
هاي دفاعيپرسشنامه مكانيسم

مقدمه

هـا و شـايد     و تدوين قوانين حاكم بـر رفتـار انـسان         شناسي در راستاي اهداف خود مبني بر كشف         دانش روان 

هاي گوناگون به منظور سازگاري و دفاع از خود اتخـاذ           حيوانات، از تدابيري پرده برداشته كه آنان در موقعيت        

هـاي مـورد    ها صادر شده باشد، به ارزش     ها به ويژه اگر از سوي انسان      رباره آن اين تدابير كه داوري د    . كنندمي

اي ديگـر نكوهيـده شـمرده شـوند،         اي پسنديده و در جامعـه     احترام جوامع تعلق دارد و چه بسا كه در جامعه         

.شوندهاي دفاعي يا ساز و كارهاي دفاعي ناميده ميمكانيسم

آيـد و هـر كـس در زنـدگي خـود بـه نحـوي        براي همة افراد پـيش مـي      هاي دفاعي تقريباً    توسل به مكانيسم  

بنابراين وجود آنها . دهدها، ناچيز جلوه مي هاي خود را به ياري همين مكانيسم      ها و اضطراب  ها، نگراني شكست

ها انـواع مختلـف دارنـد و بـراي حفـظ تماميـت              مكانيسم. براي سازگاري مجدد فرد با محيط خود الزم است        

ها، ايجاد سازش بين تمايالت ناسازگار و مخالف، كاهش فشار و اضطراب حاصـل از               رضاء نيازمندي شخصيت، ا 

هـاي دفـاعي متوسـل      هر انساني به ناچار بايد به مكانيسم      . روندهاي ناپسند و غيرقابل قبول به كار مي       محرك

كننده فرد و موقعيت ناكام   ها به شخصيت    شود تا حرمت خود را حفظ كند و استفاده از انواع مختلف مكانيسم            

.بستگي دارد

دهد تا به تجزيه و تحليل رفتارهاي خود در برابر ديگـران و جوامـع   ها به ما فرصت مي   آشنايي با اين مكانيسم   

با كمك پرسـشنامه    . هاي الزم را در نظر بگيريم     بينيها و خطرهاي احتمالي، پيش    پرداخته و در برابر موقعيت    

هاي مـشهود و نـامطلوبي كـه در وجـود           ها را شناخت و با پي بردن به مكانيسم        مكانيسمتوان انواع   حاضر، مي 

ها را براي درمان آماده ساختبرخي افراد تثبيت شده آن

هاي دفاعيسازي پرسشنامه مكانيسملزوم آماده 

 در حقيت از وجود     .ها، اعم از سالم يا بيمار وجود دارند       هاي دفاعي، حاالتي هستند كه در همة انسان       مكانيسم

. بـريم هاي دفاعي را بـه كـار مـي     همة ما نيز گاه گاهي مكانيسم     . سازندكنند و او را متعادل مي     آدمي دفاع مي  



توانند به طور موقت ما را آرام كنند، اما در عين حال معمـوالً موجـب تحريـف                  هاي دفاعي مي  گرچه مكانيسم 

ها كسي كه به اين مكانيسم. كنندله اخالل ايجاد مي  ود مسأ خشوند و از اين راه در جريان حل         واقعيت هم مي  

همـة  . هاي كارآمدتري براي كنار آمدن با مـشكالت را فـرا نگيـرد   گاه شيوه كند، ممكن است هيچ   اتكا پيدا مي  

.ها در افراد مختلف متفاوت استكنند و نوع كاربرد مكانيسمها استفاده ميافراد به طور ناخودآگاه از مكانيسم

هاي دفاعي  توان در رابطه با مكانيسم    آنچه ما را بر آن داشت تا اين كار را به انجام برسانيم، اين بود كه آيا مي                 

ها را با استفاده از اين ابزار سنجيد و پـي  طراحي نمود و انواع مكانيسم    اي  ها پرسشنامه و سنجش و ارزيابي آن    

هاي نهفته در درون آدمي برد؟به مكانيسم

هاي دفاعي نامطلوب را يافت كه در وجود خود يـا فرزنـدان و              ين ابزاري الزم بود تا از طريق آن مكانيسم        بنابرا

ها، راهي براي درمان پيدا كرد و از پيامـدهاي آينـدة   اطرافيان ما تثبيت يافته و عادت شده و با پي بردن بدان        

.آن مصون ماند

تـرين  ن ما را ياري خواهد كـرد تـا بهتـرين و مناسـب    اي در روان ديگراهمچنين تشخيص وجود چنين پديده    

ها داشـته باشـيم و خـود نيـز از          ها و داشتن داوري درست و منطقي در برابر رفتار آن          ها را در برابر آن    واكنش

هـا در  با توجه به موارد گفته شده و نقـش مهـم مكانيـسم       . هاي مناسب در مواقع لزوم استفاده كنيم      مكانيسم

اي شناختي بـه گونـه    اي در اين زمينه مهم بوده است تا بتوان از آن در مسائل روان             سشنامهزندگي، ساخت پر  

.موثر استفاده كرد

هاي دفاعيمعرفي پرسشنامه مكانيسم

هاي دفاعي و شـناخت     هاي دفاعي با هدف ساخت ابزاري براي ارزيابي و سنجش مكانيسم           مكانيسم پرسشنامه

.ي و هنجاريابي مقدماتي اين آزمون آغاز شدهاي نهفته در درون آدممكانيسم

ها هاي دفاعي و انواع آن توسط محقق صورت گرفته پركاربردترين مكانيسم با تحقيقاتي كه در زمينه مكانيسم     

 نوع مكانيسم، هر يك از آنهـا تعريـف شـده و    14با تعيين . اندهاي اصلي پژوهش مطرح شدهبه عنوان مقياس  

بر اين اساس پرسشنامه طراحي شده و . اي مختلف، توسط افراد متفاوت بيان شده استهها در زمانكاربرد آن

.ها براي دسترسي به اعتبار آزمون صورت گرفته استتفسير نتايج و به كارگيري آن



هاي دفاعيمشخصات پرسشنامه مكانيسم

ناسي به راهنمـايي اسـتاد      نامه دوره كارش   عبارت است كه توسط حسيني به عنوان پايان        77اين آزمون داراي    

% 64كـه  ) به عنوان نمونه پـژوهش ( نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر 200حسن عبداله زاده بر روي   

.آنها مرد بودند، اجرا شده و هنجاريابي مقدماتي شد% 36آنها زن و 

 نفـر  200 كه از اين جامعه دادندجامعه آماري پژوهش را كليه دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر تشكيل مي     

نتايج حاصل از هنجاريابي نشان داد كه پرسشنامه، حد مناسبي از اعتبار و روايـي           . بعنوان نمونه انتخاب شدند   

كـامالً مـوافقم، مـوافقم، تـا     (اي در طيف ليكرت  درجه5هاي آزمون بر روي يك مقياس    پاسخ. برخوردار است 

. شده استتنظيم) حدودي، مخالفم و كامالً مخالفم

سنجد، با توجه به اين كه عبارات مربوط به هر مكانيـسم، بـه طـور                 دفاعي را مي    مكانيسم 14اين پرسشنامه،   

. به طور جداگانه آورده شده استريزي شده، عبارات مربوط به هر مكانيسمپراكنده در پرسشنامه طرح

هاي دفاعيانواع مكانيسم

)Repression(راني واپس. 1

)compensation(ن جبرا. 2

)Identification(همانندسازي . 3

)Introjections(درون فكني . 4

)Extrojections( فرافكني . 5

)Rationalization(دليل تراشي . 6

)Reaction formation(واكنش وارونه . 7

)Regresstion(بازگشت . 8

)Displacement(جا به جايي . 9

)Denial(انكار . 10

)Fantacy(في خيالبا. 11



)Sublimation(وااليش . 12

)Itysteria(تبديل . 13

)Intellectualization(توجيه عقلي . 14

كليد پرسشنامه

26-25-20-14-10-2-1واپس راني1
38-33-30-27-16-6-3جبران2
58-57-36-35-12همانندسازي3
70-62-59-37-19-18درون فكني4
75-54-29-22-5فرافكني5
40-28-23-15-7دليل تراشي6
46-41-34-17-11واكنش وارونه7
53-49-42-31-21-4بازگشت8
74-66-65-55-24جا به جايي9
76-51-47-39-32-9-8انكار10
68-67-50-43خيالبافي11
73-69-52-44-13وااليش12
64-61-60-56-48تبديل13
77-72-71-63-45توجيه عقلي14

 هنجاريابيمراحل

 مـورد از    14اسـت و    ) طيف ليكـرت  (اي   عبارت در مقياس پنج گزينه     77پس از طراحي پرسشنامه كه شامل       

گيرد، جهت مشخص نمـودن اعتبـار درونـي، بـر           هاي دفاعي را در بر مي     مشهورترين و پركاربردترين مكانيسم   

.مرد اجرا شد نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر در دو جنس زن و 200روي 



جدول توزيع فراواني و درصد در دو جنس): 1(جدول 

درصدفراوانيجنس
128645زن
7236مرد

200100مجموع

تحليل اطالعات

.بدست آمده است% 84از طريق محاسبة آلفاي كرونباخ براي دانشجويان :پايايي آزمون

دهنـده  ك عبارات و نمره كـل آزمـون نـشان         محاسبه ضريب همبستگي بين تك ت     :همساني دروني عبارات  

.ها با نمرة كل آزمون وجود داردها با هم و هر يك از آنهمبستگي معنادار و بااليي بين بيشتر مكانيسم

هاي آمار توصيفي در آزمونمحاسبة برخي شاخص

ر مقياس و در كل آزمونجدول محاسبه ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر ميزان نمره آزمون در ه): 3(جدول 

هاي مكانيسم
دفاعي

ميانگينحداكثر نمرهحداقل نمرهحجم نمونه
انحراف
استاندارد

22862/1296/3رانيواپس
32302/1334/3جبران

12009/903/3همانندسازي
41967/1191/2درون فكني

01686/635/3فرافكني
21886/802/3دليل تراشي
31818/1008/3واكنش وارونه

02248/996/3بازگشت
01820/646/3جاييجابه
42256/1179/3انكار

21579/702/3خيالبافي
01946/759/3وااليش
02023/819/4تبديل

62052/1412/3توجيه عقلي
نمره كل آزمون

200

8123275/13796/25



گذاري پرسشنامه نمرهنحوة

» 4=كامالً مـوافقم «گذاري از گزينه اند، نمره درجه ليكرت تنظيم شده5ها بر روي يك طيف    از آنجا كه گزينه   

 مكانيـسم در آزمـون مـورد        14. اسـت » 0=كامال مخـالفم  «و  » 1=مخالفم«،  »2=تا حدودي «،  » 3=موافقم  «و  

هـا را بـه دسـت    عبارات مختص هر مكانيـسم، نمـرات آن  پس از پاسخگويي با توجه به  . گيردسنجش قرار مي  

مقايسه مـي  در جدول با مراجعه به جدول ميانگين نمرات، نمره هر مكانيزم را با ميانگين آن مكانيزم             آورده و   

.كنيم

گيرينتيجه

در حقيـت ايـن  . هاي دفاعي، حاالتي هستند كه در همة افراد، اعـم از سـالم يـا بيمـار وجـود دارنـد                 مكانيسم

هـاي دفـاعي انـواع مختلـف        مكانيـسم . سازندكنند و تعادل او را برقرار مي       دفاع مي  ها از وجود انسان   مكانيسم

ها، ايجاد سازش بين تمـايالت ناسـازگار و مخـالف،          ها براي حفظ تماميت شخصيت، ارضاء نيازمندي      آن. دارند

.رونده كار ميهاي ناپسند و غيرقابل قبول بكاهش فشار و اضطراب حاصل از محرك

هاي دفاعي و اينكه افراد از كدام مكانيسم بيـشتر اسـتفاده   با توجه به اينكه تشخيص و شناسايي اين مكانيسم 

شود كه به تجزيه و تحليـل رفتـار خـود و ديگـران              كنند، به وسيلة پرسشنامه حاضر اين فرصت فراهم مي        مي

 نـوع مكانيـسم را      14اي طراحـي شـده كـه        ا پرسـشنامه  هپس از بررسي و مطالعه در انواع مكانيسم       . بپردازيم

. عبارت تشكيل شده است77سنجد و از مي

:منابع
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.درمانگري پويشي فشرده و كوتاه مدت، تهران، نشر سمتروان). 1382. (ني، نمياقربا. 2
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كليد پرسشنامه
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هاي دفاعيجدول ماتريس ضرايب همبستگي مكانيسم): 2(جدول 

يب ضر
همبستگي

واپس 
راني

جبران
همانند 
سازي

درون 
فكني

فرافكني
دليل 
تراشي

واكنش 
وارونه

تبديلوااليشخيالبافيانكارجاييجابهبازگشت
توجيه 
عقلي

نمره 
كل 
آزمون

1واپس راني
1242/01جبران

358/01**245/0**همانندسازي
363/01**317/0**207/0**كنيدرون ف

242/01**241/0**358/0**311/0**فرافكني
382/01**245/0**160/0**309/0**269/0**دليل تراشي
314/01**424/0**321/0**278/0**386/0**385/0**واكنش وارونه
337/01**246/0**372/0**340/0**376/0**284/0**306/0**بازگشت

325/01**360/0**204/0**424/0**267/0**195/0**321/0**257/0**جاييجابه
300/01**338/0**414/0**313/0**387/0**328/0**201/0**284/0**298/0**انكار

180/01*152/0*227/0**184/0**148/0**231/0**307/0**088/0**246/0**159/0**خيالبافي
218/01**143/0*283/0**386/0**285/0**298/0135/0**239/0**341/0**476/0**172/0**وااليش
171/01*266/0**257/0**389/0**399/0**168/0*311/0097/0**223/0**139/0**064/0**211/0**تبديل

1-068/0-282/0055/0**025/0-214**-096/0076/0-094/0-192/0**074/0119/0**175/0**064/0**وجيه عقليت
516/0109/01**546/0**476/0**602/0**565/0**665/0**634/0**483/0**640/0**582/0**526/0**626/0**547/0**نمره كل

.دار است معني01/0 در سطح -1



: .................وضعيت تاهل......      ..............: تحصيالت: ...................      جنس....      : ...............سن

.آورم پيش آمده كه مورد سوء استفاده ديگران قرار گيرم، ولي آن را به خاطر نمي-1

.برماي كه نسبت به ديگران دارم را از ياد مي احساسات خصمانه-2

.كنمگويد، من هم نسبت به ديگران زورگويي مي به من زور مي وقتي كسي-3

.زنداي از من سر ميهاي كودكانهها و لجبازي اغلب، بداخالقي-4

.دهم خود را به ديگران نسبت مي اغلب تمايالت پرخاشگرانه-5

.دهمزند، براي رفع عذاب وجدان خود، كار خيري انجام مي وقتي گناهي از من سر مي-6

.هاي خود برسم به صالح من نبوده كه به بعضي از خواسته-7

. پيش آمده كه بيماري سختي داشتم، اما به پزشك مراجعه نكردم-8

.گويم كه عصباني نيستم ممكن است خيلي عصباني باشم، اما مي-9

.خوابماي خيلي ناراحتم، ميله وقتي از مسأ-10

.كنم اما احساس گناه كرده و به او مهرباني مي ممكن است كسي را دوست نداشته باشم،-11

.كنمها رفتار ميپوشم و مثل آن مثل ستارگان سينما لباس مي-12

.خوانمگويم يا آواز ميشوم، شعر مي مواقعي كه با شكست مواجه مي-13

.كنم در بحث و گفتگوها براي اينكه حالت دروني خود را نشان ندهم، سكوت مي-14

.آورماي ميكنندهارهاي نادرست خود دليل قانع براي ك-15

.كنمله زياد آرايش مينم زيبا نيستم و به خاطر همين مسأك احساس مي-16

.كنم كه انگار شنونده خوبي هستم گاهي حوصله شنيدن صحبت كسي را ندارم، اما طوري رفتار مي-17

. خيلي از اطرافيانم هر چه دارند از من دارند-18

.رسيدندها نمي من نبودم، دوستان به اين موفقيت اگر-19

.آيدگاه به سراغ من نميكنم كه مرگ هيچ احساس مي-20

.مكم وقتي مشكلي برايم پيش بيايد، انگشتم را مي-21

.هايم هستندها و ناكامي اطرافيانم مسبب شكست-22

.كنندن كار را ميكنم، به اين دليل است كه همه ايها تقلب مي اگر در امتحان-23

. سختگيري والدينم باعث شده كه من هم در برابر ديگران سختگير باشم-24

.آورم خاطرات خوش گذشته را بيشتر از خاطرات ناخوشايند به ياد مي-25

.پردازم در حالي كه بيماري سختي دارم، به كارهاي سنگين و پرزحمت مي-26



.كنم پول زيادي به دست آورمي اگر در تحصيالت موفق نشوم، تالش م-27

.آورم اگر نخواهم كاري را انجام دهم، هزار و يك دليل مي-28

.كنم، در حالي كه خودم آن معايت را دارمجويي مي از ديگران خيلي عيب-29

.گيرمكند، انتقام مي از كسي كه نسبت به من بدي مي-30

.كنم و گريه ميبرم وقتي مشكل زيادي دارم، به مادرم پناه مي-31

.كنمترسم، اما ترس خود را انكار ميها مي چيزهايي وجود دارد كه من از آن-32

.كنمها را با موفقيت در كارهاي ديگر، جبران ميها و ناكامي شكست-33

.كنم براي اينكه مورد قبول اجتماع باشم، برخالف ميلم قوانين اجتماعي را رعايت مي-34

.آيدها خوشم ميرم همانند كساني است كه از آن عقايد و افكا-35

. رفتارهايم مثل پدر و مادرم است-36

.توان آن را عوض كرد افكار و عقايدم چنان محكم هستند كه با هيچ دليل و برهاني نمي-37

.كنمهاي ديگر جبران مي ضعف بدني خود را با انجام ورزش و فعاليت-38

.كنمسئله را از ديگران پنهان ميكشم، اما اين م سيگار مي-39

.كنندكنم، چون همه تخلف مي در رانندگي تخلف مي-40

.كنم پرخاشگري زيادي دارم، اما حالت عكس آن رفتار مي-41

.تر شدم از وقتي با مشكالت زيادي درگير شدم، به خانواده وابسته-42

.رسمو به آنها ميكنم ام، فكر مي در عالم خيال به آرزوهايي كه نرسيده-43

.هاي زيادي برسم كنجكاوي زياد من باعث شده به موفقيت-44

. مشيت الهي است كه بسياري از عزيزانمان را از دست بدهيم-45

.اي دارمها پشت كرده و زندگي سادهخواست ثروتمند باشم، اما به همه آن دلم مي-46

.كنمانكار ميپذيرم و آن را هاي ناخوشايند را نمي واقعيت-47

.شوم موقعي كه استرس دارم، دچار بيماري جسمي مي-48

.خواهم گاهي با لحن كودكانه چيزي را از كسي مي-49

.كنمتوانم خشم خودم را نسبت به كسي ابراز كنم، در عالم خيال با او مبارزه مي وقتي نمي-50

.اشندكنم كه بعضي از نزديكانم از اين دنيا رفته ب باور نمي-51

.خواهد هنرپيشه شومآيد و دلم مي از خودنمايي خوشم مي-52

.خواهد به اين طرف و آن طرف لگد بزنم و جيغ بكشمشوم، دلم مي وقتي از كاري منع مي-53

.شوند كه كارهاي بدي از من سر بزند ديگران باعث مي-54

.كنمآيد، انتقاد مي اغلب از كسي كه خوشم نمي-55



.شوميچ دليل در شب امتحان، دچار دل درد مي بدون ه-56

.كنم و احساس يكسان و مشابهي با او دارمكنم مثل دوستم فكر مي احساس مي-57

.اند افراد زياد الگوي زندگي من بوده-58

.ها را از ذهن خود دور كنمتوانم ياد آن اشخاصي هستند كه بعد از مرگشان نمي-59

.شودكننده قسمتي از بدنم دچار اشكال ميا صحنه ناراحت با شنيدن يك خبر بد ي-60

.شوم وقتي درگيري عاطفي دارم، دچار ناراحتي مي-61

.ها را رعايت كنماند و بايد آن قوانين و اصول اجتماعي جزيي از وجود من شده-62

.آيدبه وجود مي...) سيل، زلزله ( خواست خداوند است كه بالهاي آسماني -63

.شومخواهم در جمع زيادي صحبت كنم، دچار لكنت ميتي مي وق-64

.شكنم پس از جر و بحث با همسر، دوستان و ديگران اغلب چيزي را مي-65

.كنم اگر در درسي نمرة كمي بگيرم، ورقه را پاره مي-66

.كنمها را رفع ميشوم، با خيالبافي آن وقتي درگير مشكل الينحل مي-67

.امكنم، انسان موفق و مشهوري شدهكر مي در خياالتم ف-68

.رسمام برسم، ميكنم با نقاشي كردن و كارهاي هنري به آرزوهايي كه نتوانسته احساس مي-69

.كنمام باشد و خود را با او يكي احساس ميگذارم كه مورد عالقه اغلب خود را به جاي شخصي مي-70

. خوشايند از ناراحتي خالص كنمها و جمالتكنم خود را با حرف سعي مي-71

.كنم كه چيزهاي بهتري از آن به دست خواهم آورد اگر چيز با ارزشي را از دست بدهم، خود را قانع مي-72

.پردازمهاي رزمي مي براي اينكه حس پرخاشگري خود را تخليه كنم، به ورزش-73

.كشمو برادر كوچكتر از خود، فرياد ميكنند، من همبه سر خواهر  وقتي پدر و مادرم مرا دعوت مي-74

.دانم اگر اشكالي در كارهايم به وجود آيد، خود را مقصر نمي-75

.دهم به انتقادهاي ديگران از خودم، اهميت نمي-76

.كنم كه بايد بيشتر تالش كنمهاي زيادي دست نيافتم، اما خود را توجيه ميام به هدف در زندگي-77
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