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Abstract 
Ru-dar-baysti is one of the cultural Iranian etiquette; a feeling of shyness and 

embarrassment related to saving face that occurs when individuals have 

respect for other party. The current study intended to identify the ru-dar-

baysti-based phenomenal experiences of women with low intimacy in 

marital relationships. To conduct this research, a qualitative approach with a 

phenomenological method was employed. Participants included 14 women 

with low marital intimacy who were selected through purposive sampling 

method and snowball strategy with using Intimacy Scale (IS) developed by 

Walker and Thompson. Data collection was done through semi-structured 

interviews. The interviews were recorded and transcribed verbatim. Data 

were analyzed using Colaizzi's phenomenological analysis method. Analysis 

of rudarbaysti-based phenomenal experiences of women with low intimacy 

in marital relationships led to extraction of 11 main themes: Participants' 

perceptions of the concept, Areas of occurrence, Reasons for rudarbaysti 

from the perspective of subject, How of rudarbaysti occurrence, Cognitive, 

Emotional, Relational, Physical-psychological consequences of rudarbaystis, 

Positive consequences, Effective factors on quitting, and Consequences of 

quitting rudarbaysti. The findings of the present study showed that 
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rudarbaysti occurs for different reasons and dimensions of the women's 

intimate relationships with their husbands and in various forms and the 

occurrence of this phenomenon and quitting it causes a range of positive and 

negative consequences. It is suggested that according to the results of this 

study, a plan be developed to acknowledge and assess the type of couples' 

interactions and to formulate appropriate interventions in the process of 

couple therapy in a cultural context. 

Keywords: Over-Politeness, Intimate Relationships, Couples, Cultural 

Psychology, Culture. 
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زنان با  یدر روابط زوج یستیبر رودربا یمبتن یداریتجارب پد

 نییپا تیمیصم

 ی، تهران، ایرانارشد مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبائ یکارشناس  اقبال  الیناز

  

 ی، تهران، ایرانگروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائ اریاستاد  عتمداریشر هیآس
 

 ی، تهران، ایرانگروه مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائ اریاستاد سنگده  یجواد خداداد

  چکیده
رویی و خجالت، مرتبط با حفظ وجهه  یکی از آداب فرهنگی ایرانیان، رودربایستی است: نوعی احساس کم

 باهدفپژوهش حاضر . خورد یم چشم به، اند قائلافراد احترام زیادی برای طرف مقابل  که یمواقعکه در 

پایین انجام شد. در این پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت شناسایی تجارب 

زن با  41کنندگان شامل  پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده گردید. مشارکت

برفی؛ با استفاده از  گلولهی هدفمند مالکی و ریگ نمونهروش  قیاز طرکه  صمیمیت زوجی پایین بودند

انجام گرفت و  افتهیساختار مهینصاحبه از طریق م ها دادهمقیاس صمیمت زناشویی انتخاب شدند. گردآوری 

استفاده از روش تحلیل پدیدارشناختی  با ها دادهسازی گردید.  ها واژه به واژه پیاده صوت مصاحبه

وتحلیل شد. تحلیل تجربه پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی  ای کالیزی تجزیه مرحله هفت

ادراک اند از:  مضمون اصلی گردید که عبارت 44زنان با صمیمیت پایین منجر به استخراج 

کننده،  های بروز، دالیل رودربایستی از دید افراد تجربه کنندگان از مفهوم رودربایستی، حوزه مشارکت

-یجسمانپیامدهای زوجین،  یا رابطهپیامدهای عاطفی، پیامدهای  پیامدهای شناختی،حوه بروز، ن

ی پژوهش حاضر نشان ها افتهو نتایج کنارگذاشتن رودربایستی. ی مؤثرمثبت، عوامل  ، پیامدهایشناختی روان

 در و همسرانشان با زنان صمیمانه روابط از مختلفی ابعاد در و متفاوت دالیل به رودربایستی داد که پدیده

 پیامدهای از طیفی ایجاد موجب آن کنارگذاشتن نیز و پدیده این رخداد و دهد یم رخ متنوعی یها قالب
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ای تدوین گردد تا در  با توجه به نتایج این پژوهش برنامه شود یم. پیشنهاد گردد یم آنان برای منفی و مثبت

و مداخالت  قرارگرفتهو ارزیابی  موردتوجهمالت زوجین ی در بستر فرهنگی، نوع تعادرمان زوجفرایند 

 متناسب انجام گیرد.

  .فرهنگ ،یفرهنگ یشناس روان ن،یزوج مانه،یتعارف، روابط صم :ها واژهکلید
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 مقدمه 

ساالن که  تحقق نیازهای عاطفی و امنیت بزرگ منظور بهترین رسوم اجتماعی  یکی از مهم

 فرد منحصربه(. ازدواج فرصتی 4931همواره تأکید زیادی بر آن شده، ازدواج است )آذر، 

یفیت رابطه زوجی، اساس عملکرد جسمی و کیمیت است. صمبرای برآوردن نیاز افراد به 

یشتر بامروزه (. 1004، 4روانی کل اعضای خانواده در آینده است )گریف و ملهرب

 عنوان بهنداشتن ارتباط صمیمانه و عاشقانه را  ی داوطلب مشاوره و درمان،ها زوج

، شان یاصلخواسته  عنوان بهی صمیمانه را ا رابطهمشکل و نگرانی خود و داشتن  نیتر یاصل

است و نظر  متفاوتکه تعریف رابطه صمیمانه از دید افراد مختلف  هرچند. کنند یممطرح 

صمیمی بودن و  یها روشو حتی دیدگاه و انتظارات مردان و زنان در مورد  ها ساناناغلب 

 ها زوج(، اما صمیمیت برای همه 4100، زاده ییثناگوآن با یکدیگر تفاوت دارد )میزان 

دارد  بخش تیرضابوده و همبستگی مستقیمی با رابطه مثبت و  رابطهاصلی  موضوع

یکی از  5(، صمیمیت1041) 1بنا به تعریف باگاروزی (.4331، 9؛ هلر و وود1003، 1)پراگر

نیازهای انسان است. صمیمیت فقط یک آرزو و یا یک خواسته شخصی برای  نیتر یاساس

ی دارد و در بستگ دلاحتیاجات بشر به بقا و  نیتر یادیبنداشتن چیزی نیست، بلکه ریشه در 

. هسته اصلی این ردیپذ یمتبلور رشد، پختگی، تمایزیافتگی، ارتباط، تماس و نزدیکی بدنی 

فرایند، شناخت، درک و پذیرش طرف مقابل، همدلی با احساسات او و قدردانی از دیدگاه 

 وی نسبت به جهان است. فرد منحصربه

 ریتأث تحتنیازها  کردن برآوردههای مختلف  (، روش4931ی )ارمکبه تعبیر آزاد 

فرهنگ  ریتأثتواند تحت  رسد که نیاز به صمیمیت نیز می گیرد. به نظر می فرهنگ قرار می

از  است یا مجموعه، در اصل شناختی روانامر  مثابه بهقرار گیرد. بنا به تعریف وی، فرهنگ 

ی مختلف برای برآورده کردن نیازها، حل مسائل و سازگاری انسان با محیط ها روش
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ی سنتی حل ها روشکه فرهنگ شامل  دیافزا یم به نقل از فورد بیرونی. او همچنین

یرش موردپذبودن،  زیآم تیموفق به علتکه  ردیگ یبرمیی را در ها پاسخمشکالت است و 

 است. شده آموختهی ها حل راهخالصه، فرهنگ شامل  طور بهد. ان قرارگرفته

 از طریقخاص رفتاری، و الگوهای  ها ارزشدر فرهنگ ایرانی نیز باورها، انتظارات، 

. در این میان باورهای اشتباه و غیرمنطقی نیز شود یماز نسلی به نسل دیگر منتقل  ها خانواده

ترجیحات  صورت بهو  دهد یموجود دارد که احساسات و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار 

موجب آشفتگی و  تواند یم، نشدنشانصورت برآورده  که در دیآ یدرمضروری افراد 

ی ها ارزشو  ها قاعده ازآنجاکه(. 4913ی، آباد عیشفرشیدی، قدسی و )اضطراب شود 

اجتماعی بر فرایند ازدواج و تشکیل خانواده عمیقاً تأثیرگذار هستند، بهتر است به -فرهنگی

اجتماعی خودش بپردازیم -بررسی موضوعات مربوط به ازدواج در درون بافت فرهنگی

 (.1041، 4)والتر

در زندگی ایرانیان ابعاد بسیار  است که حفظ وجهه یکی از آداب فرهنگ ایرانیان،

با پدیده حفظ  است. مفهوم رودربایستی ختهیآم درهمزیادی دارد و اغلب با مفهوم احترام 

رویی و خجالت، در  (؛ نوعی احساس کم1010، 1بیمن) وجهه ارتباط نزدیکی دارد

 نژاد فرخترجمه ؛ 4331)کوتالکی،  اند قائلافراد احترام زیادی برای طرف مقابل  که یمواقع

یا بودن، حالت ح مأخوذبه(، رودربایستی را شرم و حیا، 4911دهخدا ) (.4931و جلیلیان، 

شرم از گفتاری یا انجام کرداری به مالحظه حرمت شخص حاضر که این گفته یا کرده 

( در پژوهشی که به 1009) 9صحراگردکرده است.  خالف حفظ احترام اوست، تعریف

فارسی  در زبان و فرهنگ ی مفهوم ادبها یژگیوعوامل فرهنگی مؤثر در  لیوتحل هیتجز

که یکی از این  شود یمکه در این فرهنگ، تعارف ابعاد وسیعی را شامل  دیگو یم، پرداخته

که  است دهیرسبه این نتیجه  ابعاد رودربایستی است. او با جستجو در ادبیات انگلیسی،

ی که واژگان ایرانی هست و در زبان انگلیسی، -مخصوص فرهنگ اسالمی« رودربایستی»
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در تمام روابط و در  قاًیعمرودربایستی و تعارف  .شود ینممعادل آن باشند، یافت  قاًیدق

(. 1010، 1، ماکاروا و پورمحمدیa1014، 4کلیه ابعاد زندگی ایرانیان جریان دارد )شبیری

گیری  های تصمیم ( یکی از چالش4933) پژوهش مصدق راد، تاجور و طاهری مثال عنوان به

. در تحقیقی دیگر اند دانستههای بهداشتی و درمانی را رودربایستی  مدیران زن در سازمان

 شده( دریافتند که رودربایستی یکی از عواملی است که باعث 4935) جو ینیحسو  رعربیم

ترم نمرات خود را تغییر دهند. ازآنجاکه در این روند فرد  ی فنی در پایانها رشتهبود اساتید 

احساسات و افکار واقعی و صادقانه او در رابطه  دهنده نشانکه  کند یمتظاهر به رفتاری 

کند. با توجه به اینکه خصوصیت  ی عاری از صمیمت را تجربه میا رابطهوی  تاًینهانیست، 

 افشایی عاطفی و پاسخگویی مسئوالنه شریک عاطفی ت صمیمانه بر دو بعد خودتعامال

به قطب  تواند یم(، روابط مبتنی بر رودربایستی 4311 ،9ریس و شیور)متمرکز است 

ی پویا و در مسیر رشد و مبتنی ا رابطهمخالف روابط صمیمانه تبدیل شود و در این حالت، 

تجربه افراد در موقعیت  نیتر یاصل، برآن هعالو. ردیگ ینمبر حمایت عاطفی شکل 

( و نهایتاً b1014گرفتن در آن موقعیت )شبیری،  قراررودربایستی، احساس عدم تمایل به 

. این مسئله در شوند یمانجام دادن کار یا رفتاری است که افراد ناگزیر به انجام آن 

 (.4931)شریعتمدار،  انجامد یمبه انزجار افراد از یکدیگر  درازمدت

های بسیاری که در خصوص صمیمیت و اهمیت نقش آن در ارتباط  علیرغم پژوهش

موفق زوجین و رضایت از زندگی صورت گرفته است، ازآنجاکه دیدگاه افراد 

، ها تیاولوی فرهنگی متفاوت افراد ها بافتی زیادی با فرهنگ جامعه دارد، در دگیتن درهم

های رایج در برخی از  تفاوتی از ازدواج دارند. یکی از پدیدهی مها خواستهنیازها و 

تأثیر آن بر روابط  تاکنونایرانیان، تعارف و رودربایستی است که  جمله من ها فرهنگ

ی فرهنگ بر روی صمیمیت و نقش پراهمیت سزا به ریتأثزوجین مغفول مانده. با توجه به 

پیشگیری از روند رو به  منظور بهو  ها خانوادهآن در رضایت زناشویی، پایداری و ثبات 
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ی برخوردار ا ژهیودر کشورمان، انجام پژوهش حاضر از اهمیت  ها خانوادهرشد فروپاشی 

است. لذا این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که تجارب پدیداری مبتنی بر 

 چگونه است؟رودربایستی در روابط زوجی زنان دارای صمیمیت پایین با همسر، 

 روش پژوهش

در پژوهش حاضر از روش پدیدارشناسی استفاده گردید. هدف پژوهش پدیدارشناسی، 

در همان موقعیت خاص  آن راافراد  که یطور به هاست دهیپدتوصیف صریح و شناسایی 

جامعه پژوهش شامل زنان متأهل ساکن تهران با صمیمیت زناشویی پایین  .کنند یمتجربه 

بود که پدیده رودربایستی را در روابط صمیمانه با همسر خود تجربه کرده  4933در سال 

از روش گلوله برفی  زمان هم طور بهشیوه هدفمند از نوع مالکی بود و  بهگیری  نمونه بودند.

 41ی موردنظر استفاده شد. با استفاده از این روش، ها نمونهنیز جهت سهولت دسترسی به 

 عبارت ها مالکی پژوهش را دارا بودند، انتخاب شدند. این ها مالک که یافرادنفر از 

( در حال 1( حداقل دو سال از زمان ازدواجشان گذشته باشد. 4بودند از زنان متأهلی که: 

( در مقیاس صمیمت واکر و تامپسون 9حاضر با همسر خود در حال زندگی باشند. 

 یها مالکباشند.  کرده کسبا ( ر1از نقطه برش )عدد کمتر از  تر نییپا(، نمره 4319)

ی شدید جسمانی یا ها یماریبوجود اختالالت و ( 4خروج از پژوهش عبارت بودند از: 

 45پرسشنامه،  11از مجموع ( عدم تمایل به ادامه مشارکت فعال در پژوهش. 1روانی. 

نفر از آنان حاضر به انجام مصاحبه  41از میانگین داشتند که  تر نییپای ا نمرهپرسشنامه 

 شدند.
 در پژوهش کنندگان مشارکتی شناخت تیجمعاطالعات  .1جدول 

کد 

 کننده مشارکت

 مشخصات

مدت  شغل تحصیالت سن

 ازدواج

تعداد 

 همسر خانم همسر خانم همسر خانم فرزندان

 کارشناسی دیپلم 11 51 1
مربی 

 یوگا
 0 44 حسابدار

 1 14 بازنشسته دار خانه سیکل دیپلم 15 53 2
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کد 

 کننده مشارکت

 مشخصات

مدت  شغل تحصیالت سن

 ازدواج

تعداد 

 همسر خانم همسر خانم همسر خانم فرزندان

 1 14 یساز آپارتمان دار خانه کارشناسی کارشناسی 15 15 3

 0 40 مهندس هنرمند کارشناسی کارشناسی 93 10 4

 9 95 بازنشسته آزاد دیپلم فوق دیپلم 15 51 5

 4 10 بیکار آزاد کارشناسی کارشناسی 53 13 6

 0 44 هنرمند هنرمند کارشناسی کارشناسی 15 13 7

 1 11 کارمند دار خانه کارشناسی دیپلم 50 14 8

 کارشناسی کارشناسی 91 15 9
مربی 

 یوگا
 4 41 کارمند

 ارشد کارشناسی کارشناسی 15 13 11
مربی 

 یوگا

مربی 

 یبدن تیترب
1 0 

 4 5 معلم معلم ارشد کارشناسی کارشناسی 90 15 11

 1 3 مهندس دار خانه ارشد کارشناسی کارشناسی 11 93 12

 4 9 نظامی دار خانه کارشناسی ارشد کارشناسی 94 11 13

 0 41 حسابرس دار خانه دکتری کارشناسی 15 11 14

 1/4 1/41 - - - - 1/51 11 میانگین

و بازه سنی  11 کنندگان مشارکتشود، میانگین سنی  مشاهده می 4طور که در جدول  همان

 سال بود. 14تا  9سال با بازه بین  1/41 ازدواجشانسال و میانگین مدت  15تا  15آنان بین 
 ها دادهی گردآور ابزارهای

  برای  4319در سال  1سؤالی توسط واکر و تامپسون 41این ابزار  :1مقیاس صمیمیت

و توسط  مقیاس مستقلی گزارش صورت بهمیزان صمیمیت در روابط زناشویی  یریگ اندازه

. ضریب پایایی این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ شد ترجمه( 4931ثنایی )

، نژاد ینوابدر پژوهش اعتمادی،  .شد گزارش( 4319توسط واکر و تامپسون ) 31/0تا  34/0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Intimacy Scale (IS) 

2. Walker A. J. & Thompson L. 
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دفی تصا طور بهزوج در شهر اصفهان که  400( پرسشنامه بر روی 4915احمدی و فرزاد )

 به دست 31/0انتخاب شده بودند، اجرا و ضریب اعتبار کل مقیاس با روش آلفای کرونباخ 

. محاسبه ضریب اعتبار با حذف باشد یمپرسشنامه  قبول قابلآمد که حاکی از اعتبار 

تأثیر محسوسی در ضریب  ها هیگواز  کدام هیچداد که حذف  نشاننیز  ها هیگو تک تک

 1)هرگز( تا  4ی لیکرتی از ا درجه هفتدر طیف  سؤال را 41 یآزمودناعتبار ندارد. 

جمع نمرات سؤاالت و تقسیم آن بر  از طریق. نمره آزمودنی کند یمی گذار نمره)همیشه( 

است که نمره باالتر نشان صمیمیت بیشتر  1تا  4. دامنه نمرات بین شود یمحاصل  41عدد 

 .است شده  رفتهگ درنظر 1است. نقطه برش در این مطالعه، نمره 

 :مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. چند  از طریق ها دادهی گردآورشیوه اصلی  مصاحبه

نمونه از سؤاالت مصاحبه بدین گونه بود: رودربایستی را از دیدگاه خودتان تعریف کنید. 

آید که احساس کنید در موقعیت رودربایستی قرار  مشخص یادتان می طور بهآیا زمانی را 

با همسرتون گفتگو  یراحت بهدر مورد احساسات و افکار خودتون  دیتوان یم؟ آیا دیا گرفته

طور مشخص در چه  به ین؟دار یستیکه با همسرتون رودربا ینحال احساس کرد تابهکنید؟ 

 ین؟حرفتون را به همسرتون بگ یشهروتون نم ینبوده که احساس کرد یموارد

 روش اجرا

سؤالی واکر و تامپسون پس از ارائه  41برای اجرای این پژوهش، ابتدا مقیاس صمیمیت 

توضیحاتی در مورد هدف تحقیق و در صورت رضایت برای مشارکت، در اختیار زنان 

حداقل دو سال از ازدواجشان گذشته بود و با همسر  4933ساکن تهران که در سال  متأهل

درخواست شد که بعد از پر کردن  ها آناده شد و از خود در حال زندگی بودند، قرار د

پرسشنامه و ارسال آن، لینک پرسشنامه را در اختیار زنان آشنای دیگری که شرایط ورود به 

و حاضر به مشارکت در این پژوهش هستند، قرار دهند. بر اساس  باشند یمپژوهش را دارا 

ها، به تلفن همراه افراد دارای شرایط انتخاب پیامی ارسال و زمانی برای انجام  پرسشنامه

ی ریگ همهبا دوره  ها مصاحبهی زمان هم علت بهمصاحبه هماهنگ و در وقت مقرر انجام شد. 
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تماس تصویری و سه مصاحبه  صورت بهحبه کرونا، فقط دو مصاحبه حضوری و نه مصا

تماس تصویری یا  صورت بهصورت تماس تلفنی، مابقی  علت مشکالت اینترنت، به دیگر به

بود  افتهیساختار مهیندقیقه بود. شیوه مصاحبه  11تا  11ها از  انجام شد. مدت مصاحبهتلفنی 

قی مثل رازداری و محرمانه و بعد از ایجاد رابطه اولیه و توضیح اهداف پژوهش، موارد اخال

رضایت برای ضبط  و کسبی نام جا بهبودن اطالعات و استفاده از کد در گزارش پژوهش 

و سپس تجربه و نظرشان در مورد  کنندگان مشارکتشناختی  مکالمات، اطالعات جمعیت

 ی شد.ساز ادهیپ ها مصاحبهموضوع پژوهش سؤال شد. سپس رونوشتی از فایل ضبط شده 

 ها دادهلیل روش تح

از روش کالیزی استفاده شد. مطابق با روش کالیزی، برای رسیدن  ها دادهتحلیل  منظور به

 شده ضبطی ها مصاحبهبه این شرح طی شد. ابتدا در پایان هر مصاحبه،  به هدف هفت گام

، حداقل ها آندرک تجربه و احساس  منظور بهنوشتاری پیاده شد و  صورت بهکلمه به کلمه 

 که یاطالعات، شان تجربهاز  کنندگان شرکتی ها فیتوصدو بار مطالعه شد. پس از مطالعه 

با پدیده رودربایستی در رابطه صمیمانه زوجین تحقیق مرتبط بود، مشخص شد. در مرحله 

، سعی شد شده بود مشخص ها مصاحبهدر  قبالًیافتن معانی عبارات مهمی که  منظور بهسوم، 

معنی و بخش اصلی و محوری تجربه فرد در  کننده مشخصجمله یک مفهوم که که از هر 

ی شود. بعد از پیدا کردن کدگذارارتباط با رودربایستی با همسرانشان بود، استخراج و 

ها  با جمالت اصلی بررسی و از درستی ارتباط بین آن شده افتهکدهای اولیه، ربط معانی ی

 شده استخراجشکیل دسته مضامین فرعی، مفاهیم ت منظور بهاطمینان حاصل شد. سپس 

 منظور بهی شدند. در مرحله پنجم، بند گروهمشابهت مفاهیم،  بر اساسمطالعه و  دقت به

ی که ساختار پدیده تر یکلی ها گروهی از پژوهش، نتایج یکپارچه و تر جامعتوصیف 

، تحت عنوان مضامین اصلی ساخته شد. در مرحله ششم دادند یمرودربایستی را شکل 

 یا هستهادراکی جامع، روشن و تا حد امکان بدون ابهام از تحقیق، تحت عنوان مضمون 

در  کنندگان مشارکتی هست، نظر اعتباربخشیتاً در مرحله پایانی که مرحله نهاارائه شد. 

در هوم رودربایستی پرسیده شد و از مف شان باتجربهنهایی  شده انجاممورد مطابقت توصیف 
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 .قرار گرفتیدنظر تجدلزوم، مورد  صورت

و قابلیت  1ییدپذیریأ، ت4اعتبار یتپژوهش، از سه مالک قابل یفیتک نیجهت تأم

کنندگان با  اعتبار، تالش شد تا مشارکت یت. جهت کسب قابلیداستفاده گرد 9اطمینان

 یزمحتوا، از پنل خبرگان و ن ییعالوه، جهت روا انتخاب شوند؛ به یاتحداکثر تنوع تجرب

کنندگان استفاده شد.  توسط مشارکت ارشگز ها و مطالعه رونوشت مصاحبه ینیبازب

و  یسهمقا یو پژوهش ینظر یشینهبا پ ها یافته یج،نتا ییدپذیریأبرآوردن مالک ت منظور به

کوشش به عمل آمد تا  یزن یناناطم تی. در مورد مالک قابلیدواقع گرد یینمورد تب

 .رددگ یحصورت شفاف و مستند در متن گزارش تشر به یقتحق یندهایفرا

 مالحظات اخالقی پژوهش

ی از آن در هر زمان ریگ کنارهبرای شرکت در پژوهش یا  کننده شرکتتفهیم آزادی 

ی بخش نانیاطمدر خصوص ضبط صدا و همچنین  تشانیرضا، کسب ها آناحترام به  منظور به

در زمینه اصل رازداری و محرمانه ماندن هویت و اطالعات شخصی انجام  کننده شرکتبه 

 شد.

 ها افتهی

تحلیل پدیدارشناختی تجربه زنان از رودربایستی در روابط صمیمانه با  نتایج حاصل از

 از مختلفی ابعاد در و متفاوت دالیل به رودربایستی همسر حاکی از آن است که پدیده

 پدیده این رخداد و دهد یم رخ متنوعی یها قالب در و همسرانشان با زنان صمیمانه روابط

 آنان برای منفی و مثبت پیامدهای از طیفی ایجاد موجب آن کنارگذاشتن همچنین و

مضمون اصلی  44مضمون فرعی و  91کد اولیه،  31تحقیق،  سؤالدر پاسخ به  .گردد یم

 1در جدول  ،کنندگان مشارکتاز  یا گفتهبندی جامع مفاهیم و نمونه  دست آمد. طبقه به

 آمده است.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Credibility 

2. Confirmability 

3. Dependability 
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 نتایج تحلیل پدیدارشناختی تجربه زنان از رودربایستی در روابط صمیمانه با همسر .5جدول 

 مضامین اصلی مضامین فرعی کنندگان عبارات مشارکت

بیان نکردن اون حسی که ازت سؤال میشه یا خواسته میشه ولی : »7کد 

اون  یکن یو فکر م یکن یتو به دلیل اینکه مالحظه طرف مقابلت رو م

 .«یبگرو  ات یواقع حسی تون ینم، ناراحت میشه

ادراک منع و 

 بازداری
ادراک 

کنندگان از  مشارکت

که  های دورتر ندارم. نه این من معموالً رودربایستی با آدم» :12کد  مفهوم رودربایستی

 «ندارم اصالً، ولی کمتر دارم.

بستر و پایداری 

 رخداد رودربایستی

توی مسائل جنسی آره من خیلی رودربایستی داشتم که االن : »5کد 

هایی میبینه. میبینه مغزش  کنم مثالً آدم یه چیزایی میخونه، فیلم فکر می

 «موقع چقد بسته بود.اون 

گفتگو در مورد 

 تمایالت و نیازها

 های بروز حوزه

 رودربایستی

 از ترس چون سختههام  خواسته از بعضی و عالقه ابراز مورد در: »1کد 

 «دارم. شنیدن نه و شدن طرد و شدن رد

گفتگو در مورد 

 نیازهای عاطفی

 همسرم یدادنا در مورد هدیه مثالً این اواخر چندین بار هدیه: »7کد 

بگم بابا تو هدیه قبلی هم بمن ندادی  شد یبه تعویق افتاد و من روم نم

 .«داد ییم سفر میریم فالن جا هی وعده مرهی وعدة اینکه می

گفتگو در مورد 

 عالیق و نظریات

تحت فشار  یلیبا شوهرم خ یمسائل مال یمواقع تو جور ینا»: 6کد 

هم که  ییها وقت یه. کنم یم یستیرودربا که ینبه خاطر ا گیرم یقرار م

اصالً  کنه یباز کار خودشو م ینا یگمم یمن هرچ یدهبابا چه فا یگمم

 «.کنم یم یستیواقعاً رودربا ییها وقت یه یول زنم یحرفشو نم

گفتگو در مورد 

 ها ناامنی

 یسهمن را با مادر خودش مقا یشونکه ا کردم یمن فکر م» :11کد 

 یگمکه من م ینو ا یدونهنسبت به من م یو مادرش رو زن کاملتر کنه یم

عنوان  من رو مثالً به ینکها ی. برازنم یبچه رو نگه دار، در واقع دارم غر م

همسرم  یشترکه ب ییها تیمسئول ینکه مثالً بخاطر ا ینهزن غرغرو نب یک

 «.زنم یزن هستش، غر م یفهمادر هستش، وظ یفهوظ کنه یفکر م

 بر همسرتمرکز 

دالیل رودربایستی از 

 کننده دید افراد تجربه

تنده. سر یک بحث  هاشون اخالقخانواده همسرم خیلی : »13کد 

این  اصالً کوچیک، یهو همسرم زنگ زد که بابا مامانش اومدن. .....

چیزا تو خانواده خودمون نبود که بیان و جر و بحث بشه و اینا. از این 

که  شدش یمکشیده نشه، باعث  ها خانوادهجهت، اینکه موضوع به 

 «حرفامو نگم.

اجتناب از پیامدهای 

 منفی

 یینهاعتماد به نفسم پا ینقدرکه ا دونستم یخودم رو مقصر م»: 11کد 

 ینکه از همسرم بزرگتره، حساس بشم و ا یخانم یککه مثالً نسبت به 
 ی شخصیها ضعف
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 مضامین اصلی مضامین فرعی کنندگان عبارات مشارکت

هام رو نتونم  خواسته ینجوریباعث بشه از خودم بگذرم و ا یتمحساس

 «بگم.

 یسخته برا گفتم یه نمینکا یحت کردم یتحمل م یلیخ یلاوا»: 6کد 

حرفا رو از  نیتر ربط یکنم و ب مدت تعامل یتو طوالن یمن با مامان بابا

متقابل خواهد  یلیخب خ کردم یاونا بشنوم. باز اون ارزشه هست. فکر م

تبادل  یهاون هم با مادر و پدر من اون کارو بکنه. انگار داشتم  یدبود شا

 .«کردم یم

 کسب مزایا

با اون عدم صداقت چرا  گه یکه راستش رو که نم دونم یم»: 12د ک

 یزایچ یسر یه یالک ینجوریبرام هم یکی یسمروبرو بشم؟! چرا مثالً وا

 دونم یخودش درست کرده رو بخواد بهم بگه که م یبرا یشاز پ

 ی. برایست. راست نیستکه اصالً درست ن یزاییهچ یهاش اصالً  همه

 «.یگمنم ینهم

 ریتأثناامیدی از 

 ین.... من پنج سال ایرهکه ازم فاصله بگ دمیترس یچون م» :11کد 

از  یمهست یکه مثالً راض کردم یرو داشتم و در واقع تظاهر م یستیرودربا

 «.مون یرابطه جنس

 اظهارات معکوس

 نحوه بروز رودربایستی
خونه  یبهش که( من تنها دوست ندارم شما بر گم ی)اصالً نم»: 13کد 

. یبچه رو دوست ندارم تنها ببر یا. یمبر ممامان، بابات. دوست دارم با ه

 «حالت خط قرمزه براش. یه یناا کنم یمثالً منم باشم... چون احساس م

 اجتناب

 دمیفهم ینم یداشت ول یبد رینفسم تأث اعتمادبهاون موقع رو »: 1کد 

بود که خب  ینکه داشت ا یریکار غلطه... در دراز مدت تاث ینا

که  یزایی. چیدی. تو خودتو از دست میرهم یننفس آدم از ب اعتمادبه

 «.یخواددلت م

 نارضایتی از خود

پیامدهای شناختی 

 رودربایستی

 یکیخودم با خودم  که ینا یانگار شده بودم فرد سوم به جا»: 6کد 

 خودمو گرفتم. یکیه ینا یبودم که مثالً جلو یگهنفر د یهباشم 
 دوسوگرایی

وقت  جمع شده، جمع شده، اون یآدم ه یتو یانباشتگ یهانگار  :6کد 

مختلف  یمختلف روزها یها ساعت یتو ها ینذهن آدم ا یتو یه

 «.نتتو ذه یادم یه ها ینهفته بعد ده روز بعد ا یه یگهد یها وقت

 نشخوار ذهنی

خودش رو  یه یدهشاخ و برگ م یدهبهش پروبال م یآدم ه»: 6کد 

اون راجع به  که ینبدون ا یدهآدم به خودش حق م ی. هکنه یم یهتوج

 «از خودش داشته باشه. یدفاع یهخودش ممکنه مثالً 

 حق به جانب بودن
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 یدهآدم به خودشه، ناد یاحترام ی. حس بیهحس بد یلیخ»: 1کد 

بود مجموعأ  ینا یرشهاشه.... تاث گرفتن خواسته یدهگرفتن خودشه، ناد

. یدوست دار یکه چ یدیخودتو از دست م یتشخص یواش یواش

 «دوست داره. یهمش تو اون چ یشیانقدر که محو م

 ینیب خودناارزنده

 پیامدهای عاطفی

رو که  یزیچ یهراحت باشه! بعد  یدخونه اش با یآدم مثالً تو»: 9کد 

آدم.  یستکنم؟! راحت ن یکار پنهان ینقدرا یدمن دوست دارم رو چرا با

لباس  یاش بخوا که همه نهیخونه آدم مثل آ یکه تو یکن یاحساس م

 «صاحبخونه رو بکنم. یترعا یدبا ینجا،! مثالً مهمونم من ایبپوش یرسم

ناگزیری و فقدان 

 خودمختاری

روابط  یکه اصالً چرا؟ تو جوریه ینا کنی یم یستیرودربا یوقت» :4کد 

چون رابطه  یدهرو م یدیبه آدم حس ناام یشترب یلیفکر کنم خ یکنزد

 «.یگهد یبگ یبتون یدکه تو با ییهجا یکنزد

خشم نسبت به همسر 

 و درماندگی

 مثالًیعنی حتی دیگه ؛ من هی بیشتر فاصله گرفتم ازش: »13کد 

که  گفتم ینمبا پسرم، اینم بهش  دمیخواب یممیومدم توی یه اتاق دیگه 

 مثالًبخوابیم.  میتر راحتما اونور  گفتم یم مثالًاین بخاطر رفتار توئه. 

. ولی تو ظاهرم گرفتم یماونور جامون بهتره. از درون باز باهاش فاصله 

 «باز یه بحث جدیدی درست نشه. مثالً ؛ کهدادم ینمنشون 

 آسیب به صمیمیت

 یا رابطهپیامدهای 

موضوع که چرا نگفتم از اول،  ینبابت ا یستمخب خوشحال ن»: 8کد  زوجین

 ینناراحت ا یکرد ول یشهنم یشمبار اومده و کار ینجوریا یگهاالن که د

واجب  یحد که مثالً خرجا ینموضوع هستم که چرا نگفتم ..... تا ا

ها  اگر که بچه یستتر ن واجب یخوردهکه  یزاییچ ی. ولیدهها رو م بچه

 «.یدمکه من م یدونهچون م یکنهن کارا رو براشون نمیبخوان، ا

حفظ موضع قدرت 

 مردانه

 یلیاون موقع تو قسمت گلوم خ کردم یمن احساس م»: 6کد 

 ینقدر.. ایرو بگم ول یزیچ یه خوام یکه م ینمثل ا یادیهانقباضات ز

 «گلوم. یبود تو یحس بد یلی. خیرونب یادمنقبضه نم

 پیامدهای جسمانی

-یجسمانپیامدهای 

روزها  ی. مثالً واقعاً بعضکنم یتازه دارم فشارهاشو حمل م»: 13کد  شناختی روان

بهم فشار  یلیبخورم بخوابم. خ یناو ا یازپامد یقرصا یناز ا یگهمجبورم د

 «.یادم

پیامدهای 

 شناختی روان

 یستیترن، اون بخش رودربا سالم یکه از لحاظ روان ییها آدم»: 4کد 

 یهخودمونه.  ینیاتورهایم یه. شبکنن یاستفاده م نشینی دلطرز  رو به

رو  یتشبا اون آدم مقابل، رعا یکه تو دار یظرافت و لطافت رفتار

رهایی از 

خودمحوری و 

 اهمیت به رابطه

 پیامدهای مثبت
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 یستیاز جنس اوناست..... اصالً رودربا کنی، یبهش توجه م کنی، یم

 یآدم بهتر کنی یاحساس م یدهاحساس قدرت بهت م ممثبت به نظر

حالت  یهخودت مثل  یها به خواسته یدیقدرم نچسب حاال اون یا یهست

 «.یدهبهت م طور یعرفان

 یستیمقدار رودربا یه. آگه یگهد یارهبه قول معروف عزت م»: 2کد 

مقدار به قول معروف  یهخب  ی،احترام بذار ی،رو نگ یزاییچ یه ی،کن

جاها  یلیهست که خ یزاچ یلیمثالً خ شه؟ ینم ینطورآدم. ا شه یم یزترعز

رو  یدو کلمه حرف بزنه همه چ تونه یم ده ی. آزار مکنه یم یتآدمو اذ

مثالً اون  کنه یم یستیرودربا زنه یحرف نم بینه یم یوقت یول یزهبه هم بر

اونجا  گه یرو م یهمه چ شه یم یداپ ینفر سوم یهدفعه  یه گه یکالمو نم

اتفاق  ینمثالً ا یگه. مده یبهش دست م یمثالً آدم خودش احساس خوب

 «خوب شد از جانب منم حرف زده نشد. یلیافتاد خ

حفظ انرژی و 

 سازندگی

 کنم یخورد نکنم، من فکر م یگهطرفو د یتتا اونجا که شخص»: 5کد 

نگه داشتن وجهه و احترام  یداشته باشه برا یستیرودربا یدتا اونجا آدم با

 یادآدم ز یدکه نبا دونم یم یگهد یفرد مقابل. آدم بچشه، شوهرشه هرچ

رو، اعصابش رو خورد  یتشخورد بکنه شخص یلیاون طرف رو خ

 «بکنه.

مراقبت از شریک 

 زندگی

که  یدمرس یجهنت ینا که داشتم، به ییها مشاوره ینا یتو» :11کد 

هم گفتم، حاال مثالً بعدش  یشوندارم. به ا یباالخره من هم حق و حقوق

 «مون خوب شد. کم رابطه یهکه 

 کسب آگاهی

بر  مؤثرعوامل 

کنارگذاشتن 

 رودربایستی

بود که بتونم رابطم رو حفظ  ینبخاطر ا گفتم یاگر با همسرم نم»: 1کد 

تا  یستارزش احترام جواب بده و قرار ن ینا ینکهداشتم به ا یدکنم و ام

 ییجا هیبودم  یدام ینکنه و به ا یداشکل ادامه پ ینمراعات به هم ینابد ا

 کنم ی... به خودم که نگاه میگهارزش درک بشه و درست بشه د ینا

 ینبرام داره ا یارزش یه یارابطه  یهبه  یدوارمکه ام یا صادقانه تا لحظه

هم برام  یسیرودروا یرهم ینکه اون از ب یوقت ی. ولکنم یکار رو م

 «.یشهتر م کمرنگ

تجربه پیامدهای 

 منفی

ترم. فکر  ترم هم مورد قبول هم محبوب ینجوریا کردم یفکر م»: 1کد 

 یلیخ گفتم یرو که م ام دهیمثالً عق یلاوا ینبهتره. بب ینجوریا کردم یم

نه  یدم. بعد دیهحاال واکنشش چ ینکهاز ا دمیترس یم یلینگران بودم، خ

 «برام جالب بود. ینا یذارهبهم م یشتریداره احترام ب

 بهبود ارتباط
نتایج کنارگذاشتن 

 رودربایستی
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( یران)خارج از ا یمبر ترسم یکه من م گفتم ینم یچوقتمثالً ه» :7د ک

مال رو شدن  یراخ یها جنگ ینآره و هم یگه. االن دیبش یتو الکل

 «.یگهد یزاستچ یناز ا یلیخ

 تضعیف ارتباط

 میتر آدم خوشحال زنم یحرف م یکه وقت نهیاالن تفاوتش تو آ»: 1کد 

اون موقع  ینخب بهتره؛ بنابرا یدم،انجامش م یوقت یشترهنفسم ب و اعتمادبه

 «کار غلطه. ینا دمیفهم ینم یداشت ول یبد رینفسم تأث رو اعتمادبه

 رشد شخصی

 یریگ جهینتبحث و 
هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان 

 در و متفاوت دالیل به نشان داد که رودربایستی ها افتهی یطورکل بهبا صمیمیت پایین بود. 

 و دهد یم رخ متنوعی یها قالب در و همسرانشان با زنان صمیمانه روابط از مختلفی ابعاد

 و مثبت پیامدهای از طیفی ایجاد موجب آن، کنارگذاشتن همچنین و پدیده این رخداد

از: ادراک  اند عبارتدست آمده  . مضامین اصلی بهگردد یم آنان برای منفی

های بروز رودربایستی، دالیل رودربایستی  کنندگان از مفهوم رودربایستی، حوزه مشارکت

کننده، نحوه بروز، پیامدهای شناختی، پیامدهای عاطفی، پیامدهای  از دید افراد تجربه

بر  مؤثرمثبت، عوامل  ، پیامدهایشناختی روان-یجسمانپیامدهای زوجین،  یا رابطه

 دربایستی و نتایج کنارگذاشتن رودربایستی.کنارگذاشتن رو

از مفهوم رودربایستی در  کنندگان مشارکتی پژوهش نشان داد که ادراک ها افتهی

. این ادراک در کند یمادراک منع و بازداری نمود پیدا  صورت بهروابط صمیمانه زوجین 

از ناراحتی همسر،  اجبار در انجام دادن یا ندادن کاری صرفأ برای پیشگیری صورت به، زنان

احساس وجود فیلتر یا  صورت بهاحساس ناتوانی و شرم از بیان احساسات واقعی و درنهایت 

صحراگرد  یها پژوهششد. این یافته با  داده  نشانی یا ابرازشان ریگ میتصممانعی بر سر راه 

( که رودربایستی 4931( و شریعتمدار )1041) 1(، ایزدی1049) 4(، شریفیان و بابایی1009)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sharifian, F. & Babaie, H. 

2. Izadi, A. 
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را نوعی احساس خجالت یا کمرویی و پنهان کردن احساسات، عالیق و تمایالت واقعی 

رودربایستی را در رابطه با  کنندگان شرکتبرخی  .باشد یم خوان هم، اند کردهخود عنوان 

در این  کننده شرکتزنان . بیشتر کردندافراد دور و برخی در رابطه با افراد نزدیک گزارش 

رخداد آن را  ها آنپژوهش رودربایستی را در ازدواج خود تجربه کرده بودند که برخی از 

همسو ( 1041. این یافته با پژوهش ایزدی )دانند یمی اولیه ازدواج خود ها سالمربوط به 

از  خصوص بهفرد رودربایستی را  شده عنواندر آن پژوهش  که یطور به باشد یم

. این یافته همچنین با پژوهش آشنا شده است، انتظار دارد ها آنبا  یتازگ به که یستاندو

که رودربایستی را به  باشد یم( همسو 4931و جلیلیان،  نژاد فرخ؛ ترجمه 4331کوتالکی )

و بعضی از  کنند یم برخوردکه در آن افراد با هم رسمی  دهد یمدوری نسبت  نسبتاًروابط 

ی دیگر بنا به تجربه زنانی که سواما از ؛ کنند یمرا از هم پنهان  شان یزندگابعاد خصوصی 

با همسرشان تجربه  رابطهاز ازدواجشان، همچنان رودربایستی را در  ها سالپس از گذشت 

. برخی از این زنان اظهار داشتند باشد یمی فوق ناهمخوان ها پژوهش، این یافته با کنند یم

این پدیده به سراغشان آمده  مجدداًز کنارگذاشتن رودربایستی، پس ا یزمان مدتکه حتی 

 دیگو یم( همخوانی دارد که 1010ی رودربایستی با پژوهش بیمن )ریپذ برگشتاست. این 

، اما کنند یمبسیاری از جوانان ایرانی تعارف کردن را قبول ندارند و از آن شکایت 

از نقش خانواده  یناش تواند یم ینا رسد یبه نظر م. دهند یمخودشان باز هم آن را انجام 

 یها هیبر اساس نظر یاز خانواده اصل یریباشد. الگوگ یتعامل یالگوها یده در شکل مبدأ

از  آکرمنمدل و  بوئنخانوادگی  یها نظامدرمان همچون  یکز بر خانواده اصلرمتم

از است که فرد  یینتب لباق (4931ترجمه دهقانی و همکاران،  ؛1040نیکولز، خانواده )

مثل نحوه  یدر رابطه با مسائل عاطف ژهیو را به یتعامل یالگوها، کردن یدرون یسممکان طریق

 .کنند یم یکسب و درونین از والد، به عواطف و احساسات یبخش تیاهم ی وابرازگر

. 4: باشد یمبروز رودربایستی در روابط صمیمانه زوجین  چهارحوزةمضمون بعدی، 

، ها آن. از پرتکرارترین ها یناامن. 1. عالئق و 9. نیازهای عاطفی، 1تمایالت و نیازها، 

، کالنترکوشه محمدصادقی ها پژوهشبود.  شان یجنسرودربایستی زنان در ابراز تمایالت 
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در راستای نقش  (4100) زاده ییثناگو( و 4931و همکاران ) قربانی( و 4931و نعیمی )

 یی،کرا، (4935) سامانی و برزگررضایت جنسی در رضایت و صمیمیت زناشویی، 

تأثیر  در رابطه با (4931) و همکاراننیازی  (4931) یاصالن ی و، سودانمهر خجسته

. شفر و باشد یم جهت همگفتگوی زوجین در صمیمیت و رضایت زناشویی با این مؤلفه 

که از افشای موضوعات صمیمانه  دانند یمی ا تجربه( صمیمیت را فرایند و 4314) 4اولسون

 1ی وارینگچندبعد. در رویکرد ردیگ یمبا طرف مقابل شکل  ها آن گذاشتن انیدرمو 

و خودافشایی زوجین  بودن یانگرب(، بعد دومی که با صمیمیت رابطه مستقیم دارد، به 4319)

 تمایالت و احساسات در رابطه اشاره دارد. و میزان ابراز افکار، عقاید،

، نیتر مانهیصمدر تبیین این یافته باید گفت که در رابطه زناشویی که یکی از 

 نیتر مهماست، گفتگوی صریح از  ها انسانو تأثیرگذارترین روابط بین  نیتر یخصوص

 نیتر ینهان توانند یم. زوجین در جریان گفتگو شود یمعوامل مؤثر بر این روابط شمرده 

و عالئق خود  ها ترساحساسات، هیجانات منفی و مثبت، تمایالت جنسی، باورها، تردیدها، 

را با طرف مقابل در میان بگذارند. حال چنانچه عاملی مانند رودربایستی مانعی بر جریان 

شاهد  احتماالًکه در این تحقیق نمایان است،  گونه همانگفتگوی راحت میان زوجین باشد، 

 بروز تعارضات جدی در رابطه خواهیم بود. تاًینهابود صمیمیت بین زوجین و کم

. تمرکز 4است که شامل  کننده تجربهدیگر، دالیل بروز رودربایستی از دید افراد  افتهی

. ناامیدی 5. کسب مزایا و 1ی شخصی، ها ضعف. 9. اجتناب از پیامدهای منفی، 1بر همسر، 

ی شخصی، با پژوهش شریعتمدار ها ضعفتمرکز بر همسر و . دو مؤلفه باشد یماز تأثیر 

 مورد چنان دیرباز از دیگران حال رعایت ایرانیان، ما فرهنگ . درباشند یم( همسو 4931)

ترجیح داده و در بیان احساسات واقعی خود  خود بر را دیگران گاهی که است بوده تأیید

زن در  ،کنندگان مشارکت. با توجه به گزارش اغلب میکن یمنسبت به دیگران رودربایستی 

همسر و یا به امید دریافت متقابل همان احترام و  داشتن دوستدلیل  بهابتدای ازدواج 

همسر را در جایگاه  خواسته یم. در حقیقت زن با این رفتار کرده یممنزلت، رودربایستی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Schaefer, M. T. & Olson, D. H. 

2. Waring E. M. 



 0410 زمستان|  22شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 211

جایگاه کند تا از این طریق کسب مافوق قرار دهد و وی را ملزم به رفتاری متناسب با آن 

که تعارف و رودربایستی را  باشد یم( 4311امتیاز کند. این یافته همسو با تحقیق بیمن )

، او دهد یمکه جایگاه باالتری به مخاطب  داند یمی پیچیده از رفتارهای کالمی ا مجموعه

؛ که به نفع خودش باشد کند یمو رفتارهای مشخصی را به فرد برتر تحمیل  سازد یمرا برتر 

در این مطالعه، با گذشت زمان و عدم دریافت  کنندگان مشارکتاما با توجه به گزارش 

و به جهت پرهیز از  شده لیتبدبه ضد خود  مرور بهپاسخ مناسب از شوهر، این ارزش 

ی شخصی و یا ناامیدشدن از دریافت احترام متقابل، ها ضعف واسطه بهپیامدهای منفی یا 

برای کنارگذاشتن  ییها تالشگاهی  ها آنیل به سکوت و اجتناب شده است. حتی تبد

، اما با بازخورد نامناسب از طرف مقابل مواجه شده و در نتیجه اند دادهرودربایستی انجام 

ی منجر شده است. نحوه بروز رودربایستی ریگ کنارهی، ناامیدی و تفاوت یبرودربایستی به 

واکنش معکوس در قالب بروز رفتار و احساسات خالف نیات قلبی صورت  در این زنان، به

در قالب شوخی و یا در مواردی تالش برای دوری گزیدن و  ها خواستهو درونی یا بیان 

گفت که این افراد  توان یمشد. در تبیین این یافته  دادهعدم مواجهه با همسرشان نشان 

با احساسات ناخوشایند خود و یا تصور پذیرفته طفره رفتن از مواجهه مستقیم  منظور به

و به  کنند یماستفاده  4یساز وارونهتوسط همسر، از مکانیسم  شان یواقعنشدن احساسات 

 .کاهند یماین طریق از فشار آن بر روی خود 

. رودربایستی باشد یمی این پژوهش ها افتهپیامدهای عاطفی رودربایستی از دیگر ی

ی، ناگزیری و فقدان نیب خودناارزندهر درازمدت، احساس زنان با همسرانشان د

خودمختاری، خشم نسبت به همسر و همچنین درماندگی به همراه آورده بود. باگاروزی 

یه اعتماد و پا گرفته بر شکل( صمیمیت واقعی بین همسران را فرایندی تعاملی، پویا، 1041)

 ها انساننیازهای دلبستگی  نیتر ییابتدادر  که داند یم ها انساناحترام و یکی از نیازهای مهم 

. ردیپذ یمریشه دارد و در رشد، پختگی، تمایزیافتگی، ارتباط، تماس و نزدیکی بدنی تبلور 

 اعمالی ،بدن( گیری و جهت نگاه، لمس :مثال عنوان به) یرکالمیغ ی، رفتارهانیعالوه بر ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reaction Formation 
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 تیمیشوند تا بر صم یکالم ییبا خودافشا همراهی و تیباعث تقو توانند میهستند که 

 .(4311، 4ترسونا)پد بگذارن ریرابطه تأث

 تواند یمگفت زمانی صمیمیت مابین همسران  توان یمتبیین مؤلفه عاطفی  منظور به 

قادر مختلف  یها تیموقعدر فضایی امن و بدون رودربایستی در  ها آنبرقرار باشد که 

باشند احساسات مثبت و یا منفی و افکار خود را بدون ترس از قضاوت، ارزیابی و تمسخر 

فعال و حمایت کالمی و غیرکالمی  دادن گوشطرف مقابل، بیان کنند و طرف دیگر نیز با 

 مشوق همسر خود باشد.

. 4، شامل کنندگان مشارکتی رودربایستی بین زوجین از دیدگاه ا رابطهپیامدهای 

آمدن موقعیت نابرابری قدرت در رابطه با  وجود بهصمیمیت زوجین و  دنید بیسآ

بوده است.  ها آنآمدن موضع قدرت مردانه برای همسران  وجود به. 1 متعاقباًهمسرانشان و 

( و 1001) 9، وارینگ و چلون(1005) 1لورنزو، برت و راوینپژوهشگران بسیاری همچون 

 ینیب شیپی همدالنه را از عوامل ها پاسخ(، خودافشایی و 1001) 1الکساندر و همکاران

. دانند یبخش مهمی از روند ایجاد روابط صمیمی مقوی برای صمیمیت زناشویی و  کننده

 هینظری شنهادیدر مدل پ در روابط تیمیصم رشد یرا برا ینقش اصل ییخودافشاهمچنین 

وسعت )تعداد  میبا تنظ توانند می افراد. کند یمایفا  ،(4319) 5لوریآلتمن و ت ینفوذ اجتماع

رابطه در  کی( بر تکامل ی)درجه ارتباط شخصیی شده( و عمق خودافشا ضوعات فاشوم

 بگذارند. ریتأث گرفتن، شکل حال

گفت چنانچه گفتگو و تعامل  توان یمبرای تبیین پیامدهای ارتباطی رودربایستی 

در فضایی  توانند یم ها آنشفاف و سازنده و بدون رودربایستی بین زوجین برقرار باشد، 

سازنده و بدون نگرانی و ترس از قضاوت شدن، به خودشناسی و شناخت متقابل از هم 

و شوهر  زنبرسند و از این طریق تعارضات زناشویی را کاهش دهند. گفتگوی مؤثر 
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آن  تبع بهو  کند یمایجاد احساس درک متقابل و شنیده شدن و دوست داشته شدن  موجب

ی اجتماعی در کنار هم پیدا ها تیفعالتمایل بیشتری برای گذران اوقات و تفریحات و 

ی زندگی کمبود گفتگو و مشورت در امور ها سالدر روند  که یزمان، متقابالًخواهد شد. 

تحت عنوان رودربایستی، حیا و  ها دگاهیدات، نیازها و جاری و در میان نگذاشتن احساس

ی ریگ فاصله تاًینهاشرم تکرار شده باشد، احساس بیگانگی نسبت به هم و سردی رابطه و 

 .ردیگ یمزوجین از یکدیگر شکل 

. باشد یم شناختی روان-یجسماندیگر در مطالعه حاضر، پیامدهای  شده ییشناسامؤلفه 

 متفاوتزنانی که در رابطه زوجی خود رودربایستی را تجربه کرده بودند، مشکالت 

این مشکالت را نتیجه  توان ینم هرچند که. کردند یمجسمانی و روانی را نیز گزارش 

 شان تجربههمراه با یادآوری و بازگویی  کنندگان مشارکتبالفصل رودربایستی دانست، اما 

. شواهد پژوهشی حاکی از این است که صمیمیت شد یماعی این عالئم نیز برایشان تد

و آسوده،  پور زارعزناشویی ارتباط مستقیمی با سالمتی جسمانی و روانی زوجین دارد )

 .(4933توکلی و جعفری،  ؛4935، ییو رضا ی، آموستزاده حاجی، سنگده یخداداد؛ 4930

انسان سیستمی جامع متشکل از  که نیاگفت با توجه به  توان یمدر تبیین این بخش 

، بقیه سیستم نیز درگیر بخشآمدن مشکلی در یک  وجود بهجسم، روح و روان است، با 

است که زوجینی که از ارتباطی پویا و صمیمی برخوردار نیستند و  یعیطب. شد خواهد

 نجسمشادارند، احساسات ناخوشایندی را گاهی در  همراه بهرا با خود  نشده حلتعارضاتی 

که  کنند یمتجربه  شناختی روانمشکالت  صورت بهدردهای جسمانی و گاهی  صورت به

ی که در ارتباط زنانبنابراین دور از انتظار نیست  دهد؛ یمرا کاهش  شان یسالمتکیفیت 

زوجی خود تجربه رودربایستی و صمیمیت پایین را دارند، دچار مشکالت جسمانی و 

 نیز باشند. شناختی روان

ی ها مؤلفهعالوه بر عوامل یادشده، پیامدهای مثبتی نیز برای رودربایستی گزارش شد. 

. مراقبت از شریک 9. حفظ انرژی سازنده و 1. رهایی از خودمحوری و اهمیت به رابطه، 4

یی گرا جمعزندگی، حاکی از پیامدهای مثبت رودربایستی هستند. با توجه به فرهنگ 
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ی نظیر احترام، تعارف، گذشت، ایثار و فداکاری از اهمیت درکشور ما، همواره خصوصیات

 شیازپ شیبقرارگرفته است. در این ساختار فرهنگی،  موردتوجهیی برخوردار بوده و سزا به

فضایل اخالقی، معنویت و احترام مورد تأکید بوده و در مقابل خصوصیات فردگرایانه و 

خودمحورانه دارای بار منفی بوده است. البته شاید بتوان گفت که زنان با استفاده از این 

 فشار سنگین ناشی از آن را در زندگی خواهند یمنوعی  معنابخشی مثبت به رودربایستی به

 حال نیدرع. کنند یمبیانی دیگر نوعی مکانیسم دفاعی توجیه را استفاده  کاهش دهند و به

بررسی ابعاد مثبت رودربایستی در رابطه زوجین، نیاز به تحقیقات بیشتری احساس  منظور به

 .شود یم

کنارگذاشتن رودربایستی در رابطه  این مطالعه، نتایج ناشی از یها افتهاز دیگر ی

. رشد 9. تضعیف ارتباط و 1. بهبود ارتباط، 4از  اند عبارت شیها مؤلفهکه  باشد یمزوجین 

رودربایستی توسط  گذاشتن کنارگفت پس از  توان یمتبیین این یافته  منظور بهشخصی. 

، بازکردن فضای گفتگو برای خودابرازی زن بازخورد مثبت گرفتنداشتن گوش شنوا، زن، 

تا ضمن حفظ حرمت و جایگاه  باشدم این تغییر از عوامل مهم تداو تواند یمتوسط شوهر 

، تمایالت و ها خواستههمسر در تناسب با مالحظات فرهنگی و اجتماعی جامعه، زن بتواند 

ی خود را در مورد موضوعات مختلف بدون احساس نگرانی و دغدغه در مورد ها دگاهید

رد رابطه رو به بهبودی پیامدهای ناشی از عدم پذیرش توسط همسر، ابراز کند. با این رویک

و در سایه مشورت، همدلی،  شود یمرفته، فضای گفتگو و تعامل بین زوجین ایجاد 

. در مقابل در مواردی کنند یمهمفکری و همسو شدن، زوجین نزدیکی بیشتری را تجربه 

به  تواند یمشدن اوضاع رابطه شده بود. این امر  تر خرابکنارگذاشتن رودربایستی منجر به 

شدن ادراک مرد در مورد همراهی همسرش، در فضای گفتگو و تعامالت  دار خدشه علت

. همچنین زن در بعضی موارد بدون رعایت حرمت و باشد جادشدهیااختالالتی  نشانیماب

ی گ مالحظه یبو با  باره کی بهجایگاه همسر و ساختارهای حاکم بر مناسبات اجتماعی، 

و بدون مقدمه شروع به خودافشایی و  دهد یمشوهر را در یک موقعیت غافلگیرانه قرار 

تا بدین وسیله رفتارهای منفعالنه قبلی و  کند یمو نظریات خود  ها خواستهابراز تمایالت، 
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 شودی شخصی خود را جبران کند. این تغییر رفتار ناگهانی، ممکن است باعث ها ضعف

به خود تلقی کرده و شروع به رفتار واکنشی کند که در پی آن  که همسر آن را توهین

زن تمایل  که یصورتدر  شود یم. در این زمینه پیشنهاد رود یماوضاع رابطه رو به ناسامانی 

به کنارگذاشتن رودربایستی دارد، این کار را با رعایت احترام و درنظرگرفتن مناسبات 

همسر به تغییرات زن، فراهم  بودن گشودهضعیت اجتماعی و فرهنگی انجام دهد. در این و

 ها آننمودن فضایی امن برای ایجاد گفتگو و درک متقابل، منجر به تحول در رابطه 

 .شود یم

اجتماعی از عوامل تأثیرگذار -ساختار فرهنگی ازآنجاکهتوان گفت  می درمجموع 

از عوامل  یا جامعهو شکست یا موفقیت ازدواج در هر  بر میزان رضایت از ازدواج است

، پور یگوهر، کالئی، سنگده یخداداد) ردیپذ یمموجود در فرهنگ آن جامعه تأثیر 

بر همین . باشد یمبا ساختاری کیفی در این زمینه  ییها پژوهش(، لذا نیاز به انجام 4933

اساس پژوهش حاضر، با توجه به نظام ارزشی و هنجاری جامعه ایران به بررسی ابعاد 

ی تحقیق حکایت از ها افتهیده رودربایستی در رابطه زوجین ایرانی پرداخته و یمختلف پد

واجد خصوصیاتی مثبت و یا منفی  تواند یمآن دارد که رودربایستی در بافت زوجین ایرانی 

ی بیشتری در مورد آثار رودربایستی در میان ها پژوهشموضوع  تواند یمباشد که 

 ی ایرانی باشد.ها خانواده

بود، تعمیم  شده انجاماین پژوهش بر روی گروه محدودی از زنان  نکهیا بهیت با عنا

در  اساساًی دیگر با احتیاط باید صورت گیرد؛ هرچند که ها نمونهو  ها گروهنتایج آن به 

 ینتالش بر ا. در این مطالعه باشد ینم گر پژوهشی مقصود ریپذ میتعمکیفی  یها پژوهش

محدودیت دیگر،  وجود بااین .نکند یداپژوهشگر در سراسر پژوهش ورود پ یتبوده که ذهن

جهت افزایش گستره کشف  حال نیدرع ها است. آن یلمصاحبه و تحل ینددر فرا یبازتابندگ

ی مشابهی بر روی ها پژوهش شود یماین پژوهش، پیشنهاد  موردمطالعهفرایندهای پدیده 

مقایسه شود. عالوه براین، با توجه به پیامدهای مردان نیز انجام شود و با پژوهش حاضر 

در  شود یمی این مطالعه بود، پیشنهاد ها افتهمتفاوت رودربایستی در روابط صمیمانه که از ی
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ی کمی، میزان شیوع این پدیده و پیامدهای مثبت و منفی حاصل ها پژوهشآینده با انجام 

ررسی شود. همچنین با توجه به ی مختلف بها تیقومدر میان زوجین ایرانی با  آناز 

ای تدوین شود تا در فرایند  که الزم است برنامه رسد یم به نظری این پژوهش ها افتهی

و ارزیانی قرار گیرد تا در  موردتوجهی در بستر فرهنگی، نوع تعامالت زوجین درمان زوج

شود با برگزاری  پیشنهاد می تیدرنهاصورت لزوم، مداخالتی در این زمینه صورت گیرد. 

ی آموزشی در مراکز مشاوره و مدارس )در جلسات آموزش خانواده(، ها کارگاه

و همچنین  ها آنی زوجین از پیامدهای نقش تعارف و رودربایستی در ارتباطات ساز آگاه

 ی الزم به ایشان برای تغییر این الگو صورت گیرد.ها مهارت آموزش

 سپاسگزاری

ی که با سخاوت زمان و تجارب خود را صمیمانه در کنندگان مشارکتتمامی الزم است از 

 میان گذاشتند، تشکر و قدردانی شود. بدون مشارکت ایشان انجام این پژوهش میسر نبود.
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