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  چکیده
شـناختی از طریـق   بینی بهزیستی رواناین مطالعه به منظور پیش :مقدمه

شـده  هاي دفاعی و خودمتمایزسازي شناختی دانشجویان انجـام  مکانیزم
روش این پژوهش از نوع همبستگی و نمونه این پژوهش  :روش. است
گیـري تصـادفی   نفر از دانشجویان بودند که از طریق روش نمونـه  125

از پرسشـنامه   اسـت این پژوهش عبـارت   هايابزار. ساده انتخاب شدند
هاي خودمتمایزسازي شناختی اسکورون و فریدلندر، پرسشنامه مکانیزم

؛ شناختی ریـف و پرسشنامه بهزیستی رواندفاعی آندروز، سینگ و باند 
تحلیل رگرسیون  هاي آماري به کار رفته در پژوهش حاضر شاملروش

  .چندمتغیر به روش گام به گـام و ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـت     
درصـد،   23/8نشان داد، خودمتمایزسازي شناختی  نتایجتحلیل : هایافته

 30/4دفاعی رشدنایافته  درصد، مکانیزم 53/5مکانیزم دفاعی رشد یافته 
درصد  18/22درصد و در کل  12/4آزرده درصد و مکانیزم دفاعی روان

شـناختی دانشـجویان را تبیـین    بهزیسـتی روان  (R²)واریانس مشـترك  
هـاي  هاي این پژوهش در همگرایی بـا یافتـه  یافته: گیرينتیجه. نمودند

زم دفـاعی  تحقیقات دیگر نشان داد، خودمتمایزسـازي شـناختی، مکـانی   
آزرده در رشدیافته، مکانیزم دفاعی رشـدنایافته و مکـانیزم دفـاعی روان   

  .اي دارندشناختی دانشجویان نقش تعیین کنندهبهزیستی روان
  

شناختی، خودمتمایزسازي شناختی، بهزیستی روان :کلیديواژگان
  .)آزردهرشدیافته، رشدنایافته و روان(هاي دفاعی مکانیزم

  

Abstract 
 

 

Introduction: The Purpose of This Research was to Study the 

Relationshippredicting of psychological well-being through 

defense mechanisms and cognitive self-differentiation in 

students. Method: The research method was correlation and 

sample of this research were 125 people of students that selected 

via simple randomization. The research materials were:Skowron 

and Friddlander Self-differentiation Questionnair, Andrews , 

Sing and Bond Defense Styles Questionnair and Ryff 

Psychological Well-being Questionnair. Findings: Multiple 

regression analysis with stepwise method and pearson 

correlation showed that cognitive self-differentiation %8/23 , 

mature defence mechanism %5/53, Immature Defence 

mechanism %4/30 , Neurotic Defence mechanism %4/12 and 

the generally %22/18 were explain of common variance (R²) of 

psychological well-being of students. Conclusion: The findings 

of this research indicated in the encourage of other research 

results that cognitive self-differentiation, mature defence 

mechanism, immature defence mechanism and neurotic defence 

mechanism have basic role in psychological well-being of 

students. 

Keywords: cognitive self-differentiation,psychological well-

being, defence mechanisms (mature, immature, neurotic). 
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   مقدمه
هاي بنیادي دانشجویان سرمایهویژه هشک جوانان ببی

و هرگونه  استو عامل پیشرفت هر کشوري  جامعه
و کیفیـت زنـدگی    1شـناختی بهزیستی روانتوجه به 

سـازد  ها قطعاً موجبات ترقی جامعه را فراهم مـی آن
     عوامـــلدر میـــان ). 1386شـــکري و همکـــاران، (

ــالمت،  روان ــناختی س ــتی ش ــناختیروان بهزیس  ش
         بهزیســــتی . اي دارداهمیــــت و جایگــــاه ویــــژه

هاي وجـودي و  ترجمان تحقق قابلیت شناختیروان
است هاي مختلف زندگی استعدادهاي افراد در زمینه

       بهزیســـتی بـــه دیگـــر ســـخن ). 2004 ، 2دوران(
شناسـی  یکـی از مفـاهیم اساسـی روان    شناختیروان

ــالمت  ــال و  س ــراي کم ــالش ب ــانگر ت ــق و بی تحق
هاي افراد و در برگیرنده احساس انسـجام،  توانمندي

، 3وینستین( پیوستگی، تعادل عاطفی و شناختی است
بــه همـین جهـت ســازمان   ). 2009، 5ریـان  و 4بـران 

هـاي انسـان سـالم را    لفهؤبهداشت جهانی یکی از م
 6ولیوراس( داندباال می شناختیبهزیستی روانوجود 

با تحقیقات متعددي که در ارتباط ). 2005 ،7بوسما و
همگـی   و ه اسـت انجام گرفت شناختیبهزیستی روان

ــد  ــن واقعیتن ــانگر ای ــه بی ــرادي  ک ــااف ــتی  ب         بهزیس
هاي مثبـت را تجربـه   لب هیجانغباال، ا شناختیروان

ت زندگی بـاالتري  کنند، از روابط صمیمانه و کیفیمی
 شـناختی تی روانبهزیسـ افرادي که از برخوردارند و 

معمـوالً  هـا  آن. عکس آن هستندپایینی برخوردارند، 
                                                             
1. Psychological well-being 
2. Davern 
3. Weinstein 
4. Brown 
5. Ryan 
6. Vieloras 
7. Bosma 

هاي منفی مانند خشم، افسردگی و اضـطراب  هیجان
داینـر،   ؛2005 ،9سـلیگمن  و 8داینر( کنندرا تجربه می

 بهزیسـتی بـین  کـه در ارتبـاط    هاییوارسی ). 2006
با متغیرهاي دیگر انجام گرفـت، نشـان    شناختیروان

د بســــیاري از متغیرهــــا از جملــــه نــــدهمــــی
 11هاي دفـاعی مکانیزمو  10خودمتمایزسازي شناختی

افراد  شناختیروان بهزیستیکننده بینیمتغیرهاي پیش
یکـی از مفـاهیم    خودمتمایزسـازي شـناختی  . هستند

اساسی دیدگاه بوئن و بیانگر استقالل شخصی همراه 
اسـت  فردي در مناسبات اجتمـاعی  بین  با صمیمیت

خودمتمایزسـازي  به بیـان دیگـر   ). 2008 ،12هیراس(
کننـده قـوي در   بینیپیشبه منزله یک عامل  ،شناختی

تنظیم هیجانات، افکار و عواطف در ارتباطـات بـین   
ـ   انگیـز اجتمـاعی  ویـژه در شـرایط اسـترس   هفردي ب

، و همکـاران  14ونر، اسکو13شاپیرو( شودشناخته می
هاي متعدد بیانگر این واقعیت اسـت،  کاوش). 2010

ــه از  ــرادي ک ــناختیاف ــازي ش ــاالیی  خودمتمایزس ب
ـ     ،برخوردارند ژه ویـ هدر برابـر رویـدادهاي زنـدگی ب

هـاي  حفـظ پاسـخ   رخدادهاي تهدیدکننده زندگی با
 پذیرتري برخوردارنـد انعطاف مستقالنه، از رفتارهاي

هویـت   عقاید مشـخص و  )2010 ،15نئواسکوواندر(
مستقلی دارند و در روابط بین فردي بیشتر احسـاس  

  هـاي  کننـد و کمتـر دچـار پریشـانی    مـی    رضـایت  

                                                             
8. Diener 
9. Seligman 
10. Cognitive self-differentiation 
11. Defense mechanisms 
12. Heras 
13. Shapiro 
14. Skowron 
15. Neuenschwander  
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و  2، کینســفوجل1هــولمن( شــوندشــناختی مــیروان
ـ   افـراد بـه علـت خـود     گونهاین ). 2011 ،همکاران

کنترلی که در احسـاس، عواطـف و افکـار خـود در     
 شـناختی بهزیسـتی روان ارتباطات اجتماعی دارند، از 

). 1390کاظمیـان و دالور،  (هسـتند  باالتر برخوردار 
در ) 2006( 5اسـکوبار  و 4اسـکورون  ،3مثالً کونـاتس 

تحقیقات خود نشان دادند، نوجوانانی کـه در روابـط   
ــر از   ــردي کمت ــین ف ــناختی ب ــازي ش  خودمتمایزس

ــد، از  ــتی روانبرخوردارن ــناختیبهزیس ــري  ش کمت
ــه. هســتندبرخــوردار  ایــن دســته از اي کــه بــه گون
ــان ــاالتري   ،نوجوان ــطراب ب ــر  اض ــد و در براب دارن

  شــانگان جســمی و ن ،آفــرین رویــدادهاي اســترس
دهنــد و مــینشــان از خــود شــناختی بیشــتري روان

همچنـین  . گرایش بیشـتري بـه مـواد افیـونی دارنـد     
قی نشـان دادنـد،   طی تحقی) 1390(کاظمیان و دالور 

تأهـل  دان مدر مقایسه با مر نامتمایزخودمردان متأهل 
 شـناختی بهزیستی روانو  از اضطراب باالخودمتمایز

جهـت کـاهش اضـطراب     تري برخوردارنـد و پایین
در . زنندخود بیشتر دست به استعمال مواد مخدر می

در تحقیقی نشان داد، ) 2009( نوهمین راستا اسکور
زنـدگی از  هـاي مختلـف   بزرگساالنی که در عرصـه 

برخوردارنـــد بـــاالتر  خودمتمایزســـازي شـــناختی
ها باالتر بوده و کمتر دچار آن شناختیبهزیستی روان

ـ . شـوند خشم، اندوه و اضطراب می ی بـا  در همگرای
در تحقیق خود نشان ) 2010( 6تحقیقات فوق راجرز

                                                             
1. Holemen  
2. Kinsfogel  
3. Knauth  
4. Skowron  
5. Escobar  
6. Rogers 

با میزان اسـترس   خودمتمایزسازي شناختینشان داد، 
منفی  شناختی همبستگیروان ادراك شده و پریشانی

ــه. دارد ــرادي کــه از بــه گون خودمتمایزســازي اي اف
تري برخوردارنـد، بـه علـت اسـترس     پایین شناختی

 شـناختی بهزیستی روانکنند، از یافت میرباالیی که د
  .هستندتري برخوردار پایین

ــار  ــه ا خودمتمایزســازي شــناختیدر کن ز جمل
پـردازي  مفهـوم دیگري کـه نقـش اساسـی در     متغیر

افراد  شناختیبهزیستی رواناختالالت روانی و میزان 
هـاي دفـاعی   مکانیزم. استدفاعی هاي دارد، مکانیزم

رهـاي  ومانکننـده رفتـار،   عنوان فراینـدهاي تنظـیم  هب
شـناختی هسـتند کـه از افـراد در برابـر      روانکارآمد 
هاي تهدیدکننده زندگی محافظت کرده و بـا  موقعیت

 افراد همبستگی بـاالیی دارنـد   اختیشنبهزیستی روان
هـاي  مکـانیزم  DSMدر ). 2007 ،8و جـونز  7کرامر(

شـناختی خودکـاري   روان دفاعی به منزله مانورهـاي 
ب و از افـراد در مقابـل اضـطرا   کـه  انـد  تعریف شده

و درونـی حمایـت    آفرین بیرونیرویدادهاي استرس
هـا را  آن شـناختی بهزیسـتی روان کنند و موجبات می

 و 11، لینگیـاردي 10، رومـا 9مـارتینی (سازند فراهم می
ر تحقیقـات نشـان داده اسـت، افـراد د    ). 2004 باند،
بـه  . هایی دارنـد هاي دفاعی تفاوتفاده از مکانیزماست

 هـاي دفـاعی  مکانیزمهاي منش شناختی، این تفاوت
گرچــه  ).2007، 13، الســون12کــان( .شــودگفتــه مــی

                                                             
7. Cramer 
8. Jones 
9. Martini 
10. Roma  
11. Lingiardi 
1. Kown  
2. Olson 
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هـاي  مکـانیزم هـاي مختلفـی از   بنـدي تاکنون تقسـیم 
) 1993( 2و بانـد  1انجام شده است اما آندروز دفاعی

 یدفـاع  مکانیزمفاعی را در سه مکانیزم د 20) 1993(
بنـدي  تقسـیم  5آزردهروانو  4رشد نایافتـه ، 3رشدیافته

و در تحقیقات بالینی خود نشان دادند،  بندي نمودند
ــراد بطــور مع شــناختیبهزیســتی روان ــا اف ــاداري ب ن

به عبارت دیگر . باط داردها ارتآن هاي دفاعیمکانیزم
هاي مواجهـه  عنوان روشهیافته برشد مکانیزم دفاعی

در . شـوند انطباقی، بهنجار و کارآمـد محسـوب مـی   
ــه  ــانیزمحــالی ک ــاعیمک ــاي دف ــه و  ه ــد نایافت      رش

رآمد و ناکا انطباقی،هاي مواجهه غیره، شیوهآزردروان
ــد ؛ ،6آشــباي و دیکینســون(هســتند مخــرب   و 7بان

ایـن راسـتا   هایی که در کاوش  دیگر ). 2004، 8پري
هـاي  مکـانیزم ، افرادي کـه از  انجام شد، مبرهن نمود

کننـد از  آزرده اسـتفاده مـی  رشدنایافته و روان دفاعی
تـري برخوردارنـد مـثالً    پایین شناختیبهزیستی روان

در تحقیق خـود نشـان داد،   ) 1388( محمدپور یزدي
رشـدنایافته و   هاي دفـاعی مکانیزمدانشجویانی که از 

کننـد، نـه تنهـا از اضـطراب     بیمارگونـه اسـتفاده مـی   
ــالمت و   ــه س ــد بلک ــاالتري برخوردارن ــتی ب    بهزیس

 9همچنـین وایلنـت  . اسـت  ها پـایین آن شناختیروان
طـی تحقیقـی بیــان داشـت، افـرادي کــه از     ) 2000(

کننـد از  ه مـی یافته اسـتفاد سازش هاي دفاعیمکانیزم

                                                             
3. Andrews  
4. Bond  
5. Mature 
6. Immature 
7. Neurotic  
8. Ashby  
9. Bond 
10. Parry  
11. Vaillant 

در . سالمت روانی و جسمانی بـاالتري برخوردارنـد  
در تحقیق خـود مبـرهن   ) 1388( همین راستا افضلی

 نمود، افراد مبتال به اضطراب فراگیر، وسواس فکـري 
فراد عـادي  اعملی و هراس اجتماعی در مقایسه با ـ 

ــا از  ــه تنه ــتی ن ــناختیروان بهزیس ــایین ش ــري پ ت
هـاي  مکـانیزم طـور معنـاداري از   برخوردارند بلکـه ب 

     زرده بیشــتر اســتفاده  آروانرشــدنایافته و  دفــاعی
ــی ــدم ــا. کنن ــاران 10بالی و  11و ون) 2006( و همک

 ،ن نمودنـد در تحقیقات خود مبره) 2009( مکارانه
افراد مبتال به اختالالت اضطرابی در مقایسه بـا افـراد   

و  نایافتـه رشـد  هـاي دفـاعی  مکـانیزم عادي بیشتر از 
به همـین دلیـل سـالمت    . کنندآزرده استفاده میروان

) 2010( و همکـاران  12آفر. استتر ها پایینروانی آن
در تحقیــق خــود بــر روي نوجوانــان نشــان دادنــد، 

فته و رشـدنایا  هـاي دفـاعی  مکـانیزم نوجوانی کـه از  
هـاي  موقعیـت  تنهـا در کنند، نه بیمارگونه استفاده می

ماننـد غــم، انــدوه و   هـاي منفــی هیجــان  اجتمـاعی 
  بهزیسـتی  کنند بلکه از اضطراب بیشتري را تجربه می

ـ . کمتري برخوردارنـد  شناختیروان ی بـا  در همگرای
روي در تحقیقی بـر  ) 1387( تحقیقات فوق دادستان

افراد خودشیفته نشان داد، اینگونه افراد از آنجاکـه در  
 دفـاعی هـاي  مکانیزم فردي خود، بیشتر ازروابط بین

کنند از اضـطراب  مینایافته استفاده آزرده و رشدروان
ــاال و و  ــترس ب ــتیاس ــناختیروان  بهزیس ــایین  ش پ

  .هستندبرخوردار 

                                                             
12. Blaya 
13. Ven  
14. Affer  
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توجـه بـه اینکـه     باتوجه به تحقیقات فوق و بـا 
ــین    ــژوهش بررســی رابطــه ب ــن پ هــدف اصــلی ای

بـا   هـاي دفـاعی  مکانیزمو  خودمتمایزسازي شناختی
، این تحقیـق  استدانشجویان  شناختیبهزیستی روان

بـین  . 1. هاي ذیل بـوده اسـت  درصدد آزمون فرضیه
 شـناختی بهزیسـتی روان و  خودمتمایزسازي شناختی

مکـانیزم  بـین  . 2 .دانشجویان دختر رابطه وجود دارد
دانشجویان  شناختیبهزیستی روانرشدیافته و  دفاعی

رشـد   مکانیزم دفاعیبین . 3 .دختر رابطه وجود دارد
دانشـجویان دختـر    شـناختی بهزیسـتی روان افته و نای

ــی. 4 .رابطــه وجــود دارد ــانیزمن ب ــاعیمک ــاي دف       ه
دانشــجویان  شــناختیبهزیســتی روانآزرده و روان

 .دختر رابطه وجود دارد

 

  روش
بینـی بهزیسـتی   پـیش از آنجاکه هدف این پـژوهش،  

ــق مکــانیزم شــناختیروان ــاي دانشــجویان از طری ه
، روش و خودمتمایزسازي شناختی بوده استدفاعی 

در ایـن  . استتحقیق این پژوهش از نوع همبستگی 
ــاي  ــژوهش متغیره ــناختی پ ــازي ش و  خودمتمایزس

بـین و متغیـر   عنوان متغیر پیشهب هاي دفاعیمکانیزم
نظـر   عنوان متغیر مالك درهب شناختیروان بهزیستی 
نفـر از   281جامعه آماري ایـن پـژوهش    .گرفته شد

دانشجویان دختر رشته فنی و مهندسی دانشگاه پیـام  
نور واحد نوشـهر بودنـد کـه بـا اسـتفاده از جـدول       

نفر بطور تصادفی ساده انتخاب و پـس   125مورگان 
از اینکه در مورد هدف پژوهش کامالً توجیه شـدند،  

 پـس از . هاي این پژوهش پاسـخ دادنـد  به پرسشنامه

هـاي ایــن  نظـر پرسشـنامه   اینکـه دانشـجویان مـورد   
هـاي مـورد لـزوم،    پژوهش را تکمیـل نمودنـد، داده  

ــاري   ــه آم ــق برنام ــتخراج و از طری ــورد  spssاس م
  .پردازش قرار گرفت

ابزارهـایی کـه   : پـژوهش مورد استفاده در ابزارهاي 
ـ   . 1 :کـار گرفتـه شـد عبارتنـد از    هدر این پـژوهش ب

ن و واســکور شــناختی خودمتمایزســازيپرسشــنامه 
ـناختی روان بهزیستیپرسشنامه . 2. )1998( 1فریدلندر  ش
ـناختی  ـنامه  . 3. )1989( 2ریـف  ش  هـاي مکـانیزم پرسش

 .بود )1993( 3آندروز، سینگ و باند دفاعی

ن و واسـکور  خودمتمایزسازي شـناختی پرسشنامه 
در  خودمتمایزسـازي شـناختی  پرسشـنامه   :فریدلندر

یدلنــدر تــدوین ن و فروتوســط اســکور 1998ســال 
هـا در یـک   پاسـخ . اسـت ال سؤ 45گردید و داراي 

یـک  (اي لیکـرت از کـامالً مخـالفم   درجـه  6مقیاس 
بنـدي شـده   درجـه ) شش نمره(تا کامالً موافقم) نمره
پایایی ایـن پرسشـنامه بـا اسـتفاده از ضـریب      . است

 88/0ن و فریدلنـدر  وآلفاي کرونباخ توسـط اسـکور  
انـی پایـایی ایـن    در جمعیت ایر. گزارش شده است

ــه   ــی و کالنترکوش ــان بخش ــط جه ــنامه توس  پرسش
 69/0با استفاده از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    ) 1391(

 .)1392جهانی فر، ( گزارش شده است

ایــن  :ریــف بهزیســتی روان شــناختیپرسشــنامه 
توسط کارول ریف تـدوین   1989پرسشنامه در سال 

هــا بــه آزمــودنی. اســتال ؤســ 84گردیــد و داراي 
                                                             
1. Skowron and Friedlander Self-differentiation 
Questionnaire  
2. Ryff Psychological Well-being Questionnaire  
3. Andrews & Sing and Bond Defense 
Mechanism Questionnaire  
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اي از درجــه 6ایــن پرسشــنامه در مقیــاس  االتؤســ
شـش  ( تـا کـامالً مـوافقم   ) یک نمـره ( کامالً مخالفم

ال چهـل و هفـت سـؤ   البتـه  . دهنـد پاسخ مـی ) نمره
ـ   صـورت معکـوس   همستقیم و سی و هفت سـوال ب

پایایی این پرسشـنامه در میـان   . شوندگذاري مینمره
 82/0دانشجویان ایرانی با استفاده از آلفاي کرونبـاخ  

ــده اســت  ــزارش ش ــوچکی ( گ ــد ک ــانی، محم  و بی
 .)1387بیانی،

آنـدروز، سـینگ و    هاي دفـاعی مکانیزمپرسشنامه 
توسـط آنـدروز،    1993این پرسشنامه در سـال   :باند

ال سـؤ  4باند سـاخته شـده اسـت و داراي     سینگ و
 شــامل(یافته رشــد مکــانیزم دفــاعیکــه ســه  اســت

بینـی،  طبعی، پـیش ، شوخشهاي دفاعی واالیمکانیزم
هــاي دفــاعی مل مکــانیزمشــا(آزرده روان) ســرکوب

ســازي، دوســتی کـاذب، واکــنش نـوع ســازي، باطـل 
  هاي شامل مکانیزم( و رشد نایافته) سازيآرمانی

ریـزي،  دفاعی فرافکنی، پرخاشـگري انفعـالی، بـرون   
پـردازي، انکـار،   ارزش سـازي، خیـال  جداسازي، بی

تراشـی و  سـازي، دلیـل  جابجایی، گسستگی، دونیمـه 
ایـن  . دهـد را مورد سنجش قرار می) جسمانی سازي

) 1385( پرسشنامه در ایـران توسـط حیـدري نسـب    
ضــریب . مـورد بررسـی و هنجاریـابی قـرار گرفـت     

پایایی این پرسشنامه بـا اسـتفاده از آلفـاي کرونبـاخ     
 آزرده، روان)74/0( یافتهی رشـد دفـاع  مکانیزم براي 

ایرانــی  جمعیــت در) 74/0( و رشــد نایافتــه) 72/0(
 و کچــویی، فتحــی آشــتیانی( گــزارش شــده اســت

  .)1391 الهیاري،
 

  هایافته
هـاي ایـن پـژوهش، نخسـت     جهت آزمـون فرضـیه  

انحراف معیار و ماتریس ضریب همبسـتگی   ،میانگین
  .متغیرهاي مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت

  مطالعهضریب همبستگی متغیرهاي مورد ماتریس اف معیار و میانگین، انحر .1جدول
انحراف   میانگین  متغیرها

  معیار
خودمتمایزسازي 

  شناختی
مکانیزم 
دفاعی 
  رشدیافته

مکانیزم 
دفاعی 

  رشدنایافته

مکانیزم 
دفاعی روان 

  زردهآ

بهزیستی 
  شناختیروان

خودمتمایزسازي 
  شناختی

18/156  79/18  1          

مکانیزم دفاعی 
  رشدیافته

97/10  12/2  **181/0  1        

مکانیزم دفاعی 
  رشدنایافته

25/11  96/1  **205/0 -  184/0-  1      

مکانیمز دفاعی 
  روازه

51/11  20/2  **218/0 -  **176/0 -  090/0  1    

روان بهزیستی 
  شناختی

52/324  52/41  287/0  **213/0  **202/0 -  **191/0 -  1  
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مثبت و توان گفت، همبستگی می 1توجه به جدول  با
بهزیسـتی  و  خودمتمایزسازي شـناختی معناداري بین 

مکـانیزم  و بین ) P>01/0و  r=287/0( شناختیروان
 r=213/0( شناختیبهزیستی روانرشدیافته با  دفاعی

ــی و ) P>01/0و  ــتگی منف ــین و همبس ــاداري ب معن
 شـناختی بهزیسـتی روان رشدنایافته با  مکانیزم دفاعی

)202/0 - =r  10/0و<P ( ــین ــانیزم دفــاعی و ب   مک
و  r=- 191/0( شـناختی بهزیسـتی روان آزرده با روان

01/0<P (درصـد   99به عبارت دیگر با . وجود دارد
بهزیسـتی  بـا   خودمتمایزسازي شـناختی اطمینان بین 

رشـدیافته بــا   مکـانیزم دفــاعی و بــین  شـناختی روان
مکانیزم و بین همبستگی مثبت  شناختیبهزیستی روان

و بـین   شـناختی بهزیسـتی روان ته با افرشدنای دفاعی
 شـناختی بهزیسـتی روان آزرده با روان مکانیزم دفاعی

همبســتگی منفــی دانشــجویان مــورد مطالعــه رابطــه 
  .معناداري وجود دارد

  
  بیناز طریق متغیرهاي پیش شناختیبهزیستی روانبینی نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام براي پیش .2جدول

  

دهـد، از بـین   نشـان مـی   2 ه جدولک طوريهمان
ارد شـده بـه معادلـه تحلیـل     بین ومتغیرهاي پیش

بیشترین سطح معناداري را بـه ترتیـب   رگرسیون، 
ــاي  ــناختیمتغیره ــازي ش ــانیزم ، خودمتمایزس مک

رشـد نایافتـه و    مکانیزم دفـاعی یافته، رشد دفاعی
آزرده بــه خــود اختصــاص روان مکــانیزم دفــاعی

دهـد،  بـین نشـان مـی   متغیرهاي پـیش  )²R( .دادند
نس درصـد واریـا   23/8 خودمتمایزسازي شناختی

. یین نمـود دانشجویان را تب شناختیبهزیستی روان
دارد، بیان می) 32/0( ضریب مثبت بتاي این متغیر

افـزایش   خودمتمایزسـازي شـناختی  هرچه میـزان  
دانشـجویان نیـز    شناختیبهزیستی روانیابد میزان 
مکـانیزم  بـا اضـافه شـدن متغیـر     . یابـد افزایش می

درصد به  53/5میزان به یافته به معادله رشد دفاعی
-23/8=53/5(بیین مـدل افـزوده گردیـد    قدرت ت

 مکانیزم دفـاعی ضریب مثبت بتاي متغیر ). 76/13

ضریب   متغیرهاي پیش بین  گام
همبستگی 
  چندمتغیري

ضریب تعیین 
)R2(  

F سطح   آماره
 Fمعناداري 
  آماره

سطح   )ߚ(بتا 
معناداري بتا 

)Sig(  
خودمتمایزسازي   1

  شناختی
287/0  23/8  12/26  001/0<  32/0  001/0<P 

مکانیزم دفاعی   2
  رشدیافته

371/0  76/13  15/18  004/0<  26/0  001/0<P 

مکانیزم دفاعی   3
  رشدنایافته

451/0  06/18  11/15  004/0<  23/0-  002/0<P 

مکانیزم دفاعی روان   4
  آزرده

471/0  18/22  78/14  003/0<  21/0-  001/0<P 

              000/0<P 
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مکـانیزم  دهد با افزایش نشان می) 26/0( رشدیافته
 شـناختی روانبهزیسـتی  رشـدیافته، میـزان    دفاعی

اضافه شـدن متغیـر   با . یابدش میافزایدانشجویان 
رشـدنایافته بـه    مکانیزم دفاعیبین یعنی سوم پیش

درصد به قدرت تبیین مـدل   30/4 میزانبه معادله 
و ضریب منفی ) 06/18-76/13=30/4( اضافه شد

دهد، با افـزایش  نشان می) -23/0(بتاي این متغیر 
ــاعی  ــانیزم دف ــزان   مک ــدنایافته، می ــتی رش    بهزیس

و خالصه  یابدکاهش میدانشجویان  شناختیروان
بـین چهـارم ایـن    اینکه با اضافه شدن متغیر پـیش 

آزرده به معادله روان مکانیزم دفاعیپژوهش یعنی 

درصد به قدرت تبیین مدل اضـافه   12/4به میزان 
ضریب منفی بتـاي  ). 18/22-06/18=12/4(گردید

نشــان ) -21/0(آزردهروان مکــانیزم دفــاعیمتغیــر 
میزان آزرده، روان مکانیزم دفاعیدهد با افزایش می

. یابـد ویان کاهش میدانشج شناختیبهزیستی روان
ــار  ــوع چهـ ــیشدر مجمـ ــر پـ ــن متغیـ ــین ایـ بـ

هـاي  مکـانیزم ، خودمتمایزسازي شناختی(پژوهش
آزرده به میزان یافته و رواننایافته، رشدرشد دفاعی

       بهزیســـتی درصـــد واریـــانس متغیـــر    18/22
  .را تبیین نمودند شناختیروان

  هاي مورد مطالعهآزمون معناداري فرضیه .3جدول
  سطح معناداري  d.f Tr  روان شناختیبهزیستی   متغیر  هافرضیه
  005/0  17/15  123  287/0  خودمتمایزسازي شناختی  اول
  007/0  12/7  123  213/0  رشدیافتهمکانیزم دفاعی   دوم
  001/0  07/0  123  -202/0  مکانیزم دفاعی رشدنایافته  سوم

  003/0  87/5  123  -191/0  مکانیزم دفاعی روان آزرده  چهارم
ــا :فرضــیه اول ــه ضــریب همبســتگی  ب  توجــه ب

بـا درجـه   ) 17/15( محاسـبه شـده   Trو ) 287/0(
ــطح و 123آزادي  ــا  P>01/0 در س ــد  99ب درص

بهزیستی و  خودمتمایزسازي شناختیاطمینان بین 
 دانشــجویان رابطــه معنــادار مثبــت شــناختیروان

ــود دارد ــزان    . وج ــه می ــخن هرچ ــر س ــه دیگ ب
دانشجویان افـزایش یابـد میـزان     خودمتمایزسازي

  .یابددانشجویان افزایش می شناختیبهزیستی روان
ــا :فرضــیه دوم ــه ضــریب همبســتگی  ب  توجــه ب

و بـا درجـه   ) 12/7( محاسبه شـده  Trو ) 213/0(
درصــد  99بــا  P>01/0 و درســطح 123آزادي 

بهزیسـتی  رشدیافته و  مکانیزم دفاعیاطمینان بین 
 دانشــجویان رابطــه معنــادار مثبــت شــناختیروان

مکـانیزم  وجود دارد و به عبارت دیگر با افـزایش  
 شــناختیروان بهزیسـتی رشـدیافته میــزان   دفـاعی 

  .یابددانشجویان افزایش می
 توجـه بـه ضـریب همبســتگی    بـا  :فرضـیه سـوم  

بـا درجـه   ) 07/7( محاسبه شـده  Trو ) -202/0(
ــطح  123زادي آ ــا  P>01/0و در س ــد  99ب درص

بهزیستی رشدنایافته و  مکانیزم دفاعیاطمینان بین 
وجود  دانشجویان رابطه معنادار منفی شناختیروان
 مکـانیزم دفـاعی  به عبارت دیگر با افـزایش  . دارد
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ــزان   ــدنایافته میـ ــتی روانرشـ ــناختیبهزیسـ  شـ
  .یابدانشجویان کاهش مید

 توجـه بـه ضـریب همبسـتگی     بـا  :فرضیه چهارم
بـا درجـه   ) 87/5( محاسبه شـده  Trو ) -191/0(

ــطح 123آزادي  ــا  P>01/0 و در س ــد  99ب درص
بهزیستی آزرده و روان مکانیزم دفاعیاطمینان بین 

وجود  دانشجویان رابطه معنادار منفی شناختیروان
مکانیزم به عبارت دیگر هرچه دانشجویان از . دارد

ــاعی ــد  دف  بهزیســتی  ،آزرده بیشــتر اســتفاده نماین
  .یابدها کاهش میآن شناختیروان

  
  گیري و بحثنتیجه

بینـی  پژوهش حاضر با هـدف تعیـین تـوان پـیش    
هاي مکانیزم و خودمتمایزسازي شناختیمتغرهاي 

دانشـجویان   شناختیبهزیستی روانبر روي  دفاعی
جهت تعیین واریـانس مشـترك هـر    . انجام گرفت

بینی بر روي متغیـر مـالك،   یک از متغیرهاي پیش
نخست مـاتریس همبسـتگی دو متغیـره و سـپس     
تحلیل رگرسیون چند متغیري متغیرهاي پـژوهش  

متغیــره  وهمبســتگی دضــرایب . محاســبه گردیــد
 خودمتمایزسازي شـناختی رابطه معنادار مثبت بین 

ــا  ــتی روانبـ ــناختیبهزیسـ ــین ) 287/0( شـ   و بـ
ــانیزم ــاعی مک ــاي دف ــدیا ه ــا رش ــتی فته ب      بهزیس

و رابطه معنـادار منفـی بـین     )21/0( شناختیروان
        بهزیســــتی رشــــدنایافته و  مکــــانیزم دفــــاعی

ــین ) -202/0( شــناختیروان ــاعیو ب  مکــانیزم دف
را ) -191/0( شـناختی بهزیستی روانآزرده با روان

تحلیل رگرسیون چندمتغیري نشـان داد،  . نشان داد

بـین بـه ترتیـب متغیرهـاي     در بین متغیرهاي پیش
 مکـــانیزم دفـــاعی، خودمتمایزســـازي شـــناختی

مکـانیزم  رشـدنایافته و   مکانیزم دفـاعی رشدیافته، 
یــک ســهمی از واریــانس  رده هــرآزروان دفــاعی

دانشـجویان را بـه    شناختیبهزیستی روانمشترك 
ــود اخت ــدخـ ــاص دادنـ ــر،  . صـ ــان دیگـ ــه بیـ بـ

مکـانیزم  درصـد،   23/8 خودمتمایزسازي شـناختی 
 مکـانیزم دفــاعی درصـد،   53/5رشـدیافته   دفـاعی 

ــاعیدرصـــد و  30/4رشـــدنایافته       مکـــانیزم دفـ
ــد  12/4آزرده روان  18/22و در مجمـــوع درصـ

را  شـناختی بهزیستی رواندرصد واریانس مشترك 
  .به خود اختصاص دادند

فرضـیه  ) 17/15( محاسبه شـده  Trباتوجه به 
ــین    ــه بـ ــر اینکـ ــی بـ ــژوهش مبنـ ــن پـ اول ایـ

 شناختیبهزیستی روانو  خودمتمایزسازي شناختی
دانشجویان رابطـه وجـود دارد، در ایـن پـژوهش     

این یافته با نتایج تحقیقات . ید قرار گرفتأیمورد ت
، )2006( کونــــاتس، اســــکورون، اســــکوبار  

ــکوواندر ــفوجل و  )2010( نئواس ــولمن، کینس ، ه
 ، راجـــرز)200( ، اســـکورون)2011( همکـــاران

ــان و ) 2010( خــوانی هــم) 1390( الوردو کاظمی
توجه به نتایج تحقیقـات فـوق، در تبیـین     با. دارد

ت، دانشـجویانی کـه از   تـوان گفـ  این فرضـیه مـی  
باالیی برخوردارنـد، در   خودمتمایزسازي شناختی

هـاي  خصـوص در موقعیـت  همناسبات اجتماعی ب
آفـرین از قـدرت ابـراز وجـود     اسـترس فردي بین
از لحـاظ عـاطفی بـه دیگـران     . برخوردارندی یباال

وابستگی شدیدي ندارند، در عـین اینکـه عقایـد،    
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ــاور ــد، از     ب ــنی دارن ــخص و روش ــار مش  و افک
نه . هستندی برخوردار پذیري رفتاري باالیانعطاف

پذیرند بلکه سعی دارنـد  تنها اشتباهات خود را می
از اشتباهات خود عبرت گرفته و درصـدد جبـران   

بــه علــت پختگــی و بلــوغ عــاطفی و . آن برآینــد
اجتماعی که دارند، به راحتـی بـا دیگـران ارتبـاط     

و کنند بدون اینکه از به هم خوردن حد میبرقرار 
 هـاي خـود  جانبر هی. مرزها احساس فشار نمایند

ــه      ــنجش متفکران ــه س ــادر ب ــد و ق ــاهی دارن   آگ
و بـاالخره بـه دور از هرگونـه     هسـتند ها موقعیت

طغیــان و آشــوب عــاطفی در اخــذ تصــمیمات و 
به . دهندداوري استقالل بیشتري از خود نشان می

هاي درون فـردي و بـین   وقعیتهمین جهت در م
بـاالیی برخـوردار    شناختیبهزیستی روانز افردي 

ــتند ــه از   . هســ ــجویانی کــ ــرعکس دانشــ بــ
ــای خودمتمایزســازي شــناختی ــد، پ ینی برخوردارن

گیرند، کنترلـی بـر هیجـان    میخیلی سریع تصمیم 
به شدت بـه  . هاي منفی خود ندارندویژه هیجانهب

تعریـف شـده و   دیگران وابسـته هسـتند، هویـت    
از رهاشـدگی بـا افـراد    . مشخصی از خود ندارنـد 

مهم زندگی وحشت دارند، فردیت و هویت خود 
را فداي کسب اطمینان و حمایت از سوي دیگران 

در روابـط اجتمـاعی بیشـتر     کـه از آنجاکنند و می
شـوند و نشـانگان   شناختی میدچار پریشانی روان

ي نشـان  شناختی بیشترهاي جسمی و روانبیماري
ــی ــدم ــتی روان زا ،دهن ــناختیبهزیس ــایینی  ش پ

 1در این راستا اسکورون و دندي. هستندبرخوردار 

                                                             
1. Dandy 

ــه از    ) 2004( ــرادي کـ ــد، افـ ــن باورنـ ــر ایـ بـ
پـایینی برخوردارنـد، از    خودمتمایزسازي شناختی
یـد و حمایـت دیگــران   أیآنجاکـه بـه شـدت بــه ت   

هاي خود تحت تصمیمکنند و در میاحساس نیاز 
اطرافیان و خویشاوندان خود قرار دارنـد، از  تأثیر 

تـري برخـوردار   بهزیستی و سالمت روانی پـایین 
ی پژوهش در همگرایاین در مجموع یافته . هستند

دهد، دانشجویانی که از با تحقیقات فوق نشان می
بـاالیی برخوردارنـد در    خودمتمایزسازي شناختی

خودمتمایزســازي مقایسـه بــا دانشــجویانی کــه از  
ــنا ــد، از   ختیشـ ــایینی برخوردارنـ ــتی پـ      بهزیسـ
  . هستدباالیی برخوردار  شناختیروان

و چهارم ایـن   در رابطه با فرضیه دوم و سوم
بـا   هاي دفـاعی مکانیزمپژوهش مبنی بر رابطه بین 

ــناختیبهزیســتی روان ــدش ــین . ، مشــخص گردی ب
 شـناختی بهزیستی روانرشدیافته با  مکانیزم دفاعی

 هـاي دفـاعی  مکـانیزم رابطه معنادار مثبـت و بـین   
 شـناختی بهزیسـتی روان آزرده با رشدنایافته و روان

این یافته بـا نتـایج   . رابطه معنادار منفی وجود دارد
 ، دیکینسـون، آشـباي  )2004( تحقیقات باند، پـري 

ــت)2005( ــاران )2000( ، وایلنـ ــا و همکـ  ، بالیـ
 آفر و همکـاران ، )2009( ، ون و همکاران)2006(
) 1388( ، افضـــــلی)1387( ، دادســـــتان)2010(

، سوم و چهارم در تبیین فرضیه دوم. داردی همگرای
توان ی با تحقیقات فوق میاین پژوهش در همسوی

ــا ــت، از آنج ــتفاده از گف ــه اس ــاعیک ــانیزم دف  مک
آزرده منجر به تحریف واقعیـت  رشدنایافته و روان

د کاسـته و  افـر انه شوند، از میزان آگاهی هشیارامی
ثر و ؤاین مهم به نوبه خود امکان دفاع منطقـی، مـ  
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بیـنش و جسـتجو در خویشـتن را از     کسـب توان 
شناختی د سلب کرده و موجبات پریشانی روانافرا

سازد مثالً فردي کـه از مکـانیزم   را فراهم می هاآن
ود را کنـد، مشـکالت خـ   ی انکار استفاده مـی دفاع
کند که اصالً مشکلی وانمود میگیرد و یا ه میدنادی

وجود ندارد و حتی ممکن است خودش را سرگرم 
 .کارهاي دیگر کند تا درباره مشکل خـود نیندیشـد  

که فرد تمایالت مکانیزم دفاعی فرافکنی از آنجادر 
دهد، بی دلیـل  ناپسند خود را به دیگران نسبت می

در واقـع در  . کنـد حمله میبه دیگران غیرمنطقی و 
آزرده، خویشتن رشد نایافته و روان زم دفاعیمکانی

ــه    ــی از جنب ــف برخ ــق تحری ــرد از طری ــاي ف ه
پیامـدهایش محافظـت   یا آفرین رویدادهاي استرس

این مهم نه تنها منجر بـه سـازگاري فـرد    . شودمی
ــی ــا    نم ــوب ب ــه مطل ــدرت مواجه ــه ق ــود بلک   ش

آفرین را از فرد سلب کـرده و  هاي استرسموقعیت
  موجبـات درمانـدگی روانـی را بـراي فـرد فـراهم       

رشـدیافته نـه تنهـا     مکانیزم دفاعیاما در . سازدمی
گیرد بلکـه  هیچگونه تحریف شناختی صورت نمی

شود مثالً مکانیزم دفـاعی  منجر به عمل سازنده می
دهد تا واقعیت یک که به فرد اجازه میطنز از آنجا

را بپذیرد، تهدید ادراك شـده از ناکـامی را    ناکامی
به همین جهت روانکاوان بـر ایـن   . دهدکاهش می
تقــالي "رشـدیافته   هـاي دفـاعی  مکـانیزم باورنـد،  

اي است که هیجان دردنـاك  شده "ناهشیار انگیخته
بخـش  را به حداقل و هیجان لـذت  درونیو ستیزه 

و  1در ایـن زمینـه مـارتینی   . رساندرا به حداکثر می

                                                             
1. Martini  

بر ایـن باورنـد،   ) 2002( 2، کریمر)2004(همکاران
هـاي ایمنـی   رشدیافته مانند سیستم مکانیزم دفاعی
ـ بدن، اغلـب   همـواره در حـال   ارادي طـور غیـر  هب

هستند و فعالیت و محافظت از سیستم روانی افراد 
بهزیسـتی  با پـالودن دردهـاي هیجـانی، موجبـات     

طور هب. سازندرا فراهم میباالي افراد  شناختیروان
ی با تحقیقـات دیگـر   کلی این پژوهش در همگرای

 خودمتمایزسازي شناختیبیانگر این واقعیت است، 
     رشـــدنایافته و  هـــاي دفــاعی مکــانیزم پــایین و  

ها در موقعیت آزرده به علت ناکارآمد بودن آنروان
بین فردي، موجب پریشانی هیجـانی و درمانـدگی   

هـاي  این مهم در موقعیتشوند و چنانچه افراد می
مختلف زندگی بـه مـدت طـوالنی وجـود داشـته      
باشد، از آنجاکه موجب کاهش احساس تسلط بـر  

د، سـالمت و  نشـو محیط و تحریـف واقعیـت مـی   
الشـعاع خـود   افراد را تحت شناختیبهزیستی روان

خودمتمایزسـازي  از طـرف دیگـر   . دهنـد قرار مـی 
بـه علـت    رشـدیافته  مکانیزم دفاعیباال و  شناختی

مثبتی که دارنـد،   دماهیت سازش یافتگی و عملکر
موجب کـاهش سـتیزه درونـی و بـالطبع موجـب      

      دانشـــجویان  شـــناختیبهزیســـتی روانافـــزایش 
  .شوندمی

تـوان  توجه به نتایج ایـن پـژوهش مـی    لذا با
رشـدنایافته و   هاي دفاعیمکانیزمگفت، بکارگیري 

پایین  خودمتمایزسازي شناختیآزرده و وجود روان
هـاي مختلـف یکـی از مشـکالت مهمـی      در زمینه

این . مواجه هستنداست که دانشجویان عزیز با آن 

                                                             
2. Cramer 
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شـود  بات مشکالت بین فردي میمهم نه تنها موج
   دانشـــجویان را  شـــناختیبهزیســـتی روانبلکـــه 

آمـوزش   بنـابراین . دهـد الشعاع خود قرار میتحت
ابراز وجود منطقـی،  یافته، رشد هاي دفاعیمکانیزم

ـ    بـاال  خودمتمایزسازي شناختی زایش بـه منظـور اف
هاي تواند یکی از برنامهمی، شناختیبهزیستی روان

    هــاي مشــاوره و  متولیــان و درمــانگران هســته  
هاي فرهنگی و فـوق برنامـه دانشـجویان در    برنامه

  .هاي کشور باشددانشگاه
  توان به نوع پژوهش می هاي اینتاز محدودی

از آنجاکـه نمونـه ایـن    . نمونه پژوهشی اشاره نمود
پژوهش را دانشجویان تشـکیل دادنـد، قطعـاً ایـن     

گـروه  از لحاظ شناختی، فرهنگی، اجتماعی، گروه 
هاي بنابراین در تعمیم یافته .شوندخاص منظور می

این پژوهش به جامعه بزرگتر و عـام بایـد جانـب    
  .ت نموداحتیاط را رعای

در خاتمـه از دانشــجویان تحــت مطالعــه بــه  
ــاري آن ــاطر همکـ ــل  خـ ــرا و تکمیـ ــا در اجـ   هـ

   هــاي ایــن پــژوهش تشــکر و قــدردانی پرسشــنامه
  .شودمی

  منابع 
ــا و بررســی ســبک« .)1388(ح . مافضــلی،  - ه

 مکانیزمهاي دفاعی افراد مبتال به اختالل وسواس
یافتـه و  اختیـاري، اخـتالل اضـطراب تعمـیم    بی ـ

شناســی مجلــه روان .»اخــتالل هــراس اجتمــاعی
 .79-93ص  8، سال اول شمارهبالینی

ــانی،  - ــانی، ع و .عمحمــد کــوچکی،  ؛.ا. عبی  بی
ــاس بهزیســتی    «). 1387( ــایی مقی ــی و پای   روای

     مجلـــه روانپزشـــکی و. »شـــناختی ریـــفروان
 .146-151، 2، شماره14، سال شناسی بالینیروان
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پایـان   .»آموزان متوسـطه شـهر الهیجـان   در دانش
شناسـی  نامه چاپ نشده کارشناسـی ارشـد روان  

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن

  هاي هاي مکانیزمسبک«). 1387( دادستان، پ -

یک . داردوستـ   دفاعی در انواع شخصیت خود
. شناسان ایرانـی فصلنامه روان .»همبستگی بنیادي
 .99-109، ص 18سال پنجم، شماره
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هاي اختالل خوردن در هاي دفاعی با نشانهسبک
ــجویان ــژوهش در   .»دانشـ ــش و پـ ــه دانـ      مجلـ
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