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 دهیچک

در  یدفاع یابعاد سازگارشدن فرد در جامعه براساس سطوح راهبردها یبینشیق، پین تحقیهدف از انجام ا

م بوده که دانشجومعل ۲۲0ن پژوهش شامل یا ۀان استان خوزستان بوده است؛ نمونیدانشجومعلمان دانشگاه فرهنگ

دستهای بهبود و داده یهمبستگ -یفیق ازنوع توصیاست. روش تحق منظم انتخاب شده یصورت تصادفبه

ج حاصل از یشده است. نتا یبررس یو استنباط یفیهای آمار توصو روش spssافزار آمده با استفاده از نرم

 یردهان ابعاد سازگارشدن فرد در جامعه و سطوح راهبیدهد بیپژوهش نشان م هایهیل فرضیه و تحلیتجز

 یدفاع یدهاهای راهبرمقیاسن خردهیوجود دارد. از ب یمعنادار مثبت و معنادار ۀدانشجومعلمان رابط یدفاع

و  یفرد یرزگابا سا یمثبت و معنادار ۀرابط یتراشی وپرخاشگرلی، دلیانکار، فرافکن یهامقیاسز، خردهین

 و یفرد یانس سازگاریقادر است وار یصورت کلبه یدفاع یدانشجومعلمان داشته و راهبردها یاجتماع

فرد در جامعه  یسازگار ۀنیتواند زمیم یدفاع ین اساس، آموزش راهبردهایکند. بر ا یبینشیآنان را پ یاجتماع

 ان باشد. یان دانشگاه فرهنگیدانشجو ینسطح بهداشت روا یدر ارتقا یش دهد و گام مهمیرا افزا

 ان.ی، دانشجومعلمان، دانشگاه فرهنگیدفاع یسازگارشدن فرد در جامعه، راهبردها :یدیواژگان کل
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 مقدمه

ه جامعهچافراد است و آن یهان خواستهیاست که شامل توازن بیدر حال رشد و پو یندیفرا یسازگار

ثر با صورت مؤک طرف فرد بهیه است، از یند دوسوییک فرا یرگر سازگایرد. به عبارت دیپذیشان م

ق آنها یرد ازطرفند که یبیرا تدارک م ییز ابزارهایگر اجتماع نیکند و از طر ف دیاجتماع تماس برقرار م

 (.13۸3، یبخشد )فوالدیت میش را واقعیخو یبالقوه یهاییتوانا

الم برقرار س ۀاش رابطیط اجتماعیان خود و محیاند مشود که بتویمند مبهره یاز سازگار یفرد زمان

نسب، ی)اسالم صورت او را ناسازگار قلمداد کنندنیر ایخود را برآورده کند؛ در غ یهازهیکرده و انگ

ز مهمخود، ا یلیتحص یفیک یهایژگیطور با ونیان خود و همیط و اطرافی(. سازگارشدن با مح1373

 یان زندگکه تمام افراد در تمام دور یزم است، به طوریارگان یهاتیعالت تمام فین منظور و غایتر

ط یحنشده را با مشده و دگرگونخود، در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستند، که خود دگرگون

. ستین یجز عمل سازگار یزیکردن چینشده سازگار کنند. درواقع زندگشده و دگرگوندگرگون

وجه به تت در آنها، یموفق ۀگذارد که الزمیرا پشت سر م یمراحل مختلف یاعاجتم یزندگ یدر ط یآدم

دوم  ۀده عنوانبه یتازه است. نوجوان یهاتیط و موقعیفرد با شرا یسازگار ییاز توانا یبرخوردار

شدان یت انطباق و سازگاریفیاست. ک یعلم ۀاز جوانان کشور ما دور یمیفرد در بخش عظ یزندگ

 ییهاصتشود و فریآموز مدانش یامدرسه ۀو گستره آن باعث تجرب یامدرسه یندگآموزان با ز

 (.139۲، یکند )زکیآنان فراهم م یو اجتماع یرشد فرد یبرا

فرد با منافع و  یهاازها و خواستهیاست که براساس آن ن یاز ابعاد سازگار ییک یاجتماع یسازگار

کند، هماهنگ و متعادل شده و تاحدامکان از برخورد و یم یکه در آن زندگ یگروه یهاخواسته

(. 13۸6و همکاران،  یشود )مظاهریم یریجلوگ ید با منافع و ضوابط گروهیم و شدیاصطکاک مستق

ان احساسات، یم یو هماهنگ یشخص یت از زندگیخوب، رضا یشامل سالمت روان یعاطف یسازگار

و  یت سالمت روانین به وضعیهمچن یعاطف یسازگار (.13۸6، یها و افکار است )پورافکارتیفعال

 -یروان یهازان عالئم و نشانهی، مین بعد از سازگاریشود. ایز اطالق مید نیط جدیفرد در مح یجسم
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شود )فرحبخش، یرا شامل م یجسمان ییا دردها ی، اضطراب، بدخوابینی، مثل احساس غمگیجسم

افراد در  ییتوانا یمعنادانند که بهیم یچندبعد یمفهومرا  یلیتحص یاک سازگاریریکر و سی(. ب1390

و  یاست )به نقل از زارع یط آموزشیمتنوع و مختلف مح یز به تقاضاهایآمتیموفق ییگوپاسخ

 ۀوی، کسب شیآموز با مقررات، مطالب درس(. فرحبخش معتقد است توان انطباق دانش1391همکاران، 

، مربوط به بعد یآموزدانش ۀمتناسب با دور ۀمطالع ۀنامد، حضور در کالس و بریجد یرییادگ

یق خود نشان می( در تحق1394) یپور و اسد(. صدق1390گردد )فرحبخش، یبرم یلیتحص یسازگار

م و یان اثر مستقیدانشجو یو عاطف ی، آموزشیاجتماع یدر سازگار یت اجتماعیحما یرهایدهند متغ

ر مثبت و یتأث یهوش معنو یهانشان دادند که مؤلفه یقی( در تحق13۸۸) ینیو حس ییمعنادار دارد. هما

ن ی( به ا13۸7آموزان دارد. قراگوزلو و همکاران )دانش یاجتماع یها و سازگاربر مهارت یمعنادار

وجود  یم، مثبت و معناداریمستق ۀرابط یت اجتماعیو حما یآموزش ین سازگاریدند که بیجه رسینت

ت یل حمایدلحاکم باشد، به ییباال یکه هوش معنو یو خانوادگ یآموزش یهاطیمحدر  یعنیدارد. 

ز باال یان نیدانشجو یآموزش ید، سازگاریآیان و فرزندان به عمل میکه از دانشجو یخوب یاجتماع

 (.13۸7خواهد رفت )قراگوزلو، 

از خود را در مقابل محافظت  ۀفیهستند که وظ یار درون روانیناهش یندهایفرا یدفاع یراهبردها

خاص از  یاوهیا شیق اجتناب از اضطراب یزا برعهده دارد. آنها ازطرا استرسیز یدآمیتهد یهاتیموقع

را  ییهان آنها تالشی. بنابرا (۲01۵، ۲بخشند )پنگیرا سازمان و بقا م یط روانیمواجهه با اضطراب شرا

 یل کنند؛ ولیرا تسه یامقابله یتوانند رفتارهایهند و مدیانجام م یبا تعارض روان ییارویدر رو

را مختل  یتواند رشد روانی، انزوا و...( مییجا، جابهینامناسب از آنها )همچون انکار، فرافکن ۀاستفاد

 یدفاع یکه از راهبردها ین زمانی(. همچن13، 3کند )گازان یرید جلوگیمف یامقابله یهاکند و از پاسخ

د یپارانوئ یمکرر از انکار و فرافکن ۀار مخرب باشند. استفادیتوانند بسیشود، میطور مداوم استفاده مبه
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است که خود  ییایامد آن انزوا و فرورفتن به دنیهست و پ یواقع یایبر قطع تماس با افراد و دن یلیدل

آنها  یهاط( خواستهیرون و محیب قیت )حقایکند. درواقع )خود( با درنظر داشتن اصل واقعیفرد خلق م

ت یز قابل قبول باشد، هدایفراخود ن یر درست که برایکنترل و در مس یدفاع یرا با استفاده از راهبردها

منطق یمحور و بزهیان غریپا یب یهادر دست خود هستند، خود بتواند جلد خواسته یکند. آنها ابزاریم

صورت معقول و جامعهنهاد را به یهات و اخالق، خواستهیبه واقعحال باتوجهنیرد و درعینهاد را بگ

ز(، خود را یخود را از دست بدهند، نهاد )غرا یکارا کمین راهبردها نباشد یپسند برآورده سازد. اگر ا

بدون توجه  یدفاع یراهبردها یی(. شناسا13۸7شکند )نعمت، یت فرد درهم میمغلوب ساخته و شخص

دوم خود در خصوص  یۀد با طرح نظریست. فرویخواند، قابل درک نیآنها را فرام که یبه اضطراب

ن عالمت را یرا که ا یاز عالمت محرّک دانست و آن ساختار یاضطراب، احساس اضطراب را ناش

کرد که اضطراب را  یمعرف« من»پردازد، یز آن میدآمیتهد یش در برابر معنایدرک کرده و به دفاع از خو

ها به یختگیاز برانگ یالوقوع ناشبیدفاع در مقابل خطر قر یرا برا ییروهایکند و سپس نیدرک م

 (.139۵، یآورد )افضلیجنبش درم

 یطور ناخودآگاه بقاشتابند تا من بهیبه دفاع از من م یدر مواقع شکست و ناکام یدفاع یراهبردها

بار در نیاول ین برایئت گرفته و دارونش یشناسستیدر اصل از علم ز یخود را حفظ کند. سازگار

 یشناسو جامعه یشناسگر همچون روانیگاه در علوم دتکامل خود آن را وارد کرده است و آن یۀنظر

ط و یرش و انجام رفتار و کردار مناسب و موافق محیبه پذ ی( سازگار۲01۵، 4میلیاستفاده شده است )

دادن واکنش نامناسب به نشان یعنیاست؛  یفهوم متضاد آن ناسازگاراشاره دارد و م یطیرات محییتغ

بخش باشد و انیا هردو زیگران یا دیخود فرد  یکه برا یاگونهها، بهتیط و موقعیمح یهامحرّک

ب با موصوف یصورت ترکمعموالً به یگران را برآورده سازد. سازگاریفرد نتواند انتظارات خود و د

و  ی، عاطفی، اجتماعیلی، تحصیشغل یم سازگاریاز مفاه یاات مکتوب و محاورهیدر ادب د ویآیخود م

داند که در آن، یم یا حالتیط یرا شرا یاجتماع ی، سازگاری(. کاظم۲01۵، ۵شود )پنگیجز آن استفاده م
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کند که یفرد احساس مشود و یکه به آن تعلق دارد، منطبق م یاا جامعهیفرهنگ  یازهایرفتار فرد با ن

 (.1390، یو ندر یا ارضاء خواهند شد )به نقل از ابطحیاند ش ارضا شدهیازهاین

 و اضطراب یدفاع ین راهبردهایب ۀرابط ی( در پژوهش خود به بررس13۸۸و همکاران ) یزدیپور

ر یته در گروه غخپ ی، استفاده از سبک دفاعیطور معناداردهد بهیها آنان نشان مافتهیاند؛ پرداخته

شتر یتال بدر گروه مب یسازیو جسمان ی، انکار، فرونشان یشوخ یدفاع یشتر بود و راهبردهایمبتال ب

 یهاکو سب یدفاع ین راهبردهایارتباط ب ۀسیبه مقا ی( در پژوهش13۸7استفاده شده بودند. نعمت )

آمده دستج بهیسال پرداخت. نتا ۲9 تا 1۸آموزان دانش یشده با سالمت رواناستفاده یامقابله

افته و یرشدنا یعدفا ین در استفاده از راهبردهاییباال و پا یسالمت روان ین دو گروه داراینشان داد که ب

که  یافراد یعنیشود؛ یآزرده در سطح تفاوت معنادار مشاهده مروان یدفاع یدر استفاده از راهبردها

 یفاعد یدارند، از راهبردها یادیز یکه سالمت روان یبه افراد دارند، نسبت یاندک یسالمت روان

 یابله و راهبردهامق ۀ( دربار۲00۵کنند. اولندن و همکارانش )یشتر استفاده میآزرده بافته و روانیرشدنا

 یاز راهبردها شترینه بیسرطان، نشان دادند که زنان مبتال به سرطان س یعنوان عوامل خطر برابه یدفاع

نه بودند، یس یماریکه مبتال به ب یسه با زمانی، تمرکز و واکنش معکوس در مقایسازی، انکار، عقلیعدفا

 ی، همدلیل منطقیلتح یامقابله ینه کمتر از راهبردهایکنند. به عالوه زنان مبتال به سرطان سیاستفاده م

 یبه بررس یقی( در تحق۲004) یکنند. باند و پریاستفاده م یسازنید و جانشیتصع یدفاع یو راهبردها

اب و ، اضطریدگسه گروه از افراد مبتال به اختالالت افسر یدفاع یبر راهبردها یشیر روان درمان پویتأث

افته یهبود ب یماریب یها، نشانهیشیروان درمان پو ۀجیافتند که درنتیت دریت پرداختند که درنهایشخص

ه است به وجود آمد یانطباق یهاماران در جهت دفاعیب یدفاع یهامدت در کسبیرات طوالنییو تغ

و  یفاعد یت راهبردهایوضع یشده و لزوم بررسانیج بیبه نتا(.   باتوجه13۸7)به نقل از نعمت، 

به  ن پژوهشیان، ایآموزان در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگدر دانش یو اجتماع یفرد یسازگار

ستان ا یهاسیدر دانشجومعلمان پرد یو اجتماع یفرد یزگاربا سا یدفاع یراهبردها ۀرابط یبررس

 پردازد. یخوزستان م
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 قیروش تحق

ر در سال نف ۲۲00استان خوزستان به تعداد  یهاسیدانشجومعلمان پرد یۀن پژوهش کلیا یآمار ۀجامع

 دختر و یدانشجو 110نفر است: ۲۲0ل بر ق مشتمین تحقیا یآمار ۀاست. نمون 1397-9۸ یلیتحص

 الزهرا)س( انتخاب شدند. پژوهشس رسول اکرم)ص( و فاطمهیپسر که از دو پرد یدانشجو 110

 یاست و محقق به دنبال بررس یبا روش همبستگ یفیازنوع توص یق کاربردیک تحقیحاضر، 

جمع مختلف یهان پژوهش از روشیبوده است. در ا یو اجتماع یفرد یبا سازگار یدفاع یراهبردها

 یاهاطالعات و روش پرسشنام ۀنیشیپ یآورجمع یبرا یاعات ازجمله روش کتابخانهاطال یآور

افزار مکمک نرها بهق استفاده شد و دادهیتحق یآمار ۀاطالعات مربوط به نمون یآورجمع یبرا

ه یجزت یریون چندمتغیو رگرس یهمبستگ یآمار یها( با روش۲1 ۀاس )نسخاسیپاس یوتریکامپ

 ل شدند. یو تحل

 اطالعات یگردآور یابزارها

( ساختند. ۲00۵« )جز بورگ و همکارانیتر»ن پرسشنامه را ی: ا6(DSQ) یدفاع یهاسبک ۀپرسشنام

ن پرسشنامه ی(. ا۲004سنجد )باند، یروزمره م یرا در زندگ ی، رفتار دفاعیدفاع یهاسبک ۀپرسشنام

ن مطالعات یشده است که در غالب ا یابین، فرانسه و پرتقال ترجمه و ارزین، چچون ژاپ ییدر کشورها

 ۀ( پرسشنام13۸۵نسب )یدریران، حی(. در ا13۸۵نسب، یدریداشته است )ح یمناسب ییاعتبار و روا

مربوط به اعتبار آن مشخص کرد که  یهاافتهیکرده است.  یابیو هنجار یرا بررس یدفاع یهاسبک

و، ی، دارپ7گسنیبرخوردار است )تا یاز اعتبار مطلوب یاصل ۀپرسشنامه همانند نسخ یرانیا ۀنسخ

به یدفاع یهان پرسشنامه سبکی(. در ا13۸7زاده، ی، به نقل از مهد۲00۵و همکاران،  ۸جزبورگیتر

 ی، سبک دفاعیفرافکن یسبک دفاعانکار،  یاس سبک دفاعیمقسؤال در قالب چهار خرده 31صورت 

                                                           
6
 - david zuckerman 

 

7
 - Thygesen 

 

8
 - Trigsburg, R.W 
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کرونباخ  یآلفا ۀق محاسبیز ازطرین پرسشنامه نیاست. اعتبار ا یپرخاشگر یو سبک دفاع یتراشلیدل

 (.13۸۵نسب، یدریبخش بوده است )حتیصدم( رضا ۸۵ یب آلفای)ضر یصورت معناداربه

 ساخته است. تعداد 13۸6 ن ابزار را فرحبخش در سالیان: ایدانشجو یسنجش سازگار ۀپرسشنام

، یعاطف ی، سازگاریاجتماع یاس سازگاریمقپنج خرده یه است و دارایگو 97ن آزمون یسؤاالت ا

 ۀبه مدرسه و رشت یمند)عالقه یامؤسسه یو دلبستگ یابیو خود ی، هدفمندیآموزش یسازگار

(، 4وافقم )(، م3ندارم ) ی(، نظر۲کامالً، مخالفم ) یادرجهکرت پنجیک سطح لی( است که در یلیتحص

اشد، بشتر یاس هرچه قدر که بین مقیشده از اکسب ۀشده است. نمر یبند( درجه۵کامالً موافقم )

 ییایصورت گرفت و پا یصورت صورن پرسشنامه بهیا ییبهتر خواهد بود. روا یاز سازگار یحاک

به  94/0ن کل آزمو ییایهستند و پا ۸1/0تا  73/0 ۀدر دامن ییایپا ین آزمون دارایها ااسیمقخرده

( 1390فرحبخش ) ۀلیوسزمون مجدد بهآ -آزمون با استفاده از روش آزمون ییاین پایدست آمد. همچن

 به دست آمد. 61/0تا  49/0 ۀها در دامناسیمقو خرده ۵7/0

 هال دادهیتحلوهیتجز

 یت شناختیجمع یفیتوص یهاافتهیالف: 

سال  4۲/۲0ان ین سن دانشجویانگیدهد میها نشان میسن آزمودن ۀنیمده در زمآدستبه یافته های

 60ها از هردو جنس انتخاب شدند )یسال است. آزمودن ۲۲و حداکثر سن  1۸بوده و حداقل سن 

رمحال الم، لرستان، بوشهر، فارس، چهایخوزستان، ا یهادرصد دختر( و از استان 40درصد پسر و 

 ل هستند. یها مشغول به تحصسین پردیراحمد در ایه و بویلویو کهگ یاریبخت

 . شودیه مر نشان دادیدر دو متغ یآزمودن ۀار، حداقل و حداکثر نمرین، انحراف معیانگیم 1در جدول 

 هایآزمودن ۀار، حداقل و حداکثر نمرین، انحراف معیانگیم-1جدول 

 یآمار یهاشاخص

 یدفاع یراهبردها
 تعداد حداکثر حداقل اریمع انحراف نیانگیم

 217 33 7 4/476 21/47 انکار یسم دفاعیمکان

 217 23 5 3/630 12/18 یفرافکن یسم دفاعیمکان

 217 25 5 3/754 16/69 یتراشلیدل یسم دفاعیمکان
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 217 65 29 6/225 45/14 یپرخاشگر یسم دفاعیمکان

 ۲17 10۲ ۲0 ۸/7۲۲ ۵/۸0 یاجتماع یسازگار

 

 یدفاع سمیر مکانی، متغیدفاع یراهبردها یرهایشود، در متغی( مشاهده م1که در جدول )طور همان

 1۸/1۲ ۀبا نمر یفرافکن یسم دفاعیر مکانین و متغیانگین میشتریب یدارا 14/4۵ ۀبا نمر یپرخاشگر

 ن است.یانگین میکمتر یدارا

 هاهیمربوط به فرض یاستنباط یهاافتهی

آمده دستج بهیه همراه با نتایاست که هر فرض یفرع یۀفرض 4و  یاصل یۀفرض 1پژوهش حاضر شامل 

هیاز فرض کیمربوط به هر یهاافتهین قسمت، یدر ا شود.ین بخش ارائه میل آن در ایوتحلهیاز تجز

 یرهایتغمن یآزمون ب یب مطرح شده و برایترتصورت جداگانه و در قالب جداول مربوطه، بهها، به

 استفاده شده است. یون خطیرسون و رگرسیپ یب همبستگیضرق از یتحق

و  یفرد یارآن با سازگ یهااسیمقو خرده یدفاع ین راهبردهایب اول: یاصل یۀ: فرضیاصل یۀفرض

 استان خوزستان رابطه وجود دارد. یهاسیدانشجومعلمان پرد یاجتماع

 

 دانشجومعلمان یاجتماع و یفرد یآن با سازگار یهااسیمقو خرده یدفاع ین راهبردهایب یهمبستگ -۲جدول 

 یآمار یهاشاخص

 

 هامؤلفه

 یو اجتماع یفرد یسازگار

 یسطح معنادار رسونیپ یب همبستگیضر

 . * */000 **0/ 61 یدفاع یراهبردها

 0/00۸ **0/۵7 انکار یسم دفاعیمکان

 0/00۸ **0/6۸ یفرافکن یسم دفاعیمکان

 0/000 **0/۵۵ یراشل تیدل یسم دفاعیمکان

 0/000 **0/64 یپرخاشگر یسم دفاعیمکان

 

 ۀرابط یاجتماع یفرد یبا سازگار یدفاع یهاسمیکل مکان ۀن نمریجدول باال، ب یهاافتهیبراساس 
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 شود. ید مییپژوهش تأ یاصل یۀن فرضی(؛ بنابراp<0/01)،r=0 /61وجود دارد  یمثبت و معنادار

طه مثبت و راب یاجتماع یفرد یانکار با سازگار یسم دفاعیمکان ۀن نمری، بهاافتهین براساس یهمچن

 ۀمرن نیشود. بید مییز تأیپژوهش ن یاول فرع یۀ( و فرضp<0/01)،r=0 /57وجود دارد  یمعنادار

وجود دارد  یمثبت و معنادار ۀرابط یاجتماع یفرد یبا سازگار یفرافکن یسم دفاعیمکان

p<0/01)،r=0 /68شود. ید مییز تأیپژوهش ن یفرع یۀن فرضین دومی(؛ بنابرا 

ثبت و م ۀرابط یاجتماع یفرد یبا سازگار یتراشلیدل یسم دفاعیر مکانین دو متغیعالوه بر آن ب

 شود.ید مییزتأیپژوهش ن یسوم فرع یۀ( و فرضp<0/01)،r=0 /55وجود دارد  یمعنادار

مثبت و  ۀرابط یاجتماع یفرد یسازگار با یپرخاشگر یسم دفاعیر مکانین دو متغین بیهمچن

 .شودید مییتأز پژوهش ین یسوم فرع یۀو فرض (p<0/01)،r=0 /64وجود دارد  یمعنادار

، یریندمتغچون یرگرس یآمده با استفاده از روش آماردستبه یهاافتهیل یتحلوهیتجز ۀدر ادام

ست. اشده  ینیبشیپ یدفاع یسم هایمکان یهااسیمقخرده یاز رو یاجتماع یفرد یسازگار ۀنمر

 شود. ینشان داده م 3ج در جدول ین نتایا

 

 یدفاع یراهبردها ینیبشیپ یرهایون استانداردشده و استانداردنشده متغیب رگرسیضرا -3جدول 

 یآمار یهاشاخص

 هامؤلفه 

 ب استانداردیضرا ر استانداردیب غیضرا

B 
 β tبتا  اریانحراف مع یخطا

 یطح معنادارس

 0/016 63/ 0۸/ 9۸/ ۵1/ انکار یسم دفاعیمکان

 0/387 0/79 560/ 850/ 820/ یفرافکن یسم دفاعیمکان

 0/016 ۲/39 0/47 930/ 1/94 یل تراشیدل یسم دفاعیمکان

 0/004 ۲/76 0/58 870/ 1/91 یپرخاشگر یسم دفاعیمکان
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بار کی آن، یهاو مؤلفه یدفاع یراهبردها ریمتغن سهم ییتع یبرا (،3) ۀبه جداول شمارباتوجه

ل یحلجداگانه وارد ت یدفاع یراهبردها یهاگر مؤلفهیو بار د یصورت کلبه یدفاع یراهبردها

از  درصد 94۲/۲۸قادر است  یصورت کلبه یدفاع یراهبردهاج نشان داد که یون شدند. نتایرگرس

 یهاؤلفهمکه  یمدل ین برایکند. همچن ینیبشیرا پ آموزاندانش یو اجتماع یفرد یسازگارانس یوار

بود. به ./097. تا /0۲۸ن یشده بمیتنظ ین بودند، مجذور همبستگیبشیر پیمتغ یدفاع یراهبردها

 یرخاشگرپ یسم دفاعیو مکان یتراشلیدل یسم دفاعیفقط مکان یدفاع یراهبردها یهامؤلفه یعبارت

 0۵/0تر از ن دو کمیا یرا سطح معناداریبودند؛ ز یو اجتماع یفرد یازگارسر یمتغ یرگذاریقادر به تأث

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 یتماعو اج یفرد یر وابسته سازگاریبا متغ یدفاع یر راهبردهایمتغ یرگذاریستوگرام تأثیه -1 ۀنمودار شمار
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 p-p ینحنمبا  یو اجتماع یفرد یا سازگارب یو اجتماع یفرد یسازگار ۀماندیباق ۀون استانداردشدیرگرس -۲ ۀنمودار شمار

هد. نمودار دیشده را نشان ممطالعه یرهایون متغیستوگرام و رگرسیزان هی( م۲( و )1) ۀنمودار شمار

ا رآموزان شدان یو اجتماع یفرد یر سازگاریبا متغ یسم دفاعیر مکانیستوگرا م متغیزان هی( م1) ۀشمار

شتر یب یرگذاریزان تأثیباشد، م یک به مرکز منحنیستوگرام نزدیهن مقدار یدهد که هرچه اینشان م

دهد و یم آموزان نشاندانش یو اجتماع یفرد یر سازگاریمتغ یرا بر رو یدفاع یراهبردها یهامؤلفه

ه با شدمشاهده یدهند که احتمال تجمعیرند، نشان میگیخط قرار م یکه رو ی( نقاط۲در جدول )

ک و یظر نزدمدن یهازان دادهین نمودار هرچه مین در ایکسان است؛ بنابرایانتظار مورد  یاحتمال تجمع

 ددهیر وابسته را نشان میر مستقل بر متغیمتغ یباال یریرپذیرند، تأثیخط قرار گ یمماس رو

 یریگجهینت

ن ایوت دانشجیرا در هدا ین است که استادان و مسئوالن دانشگاهین پژوهش ایاز اهداف مهم ا یکی

ن به یچنرساند. همیم یاریگوناگون  یهاتیآنان در موقع یهاتیح و بجا از فعالیصح ۀاستفاد یبرا

ل علم و یمر تحصخود را کنترل کنند تا بتوانند در ا یهاتیکند تا آنها بتوانند فعالیان کمک میدانشجو

توانند ی، آنها مداشته باشند یفان خود اطالع کایت دانشجویر فعالیدانش موفق باشند و اگر استادان از تأث

انند با فراهمتوین روش استادان دانشگاه میان آموزش دهند. بدیها را به دانشجوتیمهار فعال یهاراه

ید، باعث مپاسخ بمانیل بین میان را برآورده سازند و اگر ایاز دانشجویمناسب، ن یهانهیکردن زم

وجود را در کالس به یس مشکالتید و ممکن است زمان تدره گردیلیگر تخید یهاتیشود که در موقع

 ان شوند. یر دانشجویسا یریادگیآورند و سبب کاهش 

 ر آورده شده است:یات زیج حاصل از آن به شرح فرضینتا

دانشجومعلمان دانشگاه  یو اجتماع یفرد یبا سازگار یدفاع یان راهبردهایم» یۀ(: فرض1) یاصل یۀفرض

زان یق بنابر میآمده از تحقدستج بهی، آزمون شد که نتا«وزستان رابطه وجود داردان استان خیفرهنگ

( r=0/311،(p<0/01(، =f 94۲/۲۸)) یرسون و سطح معناداریپ یب همبستگی، ضریون خطیرگرس

 ق قراگوزلو و همکارانشیسه با تحقیق در مقایتحق ۀجین نتیشود؛ اید مییه تأین فرضیدهد که اینشان م
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و همکاران 9تای(، سالوو۲00۵(، اولندن و همکارانش )13۸۸ییالق و همکارانش ) ی(، شهن13۸7)

نهوون و ی( و اسپ۲007) 1۲وی( و بلگر۲004) 11الی(، سس۲007) (، هاستنگز۲004) 10تی(، وا۲003)

 یدفاع یاز آن است که چون راهبردها ین احتمال ناشیمثبت دارد و ا یی( همسو1997) 13منیکو

یت میحما یرونیو ب یدرون یهستند که از افراد در برابر خطرها یشناختخودکارآمد روان یندهایفرا

 کنند.

لمان عدانشجوم یو اجتماع یفرد یانکار با سازگار یسم دفاعیان مکانیم» یۀفرض (:1) یفرع یۀفرض

ق یه از تحقآمددستج بهیز آزمون شد که نتاین« ان استان خوزستان رابطه وجود داردیدانشگاه فرهنگ

 f=،p<0/01،r=0)94۲/۲۸)) یرسون و سطح معناداریپ یب همبستگیون، ضریزان رگرسیبراساس م

موزان آشاز آن است که دان ین احتمال ناشید شده است، اییه تأین فرضیدهد که اینشان م (179/

از  یرفتنیا ناپذیند یت ناخوشایا مسئولیها ها، تکانهزا، افکار، احساسدورنگهداشتن عوامل استرس یبرا

از به یت نیدردناک واقع ۀرفتن جنبییا استرس با امتناع از پذ یجانیکردن تعارض هوفصلو حل یآگاه

 ط اطراف خود است.یآموز در محدانش یفرد یسازگار

دانشجومعلمان  یو اجتماع یفرد یبا سازگار یفرافکن یسم دفاعیان مکانیم» یۀفرض (:۲) یعفر یۀفرض

ون، یزان رگرسیبه متوجهج بایز آزمون شد و نتاین« ان استان خوزستان رابطه وجود داردیدانشگاه فرهنگ

ه دهد کینشان م ((f=،p<0/01،r=0 /181)۲39/۲9)) یرسون و سطح معناداریپ یب همبستگیضر

 یهایژگیدادن وآموزان نسبتاز آن است که در دانش ین احتمال ناشیشود و اید مییه تأین فرضیا

                                                           
9
- Salovita 

 

1 0
- White & Hastings 

 

1 1
 -Cecilia 

 

1 2
- Belgrave 
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 - Spinhowen And Kohen 
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 یهاحالت طور مشخص درگر افراد، بهیو اضطراب خود به د یمنف یو آرزوها ی، احساسیفکر

گران یدا، قابل مشاهده است و ادراک احساس خود در یخصوص نشانگان پارانوک، بهیکوتیسا ییایهذ

 یسم دفاعیمکان یطورکلشود. بهیز مشاهده میط بهنجار نیادشده در شرایو عمل براساس ادراک 

 آموز دارد.دانش یو اجتماع یفرد یمعنادار و مثبت با سازگار ۀرابط یفرافکن

 یو اجتماع یفرد یبا سازگار یتراشلیدل یسم دفاعیان مکانیم» یۀ(: فرض3) یفرع یۀفرض

 بهتوجهج بای، آزمون شد که نتا«ان استان خوزستان رابطه وجود داردین دانشگاه فرهنگدانشجومعلما

 ((f=،p<0/01،r=0 /258)7۲۲/۲۸)) یرسون و سطح معناداریپ یب همبستگیون، ضریزان رگرسیم

 ین عقالنییبح و تیآموزان توضاز آن است که دانش ین احتمال ناشیه دارد و این فرضید ایینشان از تأ

د. خواهند بوننصورت قابل قبول یرایه آنها که در غیکار، باورها، احساسات و اعمال آنها با هدف توجاف

ن یا یریکارگدارند، اما در اثر به یاو تکانه یاحساس یتین دفاع هستند ماهیکه موضوع ا ییهادهیپد

معنادار و  ۀابطر یتراشلیدل یسازوکار دفاع یطورکلابند. بهییم یو منطق یعقالن یتیدفاع در ظاهر ماه

 آموز دارد.دانش یو اجتماع یفرد یمثبت با سازگار

 یماعو اجت یفرد یبا سازگار منفعالنه یپرخاشگر یسم دفاعیان مکانیم» یۀ(: فرض4) یفرع یۀفرض

دوم  ۀوردآموزان دختر دانش یو اجتماع یفرد یبا سازگار یتراشلیدل یسم دفاعیان مکانیم» یۀفرض

مده باتوجهآدستج بهیرابطه وجود دارد آزمون شد که نتا« سطه شهرستان اهواز رابطه وجود داردمتو

 ((f=،p<0/01،r=0/244)۸۲9/۲۸)) یرسون و سطح معناداریپ یب همبستگیون، ضریزان رگرسیبه م

 ین عقالنییبح و تیآموزان توضاز آن است که دانش ین احتمال ناشیه دارد و این فرضید ایینشان از تأ

ول نخواهند صورت قابل قبنیرایها که در غه آنیها با هدف توجافکار، باورها، احساسات و اعمال آن

 یریکارگثر بهدارند؛ اما در ا یاو تکانه یاحساس یتین دفاع هستند ماهیکه موضوع ا ییهادهیبود. پد

 منفعالنه یپرخاشگر یسازوکار دفاع یکلطورابند. بهییم یو منطق یعقالن یتین دفاع در ظاهر ماهیا

 آموز دارد.دانش یو اجتماع یفرد یمعنادار و مثبت با سازگار ۀرابط
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