
  Quarterly of Clinical Psychology Studies ی بالينیشناسروانفصلنامه مطالعات 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 7, No. 26, Spring 2017 28تا  96، ص 69 بهار، ششمسال هفتم، شماره بيست و

 کیفی عهمطال: رودربایستیپدیده روانشناختی ی تجربهتحلیل عوامل مشترک 

 1آسيه شریعتمدار

 4/02/95تاریخ پذیرش:  02/5/95تاریخ وصول: 

 چکیده
فت. صورت گر یستیرودربا یدهیافراد از پد یستهیز یتجربه یپژوهش حاضر با هدف مطالعه

ساختار  مهین یمصاحبه قیاطالعات از طر یبود. جمع آور ییگراداریو از نوع پد یفیک ق،یروش تحق
هدفمند و  به صورت یریگرا داشتند. نمونه یستیبود که تجربه رودربا یو جامعه شامل افراد افتهی

اطالعات،  لیتحل هیتجزنفر بود. روش  02ها ی. تعداد آزمودنافتیها ادامه ها تا اشباع دادهمصاحبه
 نیآنان، مضام یهاتیروا یها و بازخوانید. با پرسش از تجارب آزمودنبو کیتمات لیاز نوع تحل

 یستیودربار یتجربه انگرینما نیبه عنوان مضام ریعوامل مشترک ز شد. یمهم استخراج و طبقه بند
 ،یشامل ناراحت گریاست. احساسات د یلیم یاحساس ب دهیپد نیمفهوم ا نیبه دست آمد: مهمتر

رکز بر افتد: تمیافکار به راه م نیا انیاحساسات، جر نیغلبه بر ا یبراکردن است. ریفشار و گ
افکار متمرکز  و نانهیها، افکار خشمگافکار متمرکز بر ارزش ز،یآم دیافکار ترد ،برداشت طرف رابطه

 آن، حالت یژگیکند که و یشود فرد، مبادرت به رفتاریافکار موجب م نیبر خود. مجموع ا
اما  بودن است. یمیصم ریصادقانه و غریسخت و مشقت بار، منفعالنه و غ ،یاشهیباش، کلآماده

ود و و ضعف، خشم و نفرت نسبت به خ یناتوان ،یمانیانجام رفتار، احساسات پش ازبالفاصله پس 
کار احساسات، اف نیو تحت سلطه بودن و به تبع ا ییچون دورو یگریطرف رابطه و احساسات د

 مانهیط صمرواب یژگیشوند. در واقع با توجه به ویتجربه م نانهیه و خشمگگرانه، آرزومندانسرزنش
 مانهیروابط صم مقابل ینقطه یستیبر رودربا یاست، روابط مبتن یو اعتماد مبتن ییکه بر خود افشا

 است.

 ی زیسته، اعتماد، خودافشاییتجربهصراحت، رودربایستی، صمیمیت، : واژگان کلیدی
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 مقدمه
از جمله نفرت، گناه، شادی، عشق و خشم، در باور کردن یکدیگر نقشی کلیدی هیجانات ما، 

ماد ها شرایط اعتکند. از آنجا که وانمود کردن هیجانات کاری سخت است، بروز آنایفا می
ه افرادی که کنند. ما بکنند و بنابراین صداقت را در رابطه تضمین میبه یکدیگر را فراهم می

در فرهنگ ما ایرانیان (. اما 0204کنیم )مرار، همخوان نیست، اعتماد نمی هیجاناتشان با شرایط
رعایت حال دیگران از دیرباز چنان مورد تأیید بوده است که گاهی دیگران را بر خود ترجیح 

ی رودربایستی ترجیح دادن دیگران بر خود نیست، چرا گرچه، مسئله اصلی پدیدهدهیم. می
یستی، در رودربا مشکل سازمسئله . شودمی ارزشمند شناخته میکه ایثار هم در فرهنگ اسال

به تکلف افتادن و احساسات دوسوگرایانه در مورد رفتار مبتنی بر رودربایستی است. این 
، در روابط، با تظاهر رفتار کند و احساساتتبعات و احساسات ناشی از آن باعث می شود فرد 

 .و افکار درونی خود را افشا نکند هیجانات
مفهوم رودربایستی در فرهنگ غرب، مفهومی نا آشناست. حتی واژه و اصطالحی معادل 

( google translateی گوگل )آن در زبان انگلیسی وجود ندارد. اگر در بخش ترجمه
( که معنای آن to put it bluntlyی این واژه جستجو شود، عبارت معادلی می آید )ترجمه

رودربایستی یا با صراحت گفتن است! به همین دلیل در مورد این مفهوم مطالعاتی صورت بی
نگرفته است. اصوالً آنچه مشهور است، این است که این مفهوم، ویژگی و خصوصیت روابط 

ی تر در نظر گرفت و حوزهی جستجو را، گستردههاست. به همین دلیل محقق دایرهایرانی
های متفاوتی )صفات و مضاف الیه( ادامه یافت. با ی واژهی ارتباط به اضافهجو با واژهجست

یافته  یمشابه با روابط مبتنی بر رودربایستبا ویژگی های ارتباط  دو نوعبررسی انواع روابط، 
بنا ا که چریکی از این روابط، روابط غیر صمیمانه است.  .مورد بررسی قرار گرفت شد که
( در میان گذاشتن افکار، احساسات 0990؛ به نقل از اسمیت، 0999) 0ر نظر مک آدامزبر اظها

همین دلیل  دهد. بهی صمیمیت را تشکیل میی تجربهو زندگی درونی فرد، با دیگران، هسته
ی رودربایستی، به علت فقدان پیشینه نظری، صمیمیت و نقش آن محقق برای شناخت پدیده

 مطالعه قرار داد.را در روابط مورد 
های وجودی بشر است، ممکن است صمیمیت واقعی با دیگران یکی از باالترین ارزش

مهم نباشد شر، ی ببرای بهزیستی و عملکرد بهینه ،ی روابط صمیمانههیچ چیز دیگری به اندازه
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ی صمیمیت، به نوعی آمادگی و رجحان دائمی بشر برای (. انگیزه0224، 0)پریجر و رابرتس
، 0جارب و تعامالت ارتباطی گرم و نزدیک با افراد دیگر مفهوم سازی شده است )اسمیتت

(. این 0222، 3گذارد )لیمبرگی صمیمیت مستقیماً بر کارکرد رابطه تأثیر می(. سازه0990
ی کنار هها، بر نحوهای کالمی و غیر کالمی، بر رفتارتواند بر احساسات یا فرایندمفهوم می

فتن افراد، بر صفات شخصیتی یا بر نوعی از روابط دراز مدت داللت داشته باشد. هم قرار گر
 ی اینها به نوعی با آشکار سازیتوان گفت همهها چه چیز مشترکی دارند؟ میاما این پدیده

رسد عدم آشکار سازی . به نظر می(0999، 4های درونی در ارتباطند )ریس و شیورویژگی
 باشد که با پدیده رودربایستی مشترک است. های درونی عاملیویژگی

ظم تألیفات پرداخته شده است. قسمت اعنیز کمتر صمیمیت در ادبیات بالینی به سازه البته 
مده است ی تحریر در آی روان شناسان اجتماعی به رشتهبه وسیله ،نظری مربوط به صمیمیت

. صمیمی شدن با هیجانات خود، چه به 0(. صمیمیت موضوعی دوپهلوست: 0222)لیمبرگ، 
ی برانگیخته شدن هیجان باشد، چه آگاهی از چگونگی اظهار صورت شناخت نحوه

. صمیمی شدن در روابط 0؛ و طی تکوین و نقش آنها در روابخچهکردنشان، یا شناخت تاری
(. بنابراین 0203ی بیان و در میان گذاشتن هیجانات )مسترز، با افراد مهم زندگی به وسیله

 صمیمی شدن با هیجانات خود است.  ی روابط صمیمانه با دیگران،مقدمه
روابط صمیمانه، در واقع منبعی از شادمانی، همراهی، راحتی، حمایت و رهایی از تنهایی 

(. وقتی ما محرم اسراری داشته باشیم، 0224کنند )پریجر و رابرتس، ا برای افراد فراهم میر
توانیم افکار خصوصی خود را در میان بگذاریم و او هم برای ما یعنی کسی که با او می

حمایت و محبت فراهم کند و از خود گذشتگی نشان دهد، ما از نظر روان شناختی رشد 
( ارتباط صمیمانه دارای دو بعد 0999) 0(. طبق تعریف ریس و شیور2200، 5کنیم )براونمی

. اعتماد و مراقبت و درک خودافشایی فرد مقابل. بنابراین برای 0. خود افشایی و 0است: 
ایجاد رابطه ای قابل اعتماد و مبتنی بر هوشیاری، باید صمیمیت را در رابطه پرورش داد. برای 

انات و روابط ی هیجرد باید یاد بگیرد بین روابط تقویت کنندهبرقراری ارتباط صمیمانه، ف
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ی ی هیجانات را تشخیص دهد. همچنین تفاوت بین رفتارهای پرورش دهندهسرکوب کننده
در روابط مبتنی بر  (.0،0202ی صمیمیت را بشناسد )لیندرصمیمیت و رفتارهای خفه کننده

 اواقعی، هیجانات خود را سرکوب و صمیمیت ربا پنهان کردن احساسات فرد  ،رودربایستی
 فدای موافقت با دیگری می کند.

های خویش را بدون حل شدن در یکدیگر، ی صمیمانه، دو طرف باید هویتدر رابطه
وده ها مورد بحث بهویت سالصمیمیت و ی بین رابطهبه اشتراک بگذارند. به همین خاطر 

، 0با عمق صمیمیت آنان ارتباط دارد )اریکسوناست. هویت افراد در ابتدای بزرگسالی، 
های (. مطالعات اولیه در مورد رشد هویت روی آزمودنی0390، 3، به نقل از کاپالن0909

(. اما 0200، 5؛ به نقل از شوارتز، زامبوانگا، مکا و ریچی0900، 4اند )مارسیامذکر انجام شده
و مارسیا،  0یی را نشان داد )اسکایدلهامطالعات بعدی که بر هر دو جنس انجام شد، تفاوت

کند: آیا رشد هویت ( سؤالی را مطرح می0909(. اریکسون )0390، به نقل از کاپالن، 0995
تز، )به نقل از شوار ؟کنندگیرد یا این دو همزمان رشد میپیش از رشد صمیمیت صورت می

تر است. دومین نظر صحیحاز نظر اریکسون در مورد زنان،  (0200، 2زامبوانگا، مکا و ریچی
و  گیرد( فرض کرد که هویت زنان بر اساس روابط با دیگران شکل می0990) 9گیلیگان

بنابراین باید مستقیماً با رشد صمیمیت رابطه داشته باشد. بر عکس هویت مردان بر اساس 
؛ اسکایدل 0909یابد )اریکسون، عوامل درون فردی مثل هویت شخصی و شغلی پرورش می

ها زنان، احتماالً بیشتر از مردان در (. بنابراین یافته0390، به نقل از کاپالن، 0995مارسیا، و 
تفاوتی در های مرسد مردان در زمینههمچنین به نظر میکنند. رودربایستی با دیگران گیر می

( در 0390مجیدی قهرودی، گرانمایه پور و بخشنده ) ،کنند. گرچهرودربایستی گیر می
تر هستند، اند که مردان در محیط کار نسبت به زنان صمیمیخود به این نتیجه رسیده تحقیق

اعتماد به نفس و قدرت کالمی بیشتری دارند، رک گو هستند و در ارتباطات رودر رو قادرند 
به زعم این پژوهشگران، مردان دارای  با تکرار، منظور خود را به دیگران بفهمانند.
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ستند. از نظر آنان زنان توجه بیشتری به حفظ حریم شخصی دارند و رودربایستی بیشتری ه
ن کنند. مطابق این یافته که زنابیشتر حمایت میاز همکاران خود، در هنگام بروز مشکل، 

ی بیشتر به حفظ حریم خصوصی گرایش دارند و با توجه به ضرورت خود افشایی در رابطه
قیض به نظر ضد و نهای قبلی و همچنین با یافته با یکدیگرهای این پژوهش یافته ،صمیمانه

دارند و زنان  یتر هستند و از طرفی رودربایستی بیشتررسند. زیرا مردان از طرفی صمیمیمی
ن شود، اما در عیکنند که این موجب صمیمیت بیشتر مینیز از همکاران خود حمایت می

 حال تمایل به حفظ حریم خصوصی بیشتری دارند.
 هم سبک هویتصمیمیت، با نوع هویت نیز رابطه دارد. مثالً دهد نشان میتحقیقات 

اطالعاتی )که قابل مقایسه با هویت موفق است( و هم سبک هویت هنجاری )که قابل مقایسه 
اجتنابی -ی مثبت دارد. اما سبک هویت سردرگمرس است(، با صمیمیت رابطهبا هویت پیش

یومونت و کند )بمیت را به نحو منفی پیش بینی می)قابل مقایسه با هویت سردرگم( صمی
توان چنین فرض کرد کسانی که دارای هویت موفق (. از این اطالعات نیز می0200، 0پرت

توانند روابط صمیمانه برقرار کنند و احساسات خود را با دیگران در هستند، به راحتی می
یر افراد احتماالً کمتر در رودربایستی گها را پنهان نکنند. بنابراین این میان بگذارند و آن

کنند. بر عکس افراد دارای هویت سردرگم/اجتنابی از صمیمیت گریزانند و احساسات می
ت کنند. اما در مورد هویی رودربایستی گیر میکنند و در تلهخود را به راحتی افشا نمی

ر عین حال ممکن دهد اهل صمیمیت هستند، دهنجاری که اگر چه پژوهش باال نشان می
است به خاطر ویژگی همنوایی با گروه، نظر واقعی خود را بیان نکنند. برای رفع این ابهامات 

 انجام شود. رودربایستی ی پدیدهدر مورد تحقیقات بیشتری ابتدا الزم است 
)یعنی شکل گیری  0تا حدودی از نظر توصیفی و نه تحولییکی دیگر از انواع روابط که 

است.  3ن بستی بی عاشقانهرابطه ،و پرورش آن(، مشابه با روابط مبتنی بر رودربایستی است
ه خوب دهد رابطشود که نشان میی بن بست با نشانگان زیادی مشخص میی عاشقانهرابطه

غییر تکند، اصالً چیزی که هر یک از دو طرف رابطه چه میرود. یعنی جدای از اینپیش نمی

                                                           
1. Beaumont & Pratt 

های اجتماعی دیده می شود که پرورش آن بیشتر بر اساس نظریه-رودربایستی بیشتر به عنوان مسئله ای فرهنگی .0

شد و طریق مراحل ر ی بن بست ازی عاشقانهرسد رابطهیادگیری اجتماعی قابل توجیه است، در حالی که به نظر می

 تحول صمیمیت در کودکی قابل تبیین باشد.

3. dead-end relationship 
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. دو طرف این رابطه در اغلب دهدها هم چیزی را تغییر نمیکند. حتی دفعات گفتگونمی
ه کار ، بشانها را بر مبنای تعهد و نه عشق انجام دهند و با هم بودنشرایط گرایش دارند کار

اعتمادی به یکدیگر و تالش زیادی الزم دارد. در این رابطه، هر دو طرف گرایش به بی
 گذارندو احساسات هم احترام نمی 0هاشوند و به خواستهموجب رنجش یکدیگر میدارند، 

ه اشتراک این دو رابطه )رودربایستی و بن بست(، بیش از ووجیکی از (. 0200)اکواالگو، 
دهد. ای است که انرژی فرد را به خود جذب و آن را هدر میهمه احساسات دوسوگرایانه

رای حفظ ز تالشی که با فرادممکن است زمانی پیش بیاید که ای بن بست در روابط عاشقانه
د واننتنمیاما  ،دطرف رابطه، دچار رنجش و عذاب شون د، یا از رفتار و نگرشکننرابطه می
د که حفظ رابطه ارزش تالش و زمان گذاشتن کنندر نتیجه خود را متقاعد می .دکننتمامش 

 های سازنده و ویرانگر ماندنشود. جنبهه میدارد. این آن چیزی است که دوسوگرایی گفت
 (. 0229)براون،  آورندهمزمان فشار می ،در رابطه

طه است. رابطرف  یکی دیگر از اشتراکات این دو نوع رابطه، بی عدالتی موجود بین دو
 دهد. درطرف عشقی خود را مورد سوء استفاده قرار می ،عاشق ،ی بن بستدر یک رابطه

یرند تا طرف گ، افراد از قدرت آشنایی یا خویشاوندی بهره میهم بر رودربایستیرابطه مبتنی 
ند به توامقابل خود را در رودربایستی قرار دهند. البته رودربایستی به نوع دیگری هم می

( در تحقیق خود 0395د. مثالً میر عرب رضی و حسینی جو )روابط غیر عادالنه منجر شو
های فنی شود اساتید رشتهیکی از عواملی است که موجب میدریافتند که رودربایستی 

با  ،مهندسی در پایان ترم نمرات خود را تغییر دهند. این پژوهش نشان داد نظام ارزشیابی
دالیل این  یکی ازتساهل و تسامح برخی از استادان با بی معنایی و بی عدالتی رو به روست. 

ی ستان یا افراد سرشناسی از استاد بخواهند نمرهدوها به زمانی مربوط است که بی عدالتی
 ی دانشجو را تغییر دهد.دانشجو را تغییر و استاد در رودربایستی گیر و نمره

وجه به فقدان هاست و با تکه رفتار رودربایستی از خصوصیات روابط ایرانیبا توجه به این
اینکه در مورد عوامل روان شناختی روابط مبتنی بر رودربایستی،  صمیمیت در این رفتار و

، محقق در پژوهش حاضر ها و عوامل آن شناخته شودتا پویایی ای انجام نشده استمطالعه
به  بر اساس عوامل، آنپس از شناخت توصیفی ی این رفتار، در پی آن است تا با مطالعه

                                                           
 ی بن بست متفاوت باشد.رسد که تنها این مالک بین رودربایستی و رابطهبه نظر می .1
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برای را  رودربایستیهای درمان راهدوین همچنین ت دست آمده به ساخت پرسش نامه و
 فراهم کند.مطالعات بعدی 

 پژوهش روش
گرایی است. پدیدارگرایی نوعی از تحقیق کیفی این تحقیق کیفی و از نوع پدیدار روش

به  ،این روشپردازد. ها میی آزمودنی از انواع پدیدهاست که به انعکاس ادراکات تجربه
)امامی  امندنیسته میی زیابد که آن را تجربهدست می نوعی شناخت مبتنی بر زمان و مکان

های متداولی است که هدف این مطالعه درک معانی پدیده(. 0390سیگارودی و همکاران، 
وع بررسی . محقق در این ناندنگرفتهاما آگاهانه مورد تجزیه و تحلیل قرار  شده،مسلم پنداشته 

تحلیل هر  ،پدیدار شناسی (.0993، 0غفول مانده است )پواکینگهورنمنبال معانی جدید و به د
ها، عواطف و خاطرات ها، دردآید. این تجربه شامل اندیشهچیزی است که به تجربه در می

ی نیمه ها از مصاحبهبرای گرد آوری داده .(0390)امامی سیگارودی و همکاران،  شودمی
در مورد  ،بهره گرفته شد. به این صورت که تعدادی سؤال باز پاسخ ثابتیافته ساختار 

ؤاالت سؤاالتی اضافه بر س ،ها، برای رفع ابهاماتآزمودنیاسخ موضوع تحقیق تهیه و پس از پ
ه بندی ها استخراج و دستها ثبت و مفاهیم موجود از پاسخشد. سپس پاسخاصلی پرسیده می

ه حال آیا تا ب"شد که پاسخشان به سؤال شامل تمام افرادی میشد. جامعه آماری این تحقیق 
به شکل  مثبت باشد. بنابراین نمونه گیری "ی گیر کردن در رودربایستی را داشته اید؟تجربه

رسید های خودشان به نظر میهدفمند بود. پس از انجام مصاحبه، افرادی که بر اساس گفته
ن باشد، از گروه نمونه حذف شدند )در مورد این مشکل آنان عزت و اعتماد به نفس پایی

رسد که مشکل اصلی عزت نفس و اعتماد به نفس پایین باشد که رودربایستی افراد به نظر می
ها که از گیری تا اشباع داده. نمونه(یعنی رودربایستی مشکل ثانوی است ی آن است.نتیجه

ل بود، ادامه یافت. تعداد افراد نمونه ای جدید قابل حصوها و عدم ظهور تجربهتکرار داده
های پس از حذف موارد عزت نفس و اعتماد به نفس پایین، بیست نفر بود. برای تحلیل داده

استفاده شد.  0ها، از روش تحلیل موضوعیپاسخو پیاده سازی گرد آوری شده پس از ثبت 
اولیه کد ها از در تحلیل مضمونی بر اساس مراحل زیر عمل شد: شناسایی و استخراج 

ها به بر اساس نوع داده همیت و تکرار شونده از میان کدهاها، شناسایی مفاهیم با امصاحبه
                                                           
1. Polkinghorn 

2. thematic analysis 
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ه، ، تعیین تعداد مفاهیم اولی«برش و مرتب سازی»و « هاها و تفاوتشناسایی شباهت»شیوه 
 و تصفیه و پاالیش مفاهیم که شامل حذف بعضی موارد، ادغام مفاهیم مشابه در یکدیگر

بندی مفاهیم شود، تعیین تعداد نهایی مفاهیم. طبقهتفکیک برخی به بیش از یک مفهوم می
نهایی و تعیین مضامین اصلی و در نهایت ارائه مفهومی که به بهترین وجه غالب مضامین 
دیگر را پوشش دهد. در روش تحلیل مضمون ابتدا کل اطالعات جمع آوری و در انتها کار 

در  ،به روش تحلیل موضوعی هامحقق با طبقه بندی دادهشود. سپس یکدگزاری انجام م
  ی رودربایستی ارائه داده است.نهایت نوعی سنخ شناسی از دالیل و عوامل مشترک تجربه

 ی پژوهشهایافته
بایستی  مبتنی بر رو دری افراد مشاهده شد، این است که بروز رفتار عامل مشترکی که در همه

کند. سؤالی که اینجا مطرح دهد و عواقبی هم برای فرد ایجاد میرخ می بدون میل باطنی
ش زند که برایشود این است که چرا فرد علی رغم میل باطنی خود، دست به کاری میمی

 شود؟ عوامل زیر در پاسخ مصاحبه شوندگان مشاهده شد:های زیادی را موجب میهزینه
شود که هایی که از آن ها درخواستی میذهن افراد در موقعیت: افکاری تجربه -1

پذیرند، با افکار مختلفی درگیر است. این افکار دو دسته رغم میل باطنی خود، آن را میعلی
کنند و هستند: نخست افکاری که درست در هنگام رویارویی با موقعیت، به ذهن خطور می

 شوند. ر ذهن چیره میدوم افکاری که بالفاصله پس از رفتار مبتنی بر رودربایستی ب
 افکار پیش از رفتار مبتنی بر رودربایستی-1-1

تی، افکار در رفتار مبتنی بر رودربایس -طرف رابطهافکار متمرکز بر برداشت و موضع 
ضایت رترین افکار تمرکز بر ی فرد متمرکز بر طرف دیگر رابطه است. یکی از مهماولیه

اند، هایی که با این مضمون داده شدهپاسخست. وپذیرفته شدن از طرف اطرف دیگر یا 
 انجام ممیتونی اونو درخواستای همه و خوبیم خیلی ما کنه فرد فکر اون میخوامعبارتند از: 

 سرم پشت نکند که کنممی میشم، فکر اذیت کنند، قضاوت موردم در اینکه از بدیم، شدیداً
خواهم یم بیشتر و شود ناراحت من از مقابل فرد مبادا که کنم می فکر این به، بزند حرف

 چیزی اون کنم، اگرفکر می مقابل به قضاوت طرف آورم، دست به را مقابل طرف رضایت
 من مقابل میشم، طرف متهم بدی صفت دیگران به ذهن در بگم، رو دارم تمایل خودم که

 نظر نکنم، دراگه رد ادبه،  بی چقدر نداره. نگن تربیت نگنگذره؟ می چی ذهنش تو اآلن



 67                                                  کیفی مطالعه: رودربایستی پدیده روانشناختی یتجربه مشترک عوامل تحلیل

 مسخره ارک بدم، انجام کار درستو اگر میکنم فکر. کرد خواهم جلوه مؤدب بسیار مقابل فرد
 ه، خیلینش عوض نکنه، نظرش بد فکر من مورد در کنه؟می فکری چه من مورد در، ضایعیه و

 مهمه. برام ونیازهاشون دیگران

کند. که تردید ایجاد میگاهی مضامین افکار فرد به نحوی است  -افکار تردید آمیز
میکنم  ورتص را صحنه مدام افکارم تویاند، عبارتند از: هایی که با این مضمون داده شدهپاسخ

 تموم هک حرفش این. بگم؟ بگم؟ بگم، جوری چه .بزن را حرفت اآلن میگم خودم به و دائماً
 بگم. بهش میکنم بعد سعی باره، دفعات این فقط،میگم،  شد

گاه افراد وقتی در موقعیت  -ی ارزشی دادن به شرایط(نبایدها )جنبهبایدها و 
دهد. قی میی اخالآورند که به موقعیت، جنبهکنند، به افکاری روی میرودربایستی گیر می

 یزیچ بایستنمی خب طرف یک از اند، عبارتند از:مضمون داده شدههایی که با این پاسخ
 از امادرم ر چون دیگر طرف از میفته و هم چشم تو چشممون و بود همسایه چون گفتم،می

 آنقدر ایدنب میشه، بشه، ناراحت ناراحت دستم از کسی بود، نباید خوب آورد،می در تنهایی
 خودم با وحس این هاماه نشکنه، اگه نکنم، ممکنه میشه، دلش ناراحت ، زشته،بود انصاف بی

 نجاما و داره ازم درخواستی یکی وقتی !نکردی و توانستیمی بدجنس ای که کنم حمل
، نمیشه مک من از چیزی کردنش کنم با قبولفکر می گیرم، می وجدان عذاب به شدت نمیدم

 باشم. متفاوت کمی باید
و بر سؤاالت  شوند، خشمگین میگاهی افراد از موقعیت پیش آمده -افکار خشمگینانه

 بارتند از:اند، عهایی که با این مضمون داده شده پاسخ. کنندو افکار خشمگینانه تمرکز می
 یجاب سوال داره آدم این ما؟ خونه میاد )این افکار متمرکز بر طرف رابطه است( چرا هرشب

  .میپرسه
دسته آخر افکاری است که به صورت تمرکز درون بینانه بر  -افکار متمرکز بر خود

 کسی هواس نمیخواماند، عبارتند از: داده شدههایی که با این مضمون کند. پاسخخود بروز می
 اون بعداً از ممکنه هم مندادم؟  انجام درست کارامو آیا .باشم دردسر و زحمت زندگیم تو

 یخوایمم که جهت این از ممکنه وقتا بعضیندم،  دستش یه وقت ازباشم،  داشته تقاضایی
 و آب به خودمونو ندیم، بنابراین دست از ارزشمنده رو، برامون وجودش که فردی با رابطه

 خودمو منک رعایت اگه باشه. داشته باشه، کاری کنم دوستم راضی از ما که زنیممی آتیش
 ندارم.  من که مهارتی ،داره مهارت به نیاز خورم، واقعامی
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 افکار پس از رفتار مبتنی بر رودربایستی -1-2
کاری شود و افشود، صحنه عوض میوقتی بر اساس افکار باال رفتاری از فرد صادر می

کار، خود یابند. این دسته افمیبیشتری ی جوالن شدند، عرصهکه پیش از رفتار سرکوب می
 شکن است. 

معموالً رفتار فرد در موقعیت رودربایستی به صورت تسلیم فرد  -گرانهافکار سرزنش
یباً نود در بر اساس آن، تقربعد از تسلیم رودربایستی شدن و عمل بروز می کند.  متقابل شدن

 با بیشتر تار،رف اون انجام از صد افکار سرزنشگرانه هستند. به نمونه های زیر توجه کنید: بعد
 ودمخ میل برخالف و باشم خودم ها موقعیت این در توانم نمی چرا که شوم می درگیر خودم
 طفره راچ و دادم جواب چرا ؟.... بگم بش که نرسید فکرم به لحظه همون کنم، چرا می رفتار

 ،خصوصی پرسیده می شود( )در موقعیتی که سوال ... و ندادم الکی جواب یه چرا نرفتم؟
 چرایگرانم، د سلطه تحت و بزنم درست رو حرفم تونمنمی و هستم ضعیفی آدم کنممی فکر

 شرایطمو ، چرا(منظورمه کردن دست دست یا دادن کش) دادم لفتش هی ، چرانگفتم نه
 نیستم لدب من هستم، چرا خودم میخوره ضربه که هم کسی تنهاشدم؟  تسلیم و ندادم توضیح
 بزنم؟ مو حرف

افکار آرزومندانه، اگرچه مستقیماً سرزنشگر نیستند، چون مبتنی بر  -افکار آرزومندانه
هایی که خشوند. پاستصور موقعیتی هستند که از دست رفته است، موجب تضعیف فرد می

 طرف که بگم چی تونستممی که کنممی فکر تازهاند، عبارتند از: مضمون داده شدهبا این 
وصی خص باشم )در موقعیتی که سوال نداده آمارمو هم من باشه، نرسیده هدفش به هم مقابل

 که بگو بش گم خوب راحتبودم، بعدش می بلد یبیشتر کلمات کاش ،شود(پرسیده می
 ...دونمنمی

که خودش معموالً متمرکز بر طرف رابطه است. فرد از ایناین افکار  -افکار خشمگینانه
را در نظر نگرفته است، ناراحت است، اما ناراحتیش به صورت افکار خشمگینانه بروز 

 مزاحمه چهب این کردممی فکر اند، عبارتند از:هایی که با این مضمون داده شدهپاسخکند. می
 نم، چراک شون خفه دستام همین با میبینم، هاشوبچه میخواد دلممیشه،  کاراهام انجام مانع و

 شه؟ تموم گرون اونقدر هاآدم برای گفتن نه باید چرا اینجورن؟ هاآدم
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  احساسات یتجربه -2
د، احساس آیمهمترین احساسی که در بافت رفتار مبتنی بر رودربایستی به وجود می

نتیجه گرفت  توانمیلی و در عین حال بروز رفتار میمیلی به انجام آن رفتار است. از این بی بی
موجب پدیدایی این پارادوکس و وضعیت متعارض است. برای  ،که احساسات دو سوگرایانه

اد مختلف هایی با افربررسی عمیق احساسات دوسوگرایانه ی افراد در چنین بافتی، مصاحبه
ته مان( ارائه شد. سپس از آنان خواسبه عمل آمد. ابتدا برای افراد موقعیتی فرضی )داشتن مه

شد خود را در حال شرایط رودربایستی تصور کنند و بر احساسات خود تمرکز نمایند. سپس 
 نند. ت کبل از بروز رفتار و بعد از آن صحباز آنان درخواست شد در مورد احساسات خود، ق

 کلی احساسات -2
د، احساس آیایستی به وجود میمهمترین احساسی که در بافت رفتار مبتنی بر رودرب

میلی به انجام آن رفتار است. برخی از اظهار نظرها در مورد احساسات، بر کل این شرایط بی
نید: ای از این نظرات توجه کبدون در نظر گرفتن بروز رفتاری خاص متمرکز بود. به نمونه

 واسیدر رو باهاشون تو که افرادی با ندارم دوس راستش اون شرایط رو دوست نداشتم، خب
مون که  خونه وقتی کسانی بیان باشم. داشته آمد و رفت ریزی برنامه بدون گیرممی قرار

 میخواد مبکشم، دل نفس و شم راحت تا برن میکنم شماری لحظه باهاشون رودربایستی دارم،
 یلیخ شم. البته خالص واسترسم نگرانى حالت از زودتر هرچه تا شه، تموم مهمانى زودتر
 سح یا بشه ناراحت ازش طرف اون خوادنمی و داره دوست خیلی کسی رو وقتی آدم وقتها

 باعث این ولی نکنه ناراحتش که میکنه رو خودش سعی تمام و نمیگه نه بهش کنه، پیدا بد
 گپلن یه درونم عین در کنم.من از این شرایط احساس خشم میمیشه.  خودش کردن اذیت

 یه ،اس مخمصه یه واقعا من برای موقعیتی چنین در کردن ، گیرهستم حمله آماده زخمی،
شم و باشم. به غیر از این میدان فشار، خ کرده گیر شده گذاری مین ی منطقه تو انگار ،تنگنا

ناراحتی که بر فضای موقعیت همراه با رودربایستی حاکم است، احساسات دیگری وجود 
گذارد. این احساسات در دو سناریو ایفای نقش می دارد که بیشتر دوسوگرایی را به نمایش

ی جربهی دوم تکند: ابتدا شروع صحنه و پیش از رفتار بر اساس رودربایستی و صحنهمی
احساسات پس از بروز رفتار بر اساس رودربایستی است. در بخش بعدی به این دو نوع 

 احساس خواهیم پرداخت.

  



 69ی بالينی، سال هفتم، شماره بيست وششم، بهار شناسروانفصلنامه مطالعات                                           09  

 رودربایستیاحساسات پیش از رفتار مبتنی بر  -2-1
 ی شرایط رودربایستیاحساسات ناراحت کننده، در موقع تجربه -احساس ناراحتی
اون شرایطو اند، عبارتند از: هایی که با این مضمون داده شدهپاسخنیروی زیادی دارند. 

نم ک ناراحتی و نگرانی، رعایت ، احساس رنجش،نداشتم بهش خوبی حسدوست نداشتم، 
 احساس ناراحتی(.راحتترم )اجتناب از 

ی قبلی است. دسته دیگر احساسات از نظر نیرومندی، حتی بیش از دسته -احساس فشار
 وقعیتم این معذبم، در میکنم احساسهایی که با این مضمون داده شده اند، عبارتند از: پاسخ

 کندمی سعی و است سردش شدت به که فردی مثل میکنم، احساس خودم در تنش اینقدر
 شخص خود شدم، عصبی شدت کمی استرس درونی، به ناخواه کند، خواه جمع را خودش

 کنم.تکلفی می بی احساس راحتی و ندارم، رودربایستی کشه، وقتیمی عذاب خیلی
کنند. را فلج می و اواین دسته فرد را با بن بست مواجه  -احساس در تله گیر کردن

 اصالً نمتله،  تو کردن گیر جور یهاند، عبارتند از: هایی که با این مضمون داده شدهپاسخ
، احساس گیر کردن، برای همین کردممی تحملش زور به واقعاً و نداشتم رو بچه اون حوصله
، احساس تننگف و گفتن گانگی بین دو و تعارضبدم،  جواب سریع تأمل جای به دارم دوست
 .نمیکنه کار درست و کرده گیر جایی یهاجبار، 

 احساسات پس از رفتار مبتنی بر رودربایستی -2-2
وقتی برای رهایی از احساسات باال رفتاری از فرد صادر می شود، صحنه عوض می شود 

 ی جوالن می یابند. و احساساتی که پیش از رفتار سرکوب می شدند، عرصه
ط احساسی خود را شرای بر رودربایستی، یمبتنفرد گویا پس از اقدام به رفتار -پشیمانی

پاسخ هایی که با این مضمون داده شده اند،  فراموش می کند و از رفتارش پشیمان می شود.
 میگیره. وحرصم میشم پشیمون پشیمانی، احساسعبارتند از:

می  ، به میل خود توجهفرد پس از عمل بر اساس تمایل طرف مقابل-احساس ناتوانی
پاسخ هایی که با این مضمون داده شده اند، شته است. کند. در حالی که دیگر موقعیت گذ

 نمی چرا که مشو می درگیر خودم با بیشتر رفتار اون انجام از بعد ناتوانی، احساس عبارتند از:
 .کنم، احساس ضعف می رفتار خودم میل برخالف و باشم خودم ها موقعیت این در توانم

در این مورد نیز توجه به خواست و میل  -خشم و نفرت به خود و طرف رابطه
خود فرد و از دست رفتن فرصت احساساتی را بر می انگیزد. پاسخ هایی که با این مضمون 
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قابل، م طرف و خودم به نسبت عصبانیت خودم، از تنفر احساسداده شده اند، عبارتند از: 
 اون م، بعدداشت به طرف مقابل نسبت شدید خشم احساس، نگفتم بارم این که خشم احساس

 بد احساس دارم،  نفرت و آزردگی خشم، ، احساسداشتم خودم به نسبت بدی حس رفتار،
 . ناراحتی و خشم درونی حس .آرومم ظاهراً اما میکنم حس خودم در تنفرو حتی و

ن مضامین ای متفاوت دیگری قرار داده شده است.در این طبقه مضامین -احساسات دیگر
ساس احهستم،  دورویی آدم کردممی احساس. بکنم رو کارا اون نداشتم دوست عبارتند از:

 .تمقضیه ناراح اون بعد ساعت چند تا به نفس، اعتماد کاهش تحت سلطه دیگران بودن،
 .نگفتم که داشتم خوشحالی احساس

 رفتارها -3

به اجتناب از تنش است. به  ،افراد موقعیت تنش را دوست ندارند. گرایش نوع انسان
ر دهد. چون تا بخواهد بانرژی  فرد را هدر می ،ویژه، احساسات دوسوگرایانه و بالتکلیفی

یطی آورد. در نتیجه افراد در چنین شرا، احساس مقابل فشار میداساس احساسی تصمیم بگیر
دارا گ ما بر مگرایش به اجتناب از یک سوی افکار و احساسات دارند. از آنجا که در فرهن

شود و ما از کودکی با مردم، احترام به دیگران، رعایت حال آنان و مردمداری تأکید می
معموالً  ،شویم، خود را در برابر دیگران پنهان کنیم، در مخمصه رودربایستی همتشویق می
ار مبتنی تکنند. بنابراین در رفی دید طرف رابطه را انتخاب و بر اساس آن رفتار میافراد زاویه

 بر رودربایسی، نوعی گریز از خود بودن و رفتار های ریاکارانه و مزورانه وجود دارد. 
ا از آنجا که رفتار مبتنی بر رودربایستی، مستلزم عدم ارتباط واقعی ب -ایرفتار کلیشه

هایی که با این مضمون داده گیرد. پاسخها شکل قالبی به خود میدرون خود است، رفتار
 . ر استتایکلیشه و ترخشک در موقع احساس رودربایستی حرکاتماند، عبارتند از: شده

شود، فرد خود را در شرایط خطر در این شرایط فشار و استرس باعث می -آماده باش
د اند، عبارتنهایی که با این مضمون داده شدهاحساس کند و گوش به زنگ باشد. پاسخ

 من اگر، مهست تربه زنگ بیشتر است،گوش ام خیلیهوشیاری کنم ومی صحبت کمتراز:
 باشه، مومنظ مرتب چیز همه خواممی باشم، داشته رودربایستى او با که باشم داشته مهمانى

 ذیراییپ خودتون از اومدید، خوش مثالً ببرم کار به بهترى جمالت کنممی سعى گفتارم در
  ...و کنم فتعار میوه براشون چندبار بگیرم، پوست براشون میوه مثالً رفتارم در... و کنید
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رفتار فرد در این شرایط چون بر اساس میل شخصی نیست، فاقد  -انجام تکالیف سخت
 ودربایستیر اگهاند، عبارتند از: هایی که با این مضمون داده شدهپاسخ خودانگیختگی است.

 ستیرودربای وقتی اما بریم، کجا یا بپزم چی دارین دوست پرسممی هامهمون خود از نباشه
 از یکی امباد اینکه خاطر به دارم رودربایستی وقتی من !شهمی بیشتر تجمالت کمی دارم

 شوندمی را قائل بایدهایی سری یک .پزممی غدا جور چند باشه نداشته دوست غدامو مهمونا
 اجبار با ور کار، کند. متاسفانهمی راسخت و تعامالت شود و ارتباطاتمی و پا گیر دست که

 دمیم انجام کارو اون که اینه ندارم، رفتارم دوست که بدم انجام رو میدم، باید کاری انجام
 میمونه. خوندن درس مثل خودم مهم کارهای و بعد

فرد برای فرار از افکار و احساسات ناراحت کننده، خود را به شرایط  -رفتار منفعل
اند، هایی که با این مضمون داده شدهدهد. پاسخمیسپارد و رفتاری غیر ارادی انجام می

 به د، دستمیا پایین عملکردم هوشیاری، وجود با گاهی تر است،پایین صدام تنعبارتند از: 
 به" بگم نشده روم من و پرسیده ازم خصوصی سوال کنم، شخصیمی رفتار احتیاط و با عصا

 ر ترسبه خاط فقط بوده، درست هم نظرم که بینممی گاهی دادم. پاسخ ،"نیست مربوط تو
م در آد بزنم. حرفمو نتونستم شدم و سنگ هاموقعیت یهمه مثل اما ،ندادم نظر قضاوت از

 کنه.می رفتار مقابل طرف نظر طبق بر و نمیگه رو خودش این شرایط حرف

نهان ویژگی اصلی رفتار مبتنی بر رودربایستی، پ -رفتار غیر صادقانه و غیر صمیمی
 ماً لبخندگرچه حتاند، عبارتند از: هایی که با این مضمون داده شدهکاری و فریب است. پاسخ

 وعىن وبه غیرواقعى رفتارهاى ایجاد باعث اجتماعى روابط ظاهری است. در کامالً ولی دارم
 و با رمگیمی ترراحت خیلى رو مهمونى باشم نداشته رودربایستى اگر اما میشه، نمایشى
 فتارمبزنم، البته ر لبخند کردممی سعی ، همشکنممی برخورد ترصمیمانه خیلى هم هامهمان
امیز استفاده  محبت بود، از کلمات عادی ظاهر در رفتارم. بود معکوس واکنش خیلی

 لیخی و کنممی گیر تعارف تو بیشتر موارد این . درآوردمنمی خودم روی به کردم ومی
 تو چون، زنممی حرف زیاد .دهم انجام ندارم دوست اصالً که دهممی انجام رفتاری هاوقت
 اراحتن گفتم خود درون چون و نه بگم موقع همون نتونستم اماتونم نشون بدم، نمی ظاهر

 .کردم )دروغ گفتم( پیدا ایدیگه کار گفتم روز دو بعد میشن،
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رای ابتکار ب گاه تعلل فرد در پاسخ مناسب، شرایط را -رفتار سود جویانه فرد مقابل
 اند، عبارتند از: هایی که با این مضمون داده شده کند. پاسخعمل طرف مقابل فراهم می

 میشه. استفاده سوء شرایط ازین همیشه و میدونن اینو هم اطرافیان
گاهی به  ،ی فرد و خشم او از این رفتاررفتار منفعالنه -رفتار خصمانه یا سرکوب آن

 نارهک ازشون اند، عبارتند از:هایی که با این مضمون داده شدهپاسخانجامد. تخریب رابطه می
 اصال کنهمی صدام داره یا اون فرد با من کار اآلن حرف زدم، دیگه سرشون پشت ، ولیگرفتم

 دم، حرفینمی هم سالم میبینمش دیگه حتی اون از بعد و کردم بالکش نمیدم فقط جوابشو
 .کنیمی بغض تونی، نمیشه ونمی بزنی ولی خوایمی را

 گیرینتیجهبحث و 
 صورتبهدر رودربایستی  رکردنیگی زیسته افراد در هنگام در پژوهش حاضر تجربه

در رودربایستی،  رکردنیگی افراد در هنگام . عامل محوری تجربهبررسی شد دارشناسانهیپد
که در نهایت در آن موقعیت  کاری استبودن در چنین موقعیت و احساس عدم تمایل به 

 دری محوری این شرایط است. اما ی دوسوگرایی دومین تجربهشود. بنابراین تجربهانجام می
ق میل طرف طب ،ابتدا عدم تمایل سرکوب و افکار موافق انجام کار ،دوسوگراییاین ی تجربه

رابر دفاع در ب عنوانبه، یتراشلیدلشود. بنابراین مکانیسم دفاعی رابطه، میدان داده می
رار ، مورد استفاده قو احساسات منفی دیگر اضطراب ناشی از سرکوبی احساس عدم تمایل

 یتراشلیدل یهادفاعاست.  رکردنیگ و از: ناراحتی، فشار اندعبارتگیرد. این احساسات می
و احترام،  بهای مثبتی برای رفتار مبتنی بر رودربایستی مثل رعایت ادیافتن جنبه صورتبه

 (هایان مثل بزرگتر)اطراف رعایت حال فرد دیگری که بر رفتار مبتنی بر رودربایستی تأکید دارد
ر د. بنابراین وقتی افراد شودیمو تالش جهت به دست آوردن تأیید و جلب توجه تجربه 

 رکردنیگفشار و  صورتبهها ، احساساتی دارند که بیشتر آنرندیگیمشرایطی قرار  نیچن
. این افکار افتدشوند. برای غلبه بر این احساسات، جریان افکار به راه میدر چیزی تجربه می

، هاش، افکار متمرکز بر ارززیدآمیترداز: تمرکز بر برداشت طرف رابطه، افکار  اندعبارت
به مبادرت  ،شود فردافکار خشمگینانه و افکار متمرکز بر خود. مجموع این افکار موجب می

ها های این رفتارخویش کند. ویژگی یلیمیبرفتاری در جهت میل و خواست طرف رابطه و 
 صمیمی بودن آنصادقانه و ، منفعالنه و غیر بارمشقتسخت و ، باشآمادهای بودن، کلیشه
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کنند. احساسات و افکار دیگری جرأت ظهور پیدا می ،است. اما بالفاصله پس از انجام رفتار
احساسات عبارتند از پشیمانی، ناتوانی و ضعف، خشم و نفرت نسبت به خود و طرف این 

رابطه و احساسات دیگری چون دورویی و تحت سلطه بودن است. در راستای این احساسات 
ی . در واقع با توجه به ویژگآیدبه وجود میگرانه، آرزومندانه و خشمگینانه افکار سرزنش

، روابط مبتنی (0999  ریس و شیور،است )مبتنی روابط صمیمانه که بر خود افشایی و اعتماد 
ی مقابل روابط صمیمانه است. در این روابط احساسات و افکار واقعی بر رودربایستی نقطه

واقعی که  کندیم دشود و به جای آن فرد ظاهری را وانمودر رابطه به اشتراک گذاشته نمی
رشدی  و شودینمو صادقانه نیست. بنابراین در بافت این رابطه حمایت و محبت رد و بدل 

از طرفی به دلیل عدم ابراز هیجانات واقعی، شرایط  (.0220، 0)براوندر آن وجود ندارد 
؛ به دلیل اینکه ما به افرادی که هیجاناتشان با شرایط همخوان شودینماعتماد در رابطه فراهم 

را  یلیمیب یهانشانهطرف رابطه در این شرایط  (.0204)مرار،  میکنینمنیست، اعتماد 
. چون ندیبیمی خود ، اما همزمان تسلیم شدن فرد مقابل را در برابر خواستهکندیمدریافت 

کفاشی و آزاده . شودینم، اعتماد هم ایجاد دیآینمی صداقت به وجود در این رابطه، تجربه
عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان اعتماد اجتماعی در بین اعضای نیز در تحقیق ( 0399)
 با هدف دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی چنین استنباط کرد که از میان یعلمئتیه

 اجتماعی نام یهانظامعوامل اعتماد سه نوع اصلی وجود دارد. نوع سوم اعتماد که اعتماد به 
صراحت است.  ،. یکی از این عوامل معرف اعتمادشودیم، با شش معرف مشخص ردیگیم

این محققان صراحت را شرکت دادن دیگران در اطالعات، عقاید، افکار و احساسات تعریف 
های درونی خود را نسبت به که فرد از طریق آن افکار، احساسات، ترس و تردید کنندیم

ی هایی چون رودربایستمحققان برای سنجش صراحت از شاخص. این کندیمدیگران بیان 
  .نداکردهگفتن چیزی به دیگران استفاده  صراحتبه، یعنی ییگوکرو نداشتن 

حتماالً ا نیاز طرف مقابل در رابطه، یطرفهکیروابط مبتنی بر رودربایستی و ارضای 
ه طرف ک یارابطه. کندیمفراهم  ییجوسلطهنامساوی و مبتنی بر  یارابطهشرایط را برای 

قرار دارد و فقط در پی آن است که  ی صمیمیتخودمحورانه رشدی یدر مرحله گرسلطه
ی رشدی در این مرحلهفرد  (.0220)براون، ش را از طریق طرف مقابل ارضا کندهاینیاز

ر دی صرف است و اشتراکی در رد و بدل کردن عواطف وجود ندارد. گیرنده صمیمیت،

                                                           
1. Brown  
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طرف  ،یفتگیخودشعاشق با نیز چنین حالتی وجود دارد. فرد  بستبنی روابط عاشقانه
که  ندکمیدر این رابطه، خود را متقاعد  استثمارشدهفرد . کندیمی خود را استثمار رابطه

حفظ رابطه ارزش تالش و زمان گذاشتن دارد. این آن چیزی است که دوسوگرایی گفته 
و  افتدمیگیر  و، ابیندمیسازنده و ویرانگر ماندن در رابطه را  هایجنبه. فرد همزمان شودمی

گاهی ماندن در این  (.0200از رابطه خالص شود )اکواالگو،  تواندنمیما ، اشودمیفلج 
میمیت ن مسئله نیاز به صگاهی همیروابط به دلیل تمایل به حفظ وضع موجود و ثبات است. 

 (.0222)بنت،  دهدیمقرار  الشعاعتحترا 
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