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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation 
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  Aim: Romantic breakup has temporary and lasting effects on individual's 

psychological health. The aim of this study was to investigate the identity 

narrative of people with breakups. Methods: Using purposive sampling method, 

15 participants with breakup who met the inclusion criteria were selected. Their 

stories were collected using a modified form of "relationship narrative interview." 

Then, data were analyzed with thematic analysis method (Clark and Brown, 

2015). After determining the sub-themes and main themes, a conceptual model of 

participant's narrative was presented. Findings: Sixty-three sub-themes and 13 

themes were formed during the analysis. The results show that participants tend to 

narrate the past as failure, the present as suspension, and the future as despair. The 

concept of the desirable self was hidden in their narratives, the desirable self that 

the individual had experienced or was in search of in that particular relationship. 

Conclusion: Based on the results, it seems that people with romantic breakup who 

are experiencing a state of interruption in their transition, have a kind of rupture in 

their identity narrative that they feel they cannot repair. The results of this study 

can be effective in better understanding their identity narrative and possibly 

creating a psychological intervention for this situation.. 
Keywords: Narrative Identity, Romantic Breakup, Transition, Life Story, 

Thematic Analysis 
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ی افدراد شناخترواناتمام روابط عاطفی موقعیتی است که تاثیرات موقت و پایداری بر سالمت هد : 
 روش: بررسی چگونگی هویت روایتی افراد دچار شکست عاطفی انجام شد. دارد. پژوهض حاضر با هدگ

کنندۀ دچدار شکسددت عداطفی کده معیارهددای ورود بده پددژوهض را مشدارکت 15گیری هدفمنددد، بدا روش نمونده
آوری جمدع« مصداحب  روایتدی رابجده»های آنها با استفاده از فرم اصالح شدۀ داشتند انتخاال شدند. داستان

هدای اصدلی، یدک مدددل هدا و تمهدا، مدورد تحلیدل تماتیدک قدرار گرفدت. پدب از تعیدین زیرتمهشدد. سدپب داد
هددای نهددایی در تددم از تحلیدل بدسددت آمددد. تم 11زیددرتم و  81ها: یافتااه مفهدومی از روایددت افددراد ارائدده شدد.

آن  کنندگان بدود ارائده شدد. ایدن مددل حداکی از قالر یک مدل کده بیدانگر وضدعیت هویدت روایتدی مشدارکت
کنندگان تمایدل دارندد گذشدته را بده م ابد  شکسدت، حدال را بده م ابد  وقفده و آیندده را بده است که مشدارکت

هددای مختلددا روایددت آنهددا پنهددان بددود، خددود م ابدد  ناامیدددی روایددت کننددد. مفهددوم خددود مجلددوال، در بخض
 یری: نتیجاه آن بدود.مجلوبی که فرد در رابج  تمام شده تجربه کرده بود یا آن رابج  خاص در جسدتجوی 

، حالدت وقفده بر اساس نتای  پژوهض حاضر به ن ر می رسد افراد دچار شکست عاطفی کده در دورۀ گدذار
کنندد تواندایی تدرمیم آن را خدود هسدتند کده احسداس می-کنند، دچدار ندوعی گسسدت در روایدترا تجربه می

نهدددا و احتمددداد ایجددداد یدددک مداخلددد  تواندددد در درب بهتدددر هویدددت روایتدددی آندارندددد. نتدددای  ایدددن مجالعددده می
  ی برای این دوره موثر واقع شود.شناختروان

، شکست عاطفی، هویت روایتیتحلیل تماتیک، داستان زندگی، دورههای کلیدی: واژه  های گذار
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 مقدمه
مهم و یکی از استرس برانگیزترین وقنایع  1اتمام یک رابط  جدی عاطفی یک دوره گذار 

شنود، (. وقتنی ینک رابطنه جندی تمنام می2637، 2زندگی است )گونزالس، کالرک و ُاسالیوان
( و در یک کنالم 2637و فیلد،  3قرار گرفتن )فیلدفرد احساس طرد، افسردگی و مورد خیانت 

بنا اننواد اخنتالالت  4کند. آشفتگی ناشی از شکست عاطفییاحساس شکست عاطفی م
( احتمناال 2662و همکناران،  6؛ چاننگ2661، 5روانی مانند افسردگی )دیویس، شناور و ورننون

(، اختالل اضطراب پس از حادثنه و وسنواس 2633، 7نفس پایین )ارول و اورثبه دلیل عزت
ید ( و اختالل2660، 8)گلدبر  و ِفرید  ( ارتباب دارد. 2632، 9مرزی )کاهلر و ِفر

به طنور معمنول، جندایی از ینک ابنژ  عشنقی، ننوعی واکنشنی اعتراضنی در قبنال نناامنی 
( و مندتی 2630، 10بنه نقنل از فرلنی و شناور جهان و احساس ناامیدی را در پنی دارد )بنالبی، 

دا  برای درگیر شدن در جهان اجتمناعی اشنتیاق نشنان دهند. امنا کشد تا فرد مجدطول می
تواننند در انسننجام در صننورتی کننه ایننن واقعننه بننه عنننوان یننک سننانحه )ترومننا( ادراک شننود می

، 13را بنا مشنکل مواجنه کنند )مکننزی 12زندگی اختالل ایجناد کنرده و ادراک از خنود 11روایت
، ممکننن اسننت هویننت فننرد را بننه سننمت یننک 2661 یننداد بننه عنننوان یننک دوره گننذار (. ایننن رو

، 14دیده و مختننل سننوق دهنند و یننا در قالننب یننک سننو  حننل نشننده )ووردنهویننت آسننیب

                              
1. transition 
2. González, D. A., Clark, D. A. & O’Sullivan, L. F 
3. Field, T 
4. romantic breakup 
5. Davis, D., Shaver, P. & Vernon, M 
6. Chung, M. C. & et al 
7. Erol, R. Y. & Orth, U 
8. Goldberg, L. R. & Freyd, J. J 
9. Kaehler, L. A. & Freyd, J. J 
10. Fraley, R. C. & Shaver, P. R 
11. narrative coherence 
12. sense of self 
13. Mackenzie, C 
14. Worden, J. W 
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 های فرد برای رشد را تحت تاثیر قرار دهد. ( طی سالهای متمادی پتانسیل2631
یکی از سواالت پژوهشی مهم در این راستا آن است که افرادی که در خنالل اینن تجربنه 

کنند؟ به عبارت دیگر هویت روایتی افراد بعند از قرار دارند هویت خود را چگونه روایت می
های روانی مشترک و مهمی دارد. داستان زنندگی ویژگیاتمام یک رابطه عاطفِی جدی چه 
( عبنارت اسنت از 2632، 1شنود )همنلدهی و آشنکار میفرد که از خالل آن، هوینت سناخت

ای از رویدادهای به یاد مانده در ذهن فرد از زندگی خویشتن، ینا همنان خناطرات مجموعه
توانند درک منا از خنود و از آیند و میکه در قالنب ینک کنل منسنجم گنرد می 2گر تعریف-ودخ

(. زمنانی کنه فنرد داسنتان منسنجمی از 2663، 3آدامز اهدا  و اعمالمان را شنکل دهند )منک
دگی خنویش کنند و بنه اینن ترتینب بنه زنناندازی از آیننده را رواینت میگذشته، حال و چشنم

کنند، هوینت روایتنی خنویش بخشد و آن را به کلی یکپارچه و قابل درک تبندیل میمعنا می
 (.2632، 4لین و پسیوپتی؛ مک2660آدامز و همکاران، سازد )مکرا آشکار می

های صنننفتی و حتنننی فراتنننر از مشخصنننه 5انننند کنننه هوینننت روایتنننیمطالعنننات نشنننان داده
، لننننودیجمعیت تواننننند رفتننننار را ( می2630 ،6اسننننمیت، فلیدننننی و هننننول-شننننناختی )آدلننننر

یننان نننوینی از مطالعننات نشننان می2635، 7آدامز بینننی کننند )کننوکس و مننکپیش دهننند (. جر
، محتننوا و فرایننند بننا کیفیننات  ی مانننند سننالمت شننناختروانهویننت روایتننی از نظننر سنناختار

یستی ارتباب دارند. برای منال ساختار روایت پیشی و بهشناختروان بینی کنننده سنبک  
توانند سنالمت رواننی در ینک سنال ای میهای بعند از ینک ترومنا اسنت و سنبک مقابلنمقابله

 (.  2626و همکاران،  8کند )بوکر بینی بعد از تروما را پیش

                              
1. Hammel, S 
2. self-defining memory 
3. McAdams, D. P 
4. McLean, K. C. & Pasupathi, M 
5. narrative identity 
6. Adler, J. M., Lodi-Smith, J., Philippe, F., & Houle, I 
7. Cox, K. S. & McAdams, D. P 
8. Booker, J. A. & et al 
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 هویت روایتی و رابطه عاطفی 
دیدگاه هویت روایتی، به طور خاص، برای بررسنی روابنط مفیند اسنت. طبنق نظنر آدلنر و 

یکننرد روایتننی بننه چننند دلیننل دینندگاهی مناسننب بننرای مطالعننه روابننط 2630همکنناران ) ( رو
یکننرد روایتننی مسننائل را بننه صننورت فننردی و بننافتی می نگننرد و در عاشننقانه اسننت. ابتنندا رو

ها، نقاب اوج، فراز و نشنیب، ه، دارای مراحل، فصلچارچوب )اینکه هم داستان و هم رابط
گشننایی هسننتند( و کننارکرد )اینکننه هنند  از روایننت داسننتانها و روابننط بهبننود مسنناله و گره

ی است( اشتراک دارند. بنابراین نگریسنتن بنه موقعینت بحنران پنس از شناختروانعملکرد 
ربننه فننرد و مننداخالت ( بننه درک بهتننر تجNIA) 1شکسننت عنناطفی، از دینندگاه هویننت روایتننی

(. اینکه فرد چگونه داستان رابطه را در رواینت 2632، 2کند )بوهلر و دانلوپموثرتر کمک می
ی کننه رضننایت از رابطننه عنناطفی بننه آن وابسننته شننناختروانکننند بننا منننابع دهی میسنناخت

االتری در ارتباب دارند، لحنن عناطفی نفس باست مرتبط است. افرادی که اصالت و عزت
شنننود )دانلنننوپ و در آنهنننا مشننناهده می 3آنهنننا منبنننت اسنننت و تنننم پیونننندجویی  هنننایروایت

 4(. همنننننین افنننرادی کنننه دلبسنننتگی ایمننننی دارنننند، آن را در لحنننن منبنننت2632همکننناران، 
دلبسنتگی ( و افنرادی بنا 2631مکناران، کننند )دانلنوپ و هشنان مننعکس میروایت عشقی

گر خودشان تمام کننده یک رابطه باشند روایتی کنه کمتنر اجتنابی )نسبت به افراد ایمن( ا
 (.  2626، 5کنند )هاراک و دانلوپتر است تعریف میدقیق

شنوند و بندین اتمام رابط  عاطفی معموال به منرور زمنان، جنذب داسنتان زنندگی فنرد می
گننر فننرد نتواننند از نظننر عنناطفی و شننناختی از ترتیننب افننراد از رابطننه گذشننته گننذر می کنننند. ا

افتنند کننه در آن تجربننه مننذکور جننذب اتفنناق می« 6خننود-گسسننت روایننت»رابطنن  گننذر کننند 

                              
1. narrative identity approach 
2. Bühler, J. L. & Dunlop, W. L 
3. communion 
4. positive tone 
5. Harake, N. R. & Dunlop, W. L 
6. disruption of self-identity 
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(. بننا توجننه بننه 3220، 2؛ نیمیننر و اسننتوارت2636، 1شننود )بنندلی و سننینگر داسننتان زننندگی نمی
دو عامل موثر را در گسست روایت خود موثر دانست: اول. شنفافیت  ها شاید بتوانپژوهش

بینننی کنننند  آشننفتگِی پنننداره پیش-پننایین؛ درواقننع، کنناهش شننفافیت خننود 3پنننداره-خننود
-. تجربیننات خننود(2631، 4مننریاسننمیت و دی-)لننودی بیشننتر بعنند از اتمننام رابطننه اسننت

، 6)لواندوسننکی، آرون، بیسننیس و کننناکبیشننتر )صننرفنظر از میننزان نزدیکننی رابطننه(  5افزایننی
م ینک رابطنه عناطفی اسنت. تجربینات پنداره بعد از اتمنا-( متغییری تاثیرگذار بر خود2660
افزاینی تجربیناتی اسنت کنه بنه دنبنال تنامین ینک انگینزه اساسنی در انسنان اسنت کنه -خود

، 7آرون، آرون و ننرمنطبق آن افراد تماینل دارنند خودکارآمندی بنالقوه خنود را افنزایش دهنند )
گینرد ای قنرار میتوان گفت احتماال زمانی که فرد در رابطنهد می(. با توجه به این شواه2661

یابند، بعند از خننارج هنایی دارد ارتقننا میکنه نگناه او بنه اینکننه چنه کسنی اسننت و چنه توانایی
شننندن از آن رابطنننه، ابهنننام بیشنننتری درمنننورد اینکنننه دقیقنننا  چنننه کسنننی اسنننت دارد و بننننابراین 

 افتد. خود اتفاق می-گسست روایت
عنادهی به تجربینات هنویتی؛ طبنق رویکنرد هوینت روایتنی، افنراد بنه تجربینات از دوم. م

ینف می سنازند در عملکنرد بخشنند و ننود روایتنی کنه میکننند معننا میخالل روایتی که تعر
ی آنهننا مننوثر اسننت. زمننانی کننه فننرد آننننه روی داده اسننت را بننه خننوبی فهمیننده شننناختروان

دهنند. در غیننر ایننن خننود بننروز می-تری را در روایننتنروشنن 8ایباشنند، اسننتدالالت زندگینامننه
دهند ها نیز نشان میخود روایتی غیرمنسجم و گسسته خواهد بود. پژوهش-صورت روایت

هرچه افراد درک بهتنری از دالینِل تجربن  اتمنام رابطنه عناطفی داشنته باشنند، ننه تنهنا بعند از 
دهند بلکه در حدود یک تا سنه شده کمتری را نشان میفکنیهای دروناتمام رابطه نشانه

                              
1. Baddeley, J. & Singer, J. A 
2. Neimeyer, R. A. & Stewart, A. E 
3. self-concept clarity  
4. Lodi-Smith, J. & DeMarree, K. G 
5. self-expansion 
6. Lewandowski, G., Aron, A., Bassis, S. & Kunak, J 
7. Aron, A., Aron, E. & Norman, C 
8. Autobiographical reseaning 
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سال بعد، تعارضات کمتر در رابطه عاطفی بعدی، رضایت ارتباطی بیشتر از سوی خنود و 
تر فنرد از روابنط (. و رواینت منسنجم2637، 1کانسنکی و آلننکننند )حتی همسر را گزار  می

)بوراسنا، کنند بیننی میهای افسنردگی و آشنفتگی کمتنر را پیشگذشته، به نوبن  خنود نشنانه
   (.2637و همکاران،  2منولین و بولز 

یابنند، ایننن سنوال اینجاسنت افننرادی کنه گننذر کنردن از ینک رابطننه عاشنقانه را دشننوار می
ای که نشنان دهند چگوننه ننود کنند. در پیشین  پژوهش، مطالعهبه را چگونه روایت میتجر 

شنود شنان میسازند باعث ایجاد وقفه در داسنتان زندگیروایتی که افراد بعد از جدایی می
یافت نشد. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا بهتر است مضنامین هوینت روایتنی فنرد بررسنی 

یتننی فننرد از طریننق بررسننی داسننتان او از رابطننه، اسنناس درک ایننن شننود. فهننم بهتننر هویننت روا
از طریننق تغییننر هویننت  3دهی خننودتجربننه و انجننام مننداخالت مننوثرتر در فرایننند بازسنناخت

پردازد که روایت افنرادی کنه در دوران پنس از روایتی فرد است. این مطالعه به این مساله می
کننننند شنننامل چنننه عاشنننقانه تنننال  میاتمنننام رابطنننه هسنننتند و بنننرای گنننذار از ینننک رابطنننه 

هایی اسننت؟ ایننن مطالعننه بخشننی از پننروژه پژوهشننی رسنناله دکتننری نویسنننده اول مایننهدرون
است که موضود آن طراحی یک مداخله روایتی بنرای افنرادی اسنت کنه تجربنه اتمنام روابنط 

، گزار  بخش اول این پنروژه اسنت کنه بنه دنبنال تعاشقانه را داشته عینین اند. مقاله حاضر
های اصلی مرتبط با روایت افرادی اسنت کنه گنذر از رابطنه عناطفی تمنام شنده بنرای آنهنا تم

 دشوار است. 

 روش
 کنندگان و فرایندمشارکت

مننرد( کننه همگننی آنهننا دانشننجو بودننند در ایننن پننژوهش  0زن و  2مشننارکت کننننده ) 31
از آنجا که به افرادی نیاز داشتیم که دارای تجربه شکست عناطفی باشنند و شرکت کردند. 

                              
1. Kansky, J., & Allen, J. P 
2. Bourassa, K., Manvelian, A., Boals, A., & et al 
3. self re-construction 
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هنوز در سو  ناشی از آن مانده باشند، به عبارت دیگر احساس کنند از رابطنه قبلنی گنذر 
کنندگان اسنتفاده گیری هدفمنند بنرای انتخناب مشنارکتاند، بنابراین از رو  نمونهنکرده

عبنارت بنود از اینکنه فنردی کنه اخینرا  تجربنه اتمنام ینک  شد. معیارهای ورود در این پژوهش
( به دلیل اتمام رابطه مذکور احسناس 3رابطه عاطفی جدی را داشته است گزار  کند که )

( گننذر از رابطننه مننذکور 2آشننفتگی، اشننتغال ذهنننی، احسنناس طننرد شنندن یننا افسننردگی دارد )
از تجربنن  مننذکور گذشننته ( حننداقل شننش منناه 1رسنند )نظر میبننرایش دشننوار یننا غیننرممکن بننه

( درگیر یک رابطه جندی دیگنر نباشند 5باشد )به عنوان زمان معمول برای گذار از بحران( )
مننند بننه شننرکت در یننک یننا در صننورت لنن وم، دو جلسننه گفتگننو درمننورد داسننتان ( عالقه1و )

 باشد.  رابطه گذشته
گرام( اطالبرای دسترسی به مشارکت رسنانی شند. دکنندگان در فضای مجازی )اینستا

از افرادی که تماس گرفتند خواسته شد که یک توضنیح کلنی درمنورد تجربنه خنود بدهنند و 
معیننار ورود کننه در بنناال ذکننر شنند( سننوال شنند و همننننین بننه  1از آنهننا درمننورد شننرایط ورود )

نفننر کننه معیارهننای  26سنواالت آنهننا درمننورد رونند گفتگننو پاسننخ داده شند. از بننین آنهننا تعنداد 
 داشتند انتخاب شدند.ورود را 

یاری و همکنناران،  ترجمننه؛ 2631) 1طبننق پیشنننهاد کننالرک و بننراون ( تعننداد 3566پورشننهر
نفننر اسننت امننا بننرای اطمینننان از  0کنندگان بننرای یننک مطالعننه تماتیننک حننداقل مشننارکت

تر و با توجه به تفاوت تجربه مورد بررسی در زنان و مردان، بنا در نظنر دستیابی به نتای  قوی
مصناحبه  2نهایت  نفر برای ورود به مصاحبه انتخاب شدند )در  26گرفتن احتمال خروج، 

بنه دلینل نداشننتن معیارهنای ورود از تحلینل خننارج شندند؛ یننک مصناحبه بنه ایننن دلینل کننه 
هنوز رابطه خود را با طر  مقابل حف  کرده بود، و ینک مصناحبه، بنه اینن دلینل کنه بنه نظنر 

نفننر )مننرد( نیننز در قننرار  1رسننید قطننع ارتبنناب یننک قطننع موقننت باشنند و نننه اتمننام رابطننه. می
 ضور نیافتند(. مصاحبه ح

                              
1. Clarke, V. & Braun, V 
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گاهانه که از طرینق فضنای قبل از مصاحبه، مشارکت کنندگان احتمالی، فرم رضایت آ
مجننازی ارسننال شننده بننود را امضننا کردننند. درضننمن پژوهشننگر اطمینننان داد کننه آنهننا را در 
یننان نتننای  تحقیننق قننرار خواهنند داد. سننپس درمننورد سنناعت گفتگننو و نحننوه تمنناس )کننه  جر

صننورت صننوتی یننا تصننویری باشنند( همنناهنگی کننده بهارکتتوانسننت بننه خواسننت مشننمی
ها بننه انجننام شنند. الزم بننه توضننیح اسننت کننه بننه دلیننل شننیود ویننروس کرونننا تمننامی مصنناحبه

 صورت آنالین برگزار شد. 
کنندگان شود. مشارکتکنندگان مشاهده میاطالعات مربوب به مشارکت 3در جدول 

سنال بنود. آنهنا در سنه مقطنع  10تنا  21سنی آنها بین مرد بودند. بازه  0زن و  2نفر شامل  31
( ارشننند )7کارشناسنننی ) ( و دکتنننری ) 0نفنننر ( در رشنننته 2نفنننر های مختلنننف تحصنننیل نفنننر

دهنند  مسنتقیم رابطنه بنود و در منوارد دیگنر فنرد کننده پایانمورد، مشارکت 1کردند. در می
ل شندن دربنار  اینکنه چنه کسنی مقابل، پایان دهند  رابطه بود. البته در چند مورد تمایز قائ

ینرا اغلنب هنر دو نفنر تنا حندی در اتمنام رابطنه نقنش  واقعا  تمام کننده رابطه بود دشوار بود  
 0ای بنین سنال و زمنان از اتمنام رابطنه در بنازه 0مناه تنا  1ای بین داشتند. طول رابطه در بازه

دقیقننه بننا  26/352یننانگین دقیقننه و بننا م 310دقیقننه تننا  11سننال بننود. گفتگوهننا بننین  36منناه تننا 
 دقیقه انجام شد. ± 22/15انحرا  معیار 

 کنندگان در پژوهش. مشخصات مشارکت1جدول 
نام  کد

)  )مستعار
 طول رابطه مقطن  سن جنسیت

)  )بیش از
کننده تمام

 رابطه
گ شت 
 ازرابطه

طول 
 مصاحبه

   311 ماه  0 دیگری  ماه  1 ارشد 16 مرد آرمان 3
 370 سال  7 دیگری سال 0 دکتری 15 زن آیدا 2
 11 ماه  0 دیگری ماه  0 کارشناسی 21 زن رز  1

 301 ماه  2 او  ماه  7 دکتری 10 زن سارا  5
 326 ماه  7 دیگری  سال  0 ارشد 11 زن سحر  1

 310 ماه  1 او  سال  5 ارشد 21 مرد سینا  0
 21 سال  5 دیگری  ماه  1 کارشناسی 22 مرد فرزاد 7
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نام  کد
)  )مستعار

 طول رابطه مقطن  سن جنسیت
)  )بیش از

کننده تمام
 رابطه

گ شت 
 ازرابطه

طول 
 مصاحبه

 335 سال 2 دیگری  ماه  31 کارشناسی 27 زن مارال 1
 371 سال 3 او  ماه  31 کارشناسی 20 زن مانیا 2
 361 سال  3 دیگری  ماه  2 ارشد 12 مرد محمد 36
 376 ماه 0 دیگری  ماه  32 ارشد 16 زن مرجان  33
 300 ماه  1 او  سال  1 کارشناسی 21 زن مهتاب 32
 21 سال  3 دیگری  نیمسال و  2 عمومی 27 مرد مهران 31
 316 سال  36 او  سال  5 ارشد 16 زن مینا 35

 351 سال  1 دیگری  سال  1 کارشناسی  25 مرد نوید 31

 مصاحبه
یتنننی رابطنننه»هنننا از فنننرم آوری دادهبنننرای جمنننع ، RNI« )1مصننناحبه راو ( کنننه توسنننط بنننوهلر

( تهیه شده است اسنتفاده شند. اینن فنرم مصناحبه کنه تمرکنز 2637) 2آدامز مقصودی و مک
( 2661آدامز )مننک 3بننر اسنناس فننرم مصنناحبه داسننتان زننندگی آن بننر داسننتان رابطننه اسننت
( فصنلهای زنندگی )بنرای 3بخش کلنی اسنت کنه عبارتنند از ) 1ساخته شده است و شامل 

یننف کنینند(، ) ( 2منننال: فصننلهای مختلننف داسننتان رابطننه قبلننی و ویژگننی هننر فصننل را تعر
( طننرِب 1هتننرین و بنندترین خنناطرات شننما کنندام اسننت؟(، )خنناطرات مهننم )بننرای منننال: ب

( چالشننها )بننرای 5داسننتان آینننده )بننرای منننال: امینندها و آر وهننای آینننده شننما چیسننت؟(، )
( دینندگاه شخصننی 1شنندی چننه بننود؟(، )منننال: مهمتننرین چالشننی کننه باینند بننا آن مواجننه می

بنر  RNIآنجنا کنه فنرم )برای منال: مهمتنرین چینزی کنه از اینن رابطنه آمنوختی چیسنت؟(. از 
ایجناد شند تنا بنا اهندا  پنژوهش  RNIکند، تغییراتنی در فنرم داستان رابطه جاری تمرکز می

کنننی فصننل بعنندی رابطننه شننما فکننر می»حاضننر هماهنننگ شننود. بننرای منننال ایننن سننواالت: 
به این صورت تغیینر « امیدها و رویاهای شما برای ادامه این رابطه چیست؟»و « چیست؟

                              
1. Relationship Narrative Interview (RNI) 
2. Buehler, L., Maghsoodi, A. H. & McAdams, D. P 
3. Life Story Interview (LSI) 
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کننی ات پشنت سنر گذاشنتی، فکنر میکه این رابطه را به عنوان فصلی از زنندگیحاال »کرد: 
امیندواری چطنور ارتبناطی را در آیننده تجربنه »و « ات چطنوره؟فصل بعندی زنندگی ارتبناطی

اضنافه شند. بننابراین  RNIهمننین بعند از انجنام بررسنی پنایلوت، سنواالتی بنه فنرم «. کنی؟
یافت  فرم  بود که با توجه بنه هند  پنژوهش حنذ  و اضنافاتی  RNIفرم مصاحبه نهایی تغیر

 در آن صورت گرفته است. 
ها توسنننط نویسننننده اول انجنننام شننند. قبنننل از انجنننام تمنننام مصننناحبهبررستتتی پتتتایلوت: 

ها یک بررسی پایلوت بر روی دو نفر )یک زن و یک مرد( انجام شد. طی بنازخورد مصاحبه
هنننا کنندگان درمنننورد تجربنننه مصننناحبه و همنننننین تحلینننل اولینننه دادهگنننرفتن از مشنننارکت

 تغییراتی در روند انجام مصاحبه اعمال شد: 

 هاهتحلیل داد
، ترجمنننننه 2631کنننننالرک و بنننننراون ) 1هنننننا از رو  تحلینننننل تماتینننننکبنننننرای تحلینننننل داده

یاری و همکاران،  ها به طور منوازی در آوری و تحلیل داده( استفاده شد. جمع3566پورشهر
گنی یگزا هنا بننه صنورت کلمنه بنه کلمننه ، دادهانجنام شنندند. بعند از هنر مصناحبه 2ینک رونند  

( شننندند. در اینننن مرحلنننه، 2626)نسنننخ   3کینننوداسنننازی شننندند و وارد ننننرم افنننزار مکسپیاده
تحلیل اولیه بر روی آنها انجنام شند. در حنین تحلینل و اختصناص کندهای اولینه یادآورهنا 

 شدند. )مموها( در کنار متن نوشته می
تننوان رسننید و میتقریبننا  بعنند از مصنناحبه یننازدهم طننرب کلننی منندل مشننخ  بننه نظننر می

هنا و تحلینل اولینه بنه پاینان آوری دادهکنه جمنعها به اشباد رسنیده بودنند. زمانیگفت داده
ها آغاز شند. در اینن مرحلنه، بنه رسید، مرحله دوم تحلیل که عبارت است از جستجوی تم

بننودیم کننه بننه عنننوان یننک الگننوی پرتکننرار مشنناهده  4دهنده محننوریدنبننال مفنناهیم سننازمان

                              
1. thematic analysis 
2. zigzag 
3. Max.QDA 
4. central organizing concepts  
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ار دادیننم. بننا مراجعننه بننه ، آنهننا را مننورد آزمننون قننر1شننوند. پننس از شناسننایی مضننامین بننالقوهمی
هنننای بنننالقوه را موردبنننا بینی و اصنننالب قنننرار دادینننم. هنننا، تمکننندهای اولینننه و مجموعنننه داده

درنهایت یک روایت تحلیلی در قالب روایت افراد از گذشته، حال و آیننده، بنا هند  بینان 
 اند نگاشته شد. دهی شدهها سازمانها که در قالب تمواقعیت درون داده

 هایافته
یننرتم از تحلیننل داده 01درمجمننود،  تننم اصننلی  31هننا در قالننب هننا بدسننت آمنند.  یرتم 

گانه، مدل نهنایِی حاصنل 2بندی شد )جدول دسته (. بعد از توضیح هر تم به صورت جدا
 شود. ها ارائه میاز تحلیل داده

یرتم. تم0جدول   گان از تجربه شکست عاطفیکنندهای روایتی مشارکتهای حاصل از تحلیل دادهها و ز
یرتم  نقش تم در روایت هاتم هاز

 -تنننننننرس از طنننننننرد شننننننندن -تنننننننرس از دسنننننننت دادن
نینناز بننه محبننت و  -حساسننیت بننه قضنناوت دیگننران

 امنیت
 دلبستگی ناایمن

های ویژگی
ی شناختروان

 پیشایند

تنظننننیم هیجننننانی  -ای ضننننعیفمهارتهننننای مقابلننننه
بننه عنندم پایبننندی  -پننذیر  دشننواری در  -ضننعیف

 ارزشهای ارتباطی خود
 مهارتهای ارتباطی پایین

احسنننناس کمبننننود داشننننتن در  -عننننزت نفننننس پننننایین
گاهی پایین -زندگی  خودآ

 احساس حقارت

 ) مفنری بننرای گرینز از مننن  -کسنی کنه بننودم )منن بهتننر
احساس مهنم  -افزای جدید -تجربیات خود -قبلی

اعتمناد عمینق  -شناخت عمیق  -و تاثیرگذار بودن 
 وابستگی-گاه( داشتن تکیه )احساس

 تجربه تجربه من مطلوب

احسنناس ننناتوانی در دل  -انفعننال -عاملیننت پننایین
 -بینننی آینننده بنند ادامننه دادن بننا وجننود پیش -کننندن

 تخطی از اصول خود
 پاسخ به تجربه عملکرد نامطلوب

                              
1. potential themes 
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یرتم  نقش تم در روایت هاتم هاز
احسننناس  -دلتنگنننی -خشنننم و تنفنننر  -شنننوکه شننندن

 افسردگی ناشی از سرخوردگی
 های اولیهواکنش هیجانات منفیتجربه انواد 

 -احسننننناس فنننننردی آسنننننیب دینننننده و قربنننننانی بنننننودن
احسننننناس گنننننول خنننننوردن و منننننورد سواسنننننتفاده قنننننرار 

احسنننناس طننننرد  -احسنننناس تحقیننننر شنننندن -گننننرفتن
احسننناس  -احسننناس نادینننده گرفتنننه شننندن -شننندن

احسناس بیشنتر سنهم  -باختن به یک رقیب عشنقی
احسناس  -احساس مورد خیانت قنرار گنرفتن -دادن

 -از دسنننننننت دادن آیننننننننده -دسنننننننت دادن زمننننننناناز 
احسناس در اشنتباه بنودن در  -احساس بازننده بنودن

 احساس تنها بودن در تجربه کنونی -مورد گذشته

 احساس بازنده بودن

ینابی  -احساس کافی نبنودن -ارزشیبیاحساس  عوارض ار 
اینننن احسننناس کنننه اینننرادی  -ایمنفنننی از منننن رابطنننه

خنننننود بنننننه خننننناطر احسنننناس گنننننناه و سنننننرزنش  -دارم
 اشتباهات گذشته

 تردید نسبت به خود

سننردرگمی احساسننی  -تننال  در فهننم احساسننات او 
 -تنال  بنرای فهنم تجربنه خنود -نسبت به فرد مقابنل
هیجانننات  -سننو  -جننواببی  اشننتغال بننا سننواالت

 تال  برای فرامو  کردن خاطرات -تمام نشده

 اشتغال ذهنی با گذشته

 احساس رکود سردرگمی هویتی –تسلیم 
نیاز به دوسنت داشنتن  -الزام به گذر از فصل جاری 

 الزام برای تغییر خود خود

 پیامدها

تمنننایلی و سنننردرگمی بی -امیننند نداشنننتن بنننه آیننننده
 نسبت به آینده

 احساس ناامیدی

کیند بنر تعنادل -واقع بینی نسبت به روابط تردیند  -تا
تماینل  -گیری عناطفیکنناره -نسبت به وجود عشق

 های احتمالیمراقبت از خود در مقابل ضربه به
 اعتمادیبینی در عین بیواقع
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هننای نهننایی یننک روایننت منسننجم کننه پاسننخی بننه پرسننش پننژوهش باشنند، بننر اسنناس تم
روایننت منذکور را در قالننب ینک منندل  3تندوین شند. قبننل از شنرب مفصننِل اینن روایننت، شنکل 

 دهد. ارائه می

 
 کنندگان در قالب تصور آنفا از گ شته، حال و آیندهمشارکت. مدل هویت روایتی 1شکل 

 گذشته: به مثابۀ شکست 
ی قابننل مشنناهده شننناختروانکنندگان از گذشننته، سننه ویژگننی مننوثر در روایننت مشننارکت

بود. سبک دلبستگی ناایمن، مهارتهنای ارتبناطی ضنعیف و احسناس حقنارت. دلبسنتگی 
کننرد. رد شنندن و تننرس از دسننت دادن بننروز میننناایمن بننیش از هننر چیننز در قالننب تننرس از طنن

دلبستگی ناایمن، داشتِن دشواری در برقراری ارتباب مبتننی بنر اعتمناد بنا شنریک عناطفی 
 است. 

توجهی و طرد شدن و اینا. خیلنی حساسنم. قنبًال هنم بنه وفنور تنوی ... من حساسم به بی
ی از طنر  دوسنتان دوران کودکی توی خانواده حس طرد شدن داشتم. توی ب رگسنالی گناه

شند. ولنی در کنل. یا معلم بوده. هر چی منن ب رگتنر میشندم بهرحنال اینن احسناس کمتنر می
گرا بی  اون حساسنننیت در منننن نسنننبت بنننه ، پنننارا یننناده )رز   تنننوجهی و طنننرد شننندن خیلنننی  

13-55)  . 
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ای، تنظنیم هیجانهنا، ضعیف بودن در مهارتهای ارتباطی )ضعف در مهارتهای مقابلنه
کنند. بنرای مننال ایبند بودن بنه ارزشنهای ارتبناطی( را فنرد بنا خنود وارد رابطنه میپذیر ، و پ

گویند: ب رگتنرین چنالش منن تنوی اینن ارتبناب کنندگان میدرمورد پنذیر  یکنی از مشنارکت
پنذیر  اون در نهاینت منجنر بنه جندایی این بود که اون آدمه رو همونطور که بنود بپنذیرم و 

بننه طننور کلننی، پنذیر  واقعیننِت ارتبنناب یننا واقعیننِت طننر  مقابننل (. 22شنند )سننارا، پ. منا می
بننرای آنهننا دشننوار بننوده اسننت و از سننوی دیگننر عنندم تسننلط در تنظننیم هیجننانی و مهارتهننای 

گ یر به مواجهه با واقعیت بودند آنهنا را در تنگننای تصنمیممقابله گیری قنرار ای زمانی که نا
 داده است. می

کاف ی بودن و داشتن احساس حقارت در افنراد مشناهده یک احساس عمومی درمورد نا
شندند: منن شد. گاهی افنراد اصنوال بنه دنبنال احسناس ارزشنمندی وارد ارتبناطی خناص می

دنبال تایید بودم. اون عزت نفسو میخواستم. منًال من خودمو دوست نداشتم و وقتنی ایننا 
( منو تحنویلمی (. 325کنردم )میننا، پ. میگرفتن عنزت نفنس پیندا )فرد مقابل و خانواد  او

جالننب اینجاسننت کننه برخننی از افننراد، بننرخال  سننایرین نسننبت بننه ایننن احسنناس حقننارت 
گنناهی داشننتند و صننراحتا  عنننوان می مننن بننا خیانننت «. خودمننو دوسننت ننندارم»کردننند کننه آ

علیرضننا، فهمینندم خودمننو دوسننت ننندارم. مننن خودمننو دوسننت نداشننتم علیرضننارو بیشننتر 
دادم کنه بنه منن نشنون بنده منن دوسنت داشنتنی بنه اون بناج منی دوست داشتم هی داشنتم

 (Pos. 61 ،هستم. پس چرا االن این اشتباه رو تصحیحش نکنم؟ )مرجان
تننم تجربننه خننود مطلننوب، بننه تجربننه ینننک خننود ممکننن بهتننر اشنناره دارد کننه در آن فنننرد 

کننند خننود مطلننوبتری اسننت کننه ارزشننمندتر و تاثیرگننذارتر اسننت. تجربننه فننرد احسنناس می
ینف جدیند مفنری بنرای دور شندن  مخصوصا  به این دلیل برایش ارزشمند است که این تعر

دهد. به عبنارت دیگنر منواقعی در اینن ه دست میاز تعریف قبلی که معموال آزارنده است ب
ارتبناب وجننود داشننته اسننت کننه در آن فنرد، خننویش را فننردی متفنناوت از ادراک قبلننی خننود از 

 داشتنی، کارآمد و یا موفق. خویشتن، یافته است برای منال فردی دوست
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ی دلنم اون آدم رو نمیتونم بگم ولی برای اون آدمی که خنودم تنوی اون لحظنه بنودم خیلن
تنگ شده انگار اون آدم به من یاد داد که چطوری خودم رو باور کنم بنه منن یناد داد چقندر 

( حتنی بنا توجنه بنه اینکنه خیلنی روزای سنختی 36داشتنی باشم )مانیا، پ. تونم دوستمی
کنننه ولننی خیلننی روزهننای خننوبی بننود دونم کننه سننام ازم سواسننتفاده کننرد و میداشننتم و مننی

یاهام بودم. اونکه همیشه دوست داشنتم باشنم اون بنودم. )پ.  خیلی شیرین بود من مِن رو
311-317) 

هنا و افتنند ینا همنان اولیننقش تجربیاتی که برای نخستین بار در زندگی فرد اتفناق می
ینف فنرد از خنود -تجربیات خود افزا نیز قابل مشاهده است. تجربیاتی کنه بنر آن اسناس تعر

 تر است. بخشت ادراک فرد از هویت خود گستر  یافته و رضایتیابد و درنهایبهبود می
بهترینش تجربنه ینک سنری حسنهایی کنه هنی  وقنت فکرشنو نمیکنردم. هنی  تصنویری 
از  نداشتم اینکه طر  خیلی دوستت داشته باشنه. خیلنی کارهنایی کنرد بنرای اینکنه تنو 

ت داشنتن منن. حناال دل من جنا بازکننه و همنین کنه ینه نفنر تمنام تالشنش رو کنرد بنرای دوسن
 (231گم یعنی اون کسی که دوستش داشت )سینا، پ. که می« من»

شنود: گیرد موجب خرسندی و شادی مینسخه بهتری که ازخودهای ممکن شکل می
گرفتم، حس یونیک بودن و مورد توجه بودن. خاص بودن بنرای بیشترین حسی که از  می

تن. ایننا بنود. و وقتنی هنم کنه کنات کنردم. اصنًال انگنار یه آدم. درصدر توجه اون آدم قنرار گنرف
 ، تمام... همونقدر که اونموقع حس خوبی داشنتم بعند  همونقندر حنس بندی داشنتم. )رز

( ضننمن آنکننه بننه موجننب قننرار گننرفتن در یننک قالننب هننویتی جدینند، فننرد احسنناس 36پ. 
 اند:و فصل شده  کند رنجها و کمبودهای گذشته حلمی

داد. دیگنننه بنننه هیننننی فکنننر نمیکنننردم. بهنننم دوسنننت داشنننتن منننیاون لحظنننات خیلنننی 
کنم. ینه زننم. اونجننا کننده: حسنت بنه خنودت چنی بنود؟ تننوی عشنق دارم شننا منیمصناحبه

دیگننه مهننم نبننود مرجننان چقنندر تننوی بنگننی ا  تحقیننر شننده بننود یننا تننوی جامعننه یننا بننین 
ونجنا دیگنه کنم. اهمکارا  یا بین دوستا  )بغض( چقدر احسناس کمبنود و ضنعف منی
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اون من نبودم. اونجا بابام نبود که/ بابام خیلی منو تو بنگی جلوی همه خنورد کنرد. انگنار 
دیگه اون آدمهایی نبودن که جلوشون خورد شده بودم. اونجا دیگنه کمبنودی نبنود. بنه اینن 
فکر نمیکردم چقدر خونه علیرضا ]شریک عاطفی[ شلخته است چقدر وسنایال  ناقصنه 

یه. خیلی خوب بود بهشت بود. دیگه خودم رو با کسی مقایسنه نمیکنردم. حنس  چرا اینطور
 (.  01-76کمبود نداشتم )مرجان، پ. 

مورد شناخت قرار گرفتن، احساس مهم و تاثیرگذار بودن در زندگی فنرد مقابنل و تجربن  
 گاه، در تجرب  خود مطلوب نقش دارند. داشتن یک تکیه

دهند هوینت جدیند رار گرفت، شندیدا  تنرجیح میوقتی فرد در قالب هویتی مطلوبتری ق
ادامه یابد. تنرجیح و تماینل فنرد بنه ادامنه ینافتن اینن خنود جدیند ماننند احسناس وابسنتگی 

یننرا گمننان شننود. درواقننع افننراد همننواره احسنناس وابسننتگی بننه دیگننری میتجربننه می کنننند  
دیند شنده اسنت. های فرد دیگر اسنت کنه باعنث ایجناد اینن احساسنات جکنند خوبیمی

داد احسنناس وابسننتگی )تمایننل بننه ادامننه کنندگان نشننان مننیامننا آنطورکننه روایننت مشننارکت
، غیرقابننل  کنار یا ینافتن رابطنه بننه هنر قیمننت( حتنی بعنند از آنکنه فننرد مقابنل بننه عننوان فننردی ر

شنند نیننز همننننان وجننود داشننت: بننا اینکننه مننن دیگننه اصننًال اعتمنناد و یننا خننائن ادارک می
دوننی چنی ش نداشتم اما انگار دلمم نمیخاسنت کنه اینن آدمنه بنره کنه بنره  میاعتمادی به

گهانی با فرد دیگنری ازدواج 27گم؟ )سارا، پ. می (. یا زمانی که فرد مقابل با یک تصمیم نا
کرده است: ِانقدر که نیناز بنه اون حسنای خنوب و تاییند شندن، و حنس وحشنتناک خنوبی 

تونم شمارشنو دیلینت کننم ی  وقت به ذهنم نرسید که میداد داشتم که اصًال هکه بهم می
تنننوان (. بننننابراین می16و بنننرم دنبنننال کنننار خنننودم، آیننننده خنننودم، خنننانواده خنننودم )آیننندا، پ 

های وابستگی را در تماینل بنه ادامن  هوینت مطلنوب جدیند دیند. احساسنی کنه افنراد از پایه
ه عنوان اساس احساسشان به فرد مقابنل تواند بای خاص، به خود، دارند میبودن در رابطه

یر را درنظر بگیرید: گویهدرنظر گرفته شود. برای منال گ یده  های  
کنم همننون جننا تونسننتم یننه ورژن متفنناوتی رو از خننودم نشننون بنندم. یننه وجهننه ... فکننر مننی
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ام کنردم ینه جنوریشنناختم. فکنر میشخصیتی متفاوتی از خودم. جوری که خودم رو نمی
. خیلنی بهتنر بنودم. هنم حنالم بهتنر چی رو خیلی بهتر میهمه  تونم هندل کنم. یه آدم بهتر

ترم. یننه منندت گذشننت، مننا کننردم کنننار  خیلننی پختننهبننود. هننم رفتارهننام بهتننر بننود. فکننر می
 (  21تر شد و خب من خیلی راضی بودم )فرزاد، پ رابطمون خیلی صمیمی

کننردم اون پننازلی کنه مننن تننوی احسناس می بهتنرین وجننه بنودن در ایننن رابطننه اینن بننود کننه
 (20زندگیم نداشتم رو بدست اوردم و حاال کامل شدم )نوید، پ. 

دهنده باید توجنه داشنت کنه ادارک فنرد از خنود، و ننه ماهینت رفتنار طنر  مقابنل شنکل
یننب و سواسننتفاده نیننز  خننود مطلننوب در رابطننه اسننت. بننرای منننال در یننک رابطنن  سراسننر فر

ینرا فراوانی در دنیای واقع دیده)چناننه منالهای  ایم( ممکن است وابستگی به وجود آید  
احتمنناال حننداقل در لحظنناتی، فننرد آنطننور کننه همیشننه آر و داشننته اسننت احسنناس دوسننت 

تجربننن  خنننود « در جسنننتجوی»داشنننته شننندن کنننرده اسنننت. بننننابراین ممکنننن اسنننت مصنننرانه 
داننند کننه ایننن جسننتجو  مطلننوب در ایننن رابطنن  خنناص باشنند هرچننند شنناید کننه از پننیش مننی

کام خواهد بود.   تالشی نا
ها سرزنشننی-کنندگان از گذشننته مربننوب بننه محتننوای خننودتننم دوم در روایننت مشننارکت

دانند. آنها از اینن کنه است. افراد به خاطر عملکرد ضعیف خود در رابطه خود را مقصر می
جنود دانسنتن اینن موضنود نتوانستند مشکل موجود در رابطه را حل کنند و یا از این کنه بنا و

کننند. در سنطح که رابطه مذکور آیننده روشننی نندارد، آن را تنرک نکردنند خنود را سنرزنش می
ای رسد آنها در حال تنبیه خنود هسنتند بنه دلینل امیندوار بنودن بنه رابطنهعاطفی به نظر می

کنون می  دانند( کمبودهای اساسی داشته است. که )ا
انجامید. قطعا   چون هر انسانی یه ظرفیتی داره. بایند قبنل از ق میرابطه ما قطعا  به طال 

ری خاسننتگاری خیلننی مهمننه کننه یننه منندت باشننید ازدواج بننه یننه تفنناهمی رسننید. وقتننی مننی
ید یا نه. من توی اینن مندتی کنه بنا نیننا بنودم میببینید به هم می دونسنتم کنه بعضنی از خور

دونستم خیلی اخالقای ما به هنم نمیخنوره ر کنم. مینظراتمون متفاوته ولی نمیخواستم باو 
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 (12-06ولی نمیخواستم باور کنم چون خیلی دوسش داشتم )نوید، پ. 

شنی چقندر گفتم سنحر بَکنن بنرو بسنه دیگنه چقندر داری تحقینر می... ینه وقتهنایی منی
برم یهو تنو پوشیدم که کنه. یه لحظه میکنه چقدر داره حالت رو بد میداره کوچیکت می

کنردم. اینن خواهی میرفتم از  معنذرتراهرو منًال قبلم از دهنم میومد بیرون، ول کن. منی
کردم این، آدِم من نیست ولنی ینه سناعت دیگنه شده بود کار من. همون لحظه احساس می

گفتم ننه ننه ولنش کنن. حناال تنو هنم ینه ذره کوتناه بینا مننل کسنی کنه اعتیناد داره بنه یکنی، منی
، پ. )سح  (.  11ر

اینن احسنناس نناتوانی در تمننام کنردن رابطننه، بننه عاملینت پننایین مربنوب اسننت. عاملیننت 
پنایین یعننی واکنشنگری در برابننر شنرایط، بنه جنای کنشننگری و در کنتنرل بنودن. بنرای منننال 

گوید: من منل یه جنگجنویی ام کنه وقتنی بنه اینن آدم رسنیده کنندگان مییکی از مشارکت
کنم هننی  مقنناومتی علننیهش واد تسننلیم شننده. فکننر مننیسپرشننو انداختننه. بنندون اینکننه بخنن

سننالحم. ننناتوانم. منننل یننه گینناهی در مقابننل یننه بی  کنم در مقننابلش خیلننیننندارم. فکننر مننی
(. جالنب اینجاسنت کنه بنه نظنر 333طوفانی. یه گیاه نازکی در مقابل یه طوفانی )مهران، پ. 

کننون  انتقنادی اسنت-رسد که عملکرد منفعالننه مهمتنرین خنودمی کنه افنراد بنه خناطر آن ا
گنر منن شخصنیت متزلزلنی از خنودم نشنون نمیندادم خود را سرزنش می کنند. بنرای مننال: ا

 (  22شاید به اینجا نمیرسید )آرمان، پ. 
« من انتخاب کننده نبودم انتخناب شنونده بنودم»یا سینا که اعتقاد دارد در این رابطه، 

 گوید: ی(، در بخشی از مصاحبه م361)سینا، پ. 
تونم تصنمیم بگینرم کنه آقنا ای رسیدم که اونطور که باید نمییعنی من شاید به یه نتیجه

گر میباالخره من می ری خوای که برو جلنو بسنم اهلل. بناالخره منیخوام با فالنی باشم یا نه. ا
گر اونطوری بنودم. جلو تالشتو می ولنی کنی شایدم نشه. اون برام یه طعم شکستی داشت ا

جور دیگه است. اینطوری من هم شک داشتم به خودم هنم بنه طنر  مقنابلم )سنینا، این یه
 (.  13پ. 
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ایننن انفعننال در برخننی مواقننع شننامل تخطننی از اصننول خننود بننه منظننور جلننب نظننر طننر  
شود: برای منال سینا بنیش از اتمنام رابطنه و از دسنت مقابل یا به منظور حف  رابطه نیز می

کرد و هدفمند بود، از اینکنه در شد، حمایت میه در آن دوست داشته میدادن ارتباطی ک
رابطه، نتوانسته است به ارزشهای شخصی خود پایبند باشد متاسف بنود: مننًال چیزهنایی 

ها داشتم که اینها خوب هسنت و ارز  بنه حسناب میناد ولنی تنوی که من به عنوان دانسته
( یا سنارا احسناس 22خیلی اذیتم میکنه )سینا، پ. عمل برخال  اونها عمل کردم و اینها 

بندی داشننته و دارد از اینکننه در زمننان رابطنه بننیش از آننننه باینند بنه فننرد مقابننل فرصننت تکننرار 
اشتباهات را داده است: برای خودمم خیلی متاسف بنودم کنه چنرا منن دارم بنا اینن شنرایط 

 (.  21کنار میام )سارا، پ. 
تم احساسات منفی، در واقع بیانگر یک دوره کوتناه و سنخت در روزهنای بعند از اتمنام 

، رابطنننه اسنننت کنننه در آن فنننرد در سنننطح هیجنننانی آمینننزه ای از هیجاننننات غنننم، خشنننم، تنفنننر
کننند. طبیعتننا  برخننی از ایننن احساسننات ممکننن افسننردگی، نابنناوری و دلتنگننی را تجربننه می

 یگر به مرور محو شوند. است تا مدتها باقی بمانند و برخی د
کنرد انگنار منن نوکرشنم، من خیلی هم اذیت شندم و ینه جاهنایی چننان بنا منن رفتنار می

گر نخام اینجنا انتقنام بگینرم بنه خنودم ظلنم کنردم )مانینا، پ.  خشنم(.  -373ولی فکر کردم ا
یکی مطلننق دسننت و پننا مننیصننبحا بی زدم. کلننی ایننده داشننتم ولننی انگیننزه بننودم. تننوی یننه تننار

شد اعتماد بنفسم از بین بره. قدرت تال  و پشتکاره ای نداشتم و همین باعث میگیزهان
 افسردگی( -371از بین بره )مانیا، پ. 

، پ. چون من واقعا  االن از این آدم به جز حس تنفر هی  حس دیگنه ( 306ای نندارم )رز
خود  همینجنوری  دوست داشتم بفهمم این آدم به طرز بدی یه بالیی سر  اومده. منًال 

ینر مورد خیانت قرار گرفتنه همینطنوری از نظنر احساسنی ضنربه خنورده. چنه منی دونم رفتنه  
 (371تریلی، کرونایی گرفته )پ. 

یننف می کننرد انقنندر عشننق داشننت مننن خیلننی بننرام شننکه کننننده بننود کننه اینکننه انقنندر تعر
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ج کنرد... اینن انقندر دوسنت داشنتن داشنت چطنوری ینه دفعنه اوننو تنرجیح داد و رفنت ازدوا
 (0برای من خیلی شوکه کننده بود  حتی تا امروز این قضیه برام حل نشده )مینا، پ. 

ینادی از اتفاقا  چیزی که منو خیلی اندوهگین می کنه اینن هسنتش کنه ل ومنا  منن چینز  
دونی؟ و اینکه حتی اونم نتونست به من بنده خیلنی مننو غمگنین اون آدم نمیخواستم. می

رغم تمنام تالشنی کنه منن کنردم و علینرغم انتظنار معقنولی کنه داشنتم )سنارا، پ. کنه علیمی
 افسردگی ناشی ازسرخوردگی( -15

 حال: به مثابۀ وقفه 
شنود. بنارزترین تنم در رواینت نشینی، تردید و رکود تجربه میوقفه در روایت، مانند عقب

تننم اشنناره دارد بننه  کنندگان از دوران حننال، تننم بازنننده بننودن اسننت. محتننوای اینننمشننارکت
، طرد، و خیاننت قنرار گرفتنه اسنت و اینکه فرد احساس می کند که مورد سواستفاده، تحقیر

یادی را بیهوده از دست داده است. در یک کالم، او در این تجربه یک بازنده است.  زمان  
ای از احساساتی مانند آسیب دیدن: چنون خیلنی بهنم آسنیب رسنوند از نظنر عناطفی آمیزه

(، گنول 12اقعا  نابود شدم دیگه اصًال به این فکر نکردم کسی بیاد توی زنندگیم )نویند، پ. و
خوردن: واقعا  احساس کردم همه اون یک سال و نیم فنیلم بنود همنه اون غنش کردننا اینکنه 

ری بینرون... و منن احسناس کنردم همنه چنی رو بناختم کنه از خنودم از چرا با اون دوستا منی
(، تحقینر شندن: بناز ینه نگناه بناال بنه 365م سو استفاده شند )مانینا، پ. احساسم از همه چی

یه. منًال تنو دعنوا همنه حنرفش اینن بنود کنه منن خیلنی  پایینی که یعنی این کارا از روی بیکار
خوبم من خدام همه باید دور منو طوا  کنن ... تو فقط باید به من بگی چشم بگنی باشنه. 

یننه ارزشننی تحقیننر شنندن، می. حننس بیگیننرم تننو هینننی نیسننتیمننن تصننمیم می شسننتم گر
، پ. کردم وا این چه حرفیه میمی (، 11زنی. هر کس برای خود  شخصنیت داره )سنحر

ینان طرد شدن: من می خواستم خواسته بشم ولی خواسته نشدم و همیشه تنو کنف اینن جر
یننان موننندم کننه مننن می شننم ولننی خواسننتم خواسننته بموننندم و سننالهای سننال تننو کننف ایننن جر

(، نادینده 70خواسته نشدم. و من نمیدونم اینو از کی باید تقاصشنو پنس بگینرم )آیندا، پ. 
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گر حمایتم می کرد من مشکلی نداشتم. ولی اینکه من بنه خناطر اون، گرفته شدن: ... منًال ا
بخاطر رابطه خودمون انقدر هجمه بهم وارد شده بود ولی اون عین خیالش نبود من اذینت 

(. باختن به یک رقیب عشقی: اون دختره داره بنه چشنمی بنه منن نگناه 13وید، پ. بودم. )ن
کننه تعنادل خودشنو از کنه؟ به چشم یه آدم بدبخت؟ یه دختری که داره جین  جین  میمی

گننه مننن االن کسننی هسننتم کننه انتخنناب دسننت داده؟ و احتمنناال بننا خننود  پیروزمندانننه می
بینم کننه ینه آدمننی اشنتن در ارتبنناب: اینکنه مننن منی(، بیشنتر مایننه گذ71شندم )مرجننان، پ. 

تننونم هننی  وقننت بننا تمننام وجننود حضننور نداشننته، دو تننا پننا  تننوی اون رابطننه نبننود، مننن می
اینطوری ببینم که اون به انندازه کنافی بنرای منن تنال  نکنرد و مننو رهنا کنرد )بغنض( )سنارا، 

ینن پنی نبنرده بنودم کنه منن ( احساس در اشتباه بودن درباره گذشته: هی  وقت به ا15پ. 
بینم کننه کنم مننیخواسننتم. االن کننه فکننر مننیتایینند همننه رو داشننتم ولننی فقننط تایینند اینننو می

یننادی بنن رگش کننردم تننوی ذهنننم )مهننران، پ.  ( از دسننت دادن زمننان: مننن کننامًال 311شنناید  
دونیند یعننی چنی؟ یعننی مننل اون ینخ کنم. نمیدونم معنی خسران رو میحس خسران می

کنم اون شننش سننال روشننی کننه کننامًال یخننش رو از دسننت داده. یعنننی مننن واقعننا  حننس مننیف
ای کنه اونموقنع (، از دست دادن آینده: خب طبیعتا  آیننده72زندگیم نابود شد )سینا، پ. 

تر بود من یه زنندگی متناهلی رو داشنتم بنرای خودمنون گرفتم متفاوتبرای خودم در نظر می
ای رو نتنونم االن این ترس در وجودم هست که شاید هی  کس دیگه کردم و ریزی میبرنامه

ریزی کنرده بنودیم. ولنی ای برنامنه( کنًال اصنًال ینه جنور دیگنه17جایگ ینش کنم )آرمنان، پ. 
( و 12تنونم بنرای خنودم داشنته باشنم؟ )پ. ای میدوباره اون خال ایجاد شده که چنه آیننده
ای کنه کنونی: دوسنت دارم تمنام احساسنات منفنیدرنهایت، احساس تنها بودن در تجربه 

من دارم رو تجربه کنه. تمام حنس پنرت شندن، ننه شننیدن، ریجکنت شندن رو تجربنه کننه، 
، پ.   (.  305اون حال بدی که من داشتم رو ایشونم تجربه کنه )رز

ارزشنی، همنراه بنا احسناس هایی نظینر کنافی نبنودن و بیدر تم تردید بنه خنود، احسناس
هنای خنود موجنب احسناس مطمن،ن نبنودن دربناره ت بنه کیسنتی خنود و تواناییتردید نسنب
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تواننند ناشننی از مننورد انتخنناب و تایینند قننرار نگننرفتن ارزشننی میشننود. احسنناس بیخننود می
باشد. برای نمونه: چرا اونو ترجیح داد؟ چرا با اینکه من باالتر بودم اونو انتخاب کرد؟ نکننه 

کنه آدم. )مانینا، ارزشمند بودنه  کافی بودنه  خب شک می من مشکلی دارم. اون احساس
گه یه آدمنی مننو تنرک کنرده 325پ.  ( یا: یه شبکه عظیمی از نق  و شرم شده بود و اینکه ا

(. حائز توجه است کنه بنه یناد داشنته باشنیم کنه اینن 37دونی؟ )سارا، پ. ارزشم  میمن بی
ت کنه فنرد در رابطنه بنرای خنود سناخته احساسات از بین رفتن آن احساس ارزشنمندی اسن

کننردم کننه قنندرت دسننت منننه. اون موقننع کننه اون هننا احسنناس میبننود: اینکننه خننب اون موقع
کننردم ارزشننم رو حفنن  کننردم ولننی االن کننرد و عالقننه داشننت. فکننر میخیلننی بننه مننن فکننر می

 ( و البتنه بازگشنت احساسنات ناارزشنمندی1کنم کنه خنورد شندم )میننا، پ. احساس منی
 خود )احساس حقارت( که قبل از رابطه نیز وجود داشتند. 

یننابی منفننی از خننود ارتبنناطی از ابعنناد  ایننن احسنناس ضننمنی دربننار  ایننرادی داشننتن و ار 
دیگر تم تردید به خود بود: من خیلی داشتم برای رسیدن بنه محبنتش بهنش رشنوه و امتیناز 

ن نمیتونستم رابطنه پایندار داشنته دادم. ببین من یه مشکل درونی داشتم که به خاطر او می
 (.  371باشم )مرجان، پ. 

ام کنه ام یا نه. که آیا من واقعا  همونیبیشتر درمورد این تردید دارم که من آدم ارزشمندی
ام کنه یکنی مننل ینه دسنتمال کاغنذی مننالم کنرد اننداختم دور همه دوستم دارن ینا همنون

 (.  363)مهران، پ. 
و مننن کننًال وقتننی یننه کنناری رو نمیتننونم انجننام بنندم احسنناس عنندم کفایننت دارم کننه مننن 
نتونستم. تا آخرین لحظه من این احسناس رو داشنتم کنه منن نمیتنونم بنه اینن آدم احسناس 

 (.  361اعتماد کنم نه اینکه این قابل اعتماد نیست )سارا، پ. 
، طبیعننی اسننت کننه فننرد بنناور داشننته  باشنند کننه شکسننت در بننا وجننود احساسننات مننذکور

رابطنه قبلننی نیننز تقصننیر او بننوده اسننت و شننواهدی را بیابنند تننا بننه خنناطر آنهننا خننود را سننرزنش 
 کند. 
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تم دیگر اشتغال ذهنی با گذشته اسنت کنه وجنود ینک بعند هیجنانِی تخلینه نشنده و ینا 
کنند کننیم. فنرد تنال  می شود آن را ماندن در گذشته تعبینر نوعی سو  پینیده باعث می

تجربه خود را هضنم و جنذب کنند ینا بنه عبنارت دیگنر بنه عننوان بخشنی از داسنتان زنندگی 
خننود بننه آن معنننا دهنند. تننال  بننرای فهننم تجربننه خننود، احساسننات دیگننری و پننرداختن بننه 

 هایی از ماندن در تجربه گذشته تا زماِن یافتن معنای آن است: سواالتی دشوار بخش
شننه. خندینندیم. خنناطره میگفتیم میومنندیم مننیمیرفتیم ... ولننی روابننط خننوبی بننود مننی

 کننرده یننا هرچننی مننن نمینندونم هنننوزم نمینندونم )فننرزاد، اینکننه شننخ  داشننته نقننش بننازی می
 (27پ. 

( ... ولنی نمیندونم 12شه من هنوزم نمیدونم چرا با منن سنرد شند. )نویند، پ. باورت می
 (11چی نمیذاره من بگذرم. )نوید، پ. 

گر میابطه هم این تردید رو داشتم که می... ولی این ر خواست چنرا رفنت بنا خواست؟ ا
گر نمیخواست چنرا همنش محبنتش رو تکنرار می کنرد؟ دوسنت داشنتم ینه بنار یکی دیگه؟ ا

گر دوست نداشتی واقعا  اون رفتارها چنی بنود؟ چنرا  دیگه ببینمش و بهش بگم واقعا  چرا؟ ا
 (  312کردی؟ )مینا، پ. این کارارو می

. بنه خنودم رم رو پشنت بنوم، دوبناره منرور منیوقتی شب می کنم اون لحظنات قشننگ رو
گم چنرا چنرا؟ منن کنه رفیقنت بنودم، همندم روزاهنای سنختت بنودم. چنرا؟ بعند دوبناره ینه می

گننه شننما یننک سننال بننا هننم رفیننق بودینند یننارو بننه اون کننه سننی سننال زنننش بننود قسننمتی بهننم می
 (337خیانت کرد ... )مرجان، پ. 

احساس رکود و وقفه در زندگی و در هویت فرد، ناشی از دو واکنش سردرگمی و تسنلیم 
شدگی دربنار  خنود اسنت. االن ینه ذره شنک کنردم تنو اینکنه واقعنا  منن همنون آدمنی کنه فکنر 

ام خیلنی بنا اعتمناد بنه کنردن منن خیلنی آدم توانمنندیکنردم هسنتم ینا ننه. همنه فکنر میمی
یا د دارم، موفقم. تو شغلم. تو تحصیلم تو روابطم تو خانوادم. مننو نفسم. خیلی خاطرخواه  

دونستن. ارتباطم با این آدم به من نشون داد که من اصًال اونی که فکنر همه خیلی موفق می
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 (22کردم نیستم )مهران، پ. می
کنندگان نشان دادند که تغیینر خنود را بنه منابن  پلنی در مرز بین حال و آینده، مشارکت

گیرنند. آنهنا ضنمن آنکنه عالقنه دارنند از فصنل جناری زنندگی گنذر سوی آینده در نظر میبه 
 بعدی همراه با دوست داشتن خود باشد.   کنند، همننین مایلند فصل

منن خودمنو دوسنت نداشنتم علیرضنا رو بیشننتر دوسنت داشنتم هنی داشنتم بنه اون بنناج 
چننرا االن ایننن اشننتباه رو  دادم کننه بننه مننن نشننون بننده مننن دوسننت داشننتنی هسننتم. پننسمننی

 (03تصحیحش نکنم؟ )مرجان، پ. 
کنم اون درسی که منن گنرفتم اینن بنود کنه بایند بتنونم بنرای خنودم باشنم و کننار حس می

( اولین چیز اینه که خودم خنوب بشنم 326خودم باشم در تمام بخشهای زندگیم )سارا، پ. 
کنم ارتبناطی کنه بنا خنودم برقنرار منیو خودم بتونم بهترین رفیق خودم باشم بتونم به واسنطه 

آدمها رو توی فواصل مناسبی بنینم به نظر من بعد از این هر اتفاقی بیفته نتیجه مستقیم 
 (352این انتخابه... )سارا، پ. 
کنندگان در مرحلننن  سنننو  هسنننتند، سنننو  از دسنننت دادن خنننود درمجمنننود، مشنننارکت

گذاری هیجانی و وزن نگاه آنها رو به مطلوب، یا امیدواری برای یافتن خود مطلوب. انرژی
 گذشته است و درمورد آینده مبهم، مردد و ناامید هستند. 

 آینده: به مثابۀ ناامیدی 
تننوانم رابطننه موفننق و د کننه بنناور دارم در آینننده نمیتننم ناامینندی بننه ایننن مطلننب اشنناره دار

، نمیبهتننری از آننننه در گذشننته تجربننه کننرده تننوانم دوبنناره ام داشننته باشننم. بننه عبننارت دیگننر
کنندگان بننه ایننن امننر حنس خننوبی کننه نسنبت بننه خننود داشننتم را تجربنه کنننم. تمننام مشنارکت

کنننند کننه مانننند رابطننه مننذکور  ای را تجربننهاذعننان داشننتند کننه بنناور ندارننند در آینننده رابطننه
احساسات خوشایندی را در آنها ایجاد کند و رابطه موفق و پایداری نیز باشند. نتیجنه اینن 

تواند احساسی مبنی بر محکوم به شکست بودن را ایجناد کنند. اینن ناامیندی ناامیدی می
ربه نخنواهم درمورد اینکه من یقینا  در آینده یک رابطه بسیار رضایت بخش و مطلوب را تج
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کرد، تا حدی باعث حالت رکود است و به عبنارت دیگنر ینک ارتبناب دوسنویه بنین اینن دو 
 تم وجود دارد.

بننا اینکننه خیلننی تمایننل دارم ازدواج کنننم و تشننکیل خننانواده بنندم ولننی االن دیگننه اصننًال  
شنه چننین حسنی داشنته باشنی؟ شناید بگنم کنه ینک سنری کننده: چی باعث میمصاحبه

زننه ولنی کنم اوننا داره خیلنی بهنم آسنیب میی در خودم پیندا کنردم کنه فکنر منینقاب ضعف
کنم کنه (. بعضنی وقتهنا بنه اینن فکنر منی31خب نتونستم انگار درستشون کننم )سنینا، پ. 

گننر مننن یننه نقطننه ازدواج؟  نننه بابننا چیکننار دارم یکننی دیگننه رو بنندبخت کنننم؟ قننبًال مننی گفتم ا
کننه؟ کنی بنه ضعفی دارم خب بایند اوننو برطنر  کننم. االن منیگم اوال کنی بنه تنو اعتمناد می

 (.  313زنی )پ. گند می اندازه این دوباره از تو خوشت میاد؟ تازه اعتمادم کنه تو خودت
دانند )یا آنطور کنه اغلبشنان رسد از آنجا که آنها در دو مورد خود را مقصر میبه نظر می

اول. نتوانسننتند مشننکالت رابطننه قبلننی را حننل کنننند و دوم. «( اننندگننند زده»اعتقنناد داشننتند 
تواناییهنای خنود  نتوانستند آنطور که باید عامالنه با شرایط مواجه شوند، بنابراین نسبت بنه

گننر فننرد مناسننب را بیابننند تضننمینی  در آینننده نیننز ناامینند هسننتند. بننه عبننارت دیگننر حتننی ا
 نیست که مانند گذشته آن را از دست ندهند. 

پیامد دیگر اتمام رابطه عاطفی یک دوسنوگرایی و تعنارض نسنبت بنه آیننده اسنت. فنرد 
ایجاد کرده است و تماینل دارد از تری به رابطه عاطفی تری و دید پختهمعیارهای سنجیده

تر شننده اسننت امننا هننایش در عمننل اسننتفاده کننند. یعنننی از نظننر شننناختی پختننهیادگیری
همزمننان، از نظننر عنناطفی تمایننل بننه دور ماننندن از رابطننه دارد، بننه عبننارت دیگننر بننه خننود  

 اعتماد ندارد که بتواند به این معیارها در عمل پایبند باشد. 
خننودم ینناد گننرفتم یکننیش ایننن بننود کننه مننن بننرام خیلننی مهمننه کننه نفننر یننه چیزایننی درمننورد 

گر از یه حندی بیشنتر اون آدمنه  اصلیه باشم و مرکز اون توجهه و اون زندگیه باشم و اینکه ا
هم اون ویژگیهای سالمته رو نداشته باشه خیلی َننَرم فناز کمنک کنردن رو بگینرم. )مهتناب، 

 (322پ. 
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ه چیز کنار همنی باشنه بنا حفن  اسنتقالل و تنامین منفعنت دونم که رابطه باید یاالن می
 (03همدیگه )آیدا، پ. 

ولی از عید به اینور که سه نفر پیشنهاد دادن دقیقا  به خودم گفنتم کنه دقیقنا  بنرای چنی 
خوای وارد این رابطنه بشنی؟ بخناطر ترسنه؟ بنرای اینکنه احسناس ارزشنمندیت رو از اوننا می

یفننت کنننن. خننب گننه اونننا بننذارن و بننرن. )مینننا، دوبنناره ضننربه می بگیننری؟ اونننا تعر  خننوری ا
 (12پ. 

کنندگان دهند، مشنارکتاعتمنادی و ناامیندی نشنان میبینی اما بیدر کل، دو تم واقع
تصننویری نننامطم،ن و مننبهم از آینننده دارننند کننه شننامل نننوعی دوسننوگرایی بننین خواسننتن و 

ان پاپس کشیدن اسنت. هنر نخواستن، احساس ضرورت تال  برای بدست آوردن و همزم
 سازد. چه هست، این دوسوگرایی پیش رفتن به سمت آینده را دشوار می

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضر در پی شناخت هویت روایتی افراد درگیر در ینک رابطن  تمنام شنده بنود. 

کنندگان از تجرب  خود تحلیل شند و سنپس نتنای  تحلینل در قالنب ینک داستان مشارکت
ها که در قالب سیر زمانی نظم یافته اسنت در ادامنه خالصنه ه شد. مهمترین یافتهمدل ارائ

 شود. ها مقایسه میهای سایر پژوهششود و با یافتهمی
کنندگان دربننار  رابطننه و دور  شننامل روایننت مشننارکت گ شتتته )تجربتتد ختتود مطلتتوب(:

( مهارتهننای ارتبنناطی 2یمن )( دلبسننتگی ننناا3هننای )کوتنناهی بعنند از اتمننام رابطننه، شننامل تم
( تجربنه 0( عملکنرد ننامطلوب )1( تجربنه خنود مطلنوب )5( احساس حقارت )1ضعیف )

 هیجانات منفی بعد از اتمام رابطه.
ی نسبتا  باثبات هستند که فرد با خود به رابطنه شناختروان( سه تم اول سه ویژگی 1-3)

گی، احسنناس کننم بننودن و حقننارت و کننند. پیوسننتاری از ترسننهای مننرتبط بننا دلبسننتوارد می
گنناهی بننه ارزشننها یننا پایبننند نبننودن بننه ارزشننها درافننراد مشننارکت  شنند. کننده دیننده میعنندم آ

بخش و رسد رابطه عاطفی در بسیاری از انسانها بنه عننوان ینک رابطنه لنذت( به نظر می5)
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میننننان  هننننای مننننورد اشنننناره، روابننننط عنننناطفی در شننننود امننننا بننننا ویژگیرشننننددهنده درک می
شننود. بننه کنندگان بننه منابننه التیننامی بننرای خالیننی مشننخ  در زننندگی درک میمشننارکت

عبارت دیگر موقعیتی بنرای فرامنو  شندن منن قبلنی و ایجناد فرصنتی بنرای قنرار گنرفتن در 
. از اینن رو رابطنه عناطفی، ارز  و نقشنی بنیش از صنرفا  ینک رابطنه می یابند، و یک من بهتنر

کنند. بنه وینژه بنه اینن ا در آن بسنتر و شنرایط تجربنه و زنندگی میفرد، خنوِد مطلنوب خنویش ر
-کننند تننا فننرد بتواننند تجربیننات خننوددلیننل کننه لحظننات و فرصننتهایی را بننرای وی فننراهم می

یننف گری را بننه هویننت خننود اضننافه کننند. در نتیجننه فننرد عالقننه بننه ادامننه و تننداوم آن خننود تعر
( 1ر اسنت و وابسنتگی بنه آن وجنود دارد )ای دشنوامطلوب دارد. طبیعتا  اتمام چنین رابطنه

، گرههر رابطنه افکننی افکننی، بازگشنایی و اتمنام. گرهای ماننند داسنتانی اسنت، شنامل آغناز
اینن رابطنه خنوب پنیش »ینا « چینزی درسنت نیسنت»کنند زمانی اسنت کنه فنرد احسناس می

گنر بازگشنایی موفنق نباشند، مرحلن  اتمنام سنر « رود یا آیننده خوشنی ننداردنمی تر شنرود یعو ا
رسد افراد تمایل دارند بعدها عملکرد خود در داستان رابطه را بنه دقنت شود. به نظر میمی

یننابی و قضنناوت قننرار دهننند. قضنناوت آنهننا را می عملکننردی »تننوان بننه طننور خالصننه مننورد ار 
کننون، تنا حندی « نامطلوب در قبال مشکالت رابطنه بنه دلینل وابسنتگی نامیند. چینزی کنه ا

نشی آنهاست. عاملیت پایین و رویکرد انفعالی، شاخص  اصنلی عملکنرد سرز-علت خود
یان پیش رفتن»آنها است که این نود عملکرد انفعالی حداقل شامل دو استراتژِی  یا « با جر

است. که در آنها فرد با وجود آنکه در صورت ادامه رابطنه، آیننده درخشنانی را « کوتاه آمدن»
دهد یا ستگی شخصی یا توصیه دیگران، رابطه را ادامه میبرای آن متصور نیست، بنابر واب

( 0کند تا از اتمنام رابطنه جلنوگیری کنند. )حتی از ارزشها و اصول شخصی خود تخطی می
کنامی، پس از اتمام رابطه، فرد با واکنش های هیجانی مختلف که ترکیبنی از احساسنات نا

کننش نشنان میترس، خشم، افسنردگی و تنهنایی هسنتند بنه اتمنام رابطنه و دهند. در برخنی ا
کوشد ارتباب را از سر گیرد ینا حنداقل اشنتیاق فراواننی بنرای بازگشنت بنه رابطنه موارد فرد می

 دارد. 
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رسنند توجننه اننندکی بننه روایننت افننراد دچننار شکسننت عنناطفی از بننه طننور کلننی بننه نظننر می
همسننو بننا  (2637) 1زانننگ و چنننگذشننته، حننال و آینننده شننده اسننت. بننا ایننن حننال پننژوهش 

دهنند کننه سننبکهای دلبسننتگی، خننود شننفقتی و سننازگاری های ایننن پننژوهش نشننان مییافتننه
بیشننننتر در رابطننننه، بننننا یکنننندیگر در ارتبنننناب هسننننتند و نتننننای  بهتننننر در رابطننننه عنننناطفی را 

کنند. برای منال افرادی با سبک مضطرب دوسوگرا اشنتغال ذهننی بیشنتر و میبینی پیش
(. 2666، 2باربنننارا و دینننونبنننا رابطنننه تمنننام شنننده داشنننتند ) دشنننواری بیشنننتری بنننرای سنننازگاری

( 2636، 3پتپسی و ویکنسهای )های این مطالعه درمورد تجربه خود مطلوب با پژوهشیافته
دهی هوینت و تناثیر تجربینات مبنی بنر اهمینت شنریک قبلنی بنه عننوان مخاطنب سناخت

 (.  2660)لواندوسکی و همکاران، افزا در تجربه بعد از اتمام رابطه همسو بود -خود
کنندگان معطنو  بنه عملکنرد غینر عامالنن  خنود بنود. بخش مهمنی از رواینت مشنارکت

توانند دیدگاه روایتی عبارت است از اینکه قهرمنان داسنتان فنردی اسنت کنه می عاملیت از 
بر زندگی خویش تاثیر بگذارد، تغیینرات را توسنط خنود  شنرود کنند و تاحندی بنر سلسنله 

ینندادها و تجننارب کنتننرل داشننته باشنند  . (2626و همکنناران،  4لین، سننید، پسننیوپتی)مننکرو
دهد اینن مفهنوم در مقابنِل قربنانی بنودن های پژوهش حاضر نیز نشان میهمانطور که یافته

اسنننت کنننه در موقعینننت اتمنننام ینننک رابطنننه   دیگنننری نینننز نشنننان داده  گینننرد. پنننژوهشقنننرار می
کنننده بینید موقعیت را مدیریت و کنترل کند، پیشتوانعاشقانه، اینکه فرد تا چه حد می

یسنته دختنران دچنار ضنربه عشنق (2633، 5گیلنمیزان آشفتگی اوست ) . در بررسنی تجربنه  
کنننش منفعالنننه و  همانندسننازی در ابعنناد مختلننف هنجنناری و ارزشننی بننا فننرد در تهننران، وا

 بیانگر بخشی از داستان افراد بود.  (3121زاده و حمامی، )سهرابمقابل 
کنندگان از شنرایط شنامل رواینت مشنارکتحال )سوگواری برای فرصت از دست رفتته(: 

                              
1. Zhang, J. W. & Chen, S 
2. Barbara, A. M. & Dion, K. L 
3. Pasupathi, M. & Weeks, T. L 
4. McLean, K. C., Syed, M., Pasupathi & et al 
5. Gillen, K. R 
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( ماننندن در گذشننته 1( تردینند بننه خننود )2( احسنناس بازنننده بننودن )3هننای )ل تمکنننونی، شننام
 ( رکود. 5)

های ذهننی و کنندگان همنننان دغدغنهبعد از گذشت دوران معمول سو ، مشارکت
کنند. باورها و احساسات کنونی، وضعیتی را ایجناد کنرده احساسات ناتمامی را تجربه می

وقفه در رشد شخصی در نظر گرفنت. وضنعیتی کنه در  توان آن را مشابه حالتاست که می
( یکی از اینن باورهنا اینن اسنت کنه منن فنردی 3تصور آنها از آینده نیز تاثیرگذار بوده است. )

ای کننه بننرای او بازنننده هسننتم. فننرد بننه واسننطه از دسننت دادن خننود مطلننوب خننود، و رابطننه
شنود. در عنین حنال، او یمعنایی بیش از یک رابطه داشت، دچنار احسناس بازننده بنودن م

دهد که با فنرض خنود، بنه عننوان فنردی بازننده هماهننگ باشند تصوری را از خود شکل می
یادی را از دست دادم و چیزی بدست نیاوردم جز اینکه منورد بی انصنافی، منًال؛ من زمان  

د در ( با از دست دادن من برساخته در رابطنه او شنرود بنه تردین2طرد و خیانت قرار گرفتم. )
ها و تقصیرات خویش کند. همزمان خود را بابت کاستیها و کیستی خود میمورد توانایی
( یننک تننم 1کننند )کننند و درنتیجننه احسنناس خودکارآمنندی پننایینی را تجربننه میسننرزنش می

ینندادهای  ، تننم ماننندن در گذشننته اسننت. از آنجننا کننه فننرد نتوانسننته اسننت معنننای رو دیگننر
یابد، هنوز سواال اندیشند. او در ت مهمی را در ذهن خود دارد و درمورد آنهنا میگذشته را در

های متعددی از گذشته مانند تال  است تا ارتباب گذشته را درک کند و همننان بخش
( 5رسد سه تم منذکور او را در وضنعیت )گشتالت ناتمام در ذهن او ادامه دارند. به نظر می

کنند و تماینل کمنی بنرای دسنت ردرگمی میدهد. به این معنی، او احساس سنرکود قرار می
تنوان حالنت زدن به عمل، به ویژه در حیطنه آغناز ارتباطنات جدیند دارد. بنه اینن حالنت می

کننند و بننه جننای رد وقفننه هننویتی گفننت کننه در آن فننرد احسنناس رکننود درمننورد هویننت خننود می
 ماند. شدن از دور  گذار در آن باقی می

خننود ناشننی از اتمننام رابطننه )بننرای منننال -یننتچناننننه گفتننه شنند حالننت گسسننت در روا
، 2637بوراسننا و همکنناران،  ( احتمنناال بننا دو بعنند شننفافیت 2666( یننا سننو  و فقنندان )نیمیننر
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های ایننن پننژوهش ایننن ارتباطننات را تایینند بنناب اسننت. یافتننهپننندار  و معنایننابی در ارت-خننود
کند. در معنایابی مخصوصا  در تم اشتغال با گذشت  ذهننی، نشنان از آن اسنت کنه فنرد می

نیاز بنه معننادهی بنه تجربن  گذشنته دارد. تنم مانندن در گذشنته و تنال  بنرای فهنم تجربنه و 
( مبنننی بننر اهمیننت معناسننازی در گننذر از رابطننه 2637کانسننکی و آلننن )یننافتن معنننا بننا یافتنن  

پنننداره، دو تننِم تردینند بننه خننود و رکننود نشننان -دقبلننی همخننوانی دارد. درمننورد شننفافیت خننو
دهد فرد نسبت به کیستی خود ابهام و تردید دارد. ضمن آنکه احتماال احساس عمینق می

کنندگان مرتبط اسنت کنه اینن بازنده بودن و قربانی بودن نیز با عاملیت پایین در مشارکت
 همسو است.  (2626) 1لیند، آدلر و کالرکیافته با پژوهش 

 (2631) 2بولوتنوا و هاچناتورواگرا و ناامیدی نسنبت بنه آیننده، گیری گذشتهدرمورد جهت
گیری آینننده، دارای سننبک نشننان دادننند افننراد دچننار آشننفتگی شکسننت عنناطفی بننا جهننت

گیری بنننه سننمت نتننای  منفنننی ای شننناختی و رفتنناری هسنننتند، حننال آنکننه جهننت مقابلننه
های اینننن پنننژوهش نینننز ای هیجنننانی رابطنننه دارد. طبنننق یافتنننهگذشنننته بنننا اسنننتراتژی مقابلنننه

ی بودننند کننه بننا سننبک مقابلننه هیجننانی شننناختروانهننای کنندگان دارای ویژگیمشننارکت
 مرتبط است. 

کننون رواینت مشنارکت مطلتوب(:آینده )ناامیتدی از تجربتد دوبتارن متن  کنندگان از آنننه ا
بینی و درعننین ( واقننع2( الننزام بننرای تغییننر )3هننای: )کنننند شننامل تمدرمننورد آینننده ادراک می

 ( ناامیدی. 1اعتمادی )حال بی
( اولین تم غالب در مورد آینده احساس الزام برای ایجناد تغیینرات در خنود اسنت کنه 3)

کنند داند و سرزنش میشود. از آنجا که او خود را مقصر میبه میتر تجر تا حدی ناهشیارانه
گنر قننرار  بننابراین حسنی ضنمنی مبننی بنر لن وم تغیینر خنود دارد. بنه عبنارت دیگنر بناور دارد ا
است رابطه کاملی را در آینده تجربه کند نیاز است که تغیینر کنند و ینا حنداقل اشنتباهات 

( تننم دیگننر بیننانگر یننک 2ا تکننرار نخواهنند کننرد. )گذشننته را بفهمنند و مطمنن،ن شننود کننه آنهننا ر
                              
1. Lind, M., Adler, J. M. & Clark, L. A 
2. Bolotova, A. K. & Hachaturova, M. R 
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دوسوگرایی است. از طرفی فنرد شنناخت و پختگنی بیشنتری نسنبت بنه ارتباطنات عناطفی 
کسننب کننرده اسننت )بعنند شننناختی(، هرچننند تردینند دارد کننه بتواننند در عمننل بننه آنهننا پایبننند 

برابنر شکسنتهای رسد تماینل دارد خنود را در باشد )بعد مهارتی( و از سوی دیگر به نظر می
دهنننند موضننننع احتمننننالی در روابننننط آینننننده حفاظننننت کننننند )بعنننند عنننناطفی( و تننننرجیح می

اعتمادی به دیگران را به عنوان یک سپر محافظتی مورد اسنتفاده قنرار دهنند در نتیجنه بی
کننند. اینن ناامینندی معطنو  بننه اینن بنناور اسنت کننه ( احسناس سننردرگمی و ناامیندی می1)

ای کننه باعننث تجربننه نسننخه برتننری از مننن بننود(، در ن در رابطننهآننننه در گذشننته داشننتم )بننود
گر هم اتفاق افتاد تضمینی نیست که مانند تجربه قبلی پایندار  آینده تکرار نخواهد شد یا ا
ینه دلبسنتگی کنه اعتقناد دارد آشنفتکی  باشد و از دست نرود. همننین تنم ناامیندی بنا نظر

شنود ه درگینر شندن بنا جهنان مینشنینی نسنبت بنشکست عاطفی باعث ناامیدی و عقب
 کامًال همسو است. 

تواند نقش مهمنی در آشنفتگی بعند از اتمنام رابطنه داشنته باشند، همنانطور ناامیدی می
تواننند نقننش مننوثری در سننالمت روان داشننته باشنند )هاشننمیان، نامننداری، کننه امینندواری می

ی عناطفی حتنی (. این پژوهش نشان داد یکی از مهمترین پیامدهای جندای3122عابدی، 
ها باشند. های مرتبط یا احساس نیاز برای تغییر شنناختتواند یادگیریدر دوران رکود، می

نیننز نشننان دادننند کننه افننراد بعنند از گذراننندن آشننفتگی پننس از آسننیب  (2661) 1تاشننیرو فرینن ر 
های جدینند نائننل های خننود، دیگننری، محننیط، و رابطننه بننه شننناختابطننه، در حیطننهاتمننام ر

: تندبیر رابطنهمی ، داشنتن دوسنتی بهتنر بنا شوند که مهمتنرین آنهنا عبنارت اسنت از ای بهتنر
( نینننز دو 2660دیگنننران، تغیینننر معیارهنننا بنننرای انتخننناب ینننک شنننریک در آیننننده. هربنننرت )

شننمرد: اول. یننادگیری در مننورد اینکننه از شننریک آینننده خننود چننه هننای مهننم را برمییادگیری
های مرتبط بنا تحصنیل. گذاری و تال  بیشتر بر روی مس،ولیتخواهند و دوم. سرمایهمی

سنبت بنه تری نبیناننههنای واقعنگر  دهد افنراد بعند از طنالقپژوهشی ایرانی نیز نشان می

                              
1. Tashiro, T. & Frazier, P 
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(. ناهمسنویی 3566کننند )رضناپور میرصنالح، سنقاپور فیروزآبنادی و امیننی، رابطه اتخاذ می
هننای همزمننان عنناطفی و شننناختی شنناید از جهننت مرحلننه ها در مننورد تعارضایننن مطالعننه

 کنندگان در آن قرار دارند. متفاوتی باشد که مشارکت
هننویتی در روایننت افننراد پننژوهش حاضننر نشننان داد نننوعی حالننت گسسننت گیری: نتیجتته
کننده وجود دارد که ناشی از روایت آنهاست. به طور کلی آنها گذشنته را بنه منابن  مشارکت

ها کننند. اینن یافتنهشکست، حنال را بنه منابن  وقفنه و آیننده را بنه منابن  ناامیندی رواینت می
ت عناطفی ِی افرادی که به نوعی دچار شکسشناختروانمبنایی را برای فهم بهتر کیفیات 

 کند. هستند فراهم می
در پژوهش حاضر تفاوت احتمنالی در هوینت وقفنه بنین دختنران و پسنران پیشنفادات: 

تواننننند عنننالوه بنننر تمنننایز بررسنننی نشننند و تنهنننا وجنننوه مشنننترک لحنننای شننند. پژوهشنننگران می
جنسیتی، تمایز منوقعیتی در گنذار از فقندان )ماننند جندایی بعند از ازدواج سنفید، طنالق، 

به دلیل خیانت یا حتی مر ( را بررسی کنند. به عالوه، با توجه به مندل نهنایی کنه جدایی 
دهنند ادراک فننرد نسننبت بننه خننود، یننک بعنند مهننم در ایجنناد هویننت وقفننه اسننت، نشننان می

شننود مننداخالت بننالینی در مننواردی مانننند سننو ، ترومننا، فقنندان و مانننند آن، پیشنننهاد می
 هند. ادراک از خوِد مراجع را مدنظر قرار د

صحبت کردن درمنورد روابنط عاشنقانه مخصوصنا  زمنانی کنه فنرد بنیش از  ها:محدودیت
آسننانی نیسننت. مخصوصننا  کننه بننه نظننر   حننِد معمننول از اتمننام آن متنناثر شننده اسننت، مسنناله

و همکناران،  1رینیال افشایی کمتری درمنورد مسنائل عاشنقانه دارنند )-ها خودرسد ایرانیمی
کنندگان، بسننننننیاری از ( بنننننننابراین مشخصننننننا  در هنگننننننام دسترسننننننی بننننننه مشننننننارکت2637

هنای آن دسنته از اطالعی از داستان و ویژگیکنندگاِن بالقوه داوطلب نشدند. بیمشارکت
تواند یکی از محدودیتهای این پژوهش باشد. ایجاد افراد که در پژوهش شرکت نکردند می

کنننردن در چنننارچوب از پنننیش تعینننین شنننده، در مصننناحب   ارتبننناب همدالننننه و همزمنننان کنننار 

                              
1. Riela, S. & et al  
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یننف  پژوهشننی بننا افننرادی کننه بخشننی از داسننتان عنناطفی خننود را بننرای فننردی ناشننناس تعر
کننده از عمنق هنای مصناحبه روایتنی دختنران مشنارکتکنند دشوار است. در کل دادهمی

جننس بنه همتوان مشخ  کرد این مساله تا چه حند عاطفی بیشتری برخوردار بود که نمی
یننف کننردن داسننتان-کننده و تننا چننه حنند بننه نننابننودن بننا مصنناحبه های راحتننی پسننران در تعر

 شخصی خود برای یک فرد ناشناس مربوب است. 
پروتکنل اینن مطالعنه در کمیتنه اخنالق دانشنگاه الزهنرا کنه مالحظات اخالقی پژوهشی: 

رار گرفننت. در مننورد زمننان و داد مننورد تائینند قننمحقننق اول در آن رسنناله دکتننری خننود را انجننام 
کننده شننرب اصننلی در نظننر گرفتننه شنند. مننوارد اخالقننی از نحننوه مصنناحبه راحتننِی مشننارکت

قبیل اختیار در مشارکت در پژوهش و حق خنارج شندن از پنژوهش ینا حنق تعرینف مسنائل 
عالوه، درمننورد روننند تنهننا تننا حنندی کننه بننا آنهننا راحننت اسننت، بننه آنهننا توضننیح داده شنند. بننه

دلیل حسنننناس بننننودن موضننننود از نظننننر هیجننننانی، یننننز توضننننیحاتی داده شنننند. بننننهپننننژوهش ن
گنر مشنارکتکننده تایید میاحساسات مشارکت شند در کننده دچنار پریشنانی میشد و ا

گرفنت. در حیطنه رازداری، نظر گرفتن زمان و حتی جلسنات بیشنتر در دسنتور کنار قنرار می
مخفنی نگنه داشنتن هوینت دشنوار  صورت داستان زندگی اسنت،طبیعتا  وقتی مصاحبه به

ها( یک اسم مستعار بنرای هنر سازی دادهشود، با این حال از همان مراحل اولیه )پیادهمی
، شننغل و مننوارد شننرکت کننده انتخنناب شنند ضننمن آنکننه اطالعننات اساسننی مانننند نننام شننهر

د شصورت تصویری انجام میکه بهها حتی در زمانیچنینی تغییر داده شد. مصاحبهاین
 های صوتی پس از اتمام پروژه پاک خواهند شد. شد و فایلصورت صوتی ضبط به

نویسننند  اول اجننرا و نگننار  مقالننه را بننا راهنمننایی سننایر نویسننندگان ستتفم نویستتندگان: 
 انجام داده است.
مقالننه بخشننی از پننروژ  رسنناله دکتننری نویسننند  اول اسننت و از حمایننت حمایتتت متتالی: 

 مالی برخوردار نبوده است. 
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