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Abstract
The purpose of this study was to compare the
styles and defense mechanisms of addict and non
addict individuals. The research method was expost facto. Statistical population consisted of a
group of self- introduced addicts who referred to
therapeutic clinics in the Province of Tehran, Iran,
and a group of identical but non-addict individuals.
A total sample of 200 persons (100 persons from
each group was selected by convenience method.
The measurement instrument was Defense Style
Questionnaire (DSQ, Andrews et al., 1993). The
data were analyzed by Multivariate Analysis of
Variance (MANOVA). Findings of the research
showed that addict individuals as compared with
non addict individuals have significant differences
in immature and neurotic defense styles (P<0.05)
.Also, results revealed that lack of motivation for
treatment in addict individuals is the result of
immature defense styles which is a part of their
illness.
Keyword: Defense styles, Defense mechanisms,
Neurotic defense style, Immature defense style,
Self-introduced addicts, Non addict individuals.

چکیده
این پژوهش با ها م ای ی اب ا ها و ا کور اه د اعا
ا ش اوو پااژوهش. اعتا ااخ داارااع م و اعا اا اد اعتا ا اجا ا
اا وع اک اعتاا ااخ
پاا اویاا ااد بااراش ج اعااب آااا اد اا یاا
درااع م ا اجعا رننا ع با ااا نگ هها د اااا خ ا تدا ا ا ات خ
وع اک اع اا اد اعت ا همت ب آنه تشکدل ااانا ش اا
ته اخ و ی
022  اعتا ا دارااع م و022  نفا022 ا ال.  نمرن اد،اجمرع
،اا اانجش، ا ن ش اباا. اادرۀ اا ا اات ا انتب ا ن. اد اعت ا اب ب ا
ب0991 ، آن ایرک و همک ااخ،DSQ
ه د اع
پ شن اب
)MANOVA( برا و اااعه اک ط یق تحلدل واای ن چنا اتید د
 نت یج نش خ ااا ر اعت ااخ درا اع م اا ای ی ب. تحلدل ای
ا ن ی عت و اواخانجاارا.اعا اا اد اعتا ا اا ا ها د اعا ا
ک ا دت. نت یج آ،بش همچندنP>2/20 تف وت اعن اااد ااان
و ب ا اد ااا ا خ اا اع ا اا اعت ا ا ب ا الداال،ر ا ا و وجاارا انگداا
 ن ی عت اد ا ت ر ببش اک بدم اد آن خ اا.ه د اع ا
تشکدل ا اه ش
 ا،  ا کور اه د اعا، ه د اع
:واژههای کلیدی
، اعت ااخ درااع م،  ن ی عت.اع ا
،اع اواخانجرا
اع اا اد اعت اش

malimehdi@yahoo.com ، دانشکدۀ روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد رودهن، رودهن: نویسندۀ مسؤول.*

18/4/9 پذیرش

19/8/82 وصول

 / 38دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

مقدمه
اعتیاد 9اختاللی زیستی ،روانی و اجتماعی است که بنا بهه عله
مختلف و پیچیدهای بهوجود مهیآیهد .در پنجهاه سهال شذشهته
تالشهای بسیاری به منظور بررسی رابطۀ سوءِمصهر مهواد و
سازههای شخصیت انجام شرفته است .ویژشیهای شخصیتی یا
منش اعتیادی در مفاهیم روانتحلی شری 8از وابستگی به مهواد
نیز وجود دارد .در سالهای شذشته دربارۀ نقهش ویژشهیههای
شخصیت بر رفتار اعتیادی بررسهیههای زیهادی انجهام شرفتهه
است .براساس این بررسیها برخی ویژشیههای شخصهیتی در
شروع ،شسترش و تداوم سوءِمصر و وابستگی به مواد نقهش
دارند (زینالی ،وحدت و حامدنیا9821 ،؛ بارنز ،مهاری ،پهاتون،
بنتلر و آندرسون8222 ،8؛ بهال .)8224 ،4شخصهیت از دیهدشاه
صفات در حوزۀ نظریههای شخصیت ،از شرایشههایی تشهکی
میشود که به تفاوتهای فردی ،ثبات رفتهار در وهول زمهان و
تداوم رفتار در موقعیهتههای شونهاشون مهیانجامهد .از لحها
نظری ،در دیهدشاه روانتحلیه شهری بهر شهک شیهری و رشهد
شخصهیت و نقههش سههازوکارهای دفهاعی 5در سههاختار بنیههادی
شخصیت بهعنوان یکی از عوامه ممهم در سوءِمصهر مهواد،
7
اشاره شده است (وستن و شابارد .)9111 ،1سبکههای دفهاعی
یکی از مممترین ابعاد مطرحشده در سهاختار شخصهیت افهراد
است که با بلوغ روانشناختی ،رفتارهای مهرتب بها سهالمت و
سازشاری در ارتباط است (بالیا ،کیپر ،مانفرو.)8228 ،2
از دیدشاه فروید( 1فروید )9118 ،بدویتهرین بخهش نههن
نماد ،92دومین بخش خود 99و سومین بخهش فراخهود 98اسهت.
خود حوزهای از نهن است که با واقعیهت تمهاس دارد و تنمها
منبع ارتباط فرد با دنیای بیرونی است .ایهن سهاختار شخصهیتی
برای کاهش سطح تهنش و اطهطراا از سهازوکارهای دفهاعی
استفاده میکنهد (وایلنهت 9114 ،98و 8222؛ سهیگ  ،کهولیو و
میزونو .)8227 ،94در شرایطی که این سبکها در یک پیوستار و
در امتداد یکدیگر قرار شیرند ،معمهو ا شهکلی از سهازوکارهای
رشدیافته 95تا رشدنایافته 91را تشکی میدهند (بالیا ،درنلز،
2. psychoanalysis
4. Ball
6. Westen & Gabbard
8. Blaya, Kipper, Blaya & Manfro
10. id
12. super ego
14. Segal, Coolidge & Mizuno
16. immature defense mechanism
18. Dakhili, Manavipour & Golshani
20. Perry & Cooper
22. Cramer

بالیا ،کیپر ،هلتز و همکاران .)8221 ،97براسهاس پهژوهشهها و
نظریهپردازیهای انجام شرفته ،نقهش سهازوکارهای دفهاعی در
محافظت از فشار روانی بهه در کامه بع هی از جنبههههای
شخصیت و آسیبشناسی رویکرد روانتحلیلی کمهک بسهزایی
کرده است (دخیلی ،معنویپور و شلشهنی .)8298 ،92الگوههای
تشخیصههی مختلفههی بههه بررسههی سههاختارهای دفههاعی افههراد
پرداختهاند .یکی از الگوهای رایو براساس راهنمای تشخیصهی
و آماری اختال ت روانی شک شرفته که در آن اغلب تشخیص
سههالمت روانشههناختی افههراد و اخههتال ت روانههی براسههاس
ساختارهای دفاعی تعیین میشردد (درایپیا ،تامپسون ،پتراشلیها و
تیگسن 91و لیکورث.)8299 ،
سازوکارهای دفاعی ،فراینهدهای روانشهناختی خودکهاری
هستند که از افراد در مقاب اططراا محافظت میکننهد و آنمها
را از فشههارهای روانههی و تمدیههدهای درونههی و بیرونههی آشههاه
میسازند (پری و کهوپر9118 ،82؛ درایپیها و همکهاران.)8299 ،
در همین خصوص  89سازوکار دفاعی تعیین شده کهه بهه سهه
دسته رشدنایافته و روانرنجور و رشدیافته تقسیم شهده اسهت.
میزان تحریف واقعیت در دفاعهای رشهدنایافته و روانرنجهور
بیشتر از دفاعهاى رشدیافته است .بنابراین هرشاه میزان تحریف
شناختى یک دفاع بیشتر باشهد ،بههدنبهال آن از میهزان آشهاهى
هشیارانه کاسته مىشود و تالش کمترى برای مقابله با تحریف
شناختى انجام مىشهود (بهراد .)8224 ،89سهازوکارهای دفهاعی
مانند سبکهای مقابلهای ،فرایندهای انطباقی (سازشارانه) تلقهی
میشوند ،با این تفاوت که سبکهای مقابلهای اغلب هشهیارانه
بهکار شرفته میشوند (وایلنت8222 ،؛ کرامر .)8228 ،88پیشهینۀ
پژوهشی به نسبت شستردهای تهاکنون بهه رابطهۀ سهازوکارهای
دفاعی و کارکردهای شخصیت اشهاره داشهتهانهد .بهرای نمونهه
پههژوهشهههای شذشههته رابط هۀ بههین سههازوکارهای رشههدیافته و
ویژشیهای شخصیتی همچون همدلی ،عزتنفس ،منبع کنتهرل
درونی ،شایستگی ،سبک دلبستگی ایمن و بهوور کلی سهالمت
روان را تأیید کردهاند .در مقاب استفاده از سازوکارهای دفهاعی
1. addiction
3. Barnes, Murray, Patton, Bentler & Anderson
5. defense mechanism
7. style defense
9. Freud
11. ego
13. Vaillant
15. mature defense mechanism
17. Blaya, Dornelles, Blaya, Kipper & Heldt et al.
19. Drapeau, Thompson, Petraglia, Thygesen & Lecours
21. Brad
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رشد نایافته با خودمحوری ،9روان پریشی 8و اططراا 8ارتبهاط
دارد (رومنههز ،مههارتین ،مههوریس و هربیسههون9111 ،4؛ هیبههارد،
تانه  ،تکههو ،پههار  ،مههان 5و همکههاران8222 ،؛ دیویدسههون،
مههکشریگههور ،جانسههون ،وودی و پههاپلین8224 ،1؛ کرامههر و
تریسی8225 ،7؛ پارخ ،ماجد ،خان ،خهان ،خالهد و همکهاران،2
 .)8292همچنهین نقهش سههازوکارهای دفهاعی در آسهیبهههای
روانی مانند افسردشی (بلهو  ،شهر ،مهارکوی  ،لنهون و پهری،1
98
 ،)9118اختالل شخصیت مهرزی ،92نمایشهی 99و خودشهیفته
(کرامر 9111 ،و  )8228نیز مورد توجه قرار شرفته است .همچنین
در برخی پژوهشها سازوکارهای دفاعی بههعنهوان متییرههایی
مرتب با شروع و تداوم سوءِمصر مواد معرفی شدهاند.
نتایو پژوهش اکبری زردخانه ،رسهتمی و زارعهان ()9827
نیز نشان داد که بین سبکههای دفهاعی رشهدنایافته و پهذیرش
اعتیاد رابطۀ معناداری وجود دارد .در همین راستا علهیممهدی،
فمیمی ،مجتبایی و عرا قائنی ( )9812در پژوهشهی بههمنظهور
مقایسۀ سبکهای دفاعی افراد سیگاری و غیرسیگاری دریافتنهد
کههه افههراد سههیگاری بهههوههور معنههاداری در مقایسههه بهها افههراد
غیرسیگاری از سبکهای دفاعی روانرنجور و رشدنایافته بمهره
میشیرند .خانتزیان )9174( 98معتقد است که سوءِمصر مهواد
به افراد معتاد کمک میکند تا با خشم ،شهرم ،آسهیب و تنمهایی
کنار بیایند .بنابراین با احتمال زیاد سازوکارهای دفاعی در افراد
معتاد اغلب برای کمهک بهه تخریهب واقعیهتهها و پیامهدهای
سوءِمصر عم میکنند .دیویدسهون و همکهاران ( )8224در
پژوهشی بهمنظور بررسی رابطۀ سبکهای دفهاعی و رفتارههای
سازشی دریافتند که بهکارشیری سبکهای دفاعی رشدنایافته بها
رفتارهای غیرسازشی مانند خصهومت و مصهر الکه رابطهه
دارد .نتایو پژوهش نیک و اشه  ،)8221( 94ههه ،زائهو و زون
( )8222و راکتیک ،کواسویک و دجوریک )8221( 95نیز نشهان
می دهد که افراد معتاد بهوور معنهاداری از سهبکههای دفهاعی
رشدنایافته و روانرنجوری بمره میشیرند.
با توجه به آنچه که بیان شد و از آنجا که یکی از مممتهرین
مسائ در رابطه با افراد مبتال به سوءِمصر مواد ،شکسهت در
مراح مختلف درمان و عود است ،به نظر میرسد بررسی

ابزار سنجش
مصاحبۀ بالینی :از آنجها کهه اسهتفاده از سهازوکارهای دفهاعی
روانرنجهههوری و رشهههدنایافته در سهههایر پهههارپواههههای
آسیبشناختی نیز مطرح اسهت ،بهرای افهزایش روایهی درونهی
پژوهش ،91قب از اجرای پرسشنامه ،مصاحبۀ بالینی بهرای جهدا
کردن افرادی که در یکی از اختاللهای اططرابی ،افسهردشی و
اسکیزوفرنی نشانههای قاب توجمی داشتند ،صورت پذیرفت و
درنمایههت شههرکتکننههدشان هههر دو شههروه از نظههر ابههتال بههه
بیماریهای روانی ارزیابی شدند و پرسشنامۀ سبکهای دفهاعی
( ،)DSQدر هر دو شهروه (معتهادان خهودمعر و غیرمعتهادان)
اجرا شد.

2. mental distress
4. Romans, Martin, Morris & Herbison
6. Davidson, mcgregor, Johnson, Woody & Chaplin
8. Parekh, Majeed, Khan, Khan, Khalid et al.
10. borderline personality disorder
12. narcissistic personality disorder
14. Nickel & Egle
16. internal validity

1. ego centrism
3. anxiety
5. Hibbard, Tang, Latko, Park & Munn
7. Tracy
9. Bloch, Shear, Markowitz, Leon & Perry
11. histrionic
13. Khantezian
15. Raketic, Kovacevic & Djuric

بهکارشیری سازوکارهای دفاعی در این افراد در شروع و ادامهۀ
درمان بسیار ممم اسهت .از ایهنرو پهژوهش حاطهر بها ههد
مقایسۀ سبکها و سازوکارهای دفاعی در معتادان خودمعر با
افراد غیرمعتاد اجهرا شهد تها از آن وریه بهر دانهش علمهی و
پژوهشی موجود در مورد وطهعیت سهبکهها و سهازوکارهای
دفاعی در معتادان افزوده شود.
روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونده :روش ایهن پهژوهش
پههسرویههدادی و جامع هۀ آمههاری آن یههک شههروه افههراد معتههاد
خودمعر ( 822معتاد مراجعهکنندشان به درمانگاهمای درمهان
دارویی استان تمهران در سهال  )9812و یهک شهروه غیرمعتهاد
(عادی) بود .نمونۀ پژوهش شام  922معتهاد خهودمعر (78
نفر وابسته به تریا  97 ،نفر به کرا و  92نفر به ههرویین) و
 922نفر غیرمعتاد که سابقۀ مصر سیگار ،جرایم اجتمهاعی و
اختالل روانی نداشتند و از نظر وطعیت اقتصادی ه اجتمهاعی،
سطح سواد و مرحلۀ رشدی (در پژوهش حاطر افهراد در دورۀ
بزرشسههالی و میانسههالی در نظههر شرفتههه شههدند کههه از وریهه
پرسشنامۀ محق ساخته مورد بررسهی قهرار شرفتنهد) بها شهروه
معتههادان خههودمعر همتهها بودنههد ،از وری ه نمونهههشیههری در
دسترس انتخاا شدند.
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پرسشنامۀ سدبکهدای دفداعی ( :9 )DSQ-40بهرای سهنجش
سبکها و سازوکارهای دفاعی از پرسشهنامۀ آنهدریوز ،سهین ،
بوند )9118( 8استفاده شد .این پرسشهنامه پمه سهؤال دارد و
بیست سازوکار دفاعی را در سه سطح رشدیافته ،رشهدنایافته و
روانرنجههور 8در مقیههاس پاسههخگویی  1درجهههای (کههامالا
مخالفم= 9تا کامالا مهوافقم=  )1ارزیهابی مهیکنهد (آنهدریوز و
همکاران .)9118 ،سازوکارهای دفاعی رشدیافته شام وا یش
(تصعید ،)4شوخوبعی ،5پیشبینی 1و سهرکوا ،7سهازوکارهای
دفاعی روانرنجور شهام باوه سهازی ،2نوعدوسهتی کهانا،1
واکههنش وارونههه ،92آرمههانیسههازی 99و سههازوکارهای دفههاعی
رشههدنایافته ،شههام دوازده سههازوکار فرافکنههی ،98پرخاشههگری
انفعههالی ،98بههرونریههزی ،94منههزویسههازی (جداسههازی)،95
بههیارزشسههازی ،91خیههالپردازی در خودمانههده ،97انکههار،92
جابهجایی ،91شسستگی( 82تفرق) ،دونیمهسازی ،89همهکارتوانی
(قادر مطل  )88و جسهمانیسهازی 88اسهت .ایهن پرسشهنامه در
مطالعات پندی در ایران مورد مطالعهه و بررسهی قهرار شرفتهه
است (دادسهتان ،علهیبخشهی و پاکهدامن .)9827 ،بهرای ماهال
طههرایب آلفههای کرونبههاخ هههر یههک از سههبکهههای رشههدیافته،
رشدنایافته و روانرنجور فرم فارسی در یک نمونۀ دانشهجویی
به ترتیب برابر با  2/74 ،2/78 ،2/75و طریب بازآزمهایی ایهن
پرسشنامۀ سبکههای دفهاعی نیهز  2/28شهزارش شهده اسهت.
اجرای همزمان این پرسشنامه و فمرست دلبسهتگی بزرشسها ن
( )AAIنشاندهندۀ ارتباط بین سبکهای دلبستگی و سبکهای
دفاعی است (حیدرینسب .)9825 ،کچویی ،فتحهیآشهتیانی و
اللمیاری ( )9819نیهز بهه ترتیهب بهرای سهبکههای رشهدیافته
رشدنایافته و روانرنجور ،آلفای کرونباخ برابر با  2/78 ،2/74و
 2/74را شزارش نمودهاند .طرایب آلفای کرونبهاخ در پهژوهش
حاطههر بههرای سههبک رشههدیافته برابههر بهها  ،2/29بههرای سههبک
رشدنایافته برابر با  2/71و برای سبک روانرنجور برابر با 2/72
2. Andrews, Singh & Bond
4. sublimation
6. anticipation
8. undoing
10. reaction formation
12. projection
14. acting out
16. devaluation
18. denial
20. dissociation
22. omnipotence
)24. Multivariate Analysis of Variances (MANOVA

بهدست آمد .نمونهای از سؤا ت این پرسشنامه بهه ایهن شهرح
است :مردم تمای دارند با من بدرفتاری کنند .وقتی اوطاع بهر
وف مرادم پیش نمیرود ،همیشه د ی مشخصی وجود دارد.
روش اجرا و تحلیل
پس از انتخاا شروهما و انجام نمونهشیری ،شرکتکنندشان هر
دو شهههروه (معتهههادان خهههودمعر و غیرمعتهههادان) بهههه روش
خودشزارشدهی پرسشهنامۀ سهبکههای دفهاعی ( )DSQ-40را
پاسههد دادنههد .سههپس دادهههها بهها اسههتفاده از تحلی ه واریههانس
پندمتییری ( 84)MANOVAبهمنظور مقایسۀ دو شروه معتهاد و
غیرمعتاد از وری نرمافهزار آمهاری  85SPSS17تجزیهه تحلیه
شردید.
یافتهها
در جدول  9شاخصهای توصهیفی سهبکهها و سهازوکارهای
دفاعی شروه افراد معتاد و افراد غیرمعتاد ارائه شده است.
پنانکه در جهدول  9مشهاهده مهی شهود میهانگین سهبک
دفاعی رشدنایافتۀ افراد معتاد در مقایسهه بها افهراد غیرمعتهاد
با تر است .در مقاب میانگین سبک های دفاعی رشدیافتۀ دو
شروه تفاوتی ندارند .در جدول  8و  8نتایو تحلی واریهانس
پندمتییری ( )MANOVAبه منظور مقایسۀ شروه معتادان بها
افراد غیرمعتاد از نظر سبک ها و سهازوکارهای دفهاعی ارائهه
شده است.
پنانکه در جدول  8مشاهده میشود ،نتایو آزمون مبهدای
ویلکز ( F= 5/59و  )P<2/29نشان میدهد که بهین دو شهروه
در سبکها و سازوکارهای دفاعی ،تفاوت معنادار وجهود دارد.
با توجه به نتهایو بههدسهت آمهده از آزمهون مبهدای ویلکهز،
تحلی های مربوط به تفاوت بین شرکتکنندشان مورد بررسهی
قرار شرفت که در جدول  8ارائه شده است.
1. defense Style Questionnaire
3. neurotic defense mechanisms
5. humor
7. suppression
9. pseudo-altruism
11. idealization
13. passive aggression
15. isolation
17. autistic fantasy
19. displacement
21. splitting
23. somatization
)25. Statistical Package for Social Science – Version 17 (SPSS-17
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جدول 1د میانگی و انحراف معیار سبکها و سازوکارهای دفاعی در افراد غیرمعتاد و معتادان خودمعرف
سازوکارهای دفاعی

افراد عادی

افراد معتاد خودمعرف

)M(SD

)M(SD

1

دلیلتراشی

)8/1(11/11

)8/88(18/38

1

فرافکنی

)8/31(1/18

)8/8(3/8

8

دونیمهسازی

)8/13(8/88

)8/18(8/33

8

همهکارتوانی

)8/18(11/83

)8/13(18/11

1

بیارزشسازی

)8/11(8/38

)8/88(18/81

برونریزی

)8/18(8/88

)8/38(18/81

جسمانی کردن

)8/88(8/88

)8/88(11/38

3

خیالپردازی در خودمانده

)8/18(3/83

)8/81(11/11

3

انکار

)8/88(8/13

)8/88(3/38

18

پرخاشگری انفعالی

)8/88(8/31

)8/31(18/81

11

جابهجایی

)1/88(1/81

)8/11(1/81

11

گسستگی (تفرق)

)1/88(1/81

)8/88(3/88

18

نمرۀ کل

)11/18(31/88

)13/18(118/11

18

سرکوب

)8/83(11/11

)8/88(3/31

واالیش (تصعید)

)8/38(11/88

)8/11(11/18

18

شوخطبعی

)8/11(11/11

)8/18(11/11

18

پیشبینی

)8/31(18/83

)8/88(18/18

13

نمرۀ کل

)18/88(18/13

)3/88(88/81

13

نوعدوستی کاذب

)8/88(11/18

)8/88(18/88

18

سبک

واکنش وارونه

)8/88(3/38

)8/88(18/81

11

روانرنجور

آرمانیسازی

)8/83(3/11

)8/11(18/38

باطلسازی

)1/18(3/31

)8/88(18/18

نمرۀ کل

)3/31(88/1

)18/18(18/18

ردیف سبکهای دفاعی

8
8

11

سبک رشدنایافته

سبک رشدیافته

11

جدول 1د نتایج آمارۀ معناداری مانوآ
آزمون

ارزش

F

P

المبدای ویلکز

8/81

1/11

8/8881
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جدول 8د نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسۀ بی گروهی از نظر سبکها و سازوکارهای دفاعی
ردیف

متغیر وابسته

SS

df

MS

F

P

1

سبک رشدیافته

181/18

1

181/18

1/88

8/11

1

سرکوب

83/38

1

83/38

1/18

8/18

8

واالیش (تصعید)

1/11

1

1/11

8/83

8/83

8

شوخطبعی

1/18

1

1/18

8/81

8/13

1

پیشبینی

8/381

1

8/381

8/83

8/88

8

سبک رشدنایافته

18813/83

1

18813/83

83/38

8/888

8

دلیلتراشی

33/31

1

33/31

3/13

8/888

3

فرافکنی

38/88

1

38/88

8/11

8/818

3

دونیمهسازی

11/888

1

11/888

8/81

8/83

18

همهکارتوانی

88/88

1

88/88

1/88

8/18

11

بیارزشسازی

31/11

1

31/11

8/81

8/811

11

برونریزی

888/18

1

888/18

18/83

8/888

18

جسمانی کردن

188/31

1

188/31

11/88

8/881

18

خیالپردازی در خودمانده

118/81

1

118/81

1 /8

8/811

11

انکار

38/88

1

38/88

1/33

8/813

18

پرخاشگری انفعالی

188/38

1

188/38

18/11

8/888

18

جابهجایی

13/83

1

13/83

1/18

8/11

13

گسستگی (تفرق)

888/38

1

888/38

83/83

8/888

13

سبک روانرنجور

1118/81

1

1118/81

11/81

8/881

18

نوعدوستی کاذب

18/81

1

18/81

8/88

8/88

11

واکنش وارونه

8/83

1

8/83

8/881

8/38

11

عقالنیسازی

181/18

1

181/18

13/88

8/888

18

باطلسازی

181/18

1

181/18

8/33

8/81

پنانکه در جدول  8مشاهده میشود ،بین دو شروه معتاد و
غیرمعتاد در سبک دفاعی رشهدیافته تفهاوت معنهاداری وجهود
ندارد ( ،)P>2/25ولی در سبک دفاعی رشهدنایافته (F=82/28
و  )P<2/29و در سهههبک دفهههاعی روانرنجهههور ( F=99/79و
 )P<2/29بین دو شروه تفاوت معنهادار وجهود دارد .همچنهین
پنانکه در جدول  8مشاهده میشود ،بین سازوکارهای دفهاعی
رشههدنایافته در دلی ه تراشههی ( ،)P<2/29فرافکنههی (،)P<2/25
بیارزشسازی ( ،)P<2/25برونریزی ( ،)P<2/29جسمهانهی

کههردن ( ،)P<2/29خیههالپردازی در خودمانههده (،)P<2/25
انکههههار ( ،)P<2/25پرخاشههههگری انفعههههالی ( )P<2/29و
شسسههتگی (تفههرق) ( )P<2/29بههین شههروه معتههاد بهها شههروه
غیرمعتههاد و بههین سههازوکارهای دفههاعی روان رنجههور نیههز در
نوعدوسههتی کههانا ( ،)P<2/25باوهه سههازی ( )P≤2/29و
عقالنی سازی ( )P<2/29بین شروه معتاد بها شهروه غیرمعتهاد
تفاوت معنادار وجود دارد.

مطالعۀ مقایسهای سبکها و سازوکارهای دفاعی معتادان 33 / ...
بحث
پژوهش حاطر که با هد مقایسهۀ سهبکهها و سهازوکارهای
دفاعی افراد معتاد خودمعر با افراد غیرمعتهاد انجهام شرفهت،
نشان داد که بین معتادان خودمعر در سبکها و سازوکارهای
دفههاعی رشههدنایافته و روانرنجههور بهها افههراد غیرمعتههاد تفههاوت
معناداری وجود دارد (جدول  .)8بر همین اساس میتوان شفت
که نتایو پژوهش حاطر بها پهژوهشههای اکبهری زردخانهه و
همکههاران ( ،)9827وایلن هت ( )9114و نیک ه و اشهه ()8221
همسو است .وایلنت ( )9114بر این بهاور اسهت کهه سهالمت
روان با سازوکارهای دفاعی رشدیافته رابطه دارد و افهرادی کهه
از سازوکارهای دفاعی رشدیافته بمره میشیرند با فشهار روانهی
بهخوبی مقابله می کنند و سازشارانه به تعارض پاسد میدهنهد.
افرادی که در استفاده از سهبکههای دفهاعی رشهدنایافته بهرای
مقابله با فشار روانی و تعارطهات هیجهانی در زنهدشی افهراط
میکنند ،بهوور معمول از سالمت روان پایینتری برخوردارنهد.
سازوکارهای دفاعی فرایندهای تنظیمکنندۀ خودکاری هستند که
برای کاهش ناهماهنگی شناختی و به حداق رساندن تیییهرات
ناشمانی در واقعیت درونی و بیرونی از وریه تأثیرشهذاری بهر
پگونگی ادرا حوادث تمدیدکننده عم میکنند.
به عالوه شواهد پژوهشی قاب توجمی تاکنون نشان دادهاند
کههه سههازوکارها و سههبکهههای دفههاعی را مههیتههوان برحسههب
سلسلهمراتبی از سازشیهافتگی تنظهیم کهرد (وایلنهت.)9114 ،
سازوکارها و سبکهای دفاعی سازشیافته با سالمت جسمانی،
روانی ،بلوغ فکری و درنمایت با سازشاری ارتباط دارند (بالیها
و همکاران .)8228 ،همچنین در تبیین یافتههای پژوهش حاطر
میتوان شفت که نداشتن ممارتههای مقابلههای سهازشارانه در
مقابله با وقایع پرفشار زنهدشی ،زمینهه را بهرای بمهرهشیهری از
سازوکارهای سازشنیافته فراهم میکند و این مسأله بها پرخهۀ
معیوبی از اختال تِ همراه از جملهه اخهتاللههای شخصهیت،
افسردشی و اطهطراا (پهری و کهوپر9118 ،؛ وایلنهت9114 ،؛
کرامر9111 ،؛ پارخ و همکاران ،)8292 ،شروع مصر مهواد و
درنمایت حفظ وابستگی به مواد را بهعنوان یک سبک ناکارآمهد
مقابلهای به همراه دارد.
از همینرو به هر اندازه که سبکها و سازوکارهای دفهاعی
رشدنایافتهتر باشند ،تحریف واقعیت جدیتر است و مشکالت
بیشتری را برای فرد به همراه خواهد داشت .افهراد وابسهته بهه
مواد از سازوکارهای دفهاعی رشهدنایافته و روانرنجهور بهرای
تفکیک و جدا کردن حیطۀ عقالنی و منطقی از حیطۀ عاوفی و
هیجانی بهمنظور کاهش اططراا ناشی از مصهر مهواد بمهره
میبرند .این مسهأله موجبهات حفهظ و ادامهۀ مصهر مهواد را

تسمی میکند .در مقابه بهه احتمهال زیهاد افهراد غیرمعتهاد در
رویارویی با فشار روانی و اططرااههای درونهی و بیرونهی از
سازوکارهای دفاعی رشدیافته که واقعیتها را کمتر تحریهف و
مشکالت کمتری را برای آنما ایجاد میکند ،بمره میشیرند .البته
باید این نکته را در نظر داشت که افراد غیرمعتهاد از نظهر نظهام
روانی ،در هنگام رویارویی با بحرانهای شهدید ممکهن اسهت
بهوور ناخودآشاه (سهازوکارهای دفهاعی را ناخودآشهاه بهه کهار
میشیرند) ،به واکنشهای غیرعقالنی متوس شهوند .ایهن نهوع
دفاعهای روانی وبیعی اسهت ،امها هنگهامی کهه ایهن شهیوههها
وطعیتی مقاوم و انعطا ناپذیر به خود بگیرند و اجهازه ندهنهد
که فرد در دورههای وو نی واقعیتههای عینهی را در کنهد،
سازوکارهای دفاعی به فراینهدی غیروبیعهی مبهدل مهیشهود و
زمینۀ آسیب را فراهم میسازند .برای نمونهه سهازوکار دفهاعی
انکار (در این سازوکار دفاعی واقعیت بهوهور جهدی تحریهف
میشود) اغلب با اعتیاد همراه اسهت .افهراد معتهاد از سهازوکار
دفاعی انکار به این دلی استفاده میکنند کهه آنمها را در نادیهده
شرفتن مشکالت مصر مهواد یهاری مهیدههد و اجهازۀ ادامهۀ
مصر مواد را به آنان میدهد .در نتیجه سهازوکار انکهار یهک
وسیلۀ قدرتمند برای کاهش فشهار و ادامهۀ سوءِمصهر مهواد
است .از سوی دیگر نتایو این پژوهش نشان داد که افراد معتاد
از سازوکار دلی تراشی بهوهور معنهاداری در مقایسهه بها افهراد
عادی بیشتر بمره میشیرند .افراد معتاد برای موجهه جلهوه دادن
مصر خویش ،د یلی را ارائه میدهند تا خود را قانع سهازند
و از احساس اططراا ،عذاا وجدان و ناراحتی رهایی یابنهد.
سازوکار دیگر کهه بهه نظهر مهیرسهد افهراد معتهاد از آن بمهره
میشیرند سازوکار شسست و فرافکنی است (کرامر.)9111 ،
به نظهر مهیرسهد افهراد معتهاد بها بمهرهشیهری از فرافکنهی
مشکالت و پیامدهای ناشی از مصهر مهواد را کهه در روابه
بینفردی و خانوادشی خل ایجاد میکند و به دنبال آن موجهب
تجربۀ سطوح با یی از اططراا میشردد ،کاهش مهیدهنهد .از
دیگر یافتههای پژوهش حاطر میتوان به تفاوت سبک دفهاعی
روانرنجور بین افراد غیرمعتاد و معتاد اشاره کرد (جدول  .)8به
این معنا که افراد معتاد از سبک دفاعی روانرنجور برای کاهش
سههطح اطههطراا بیشههتر از افههراد غیرمعتههاد بمههره مههیبرنههد.
عقالنیسازی یکی از سازوکارهای سهبک دفهاعی روانرنجهور
است (وایلنهت ،)8222 ،بنهابراین مهیتهوان نتیجهه شرفهت کهه
بیانگیزه بودن یا مقاومهت در برابهر تیییهر در معتهادان ،نتیجهۀ
سبکهای دفاعی رشدنایافتۀ نیرومند و انعطا ناپهذیری اسهت
که خود بخشی از بیماری آنماست .به نظر میرسد سهبکههای
دفاعی رشدنایافته ،بخشی از شخصیت معتادان را شک میدهد
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