طور ناهشرریار ،از بروز و تحم
اضررراراب های بیش از حد ،ج وگیری کن ند و به اصررراالم رویکرد روان کاوی ،از
فروپا شی ایگو ،پی شگیری نمایند (کری ،2005 ،ترجمه ی سیدمحمدی .)1391 ،فروید،
مکانیزم های دفاعی مخت فی را مارم کرد که ع ی رغم وجوه تمایز بسررریار ،همگی
دارای دو دو ویژگی مشترک هستند -1 :تحریف وارعیت  -2کارکرد ناهشیار (شولتز و
شولتز ،2006 ،ترجمه ی سیدمحمدی .)1393 ،بویژه کارکرد دوم مکانیزم های دفاعی،
امروزه بسرریار مورد توافن نظر ررار دارد .این مکانیزم ها ه در جهت متبت و سررالم و
ه در جهت منفی و مخرب ،همگی خارج از حوزه ی هشرریاری فرد ،عم می کنند و
به همین دلی  ،افراد نسبت به کارکرد و فرآیند آن ها در نظام روانی -رفتاری خود ،آگاه
نیسرررتند (فیرس و ترال ،2002 ،ترجمه ی فیروزبخت .)1392 ،بنابراین مکانیزم های
دفاعی ،حد وا سای بین جهان ناه شیار و جهان وارعی افراد ه ستند و به نوعی به حفظ
تعادل و سازش بین انگیزه ها و تمایالت ناه شیار و ارت ضائات جهان وارعی ،کمک می
نمایند (ا ستان سو و مورو سانو .)2005 2،با اینحال ،نباید مفهوم مکانیزم های دفاعی را با
مفهوم مقاب ه یا مکانیزم های مقاب ه ای ،اشرررتباه گرفت .مکانیزم های مقاب ه ای دروارع
فرآیندهایی هشررریارانه ،عامدانه و متناسرررا با مورعیت های خاس هسرررتند که غالبا با
پیامدهای روانشررناختی متبت در ارتبام می باشررند ،اما مکانیزم های دفاعی ،ناهشرریار،
ego defence mechanisms
Stanescu & Morosanu
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اولین کسرری بود که برای این راهبردهای ناهشرریار ،از اصرراالم مکانیزم های دفاعی ،یا
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غیرعامدانه و فراگیر بوده و می توانند با مسائ و مشکالت سالمت روان هم در ارتبام
باشررند .از اینرو برخالف مکانیزم های مقاب ه ای که معموال در حوزه ی سررالمت روان
مارم شرررده و به عنوان یک مهارت ،ت قی می شررروند ،مکانیزم های دفاعی را باید
برح سا تأثیری که بر سالمت روان دارند ،به انواع مخت فی تق سیم بندی کرد

(کرامر 1،

اندروز ،سررینو و باند ،)1993(2بر اسرراس طبقه بندی سر سر ه مراتبی ارائه شررده
توسرررط وای نت 3،در مورد مکانیزم های دفاعی ،این مکانیزم ها را در سررره سررربک ک ی
رشرردیافته 4،روان رونجور5و رشرردنایافته 6،طبقه بندی کردند .مکانیزم های دفاعی رشررد
یافته ،به لحاظ کارکرد و پیامدهای روان شناختی ،سازگارانه ،بهنجار و کارآمد ،ت قی می
گردند .در حالیکه شیوه های روان رجور و ر شدنایافته ،شیوه های نابهنجار و ناکارآمد
ت قی می شوند که تأثیراتی منفی بر سالمت روان ،به همراه خواهند داشت .مبانی نظری
روانپوی شی و بع ضی از پژوهش های انجام شده نیز این مو ضوع را تأیید می کنند که
میزان رشدیافتگی دفاع می تواند پیش بین مهمی در سالمت افراد باشد (هی و وی

یامز 7،

 .)2013سبک دفاعی ر شد یافته ،در وارع در بردارنده ی مکانیزم هایی ا ست که اگر ه
همگی ناهشررریار بوده و تا حد خفیفی با تحریف وارعیت همراه هسرررتند ،اما جنبه ی
سرازگارانه داشرته و مانع مواجهه ی مسرتقیم فرد با سراوم باالی اضراراب می گردد،
مخصرروصررا زمانیکه فرد آمادگی نین مواجهه ای را ندارد .سرربک دفاعی روان رنجور،
بی شتر به آن د سته از مکانیزم های دفاعی ا شاره دارد که در روابط بین فردی بروز یافته
و با تحریف زیاد وارعیت همراه هسررتند .سرربک های دفاعی رشرردنایافته نیز با تحریف
باالی وارعیت همراه ه ستند ولی بی شتر فردی و درون شخ صی می با شند و ن سبت به
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سرربک روانرونجور از درجه ی ناسررازگاری کمتری برخوردارند (نیکوالس ،سرراندال،
ویس و یوسررروپوا .)2013 1،نتایج بعضررری از پژوهش ها نشرررانگر آن بوده اسرررت که
اختالالت خ قی و اضرررارابی ،می توانند با میزان باالتر دفاع های رشررردنایافته و روان
رنجور و میزان پایین تر دفاع های رشرردیافته همراه باشررند ،به طوریکه مشرراهده شررده
باالتر رفته و میزان مکانیزم های دفاعی ر شد نایافته و روان رنجور ،پایین تر آمده ا ست
(ف ت ،بسر و هویت.)2005 2،
اختالالت اضارابی و خ قی ،رایجترین اختالالت روانشناختی محسوب می شوند
که امروزه درصررد باالیی از شرریوع را در جوامع مخت ف به خود اختصرراس می دهند و
معموال در گزارش های اعالم شده ،در جمعیت زنان بیش از مردان ،گزارش می شوند
(انجمن روانپزشرررکی آمریکا .)2013 3،در بین اختالالت و ناراحتی های مخت ف خ قی
و اضارابی ،معموال سه مفهوم اضاراب ،افسردگی و استرس ،بیش از همه ج ا توجه
می کند و همواره مورد تأکید پژوهش های مخت ف ررار داشته است (صاحبی ،اصغری
و ساالری .)1384 ،افسردگی ،به مجموعه ای از احساسات غم ،پو ی و خ ن تحریک
پذیر اشاره دارد که با تغییرات شناختی و بدنی همراه بوده و به طور معناداری توانایی و
عم کرد فرد را تحت تأثیر ررار می دهد (انجمن روانپز شکی آمریکا .)2013 ،اف سردگی
یکی از شررایع ترین اختالالت روانی اسررت که افراد مبتال به آن ،معموال نشررانه هایی
همچون گریه ،ناامیدی ،احساس گناه داشته و احساس اضاراب و تنش می کنند .لذت
بردن از زندگی و عالرمند شرردن به انجام کارهای روزمره ،برای این افراد ،دشرروار می
گردد .انرژی کم می شرررود و انجام هر یزی به نظر ،کاری غیرممکن می رسرررد (فن ،
 ،1990ترجمه ی راسررم زاده .)1389 ،یکی از شررایع ترین اختالالتی که معموال با خ ن
افسرده همراه می باشد ،اضاراب است (سادوک و سادوک ،2007 ،ترجمه ی رضاعی،
.)1390
1

Nicolas, Sandal, Weiss & Yusupova
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3 American Psychiatric Association
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اختالالت ا ضارابی ،امروزه جزء شایع ترین اختالالت روان شناختی ر مداد می گردند
(داد ستان .)1390 ،به طور ک ی ،ا ضاراب ،م ست زم مفهوم ناایمنی یا تهدیدی ا ست که
فرد منبع آن را به وضرروم درک نمی کند .به عبارتی اضرراراب ،ترسرری اسررت با منبع
نامشررخي یا نسرربتا نامشررخي گر ه امکان وجود همزمان ترس مرضرری و اختالالت
 .)1390اسرررترس نیز یکی دیگر رایجترین و شرررناخته شرررده ترین مفاهیم مرتبط با
اختالالت خ قی و اضارابی است.
مفهوم ا سترس ،اولین بار در سال  1940تو سط هانس س یه به صورت م شخي و
کامأل ع می وارد مباحث روان شنا سی شد (دی کور سیا ،سرویش و کرونیک.)2012 1،
اسررترس به معنی فشررار و برانگیختگی روانی -فیزیولوژیک در برابر تهدیدهای ادراک
شرررده ای اسرررت که تعادل حیاتی موجود زنده را به خار می اندازد .این واکنش ،یک
واکنش بهنجار در انسان است که می تواند منجر به بقای انسان گردد ،اما هنگامی که از
حدطبیعی و وارع بینانه ی خود خارج شود ،در طوالنی مدت ،منجر به فرسایش روانی-
فیزیولوژیک خواهد شد (دیماتئو ،1991 ،ترجمه ی کاویانی ،مو سوی ا ص و ساالری
فر.)1389 ،
ارتبام بین مکانیزم های دفاعی و ناراحتی های خ قی و هیجانی و حاالت مرتبط با
آن ها ،تاکنون در پژوهش هایی مورد برر سی ررار گرفته ا ست .کینو ،تی ور ،آلبرایت و
هاسرررک  ،)1990(2در پژوهش خود نشررران دادند که سررربک های مقاب ه ای دفاعی
ر شدنایافته با ف شار خون باال راباه ی متبت دارد .ب شارت ( ،)1387در پژوهش خود به
راباه ی منفی بین سبک دفاعی رشد یافته با نارسایی هیجانی و روابط متبت بین سبک
های دفاعی ر شد نایافته و روان رنجور با نار سایی هیجانی ،د ست یافت .نامجو ،کافی،
حکیم جوادی ،غالمع ی لواسرانی و آتشرکار ( ،)1391در پژوهش خود نشران دادند که
سبک های دفاعی رشدنایافته و روان رنجور به طور متبت و سبک دفاعی رشد یافته به
DiCorcia, Sravish & Tronick
King, Taylor, Albright & Haskell
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اضررارابی در یک فرد وجود دارد (سررادوک و سررادوک ،2007 ،ترجمه ی رضرراعی،
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طور منفی با اف سردگی در ارتبام ا ست .در پژوهش کچویی ،پار سا و سویزی (،)1393
نشان داده شد که افراد افسرده نسبت به افراد غیرافسرده دارای ساوم باالتری از سبک
های دفاعی رشد نایافته و روان رنجور هستند.
اگر ه تاکنون ه به لحاظ نظری و ه به لحاظ پژوهشرری ،ارتبام بین سرربک های
حیاه مخصرروصررا با در نظر گرفتن انواع سرربک های دفاعی ،هنوز نیاز به پژوهش های
بی شتری دارد ،مخ صو صا با توجه به اینکه بی شتر پژوهش هایی که نقش انواع مکانیزم
های دفاعی را به لحاظ رشررد یافتگی ،روان رنجوری و رشرردنایافتگی ،متمایز کرده اند،
بیشررتر به موضرروعات مرتبط با اختالالت خ قی پرداخته اند و اختالالت اضرراراب و
ا سترس ،کمتر مورد توجه ررار گرفته اند .برا ساس ج ستجوی پژوه شگر این پژوهش،
پژوه شی که به طور درین به برر سی راباه ی بین انواع سبک های دفاعی با سه مفهوم
مهم اضاراب ،افسردگی و استرس پرداخته باشد ،یافت نشد .به عالوه در پژوهش های
انجام شرررده ،یا جمعیت بالینی خاس مت افراد افسررررده ،مورد توجه بوده و یا اینکه
پژوهش ها در جمعیت های بهنجار انجام شده است و پژوهشی که یک جمعیت بالینی
عمومی را مورد بررسی ررار داده باشد ،یافت نشد .از اینرو ،بررسی ارتبام انواع سبک
های دفاعی ،با هریک از اختالالت اضرراراب ،افسررردگی و اسررترس ،به طور جداگانه،
ضررروری به نظر می رسررد .این موضرروع بویژه در جمعیت مراجعه کنندگان به مراکز
بهداشرررت ،بسررریار حائز اهمیت بوده و می تواند در برنامه ریزی های خدمات درمانی
طرم جامع سالمت که در دست برنامه ریزی و اجرا در این جمعیت می باشد ،به عنوان
یک پژوهش بنیادی ،متمر ثمر با شد .بنابراین هدف پژوهش حا ضر برر سی پیش بینی
اف سردگی ،ا ضاراب و ا سترس ،برا ساس سبک های دفاعی ر شدیافته ،ر شد نایافته و
روان رنجور در مراجعه کنندگان به بخش روانشررناسرری مرکز بهداشررت دانشررگاه ع وم
پزشکی اصفهان ،می باشد.
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دفاعی با ناراحتی های مخت ف سررالمت روان ،مورد بررسرری ررار گرفته اسررت ،اما این

٩۶
پیش بینی اختالالت هیجانی براساس سبک های دفاعی در زنان مراجعه کننده به بخش روانشناسی …

روش
طرم پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بود .جامعه ی آماری پژوهش حاضر
را ک یه ی مراجعه کنندگان به خدمات روانشناسی مرکز بهداشت دانشگاه ع وم پزشکی
اصرررفهان ،در سرررال  1394تشرررکی می دادند که از بین آن ها تعداد  110نفر که برای
دسررترس انتخاب و به پرسررشررنامه های پژوهش پاسررد دادند .با توجه به دشررواری در
دسترسی به لیست ثابتی از مراجعین مرکز بهداشت ،شیوه ی نمونه گیری این پژوهش
از نوع در دسرررترس انتخاب شرررد .همچنین از آنجا که در طرم های راباه ای ،حدار
تعداد آزمودنی باالی صدنفر در نظر گرفته می شود ( شواخر و لومکس ،2004 ،ترجمه
ی راسمی .)1388 ،در این پژوهش حجم نمونه 110 ،نفر در نظر گرفته شد .پرسشنامه
ی سرربک های دفاعی و مقیاس افسررردگی ،اضرراراب و اسررترس ،به عنوان ابزارهای
پژوهش ،مورد استفاده ررار گرفتند.
معیار ورود در پژوهش عبارت بود از رضررایت آگاهانه برای شرررکت در پژوهش و
عدم تشخیي عقا ماندگی ذهنی یا اختالالت روانپریشی .معیار خروج از پژوهش نیز
عدم تکمی کام پر س شنامه ها در نظر گرفته شد .ا ست زمات اخالری این پژوهش نیز
شرررام محرما نه ما ندن هویت مراجعین و ارائه ی اطالعات کافی در مورد ماه یت
پژوهش و ج ا رضایت آگاهانه ی شرکت کنندگان بود.
پرسشنامه ی سبک های دفاعی ( 1:)DSQاین پرسشنامه در سال  1993توسط اندروز
و همکاران ساخته شده ا ست .این مقیاس ،یک پر س شنامه ی ه آیتمی ا ست که به
صورت لیکرت  9درجه ای نمره گذاری می شود .این پر س شنامه ،سه سبک دفاعی
ر شدیافته ،روان رنجور و ر شدنایافته را می سنجد .پر س شنامه ی سبک های دفاعی در
ایران مورد بررسی ررار گرفته و ویژگی های روانسنجی آن تأیید شده است .در پژوهش
ب شارت ( ،)1387ضرایا پایایی این ابزار به شیوه ی آلفای کرونباخ برای سه سبک

Defense Styles Questionnaire

1
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شرررکت در پژوهش ،رضررایت آگاهانه داشررتند ،به روش نمونه گیری غیرتصررادفی در

٩٧
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رشررردیافته ،رشررردنایافته و روان رنجور ،به ترتیا عبارت بود از  0/73 ،0/75و .0/74
همچنین روایی عام ی این ابزار نیز در پژوهش حیدری ن سا و شعیری ( ،)1390تأیید
شده است.
مقیاس اضطراب -افسردگی -استرس :)DASS( 1مقیاس افسردگی ،اضاراب و
عبارت است که به صورت لیکرت  4درجه ای نمره گذاری می شوند .هریک از مؤلفه
های افسردگی ،اضاراب و استرس 7 ،آیتم را به خود اختصاس می دهند .الویبوند و
الویبوند ( ،1995به نق از صاحبی و همکاران ،)1384 ،نشان دادند که اعتبار بازآزمایی
برای زیر مقیاسهای فرعی ،به ترتیا  0/71برای افسردگی 0/81 ،برای استرس و 0/79
برای اضاراب به دست آمد .برای روایی مقیاس نیز ضرایا همبستگی با پرسشنامهی
اضاراب و افسردگی بک به ترتیا  0/81و  0/74به دست آمد .ویژگی های روانسنجی
این مقیاس در ایران توسط صاحبی و همکاران ( ،)1384مورد بررسی ررار گرفت که
پایایی آن از طرین همسانی درونی و روایی آن با استفاده از تح ی عام ی و اعتبار مالکی
با اجرای همزمان آزمونهای افسردگی بک ،اضاراب زانو و تنیدگی ادراک شده بررسی
شد .همبستگی بین زیر مقیاس افسردگی  DASSبا آزمون افسردگی بک  ،0/70زیر
مقیاس اضاراب با آزمون اضاراب زانو 0/67 3،و زیر مقیاس استرس با آزمون تنیدگی
ادراک شده  0/49بودند .همسانی درونی مقیاسهای  DASSبا استفاده از آلفای کرونباخ
محاسبه شد و این نتایج به دست آمد :مقیاس افسردگی  ،0/77مقیاس اضاراب  0/79و
مقیاس تنیدگی برابر با  0/78بود.
جهت تح ی داده ها از نسرررخه ی  21نرم افزار  SPSSو شررراخي های آماری
میانگین ،انحراف ا ستاندارد ،ضریا همب ستگی پیر سون و تح ی رگر سیون گام به گام
استفاده شد .با توجه به فاص ه ای بودن مقیاس های اندازه گیری ،عدم معناداری آزمون

1

Depression-Anxiety-Stress Scale
2
- Lavybvnd & Lavybvnd
3
- Zung
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استرس در سال  1995توسط الویبوند و الویبوند2تدوین شد .این پرسشنامه ،شام 21

٩٨
پیش بینی اختالالت هیجانی براساس سبک های دفاعی در زنان مراجعه کننده به بخش روانشناسی …

شاپیرو -وی ک ( ،)P>0/05و مقادیر نزدیک به  ،1در شاخي تورم واریانس ،پیشفرض
های الزم جهت استفاده از تح ی رگرسیون گام به گام ،فراهم بود.

یافته ها
بودند ،این شاخي ها در تح ی داده ها مورد بررسی ررار نگرفت .میانگین و انحراف
استاندراد نمرات آزمودنی ها در متغیرهای پژوهش به همراه ماتریس همبستگی روابط
بین متغیرها در جدول  1ارائه شده است
جدول . 1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

ردیف

متغیرها

استاندارد
میانگین

2

استرس

3

افسردگی

4

سبک دفاعی

/57

رشد یافته

41

سبک دفاعی

/17

79

رشد نایافته

13

2/

0

3

انحراف

1

اضاراب

/39

1

68

17

4/

/33

88

**7

14

3/

0/0

/72

86

**7

**5

16

4/

0/0

0/7

26

/15

*

**

1/

-0

/19

/29

-0

0

/15

**2

/18

/12

0

0/5

0

0

1

4
5

2

3

4

5

1
1
1

1

6
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با توجه به اینکه بسیاری از آزمودنی ها از تکمی اطالعات جمعیت شناختی ،امتناع کرده

٩٩
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6

سبک دفاعی

/96

03

/26

/48

/11

**

**

روان رنجور

34

7/

-0

-0

-0

/30

/34

0

0

1

با ا سترس و اف سردگی ،بین ا سترس با اف سردگی و سبک دفاعی ر شد نایافته ،بین
اف سردگی با سبک دفاعی ر شد یافته ،بین سبک دفاعی ر شدیافته با سبک دفاعی
روان رنجور و همیناور بین سررربک دفاعی رشرررد نایافته و سررربک دفاعی روان
رنجور  ،در جهت متبت  ،معن ادار می با شد ( .)P<0/05بین متغیر ا سترس و سبک
دفاعی رشد یافته نیز راباه ی منفی و معنادار وجود دارد (.)P<0/05
جهت بررسی پیش بینی افسردگی ،براساس سبک های دفاعی ،از روش تح ی رگرسیون
گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جدول  ،2ارائه شده است.
جدول .2نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی پیش بینی افسردگی بر اساس سبک های
دفاعی

متغیر پیش

متغیر

بین

مالک

سبک دفاعی

R

R2

F

Sig

Beta

t

Sig

افسردگی 0/002 -3/18 -0/29 0/002 10/11 0/08 0/29

رشد یافته
سبک دفاعی

0/13 0/36

8/41

0/000

0/22

2/49

0/014

رشد نایافته

نتایج جدول 2نشان می دهد که در مرح ه ی اول ،سبک دفاعی رشد یافته و در مرح ه
ی دوم ،سبک دفاعی رشد نایافته وارد معادله ی رگرسیون شده است و ردرت پیش بینی
را به طور معناداری افزایش داده است .متغیر سبک دفاعی روان رنجور ،از معادله حذف
گردیده است .این موضوع نشان می دهد که سبک دفاعی روان رنجور ،نتوانسته است
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هماناور که در جدول  1مالحظه می شود ،ضریا همب ستگی پیر سون بین ا ضاراب

١٠٠
پیش بینی اختالالت هیجانی براساس سبک های دفاعی در زنان مراجعه کننده به بخش روانشناسی …

ردرت پیش بینی را به طور معنی داری باال ببرد .جهت رگرسیون برای متغیر سبک دفاعی
رشد یافته ،منفی می باشد و نشان می دهد با کاهش سبک دفاعی رشد یافته ،افزایش
افسردگی ،و با افزایش سبک دفاعی رشد یافته ،کاهش افسردگی ،مورد انتظار است.
جهت رگرسیون برای متغیر سبک دفاعی رشد نایافته ،متبت است ،یعنی انتظار می رود
نایافته ،کاهش افسردگی مشاهده شود.
جهت پیش بینی اضاراب براساس سبک های دفاعی ،از تح ی رگرسیون گام به گام
استفاده شد ولی هیچ یک از سبک های دفاعی ،وارد معادله نشد .این نتایج نشان می
دهند که در جمعیت مورد بررسی ،هیچ یک از سبک های دفاعی نتوانسته اند به طور
معناداری اضاراب آزمودنی ها را پیش بینی نمایند.
نتایج تح ی رگرسیون گام به گام جهت بررسی پیش بینی استرس براساس سبک
های دفاعی ،در جدول 3ارائه شده است
جدول .3نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام جهت بررسی پیش بینی استرس بر اساس سبک دفاعی

متغیر پیش

متغیر

بین

مالک

سبک دفاعی

استرس

R

R2

0/06 0/25

F

7/61

Sig

0/007

Beta

0/25

t

2/75

Sig

0/007

رشد نایافته
سبک دفاعی

0/12 0/34

7/27

-2/55 -0/23 0/001

0/012

رشد یافته

نتایج جدول 3نشان می دهد که در مرح ه ی اول ،سبک دفاعی رشد نایافته و در مرح ه
ی دوم ،سبک دفاعی رشد یافته ،وارد معادله ی رگرسیون شده است و ردرت پیش بینی
را به طور معناداری افزایش داده است .متغیر سبک دفاعی روان رنجور ،از معادله حذف
گردیده است .این موضوع نشان می دهد که سبک دفاعی روانرجور ،نتوانسته است
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با افزایش سبک دفاعی رشد نایافته ،افزایش افسردگی و با کاهش سبک دفاعی رشد

١٠١
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ردرت پیش بینی را به طور معنی داری افزایش دهد .جهت رگرسیون ،برای متغیر سبک
دفاعی رشد نایافته ،متبت است و انتظار می رود با افزایش سبک دفاعی رشد نایافته،
افزایش استرس و با کاهش سبک دفاعی رشد نایافته ،کاهش استرس ،مشاهده شود.
جهت رگرسیون برای متغیر سبک دفاعی رشد یافته ،منفی می باشد و نشان می دهد که
رشدیافته،کاهش استرس ،مورد انتظار است.

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر ،بیانگر پیش بینی معنادار افسردگی و استرس ،براساس سبک های
دفاعی رشرردیافته و رشرردنایافته بود .این یافته با یافته های پژوهش کچویی و همکاران
( ،)1393مبنی بر ارتبام افسردگی با سبک دفاعی رشدنایافته ،همسو می باشد .منتها در
پژوهش مذکور ،ن شان داده شده بود که سبک دفاعی روان رنجور نیز در افراد اف سرده،
باالتر از افراد عادی ا ست ولی در این پژوهش ،این سبک دفاعی ،نتوان سته بود به طور
معناداری نمرات افسرررردگی آزمودنی ها را پیش بینی نماید .شررراید یکی از دالی این
تفاوت ،در ماهیت جمعیت مورد بررسی در دو پژوهش باشد ،زیرا در پژوهش کچویی
و همکاران ( ،)1393فقط افراد افسررده مورد بررسری ررار گرفته و با افراد غیرافسررده،
مقایسه شده بودند ،اما جمعیت پژوهش حاضر ،متشک از افرادی بود که دارای پرونده
در بخش روانشررناسرری مرکز بهداشررت بودند و دارای مسررائ و مشررکالت مخت ف و
گوناگون سررالمت روان بودند .این یافته ی پژوهش حاضررر همچنین با نتایج نامجو و
همکاران ( ،)1391مبنی بر راباه ی متبت بین سبک دفاعی ر شدنایافته با اف سردگی و
راباه ی منفی سرربک دفاعی رشررد یافته با افسررردگی ،همسررو می باشررد ولی برخالف
پژوهش مذکور ،در این پژوهش ،سبک دفاعی روان رنجور نتوان ست به طور معناداری
افسررردگی آزمودنی ها را پیش بینی نماید .در مورد پژوهش نامجو و همکاران ()1391
نیز می توان به ناهمگنی جمعیت های تحت بررسی اشاره کرد .در آن پژوهش ،جمعیت
تحت بررسرری ،دانشررجویان بهنجار بوده اند در حالیکه جمعیت تحت بررسرری در این
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با کاهش سبک دفاعی رشد یافته ،افزایش استرس و با افزایش سبک دفاعی

١٠٢
پیش بینی اختالالت هیجانی براساس سبک های دفاعی در زنان مراجعه کننده به بخش روانشناسی …

پژوهش ،یک جمعیت بالینی بوده اسرررت .یافته ی دیگر پژوهش حاضرررر ،پیش بینی
معنادار ا سترس برا ساس سبک دفاعی ر شدیافته ،به طور منفی و برا ساس سبک دفاعی
رشردنایافته ،به طور متبت بود .در این زمینه ،پیشرینه ی پژوهشری کامال مشرابهی یافت
نشد ،اما می توان این نتایج را با نتایج پژوهش کینو و همکاران ( )1990مبنی بر راباه
جسمی از استرس) همسو دانست.
در تبیین یافته های هم سو با پی شینه ی پژوه شی ،می توان گفت سبک های دفاعی
ر شد نایافته ،همانگونه که در مبانی نظری روان تح ی گری مارم شده و در پژوهش
های مخت ف نیز به تأیید رسیده است (شولتز و شولتز ،2006 ،ترجمه ی سیدمحمدی،
 ،)1393در ب ندمدت ،منجر به انباشررته شرردن بیش از حد تنش های ناهشرریار شررده و
سالمت روانی و حتی ج سمانی فرد را د ار م شک می کنند .در مبانی نظری ،ه در
جایگاه پیشررگیری و ه در جایگاه درمان ،مفهوم مقاب ه یکی از مفاهیم اسرراسرری برای
پیشررگیری از مشررکالت هیجانی محسرروب می گردد (مارک و اسررمیت .)2012 1،مفهوم
مقاب ه برخالف مکانیزم های دفاعی ،بویژه مکانیزم های دفاعی رشررردنایافته ،فرآیندی
کامال هشیار و آگاهانه است .بنابراین مناقی است که هر قدر که رویکرد و مواجهه ی
هشریار فرد ،نسربت به مسرائ خود ،کمتر باشرد ،احتمال اینکه بتواند به طور مؤثری از
مکانیزم های مقاب ه ای اسرررتفاده کند نیز کمتر خواهد بود .مکانیزم های دفاعی رشرررد
نایافته ،همانگونه که در بخش مقدمه نیز اشاره شد ،با تحریف راب توجه وارعیت همراه
هسرررتند .در وارع هنگامی که میزان این مکانیزم ها در افراد باال باشرررد ،آن ها به جای
درگیری با مسرررائ وارعی خود ،از راهکارهایی همچون انکار ،بهانه تراشررری و سرررایر
مکانیزم های دفاعی ناپخته ای اسرررتفاده می کنند که تا حد زیادی وارعیات موجود را
تحریف کرده و از یک سو مانع به کارگیری مهارت های مقاب ه ای مؤثر شده و از سوی
دیگر ،امکان ح مسئ ه را از فرد ،س ا می نماید.

Mark & Smith
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در این پژوهش ،ع ی رغم اینکه دو اختالل اسرررترس و افسرررردگی ،به طور معناداری
تو سط سبک های دفاعی ،پیش بینی شد ،هیچیک از سبک های دفاعی ،رادر به پیش
بینی معنادار ا ضاراب نبود .این درحالی ا ست که نتایج همب ستگی های ساده ن شان داد
که ا ضاراب ،همب ستگی باالیی با دو متغیر ا سترس و اف سردگی در آزمودنی های تحت
الزم اسرررت نقش متغیرهای میانجی در نظر گرفته شرررود .به عبارت دیگر ،این احتمال
وجود دارد که سرربک های دفاعی ،بواسرراه ی متغیرهایی دیگر همچون افسررردگی و
ا سترس بتوانند در این جمعیت ،میزان ا ضاراب آزمودنی ها را نیز پیش بینی نمایند اما
با حذف نقش میانجی گرانه ی این متغیرها ،راباه ی معناداری به دسرررت نمی آید.
براساس پیشینه ی نظری ،اضاراب یک هیجان جدانشدنی از مکانیزم های دفاعی است
(دادستان ،)1390 ،با اینحال نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که حدار در جمعیت
تحت بررسرری این پژوهش ،به نظر می رسررد هنگامی که نقش سرربک های دفاعی در
مسررائ هیجانی مارم می شررود ،مفاهیم اضرراراب ،افسررردگی و اسررترس ،مفاهیمی
جدانشرردنی ر مداد می شرروند و احتماال در تأثیر سرربک های دفاعی بر هریک از این
هیجانات ،دو مفهوم دیگر می توانند به عنوان متغیرهای میانجی مارم شوند .با اینحال
این موضوع ،نیازمند بررسی های بیشتر در پژوهش های آتی است.
و باالخره در تبیین این موضوع که سبک دفاعی روان رنجور نتوانست هیچ یک از
سه متغیر اضاراب ،افسردگی و استرس را پیش بینی نماید ،می توان این تبیین احتمالی
را مارم کرد که جمعیت مورد برر سی در این پژوهش ،به م سائ شدید روانپز شکی و
روانشناختی مبتال نبودند و همگی مراجعین سرپایی محسوب می شدند که خی ی از آن
ها ضمن دریافت درمان های پزشکی به روانشناس ارجاع داده شده بودند .هماناور که
در یافته های توصرریفی در بخش یافته ها نیز مالحظه شررد ،میزان سرربک دفاعی روان
رنجور در این افراد نسبت به سایر سبک های دفاعی ،در حد پایین تری بود .در حالیکه
میزان سرربک دفاعی رشرردنایافته در آنان بسرریار باال بود .بنابراین این یافته را می توان با
توجه به ماهیت جمعیت تحت بررسی ،تبیین نمود.
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از جم ه محدودیت های مهم پژوهش حاضرررر ،می توان به عدم وارد کردن بر سرررا
های تشررخیصرری اعضررای نمونه در تح ی داده ها و عدم اسررتفاده از روش های نمونه
گیری تصادفی اشاره کرد .پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی ،مقایسه ی دریقی بین
راباه ی سرربک های دفاعی با اضرراراب ،افسررردگی و اسررترس در گروه های مخت ف
مفروض در این پژوهش بین جمعیت های بالینی و بهنجار مورد مقایسه ررار بگیرد.
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