
 32 -39، ص 1396، زمستان  12فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 
http://www.psyj.ir 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
 یهاو سبک یتیشخص ویژگی های براساس یدوست تیفیک ینیب شیپ پژوهش حاضرهدف 

شامل  یجامعه آماربود.  یهمبستگ از نوع ،روش پژوهش رابطه ایبود. در نوجوانان  یدفاع

 که نفر( 2420) بودنداول، دوم و سوم( شهر بوکان  هی) پا یرستانیآموزان پسر دبدانش یتمام

انتخاب شدند. ابزارهای  چند مرحله یخوشه ابه شیوه نمونه گیری دانش آموز  400از این تعداد 

 تیفیپرسشنامه کو  یدفاع یپرسشنامه سبک ها، هگزاکو تیرسشنامه شخصپژوهش شامل پ

بود.  گام به گام ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ بیضری بودند. روش تجزیه و تحلیل دوست

ا کیفیت شخصیت هگزاکو و سبک دفاعی بالغ ب نتایج پژوهش نشان داد که بین شش عامل

رابطۀ مثبت و معنی دار و همچنین بین سبک نوروتیک و  آن یها اسیو خرده مقدوستی 

نابالغ با کیفیت دوستی رابطۀ منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به 

رونگرایی، توافق پذیری و صداقت در میان ویژگی های شخصیتی بیشترین گام نشان داد که ب

ضریب بتا را در پیش بینی کیفیت دوستی دارند و در میان سبک های دفاعی، بالغ بیشترین 

 . ضریب بتا را در پیش بینی کیفیت دوستی در نوجوانان دارد

 یدفاع یاهسبک -ویژگی های شخصیتی هگزاکو -یدوست تیفیک : يديکل اژگانو

 .نوجوانان –
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 هيوا محمودي

 شناسی روان گروه انسانی، علوم دانشکده گرگان، گلستان دانشگاه علمی هیات عضو

 
 ام نویسنده مسئول:ن

  هيوا محمودي

 یتيشخص ویژگی هاي براساس یدوست تيفيک ینيب شيپ

 در نوجوانان یدفاع يهاو سبک
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 مقدمه
وران نوجوانی از قدیم دورانی دشوارتر از سال های کودکی تلقی شده است. شاید به این دلیل که در این دوران بسیاری از تغییرات د

( در نوجوانی تاکید بر دوستی های دو نفری شدت 1980) 1قابل توجه از نظر جسمی، روانی، شناختی یا هیجانی اتفاق می افتد. از نظر سلمن

می یابد، دوستی ها به صورت انحصاری رشد می یابند و دوستی با تحقق ارتباطات صمیمانه ای پدیدار می شود که اغلب تشکیل ابقاء و 

گیرند. به خودکار شکل میصورت ه به نگهداری آن برای نوجوانان بسیار دشوار است. در آخرین مرحله از تحول دوستی، دوستی های وابست

های نزدیک برای شود و نوجوانان با ایجاد دوستیعبارت دیگر توانایی برقراری تعادل میان استقالل و وابستگی عاطفی در نوجوانان بیشتر می

دریافت حمایت عاطفی و به دست آوردن احساس خودشناسی از طریق همانند سازی تالش می کند و صمیمت، صداقت از ویژگی های مهم 

گوید: دوستی ماهیتی چندگانه دارد و شامل ابعادی مانند؛ اشتراک عالیق، در تعریف دوستی می (2005) 2روبین. [1]دوستی به شمار می آید 

ط بین دو همچنین کیفیت دوستی را با عنوان میزان پایداری و ثبات در ارتبا عواطف، حمایت و ایمنی هیجانی است.ها، تأمین دها و ترسامی

ها در دوره نوجوانی براساس یک نیاز اجتماعی و برای ایجاد روابط سالم و سازنده جمعی است. شخصیت دوستی. [2]فرد تعریف کرده است

 هایکند. رشد مهارتای را در اجتماعی شدن آنان ایفا میها نقش عمدهدر حال شکل گرفتن است. بر این اساس رفاقت اجتماعی نوجوان

  .[3]شخصیت است جانبۀ اجتماعی یکی از لوازم رشد همه

شخصیت عبارت است از الگوی نسبتا پایدار از صفات، گرایش ها، یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به " در تعریف شخصیت می توان گفت:

فروتنی، تهییج پذیری،  -شخصیت از شش عامل تشکیل شده است. صداقت ،عاملی هگزاکو 6طبق الگوی  .[4] "رفتار آدمی دوام می بخشد

نتایج تحقیقات نشان دادند که عالوه براینکه کیفیت دوستی پیش بینی کننده . [5]برون گرایی، سازگاری، باوجدان بودن و تجربه پذیری

های اولیه شادکامی، پیوند جویی و اضطراب است. دوستی های منفی پیش بینی کننده اضطراب هستند. همچنین کیفیت دوستی بر موفقیت

ها، تأثیرات مایی یا تقلیل دادن تأثیر دوستان بر نگرش ها و رفتارتواند با بزرگنگذارد، و میکودکان در دنیای اجتماعی همساالن تأثیر می

در پژوهشی با عنوان ارتباط ویژگی های شخصیتی با دوستی دریافتند که  (2010) 3کوتو، گامز، اشمیت و واتسون. [6]مستقیمی داشته باشد 

دارند و اثرات منفی بر ارتباطات بین فردی در نوجوانان دارند. همچنین  روابط دوستانهروان پریشی و روان رنجوری ارتباط منفی و معکوسی با 

کورووار، کومیس، دوئنت و  .[7]قوی و مثبتی وجود داردبین وجدانیت با دوستی رابطه مثبتی وجود دارد و بین برون گرایی با دوستی رابطه 

وجود دارد. نتایج نشان داد که بین روان رنجوری، برونگرایی پایین عامل بزرگ شخصیت با دوستی رابطه  5دریافتند که بین ( 2013) 4مارویک

رونگین، سوزان،  .[8]با دوستی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و بین وجدانیت با صداقت و دوستی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

( 2015) 6. اما[9]قت، برونگرایی رابطه مثبت معناداری داردکه کیفیت دوستی عاشقانه با صدا ندنشان داددر پژوهشی ( 2014) 5لویز و وین

پژوهشی را به عنوان کیفیت دوستی و شخصیت به عنوان پیش بینی کننده های بهزیستی روان شناختی در نوجوانان انجام دادند. نتایج مطالعه 

  .[10]دارند نشان داد که ابعاد شخصیت ارتباط معناداری با بهزیستی روان شناختی و کیفیت دوستی

های دفاعی؛ احساسات، افکار الگو است. مکانیزم 7های دفاعی، مکانیزممطرح استاز جمله متغیرهای مهم دیگر که با کیفیت دوستی 

ای های مقابلهآنها نوعی فرآیند ذهنی یا سبک .[11]شوندبه ادراک خطر برانگیخته می شده ای هستند که نسبتاً غیرارادی بوده و در پاسخ

دفاع ها یکی از کارکردهای من  .[12]های روانشناختی خودکار شده تا از فرد در برابر اضطراب محافظت کنندهستند که منجر به ظهور واکنش

( 1390بخشی بجد ) .[13]کند ممکن است به صورتی مجزا قابل درک نیستند است و از این روی شناخت آن از طریق کنشی که اعمال می

آموزان مقطع متوسطه زاهدان نتایج های اسنادی در دانشهای دفاعی با ویژگی های شخصیت و سبکوان بررسی رابطه سبکدر پژوهشی با عن

شناسی و سبک اسناد خویشتن همبستگی مثبت و معنادار دارد. نشان داد که سبک دفاعی رشدیافته با ویژگی شخصیتی برونگرایی، وظیفه

های شخصیتی روان نژندی با سبک های دفاعی رشدنایافته و ویژگیستگی منفی و معناداری دارد. سبکنژندی همبولی با ویژگی شخصی روان

پژوهشی ( 2012) 8مان فیلیپ .[14]اسناد خویشتن همبستگی منفی و معنادار دارد ولی با سبک اسناد بدبین همبستگی مثبت و معنادار دارد

به های دوستی را انجام داد. نتایج پژوهش نشان داد که اضطراب بر روابط بین فردی دوستی را با عنوان اثر اضطراب و سبک دفاعی بر برخی جن

 مفیدی نجفی، .[15]اثر منفی دارد و درواقع با دوستی رابطه منفی دارد. همچنین بین سبک دفاعی بالغ و دوستی رابطه مثبتی به دست آمد

 اس ام به مبتال افراد در دوستی کیفیت با دفاعی های سبک شخصیتی، های ویژگی بین رابطه عنوان با را پژوهشی (2016)دار بهره و تهرانی

                                                           
1 - Selman 
2 - Robin 
3 - Kotov, Gamez, Schmidt & Watson 
4 - Koorevaar, Comijs, Dhondt, Marwijk,  
5 - Rongqin, Susan, Loes & Wim 
6 - Emma 
7- Defense mechanisms 
8 - Mann, Philip  
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 با و بالغ دفاعی سبک بین مثبتی رابطه. دارد وجود منفی رابطه دوستی کیفیت با رنجور روان دفاعی سبک بین داد نشان نتایج. دادند انجام

  .[16]دارد وجود دوستی کیفیت

باشد. به طوری که ترین عوامل تأثیرگذار در موفقیت و کامیابی افراد در زندگی ویژگی شخصیتی آنها میمهم با توجه به اینکه یکی از

های درونی در جهت باشد که از طریق آزاد شدن پتانسیل و ظرفیتهای درونی آنها میشخصیت افراد ناشی از طرز تفکر، خالقیت و قابلیت

ت یابی فرزندان و همچنین یکی از دغدغه های والدین در این سن نحوه دوسوانان در جامعه شود، و نوجاهداف مثبت می تواند باعث موفقیت 

این سن مهم است و با در  ی دفاعیهای شخصیتی و استفاده افراد از مکانیزمرسد ویژگی هاباشد. به نظر میچگونگی تاثیر پذیری از آن می

برای فرزندانشان است،  ثیر بگذازد. لذا از آنجاییکه که برای خانواده ها نوجوانی سن حساسیتوجه به پژوهش های قبلی می تواند بر روابط تا

شخصیت فرزندانشان  بنابراین خیلی تمایل دارند که روابط نوجوانان خود را کنترل و یا حتی محدود کنند، که این خود ناشی از عدم شناخت

تاثیر  وجوانانن در دوستی کیفیت دفاعی بر های سبک و شخصیتی های است که ویژگی این فرضیهاین پژوهش ضرورت بافت تا  بنابراین است.

 دارند را بررسی کند. 

 

 روش
 یتمام شامل آماری روش پژوهش توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطالعات، همبستگی است. جامعه

 شهر سطح های بیرستاند در 96-97 تحصیلی سال در که بودند بوکان شهر نظری شاخه( سوم و دوم اول، پایه) دبیرستانی پسر آموزاندانش

 18تا  16 )دامنه سنی نظری شاخه( سوم و دوم اول، سال) آموز دانش 400 نمونه پژوهش شامل (.N= 2420)بودند تحصیل حال در بوکان

 غرب و جنوب شرق، شمال، منطقه 5 میان بدین صورت که  ازانتخاب شدند.  ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه شیوه به بودند که سال(

( دبیرستان سوم و مدو اول، مقطع در) پسرانه مدرسه 3 مناطق این از هریک میان از و انتخاب منطقه سه تصادفی صورت شهر بوکان به مرکز و

 140 دبیرستان ومس پایه و نفر 130 دبیرستان دوم ، نفر 130 دبیرستان اول کالس مجموع در بنابراین. شد انتخاب کالس یک مدرسه هر از و

  .شد انتخاب نفر

 

 ابزار سنجش
 100مجموعاً پرسشنامه ( ساخته شد. 2004این پرسشنامه توسط لی و آشتون ):  1عاملی شخصيت هگزاکو  6الف( پرسشنامه 

( و باز Cشناسی )(، وظیفهA(، توافق )Xبرونگرایی )(، Eپذیری )(، هیجانHفروتنی )-عامل شخصیتی صداقت 6دارای  .ردیگیسوال را در بر م

باشد و  تفاوت عمده های مدل میترین ویژگیکردن بعد جدید صداقت ـ فروتنی یکی از مهمگیرد. در واقع اضافه( را بر میOبودن به تجربه )

ها را مورد بررسی یاس( پایایی )ثبات درونی( مق2004باشد. لی و اشتون )مقیاس می 4شود. هر عامل دارای ای از  مدل پنج عاملی محسوب می

ـ فروتنی( و از  92/0شناسی( تا )وظیفه 89/0ای از ها در محدودهنتایج پژوهش نشان داد که پایایی عامل .[5]قرار دادند )مقیاس  75/0)صداقت 

 ضریب کرونباخ، آلفای از استفاده با( 1395خضری و معنوی پور) .[17]ها قرار داشتبخشش( در سطح مقیاس)مقیاس  88/0خالقیت( تا 

، 480/0، 692/0 :بیبه تجربه به ترتنسبت  گشودگی و شناسی وظیفه سازگاری، نگرایی، برو پذیری، تهییج فروتنی، و صداقت کلی، اعتبار

 نگرایی، برو پذیری، تهییج فروتنی، و صداقت به دست آمد. همچنین روایی همزمان خدره مقیاس های 419/0، 631/0، 569/0، 708/0

ضریب آلفای  .[18]به دست آوردند 701/0و  746/0، 654/0، 567/0، 673/0، 743/0 به تجربهنسبت  گشودگی و شناسی وظیفه سازگاری،

 به دست آمد.  81/0کرونباخ در این پژوهش برای این پرسشنامه 

 

و  اندروزاست که توسط  اصلی مقیاس از شده تجدیدنظر نسخه یک(: 2000ب( پرسشنامه سبک هاي دفاعی اندروز و همکاران )

 سبک یا عامل سه به هااعدارد. دف وجود هادفاع از کدام هر برای عبارت دو با مقیاس فرعی )دفاع( 20 ابزار این ساخته شد. در (2000همکاران )

از:  عبارتند نوروتیک هایدفاع هستند. رانیواپس و بینیپیش شوخی، تصعید، شامل بالغ هاینابالغ. دفاع و اند: بالغ، نوروتیک،شده بندیدسته

 سازی،عایق ریزی،انفعالی، برون شگریپرخا فرافکنی، شامل نیز نابالغ وارونه. دفاعهای واکنش و سازیآرمانی کاذب، دوستی،نوع سازی،باطل

 هر برای عبارت دو که آنجایی هستند. از سازیو بدنی تراشیدلیل سازی،دوپاره تجزیه، جابجایی، انکار، اوتیستیک، خیالبافی سازی،ارزشبی

. اعتبار این پرسشنامه از طریق روش 717/0تا  سازیارزشبی برای 42/0متغیر است از  خیلی هامقیاس کرونباخ آلفای دارد، وجود فرعی مقیاس

 است برخوردار یمطلوب روایی و اعتبار از اصلی نسخه همانند پرسشنامه شد مشخصبازآزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ ارزیابی شده است و 

 به دست آمد. 77/0پرسشنامه  نیا یپژوهش برا نیکرونباخ در ا یآلفا بیضر [.19]

                                                           
1 - Hexaco-PI-R   
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گیرد. این مورد استفاده قرار می (1380وند )برای بررسی کیفیت دوستی پرسشنامه حجازی و ظهرهج( پرسشنامه کيفيت دوستی 

 [.20]دهد مقیاس کیفیت مجاورت، افشای خود، رضایتمندی و اعتماد در دوستی را مورد سنجش قرار می 4آیتم دارد که  14پرسشنامه 

است. در ها براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای تنظیم شده گذاری شده است. پاسخآن به صورت معکوس نمره 13و  12، 11های آیتم

شد. آلفای کرونباخ برای  89/0پژوهش حاضر برای بررسی ضریب قابلیت اعتماد، از روش همسانی درونی استفاده گردیدو مقدار آن برابر با 

ن و برای عامل سوم )وفاداری و اعتماد( به میزا 80/0و برای عامل دوم )مجاورت( به میزان  75/0عامل اول )صمیمیت و افشای خود( به میزان 

 به دست آمد. 79/0پرسشنامه  نیا یپژوهش برا نیکرونباخ در ا یآلفا بیضر [.2]به دست آمد  71/0

 

 روش اجرا و تحليل داده ها
. بعد شدبا کسب مجوز از آموزش و پرورش شهر بوکان برای نمونه گیری به دبیرستان های انتخاب شده در مناطق انتخاب شده مراجعه 

آموزان و رعایت تمامی موازین اخالقی در پژوهش، پرسشنامه های کیفیت مدیران مدارس، معلمان و دانشاز توضیح هدف پژوهش برای 

قرار داده شد تا آنها را تکمیل کنند و  18تا  16پسر دامنه سنی  دوستی، شخصیتی هگزاکو و سبک های دفاعی در اختیار دانش آموزان

معیارهای ورود: پسرهای دبیرستان سن  سواالت مبهم در مورد پرسشنامه را جواب دهد.پژوهشگر در تمام اوقات در مدارس حضور داشت، تا 

در مرحله بعد از تکمیل پرسشنامه ها توسط دانش آموزان نمونه، اطالعات جمع آوری شد و در پایان وارد  سال، عدم بیماری روانی. 18تا  16

 .شد استفاده گام به گام رگرسیون ضریب و پیرسون همبستگی ضریب داده ها از تحلیل تجزیه و تحلیل شد. برای 24ویراست  SPSSنرم افزار 

 

 یافته ها
نوجوانان از رگرسیون  در دفاعی هایسبک و شخصیتی های ویژگی براساس دوستی کیفیت برای بررسی فرضیه پژوهش یعنی پیش بینی

دوستی به عنوان متغیر مالک و ویژگی های شخصیتی و سبک های دفاعی به عنوان متغیر  چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد. کیفیت

 پیش بین وارد معادله شدند. 

 شاخص هاي ميانگين و انحراف استاندارد ویژگی هاي شخصيت، سبک هاي دفاعی و کيفيت دوستی -1جدول 

 M SD متغيرها

 74/3 54/23 فروتنی -صداقت

 98/3 47/26 هيجان پذیري

 79/3 03/22 برونگرایی

 67/3 49/24 توافق پذیري

 63/3 66/18 وظيفه شناسی

 12/4 47/18 بازبودن به تجربه

 81/6 82/35 بالغ

 57/9 60/38 نوروتيک

 11/4 54/18 نابالغ

 88/10 05/62 کيفيت دوستی

 کيفيت دوستی در دانش آموزانگام به گام  ونيرگرسشاخص هاي آماري  – 2جدول 

B β R 2R متغير پيش بين مالک متغير
 

F واریانس t P 

 

 

 

 

 P =0/ 001 567/3 34/10  75/0 710/0 901/0 برون گرایی

 P =0/ 001 890/4 01/9  69/0 683/0 843/0 توافق پذیری

 P =0/ 001 505/4 15/9  62/0 603/0 876/0 صداقت

 P =0/ 001 640/5 90/5  60/0 570/0 763/0 باز بودن  به تجربه

 P =0/ 001 453/1 43/4  59/0 514/0 754/0 وظیفه شناسی

http://www.؟.ir/


 32 -39، ص 1396، زمستان  12فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 
http://www.psyj.ir 

 

 

 

 دوستی کيفيت

 P =0/ 001 674/5 37/3  56/0 53/0 479/0 804/0 هیجان پذیری

 P =0/ 001 675/5 70/6  73/0 724/0 890/0 بالغ

 P =0/ 001 763/6 78/7  -70/0 699/0 832/0 نوروتیک 

 P =0/ 001 234/6 80/7 43/0 -69/0 654/0 799/0 نابالغ

 

همچنین توافق پذیری با ضریب بتای  710/0مشاهده می گردد، برون گرایی با ضریب بتای برابر با 2همان طور که در جدول شماره 

درصد، هیجان  51درواقع  514/0، وظیفه شناسی با ضریب بتای 570/0، بازبودن به تجربه با ضریب بتای 603/0، صداقت با ضریب بتای 683/0

درصد واریانس  56ویژگی های شخصیتی هگزاکو  2Rروی کیفیت دوستی تاثیر دارند و درواقع براساس آماره  479/0پذیری با ضریب بتای 

، سبک دفاعی نوروتیک  724/0تعییرات کیفیت دوستی را پیش بینی می کنند. همچنین از بین سبک های دفاعی، سبک بالغ با ضریب بتای 

سبک های دفاعی  2Rروی کیفیت دوستی تاثیر دارند و درواقع براساس آماره  654/0ضریب بتای  ، سبک دفاعی نابالغ با699/0با ضریب بتای 

 واریانس تغییرات کیفیت دوستی را تبیین می کنند.  43/0
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 بحث و نتيجه گيري
ابعاد شخصیتی  بود. یافته ها نشان داد که بهدر نوجوانان  با کیفیت دوستی یدفاع یهاو سبک تیشخص بررسی رابطههدف این پژوهش 

هگزاکو و کیفیت دوستی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین سبک دفاعی بالغ با کیفیت دوستی رابطه مثبت و معنادار و بین 

 و شخصیتی های ویژگی »سبک دفاعی نابالغ و نوروتیک با کیفیت دوستی رابطه منفی و معنی دار به دست آمد. لذا فرضیه پژوهش یعنی 

 بجد، مورد تایید قرار گرفت و با نتایج پژوهش های )بخشی« کنند می بینی پیش را بوکان شهر نوجوانان در دوستی کیفیت دفاعی، های کسب

( همسو است. در تبیین 2016دار،  بهره و تهرانی مفیدی نجفی، ؛2014، وین و لویز سوزان، رونگین،  ؛(2015، ؛ اما2012 فیلیپ، مان ،1390

نوجوانان با ایجاد دوستی های نزدیک برای دریافت حمایت عاطفی و به دست آوردن احساس خودشناسی از طریق  می توان گفت که این یافته

همانند سازی تالش می کنند و صمیمیت، صداقت از ویژگی های مهم دوستی برای آنها به شمار می رود. نوجوانان چون به مرحله ای رسیدند 

حال شکل گیری است، توانایی ایجاد روابط صمیمی و پایدار را که بر وابستگی آزاد، تعهد عمیق، اعتماد، محبت و  که تقریبا هویت آنها در

حمایت استوار است را به دست می آورند. در واقع نوجوانانی که دارای ویژگی شخصیتی برونگرایی و صداقت هستند، کیفیت دوستی آنها نیز 

گرایی می تواند در عمق و تعهد دوستی با سایر نوجوانان همسن خود تاثیر مثبتی داشته باشد. نوجوانان بیشتر می شود، چون صداقت و برون

برونگرا خیلی عالقمند به پیرامون خود هستند و در روابط اجتماعی مهارت بیشتری دارند، همین مسئله باعث می شود که این تیپ نوجوانان 

   [.19]ا گروه دوستان وفق دهند و همچنین از تعامل و ارتباط برقرار کردند انرژی می گیرندبه سهولت دوستان جدیدی یافته و خود را ب

نوجوانانی که توافق پذیری و وظیفه شناسی بیشتری در روابط با دوستان خود دارند، در روابط اجتماعی و دوستی ها تعهد بیشتری دارند 

هستند. حتی نوجوانان وظیفه شناس راحت در جمع دوستان پذیرفته می شوند، کمتر و مقابل روابط دوستی خود با دیگران مسئولیت پذیرتر 

دروغ می گویند و محیط دوستان راحتر آنها را قبول می کند. در مورد گشودگی به تجربه و هیجان پذیری با اشتیاق توجه فرد به رویکردهای 

نانی که تمایل زیاد به تجربه کردن دارند، بیشتر در دوستی ها وارد متفاوت، کنجکاوی و لذت بردن از مسایل مهیج مشخص می شود. نوجوا

می شوند و دوستان زیادی دارند، به خاطر این نوع شخصیت، این افراد کیفیت دوستی هایشان عمق بیشتری دارد. افرادی که در توافق نمره 

، آمادگی برای دفاع از حق فردی، پیش روی به سمت جنبه های باالیی دارند، به دنبال نوع دوستی، کمک به دیگران، تواضع، سادگی و اعتماد

 [.21]اجتماعی و سالمت روانی را دارند مثبت دوستی های

همچنین در تبیین رابطه سبک های دفاعی با کیفیتی دوستی در نوجوانان می توان گفت که وقتی سبک دفاعی غالب فرد، نوروتیک یا 

نادیده انگاری با موضوع استرس و شرایط استرس زا مواجه می شود. بنابراین فرد در روابط دوستی با  نابالغ باشد، معموال از طریق انکار و

همساالن خود دچار استرس می شود و همین مسئله مسئول ناتوانی در مدیریت عواطف درمانده یاز و ناتوان کننده به عنوان مکانیسم اصلی 

انیسم دفاعی ضعیف دچار نارسایی هیجانی شده و در نهایت روابط دوستی خیلی کمتری دارند دفاعی می شود. این گونه نوجوانان به دلیل مک

می  و اگر دارند کیفیت دوستی آنها پایین است. اما نوجوانانی که سبک دفاعی رشد یافته )بالغ ( دارند، اطالعات هیجانی را به درستی پردازش

ی یابد و خیلی راحت تر می توانند با دوستان همسن خود رابطه دوستی برقرار کنند. این کنند، سازمان شناختی و عملکرد فردی انها بهبود م

 [.18]قبیل نوجوانان به دلیل رشدی که کرده اند، دوستی ها را خوب می فهمند و با دوستان خود با صداقت رفتار می کنند

ری هستند و چون هیجانات خود را به راحتی کنترل می کنند، نوجوانانی که سبک دفاعی بالغ )رشد یافته( دارند، دارای عزت نفس باالت 

در مجاورت های دوستی راحت تر ارتباط برقرار می کنند، چون برونگرا تر هستند خودافشایی بیشتری همراه با صدقت دارند، مسلما این 

یت مدیریت هیجانی آنها بیشتر از نوجوانانی نوجوانان کیفیت دوستی بیشتری دارند، اعتماد بیشتری در دوستی دارند، چون کنش وری و ظرف

است که سبک نوروتیک یا نابالغ دارند. این نوجوانان چون هیجاناتشان تحت کنترل خودشان است، رضایتمندی بیشتری در روابط با دوستان 

 باشند می ای یافته سازگار های دفاع یافته، رشد دفاعی های سبکخود دارند و معموال در انتخاب دوست هوش بیشتری به خرج می دهند. 

. کند می ایفا اضطراب با مقابله در ای بازدارنده نقش دفاعی سبک این از استفاده نتیجه، در و شوند برده کار به مختلف شرایط در توانند می که

و اضطراب بیشتری را تحمل می کنند،  نوجوانانی که تمایل به استفاده از سبک دفاعی رشد نایافته یا نورتیک را دارند، در روابط دوستی استرس

ت مدام دوستی هایشان قطع می شود و به دنبال دوستان تازه می گردند، چون اعتماد در روابط ندارند، روابط دوستی شان را با همساالن از دس

 [.22]می دهند 

مثبت شخصیتی مثل صداقت و برونگرایی که به هویت رسیدند، بیشتر سبک دفاعی بالغ دارند و ویژگی های  نوجوانانی :نتیجه گیری 

رند، باعث می شود که کیفیت دوستی هایی که برقرار می کنند باالتر و با دوام تر باشد. منتها نوجوانانی که سبک دفاعی نابالغ یا نوروتیک دا

 در روابط دوستی کمتر موفق هستند و کیفیت دوستی پایین تری دارند.
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 سپاسگزاريتشکر و 

 می و قدردانیتشکر صمیمانه ، کردند یاری را ما پژوهش این در که شهر بوکان و همچنین دانشگاه آزاد واحد بوکان شرپرو و آموزش از

  .کنیم
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