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 Interpersonal relationship is the foundation of human identity, and the perfection 

of this connection is crystallized between two people of different sexes. One of 

the issues that threatens the quality of the relationship and consequently the 

quality of the marriage and the structure of the family is the tendency to multiple 

Heterosexual  relationships at different stages of life. This study was conducted to 

identify and explain the contexts of the tendency to this kind of relationships. The 

research method was qualitative and with the participation of 24 people (13 girls 

and 11 boys), using the purposeful sampling method until the theoretical 

saturation of data was performed in 2017. The data collection tool was a semi-

structured in-depth interview and uses Grounded theory (open coding, central 

coding, selective coding) to analyze information. 

The findings showed that the context of multiple heterosexual relationships from 

the perspective of those involved in such relationships included internal factors, 

external factors, communicational factors, and cultural factors. Therefore, it can 

be concluded that a set of contextual factors such as internal and personality traits, 

interpersonal interactions, and finally environmental and cultural factors have an 

effect on the emergence of multiple heterosexual relationships. So, In order to 

prevent and reduce this type of relationship, it is important to consider it as a 

threat to family health. 
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 جنسهای گرایش به تعدد روابط با غیر همبررسی زمینه
 

 زادهزهرا خوانین
شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه ارشد مشاوره خانواده، دانشکده روانکارشناس

           ایران. تهران، عالمه طباطبایی،
 نعیمی ابراهیم

شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه استادیار مشاوره، عضو هیأت علمی دانشکده روان
 ایران. تهران، عالمه طباطبایی،

 بخشکیومرث فرح

شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه دانشیار مشاوره، عضو هیأت علمی دانشکده روان
 ایران. تهران، عالمه طباطبایی،

 

 چکیده 
س و شالوده هویت انسان است و کمال این ارتباط بین دو فردی، اساارتباط میان

شود. یکی از مواردی که کیفیت رابطه و به تبع  نفر از جنس متفاوت متبلور می
دهد، گرایش به  آن کیفیت ازدواج و ساختار خانواده را مورد تهدید قرار می

های مختلف زندگی است. پژوهش حاضر  تعدد روابط با جنس مخالف در برهه
های گرایش به تعدد این نوع از روابط انجام شده  ا هدف شناسایی و تببین زمینهب

پسر(، با  88دختر و  83نفر ) 24روش پژوهش کیفی بوده و با مشارکت  است.
ها در سال گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری داده استفاده از روش نمونه

ساختار یافته ه عمیق نیمهآوری داده مصاحب انجام شده است. ابزار جمع 8336
ای )کدگذاری باز، و تحلیل اطالعات از روش نظریه زمینه  بوده و جهت تجزیه

ها نشان داد که  شده است. یافته کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی( استفاده 
گونه روابط  گرایانه از دیدگاه افرادی که در اینهای تعدد رابطه دگرجنس زمینه

ل عوامل درونی، عوامل بیرونی، عوامل ارتباطی و عوامل درگیر هستند شام
ای از عوامل  توان نتیجه گرفت که مجموعه فرهنگی بوده است. بنابراین، می

فردی و در نهایت  های درونی و شخصیتی، تعامالت بین ای مانند ویژگی زمینه
عوامل محیطی و فرهنگی در پیدایش تعدد روابط با جنس مخالف تأثیر دارد و 

عنوان تهدیدکننده  گیری و کاهش این نوع روابط، بهضروری است در مسیر پیش
 سالمت خانواده، مورد توجه قرار گیرند.

گیری  ای، نمونهنهیزم هینظرگرایانه)غیرهمجنس(، : روابط دگرجنسهاکلید واژه
 ساختار یافتههدفمند، مصاحبه عمیق نیمه 

 23/82/8331تاریخ دریافت: 
 21/8/8333  تاریخ پذیرش:

  مسؤولنویسنده:  
 

 مقدمه
برای ادامه زندگی، به دوستی با یکدیگر نیازمندند، زیرا در این  ها انسان
. (8)شود یممبادله  ها اقیاشتو  ها شیگراکه اطالعات و  هاست یدوست

در   انسان .(2)و کمال انسان است فردی، اساس و شالوده هویتارتباط میان
طول رشد خود، پیوسته برای بقا و پیشرفت خویش، محتاج ارتباط با 

 .(3)دیگران است که بین این امر با سالمت، رابطه نزدیکی وجود دارد
ی رفتارهای ارتباطی، هدف عاطفی است که شامل ها هدف جمله از

رابطه عاطفی و . این (4)دوستی، خویشاوندی و روابط همسایگی است
. آورد یمدوستی، در ارتباط با جنس متفاوت، شرایط متفاوتی را به وجود 

، به جهت پیچیدگی شود یمزمانی که این ارتباط پیش از ازدواج برقرار 
ی ریگ شکل. (5)رابطه ممکن است چندین هدف مختلف را داشته باشد

روابط نزدیک و عاشقانه، یک تکلیف رشدی اجتماعی مهم برای 
نوجوانان و جوانان است که در تعامل با بستر فرهنگی هر جامعه، 

به خود بگیرد. در یک نگاه کلی  زا بیآسممکن است شکل سالم یا 
گفت که تعامالت دوستی میان دختران و پسران، شاید پیامد  توان یم

، که همراه (6)بخشی از فرایند نوگرایی در جامعه در حال گذار ما باشد 
ظام ارزشی و ساختار اقتصادی ایران، زمینه بروز الگوهای با تغییرات ن

نوینی از رفتارهای جنسی در میان بخشی از جوانان را فراهم کرده است؛ 
یی نوین و پیدایش الگوهای جدیدی از رفتار که ها ارزشی ریگ شکل

 .(7) کند یمیی به نیازهای درونی ارضا نشده آنان عمل ها پاسخ مثابه به
: کنند یمتعریف  گونه نیارا  2( رابطه عاطفی2113) 8ینزفیورمن و کال

تعامالت داوطلبانه متقابل مستمر؛ در مقایسه با اغلب روابط متناظر، »
عواطف و  انیب با معموالًنیرومندی متمایزی دارند که  نوعاًروابط عاطفی 

امروزه  (1)«شود یم، مشخص شده ینیب شیپرفتارهای جنسی فعلی یا 
ن، با احتمال کمتری در روابط باثبات و طوالنی درگیر اکثریت جوانا

اغلب در برخوردهای جنسی کوتاه یا تنوعی از  ها آن. (3) شوند یم
 گردد یمکوتاهی، منحل  زمان مدتکه پس از  ثبات یبتعامالت عاطفی 

 (81).شوند یمیافت 
درصد از  7/36ی و سلیمانی، آباد شاهبر اساس نتایج پژوهش زارع 

با بیش از  ها آندرصد از  5/27ن با یک نفر از جنس متفاوت و دانشجویا
ی تحقیق اسدیان و ها افته. همچنین ی(5)یک نفر ارتباط دوستی داشتند

درصد از دانشجویان سابقه دوستی  3/47( نشان داد که 8334همکاران )
با جنس متفاوت را داشتند و این مورد در بین گروه مذکر بیشتر از گروه 

. در تحقیقی که به شیوع روابط جنسی پیش از ازدواج در (6)بود مؤنث
گزارش دادند که  کنندگان شرکتدرصد از  24نوجوانان پرداخته بود، 
. این روابط در نوجوانانی که در مناطق اند بودهدرگیر چنین روابطی 

، کردند یمی بیشتری در ماه دریافت بیتوج  پولو  کردند یمشهری زندگی 
در فرزندان با طیف  شدت بهبند و باری جنسی همچنین . بی(88)بود تر عیشا

، 4و فینکام و الیونز 3. در تحقیق اوون(82)ی شدنیب شیپ، 24تا  22سنی 
معناداری شرکای  طور به، دختران  7و النگمور 6، جیوردانو5منینگ

. همچنین در جامعه ما فضای (84.83)کمتری در مقایسه با پسران داشتند
در کنار هنجارهای فرهنگی، فرصت بیشتری به پسران در  غالب مردانه

برقراری ارتباطات دوستانه با غیرهمجنس و آزادی بیشتری در بیان علنی 
ی و احتیاط بیشتر کار محافظه امکان  سان همانو به  بخشد یمآن 

 .(85)دهد یمدختران را برای اظهار آن، افزایش 
 دهد یمفر، غالمی نشان اشمیانمقربیان، ه  پژوهشاز  آمده دست بهنتایج 

که تغییرات نگرشی در ارتباط با معاشرت و دوستی پیش از ازدواج یکی 
ی است که در جامعه در حال ا گستردهی تغییرات ها مؤلفهاز نشانگان و 

ی است که این الگوی رفتاری به بعد از ازدواج و تشکیل ریگ شکل
های پیشین از عوامل مهم . بر اساس پژوهش(86)شودخانواده هم کشیده می

که  1ی اجتماعیها شبکه اند از:روی آوردن به روابط متعدد عبارت
تغییرات بنیادینی در سبک زندگی اجتماعی و فرهنگ جوامع مختلف 

 ریتأثبر ادبیات افراد جامعه  توانند یم ها شبکه، این کنند یمایجاد 
را دگرگون  و همچنین روابط با جنس متفاوت ها آنبگذارند و پوشش 

به وجود توهم قدرت در پسران و توهم جاذبه در  . پناهی(87)کنند
. غفاری نیز (81)کند یمدختران برای روی آوردن به تعدد رابطه اذعان 

. موسوی  (85)کند یممشکالت مربوط به ازدواج و تنظیم خانواده را قید 
را به  ی شخصیتی روابط ناسالم دختر و پسر ها نهیزمبرخی از عوامل و 

_________________________________ 
1. Collins,W. A. 

2. Romantic Relationship 

3. Owen, J. 

4. Lyons, H 

5. Manning, W. D. 

6. Giordano, P. C. 

7. Longmore, M. A. 

8. Social networks 
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ی در زندگی، یأس، ضعف حیا و هدف یبی و تیهو یب: داند یماین شرح 
 .(83)ی فردگرایانهها شهیاندحاکمیت 

الگوهای روابط جنسی پیش از  8شناسیدر تحقیقی مبتنی بر تبیین سنخ
ازدواج در ایران، سه گفتمان پیشامدرن، مدرن و پسامدرن را مطرح 

ه گفتمان پسامدرن گرو در 2"یالروابط مبتنی بر عشق س"که  کنند یم
و با مفهوم پدیده تعدد روابط همبود است: این نوع رابطه  ردیگ یمجای 

جامعه شهری است. از نگاه  رپوستیزاز متأخرترین الگوهای رابطه در 
پیش از ازدواج یک ضعف عمده  3ی دسته جدید، عشق رمانتیکها سوژه

ک از طرفین این رابطه ممکن است هر ی لحظه هر که نیا هم آندارد و 
بسیار  ها رابطهدر این  4"ناامنی عاطفی"را ترک کند. به همین سبب، 

ی اجتماعی و اقتصادی متنوعی ها شهیرباالست، نوعی ناپایداری که خود، 
که برای  اند افتهیدربسیاری از افراد، به تجربه،  جیتدر بهدارد. لذا 

ندانی نگذارند که در زمان ناپایدار، انرژی عاطفی چ احتماالًی ا رابطه
. از طرفی، تعهدات متقابل، در حالت (7)جدایی، آسیب چندانی نبینند

شود. این  ی جدید پنداشته میها سوژهبرای  محدودکنندهپیشین، عاملی 
را در  "عشق سیال"ی ریگ شکلزمینه   عوامل، در کنار عواملی دیگر،

رنیته متأخر و . عشق سیال محصول دوران مداند کردهجامعه فراهم 
رویکردهای پسامدرن در غرب است. در این الگوی جدید، مفهوم عشق 

است. این الگوی  گرفته قرارشده و در قاب نسبیتی شدید  "باز تعریف"
گرایانه عشق رمانتیک را و مطلق رانهیگ سختجدید از رابطه، تعهدهای 

 کند و منکر ضرورت روابط صمیمانه و متعهدانه است. در نقض می
 توان گفت:های جنسیتی و تأثیر آن بر تعدد روابط میرابطه با تفاوت

انگیزه پسران برای آشنایی و شروع چنین روابطی تمایالت جنسی است، 
به دست آوردن حمایت و مراقبت فیزیکی  زهیباانگاما دختران بیشتر 

ی تحقیق زارع ها افته. ی(21)برای خودشان، به دنبال چنین روابطی هستند
 دارند اعتقادی و سلیمانی هم بیانگر این است که دختران بیشتر آباد هشا

 درانگیزه افراد از این روابط، ازدواج کردن و برآوردن نیاز جنسی است، 
پسران بیشتر معتقدند، نیاز عاطفی و رقابت و انگیزه مالی دلیل  که یحال

ق . کرامت، موسوی، وکیلیان و چمن، طب(5)برقراری این روابط است
ی ارتباطات قبل از ازدواج از دیدگاه شناس بیآستحقیق کیفی با عنوان 

پسران دانشجو، به این نتیجه رسیدند که انگیزه پسران از این نوع روابط، 
انگیزه جنسی و انگیزه عاطفی و ضرورت آشنایی با روحیات جنس 
متفاوت است؛ با توجه به مورد آخر اگر روابط قبل از ازدواج، باعث 

ت با روحیات جنس متفاوت شود، پس رضایت زناشویی را باال شناخ
 .(28)برد یم

جنس این است که روابط مسأله مهم در باب تعدد روابط با غیر هم
و در طول زمان، خود را در الگوها و  جیتدر به جنسی پیش از ازدواج،

ی متفاوت یافته است. ها علتو  ها شهیری متنوع باز تولید کرده و ها سنخ
مرتبط با پدیده تعدد  5دادی از پژوهشگران به نتایجی در مورد عللتع

  1، آماتو7، کوهان6: داشجمله از؛ اند افتهی دستروابط با جنس متفاوت 
آبادی فراهانی در تحقیقات خود دریافتند افرادی که در خانواده و خلج

 عنوان به ،اند بوده81شاهد تجارب اختالف زناشویی و جدایی 3مبدأ
_________________________________ 

1. Typology 

2. Relationship based on fluid love 

3. Romantic love 

4. Emotional insecurity 

5. Causes 

6. Dush, C. M. K. 

7. Cohan, C. L. 

8. Amato, P. R. 

9. Family of origin 

ی بعدی در رابطه عاشقانه خود، ها تیموفقآن برای  بار انیز عواقب
ی بدون ها معاشرتی سو به امکان بیشتری برای تجارب منفی و رفتن

 .(22.23)وجود دارد ها آنتعهد 
جاست که تحقیقات جنس تا بداناهمیت موضوع تعدد روابط غیر هم

 روند  کیکه روند افزایش روابط جنسی پیش از ازدواج،  دهند یمنشان 
ی متعدد و پیشرفته قبل از ازدواج و در ها معاشرت. (24.25)جهانی است

ی منفی خلقی، عاطفی، جنسی، روانی، اخالقی، امدهایپدوران جوانی؛ 
ی داشته است. تحقیقات نشان ریناپذ جبرانی گاهنگرشی فردی اجتماعی 

بلکه بر روابط فعلی  تنها نهداده است که روابط جنسی پیش از ازدواج، 
جنس . تعدد روابط با غیر هم(23)گذارد یم ریتأثبر روابط آینده افراد نیز 

ی اولیه ها سالدر  ژهیو بهبه هر شکلی، احتمال جدایی را پس از ازدواج، 
؛ بیشتر اند داشتهیی که رابطه پیشرفته را با همسرشان ها آنو حتی در بین 

 .(23.26.27.21.23)کرده است
ات تعدد روابط پیش از ازدواج، به اهمیت تجارب اثر نیتر مهمیکی از 

مربوط است که در شرایط مشابه مدام  ها آناز  مانده یباقو خاطرات  88اولیه
بدین ترتیب، شاید بتوان این امر  .(31)مرور و با آن شرایط مقایسه خواهد شد

ی پیشرفته و ها معاشرتی امدهایپی اصلی بسیاری از ها نهیزمرا یکی از 
ی که در جریان تعدد روابط بر کیفیت ا یمنف ریتأث؛ جمله ازدانست. متعدد، 
ی ها معاشرتگذاشته است. همچنین پدیده  (27)و ارتباطات زوجین (38)ازدواج

نسبت به جنس متفاوت، همسر آینده،  83و ارزشی 82نگرشی متعدد تغییرات
و . با توجه به اهمیت موضوع (23)ایجاد کرده است 84ماهیت ازدواج و تعهد

مهم خانواده، این پژوهش قصد دارد به  هایتأثیرگذاری آن بر حیطه
 گیری این نوع روابط بپردازد.های شکلبررسی کیفی زمینه

 
 روش 

است.  85ای )مبنایی( طرح تحقیق حاضر، کیفی و با استفاده از نظریه زمینه
ساله ساکن شهر  35تا  25جامعه مورد مطالعه دختران و پسران مجرد 

ی ریگ نمونه عنوان جامعه در نظر گرفته شدند. ، به8336در سال تهران 
هدفمند صورت گرفت و تا زمان رسیدن به  صورت بهدر این مطالعه، 

و عدم دستیابی به اطالعات جدید، ادامه یافت که  ها دادهاشباع نظری 
ی ها مالکپسر( رسید. 88دختر و 83نفر ) 24تعداد اعضای نمونه به 

، سکونت در 35تا  25بارت بودند از: تجرد، سن بین ورود به پژوهش ع
شریک جنسی/عاطفی تا زمان تحقیق.  5شهرستان تهران،  داشتن حداقل 

: عدم تداوم رضایت بودند ازی خروج از پژوهش نیز عبارتها مالک
در پژوهش به ادامه دادن به فرآیند مصاحبه و  کنندگان شرکت

 گسستگی.انرنجوری پیشرفته و رواختالالت روان
بود که افراد نمونه با توجه به  بیترت  نیا  بهروش اجرای تحقیق 

و تحقیق  وجو پرسی ورود و خروجشان در پژوهش و از طریق ها مالک
در میان گروه دانشجویان، دوستان و همساالن به صورتی هدفمند که به 

با  ها مصاحبهمحقق در تکمیل نظریه میانی کمک کنند، انتخاب شدند. 
میان پژوهشگر و  وگو گفتجداگانه انجام شد و  طور بههر فرد 
، پیاده شده ضبطضبط و پس از جلسه، صدا و مکالمه  کننده مشارکت

ی عمیق ها مصاحبهدر پژوهش حاضر، از  ها دادهی آور جمعگردید. برای 
با اساتید این  ها آنی باز که اعتبار سؤاالتو  افتهیساختارکیفی از نوع نیمه 

 بررسی گردید، استفاده شد.حوزه 
                                                                                      
10. Divorce 

11. Primary experiences 

12. Attitude 

13. Value 

14. Commitment 

15. Grounded theory 
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ی ها وهیشبه  سؤاالتدر این پژوهش،  ها دادهدر جهت صحت و استحکام 
با  ها مصاحبهگوناگون و توضیحات جانبی پرسیده شد. همچنین سعی شد 

و  ها فرضدقت و بدون سوگیری انجام شود. آگاه بودن محقق نسبت به 
و  ها دادهضوع، ی شخصی و داشتن حساسیت باال نسبت به موها یریسوگ

، از دیگر نکات رعایت شده در این راستا بود. کنندگان مشارکت
 تجربه با ها و انطباق آن ها افتهیخالقانه  ییبازنماپژوهشگر همچنین 

در تحقیق را، در نظر داشت. در نهایت برای اعتباربخشی  کنندگان شرکت
 شد. استفاده 2و لینکلن 8از شیوه گوبا ها دادهو قابلیت اعتماد 

 
 ها یافته

 شناختی افراد نمونه اطالعات جمعیت

 تحصیالت سن جنسیت
 تعداد همشیرها

 برادر خواهر
  8 مدرک کارشناسی 2 35 دختر
  8 ارشد کارشناسی 25 پسر
 8  کارشناسی 27 دختر
 8  ارشد دانشجوی کارشناسی 26 دختر
 3  ارشد کارشناسی 25 دختر
  2 ارشد کارشناسی 38 پسر
 8  ارشد دانشجوی کارشناسی 21 دختر
 2 8 دانشجوی کارشناسی 25 دختر
 2  دانشجوی کارشناسی 23 دختر
 8  کارشناسی 31 دختر
 --- --- دیپلم فوق  26 پسر
  8 دیپلم 21 پسر
 --- --- کارشناسی 27 پسر
 8 2 دیپلم 38 دختر
 8 8 دیپلم 32 دختر
  2 کارشناسی 26 پسر
 8 8 ن آموزشگاهیمدرک زبا 26 پسر
  3 دیپلم 33 پسر
 8  ارشد کارشناسی 32 پسر
  8 ارشد دانشجوی کارشناسی 31 پسر
 8 2 ارشد کارشناسی 34 پسر
 --- --- کارشناسی 26 دختر
  8 ارشد کارشناسی 21 دختر
 --- --- کارشناسی 33 دختر

های گرایش به تعدد روابط با غیرهمجنس  اصلی پژوهش: زمینه سؤال
 یست؟چ
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ترین مورد ترسه. ترس از آینده  اصلی -
از اینکه طرف ما رو رها کنه و بره. 
ترس از شکست. وقتی بهش شک دارم 

 پس بذار عقب نمونم. گمیم
بیشتر ترس و احساس ناامنی، ترس از  -

دست دادن، تنهایی، طرد شدن، طرف یهو 

 ترس از تنهایی
 تغییر ماهیت

 و مفهوم

 ارتباط

_________________________________ 
1. Guba 

2. Lincoln 
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 ه کنار.تو رو بذار
مثالً تو فامیالمون همه از من  -

بودن و منو توی جمعشون راه  تر بزرگ
دادن. احساس تنهایی همیشه با من  نمی

 داد. بود و واقعاً عذابم می
دارم که  چند نفر رو ذخیره نگه می -

 اگه با فرد اصلی کات کردم برم با اونا.
ای هم هستن که باهاشون  دیگه کیسای -

باشم و در حد معمول در ارتباط باشیم و 
زمانی که نتونم رابطه اصلی رو 

میرم سمت پسرای دیگه و با  کنم تحمل
 .شمیمتر  یکی از اونا صمیمی

تری رو هم  در کنارش روابط سطحی -
کنی که خیلی صدمه عاطفی  هندل می

 نبینی.

ترس از نداشتن 
 ارتباط

ینم همش نبودناش داره تکرار اگه بب -
، یک کیس دیگه رو خیلی شهیم

کنم و  کمرنگ و کم وارد زندگیم می
ارزشم،  وقتی ببینم برای اون فرد اصلی، بی

 کنم. میذارمش کنار و ولش می
پسرم باهام نمیومد بیرون،  وقتی دوست -

رفتم با پسرای دیگه حتی در  خب منم می
 حد یه رابطه دوستی معمولی.

نگذاشتن وقت 
 در رابطه

ا دوست دارن دخترمن معتقدم  -
و این یه کالس  نربخوشکست عشقی 

حل اون مشکلی که  صدد درشده. یعنی 
 توی رابطه است، نیستند.

دیگه خودشون نیستن، همش دارن ادا  -
 در میارن.

مهم نبودن اصل 
 رابطه

سالم بود فقط دنبال  81من خودم وقتی  -
ر داشته باشم، دخت این بودم که دوست

اولین  عنوان بهخیلی دنبال کیفیتش نبودم 
 تجربیاتم.

صرف بودن در 
 رابطه

طرفه بودن رابطه کالً خیلی  یک -
دخترم که دو  سخته. حتی اون دوست

سال و نیم باهاش بودم بعد یه مدت که 
بینم،  میذارم و هیچی نمی زیچ همهدیدم 

 کات کردیم.
سمت  ها از اینکه بدونم همه گذشت -

منه، منم دیگه سر مسائل کوتاه نمیام و 
 زنم. تر به هم می راحت

بودن  طرفه کی
 رابطه

تنوع و عرضه خیلی زیاد شده و بسیار  -
ارزون؛ یعنی با دسترسی و دستیابی خیلی 

ی که هستی کس باراحت و تو حتی اگر 
 همه نیاای هم باشه بازم وقتی  آدم اوکی

بینی،  می گزینه متنوع و ارزون دیگه رو
 خوای اونا رو هم یه تست بکنی. می
 تنوع هم زیاد شده. -

آسان شدن 
 ابجاد روابط

سطحی بودن روابطم اصالً جدی نبوده و خیلی  -
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سطحی بوده. به نظرم اینکه رابطه رو با 
کردم، همین  جدیت و هدف شروع نمی

 شد. باعث کات شدن زود اون رابطه می
اینه که با  دارم اعتقادچیزی که بهش  -

صد در صد وجودم وارد رابطه نمیشم و 
که رابطه ثبات نداشته  شهیماین باعث 

 باشه.

 روابط
 

های  هر دوتامون با رابطه که نیا -
دونی همش  قبلیمون در تماس بودیم، می

هاشونو  زدیم، خاطره حرفشونو می
گفتیم؛ با خودشونم که گاهی صحبت  می
ی  لی، رابطهکردیم. یعنی ردّ پای آدم قب می

الشعاع قرار میده و همینم  فعلی رو تحت
باالخره باعث به هم خوردن رابطم با 

 نفر جدید شد.
های قبلی تموم نمیشن،  به نظرم رابطه -

فرد اون رابطه و انتظارات و رفتارهای 
موجود تو اون رابطه رو میاره تو رابطه 

های دائمی که  جدیدش و با این مقایسه
به زبون هم میاره و مثالً  اتفاقاً بیشترشو

ی نیستی و مثل جور نیاتو چرا  گهیم
ی  کنی، رابطه اون این کارا رو برام نمی

 کنه. جدیدشو به هم میزنه و خراب می

ی ها ارتباط
 ناتمام

پذیرفتن   های پیش آدما نمی یادمه سال -
ای هم توی  یک نفر دیگه زمان همکه 

این قضیه رو  کس چیهزندگی باشه. 
بینی که حتی  پذیرفت. ولی االن می ینم

یک فرد متأهل هم انواع و اقسام 
ها رو داره. خب من خودم  دوست

 ترسم ریخته. شخصه به
کنیم که  ای زندگی می تو دوره -

های زودگذر و متعدد زیاد شده و  رابطه
 ذاره.ناخودآگاه روی ما هم اثر می

االن مردم به شوهراشونم تعهّد ندارن.  -
فقط در حدّ دوستی هستن و  اینا که

شوهرم نیستن که بخوام پایبندشون باشم. 
مامانم همش میگه چرا دخترا و پسرای 

ی شدن. زمان ما از این جور نیاامروزی 
 خبرا نبود.

تغییر فضای 
 جامعه

تغییر بافت   
 جامعه

حاال واقعاً زمونه ما فرق داره با قدیم. 
پسر نداشته باشی،  مثالً اگه االن دوست

کنن و انگار که تو  همه مسخرت می
کسی نیستی و کسی  پسند مورد وقت چیه

 حاضر به دوستی با تو نیست.

 ها ارزشتغییر 
 در جامعه

ها رو  از طرفی من خودم تفاوت -
؛ یعنی مثالً سر تفاوت کنم تحملتونم  نمی

خوره و  در سلیقه آهنگ توی ذوقم می
 برم. می سؤالکلیت اون فرد رو زیر 

دوستیای جدّیم، وقتی ببینم رفتاراش تو  -

 ها تفاوت
عدم تحمل   

 ها تفاوت

 کد محوری باز کد عبارات و مصادیق
   ها: زمینه

کنه،  نیست، خیلی اذیتم می پسندم مورد
کنه، یا خسیسه،  ، محدودم میدهیمگیر 

ای دارم، میرم با  اگه ببینم پیشنهاد دیگه
 اونا.

بینم با من دارای اختالفه  وقتی می -
کنم. یا اخالقاش  رابطمو باهاش تموم می

 کنم. خوره تموم می به من نمی
من توی دوستی یه سری چیزا برام  -

مالکه. مثالً اهل ورزشم، اهل مهمونی و 
بینم طرف  ام. ولی می جمعی تفریح دسته

ی نیست و همش طفره میره؛ جور نیا
یعنی مدام جای اون فرد خالیه و حضور 

 نداره.

 ها مالکتطابق 

کنم که با  توی انتخاب افراد دقت نمی -
معیارهای خانوادم و خودم در حد باالیی 

های  اختالف جهینت درانطباق داشته باشه 
بینم و برای همینم تموم  زیادی رو می

 کنم. می

ابهام در 
 معیارها

نبودن اعتماد. توی رابطه وقتی اعتماد  -
 .شهیمنباشه خیلی زود تموم 

 عوامل یاعتماد یب
ی شناخت روان

 متقابل
کرد، احساسمو  نمیطرف مقابلم درکم  -

 شد. متوجه نمی
نبود درک 

 متقابل
ها  کنم همه رابطه من احساس می -

فنا هستند، حتی ازدواج. فکر  به  محکوم
سال  2کنم برای بودن با یک نفر  می

کافیه. انگار بعد یه مدت جذابیتشو از 
 دست میده.

مطمئناً راکد بودنم توی ذات انسان  -
های  بطهخوام که مدام را نیست و می

 مختلف رو تجربه کنم.

 طلبی تنوع

 عوامل
ی شناخت روان

 درونی

تونه اثرگذار  عدم بلوغ فکری هم می -
 باشه.

 بلوغ فکری

هاشو مندی انگار که خودش و عالقه -
 6و  5داد و من اولویت  به من ترجیح می

ای که  زندگیش بودم و جایگاه ویژه
 داشتم. بایست داشته باشم رو نمی می

 ینیب کمخود

پذیری نیستم.  من کالً آدم مسؤولیت -
کنم.  واسه همین اصالً به ازدواج فکر نمی

ترسم. واسه  چون از مسؤولیتش خیلی می
ای هستم تا  همین دنبال یه همخونه

حسی باشیم ولی  نظر از باهمهمسر، که 
 ها مشترک باشه. هزینه

من اگه با دوستم ازدواج کنم دیگه  -
تای این انتخابمو بپذیرم باید همه مسؤولی

و صدام در نیاد اما اگه با انتخاب 
خانوادم باشه، زبونم سرشون درازه و 

 همه چیزو میندازم گردن اونا.

عدم 
 یریپذ تیولؤمس

من معتقدم که کسی رو نباید تحمل  -
کرد. باید فقط تا زمانی که اون فرد 

 قبح زدایی عادی شدن
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جذابیت داره کنارش موند؛ جذابیت 
ذت ببری و نخوای یعنی کنار اون فرد ل

 ی کسی بسوزی و بسازی.پا به
باالخره آدم به جنس مخالف کشش  -

داره دیگه، اولش سخت هست اما بعدش 
 .شهیمعادی 

کنم یه چیزی که باعث تعدد  فکر می -
مقابلم هم  طرف بهرابطم شد اینه که من 

 اجازه میدم تعدد رابطه داشته باشه.

کاهش قبح 
 روابط تعدد

ای  من چون خیلی آدم احساساتی -
ترسم از اینکه طرف  هستم خیلی می

مقابلم هم احساساتی باشه و نتونم باهاش 
راحت کات کنم. برای همین یکی از 
عواملی که باعث شده من بخوام 
روابطمو خیلی زود تموم کنم، اینه که 
اصالً وارد وادی احساسات و درگیری 

رانی، دائمیه احساسی نشم چون این نگ
 باهام.

بینم یه نفر داره بهم  من خودم وقتی می -
کنم و  ، یه بهونه پیدا میشهیموابسته 

کنم تا بتونم برم سراغ  رابطه رو تموم می
 بعدی.

ترس از 
 درگیری عاطفی

ی      ها ییایپو
 احساسی

یه مدت دنبال شرط بستن بودم که  -
تونم مخ یه دختری رو بزنم یا نه. هم  می
 قابت با خودم بود هم با دوستام.ر
شرایط جامعه یه جوری شده که   -

رقابت ناخودآگاه پیش میاد و خب منم 
دوست دارم مثل بقیه یه نفری توی 

 زندگیم باشه.
 به دوستام بگم مثالً منم یکیو دارم.  -
اینکه رفیقات با دوست دختراشون  -

میان مهمونی و تو تنهایی، یه جوریه، 
خوری، معذّب  جمع نمی انگار به اون

 ی.شیم

 یطلب رقابت
 

 
 تأثیر

 جوّ روابط

دیدم که توی دانشگاه  مثالً من وقتی می -
همه یکیو دارن و باالخره همه با یکی 
دوستن بهم فشار میومد، به خودم 

ی دوست باکسگفتم که چرا من نباید  می
 باشم.

دارن خب منم   وقتی همه دوست -
و این بندم  چشممو روی واقعیت می

ی، بخوای دوست هرکسبا  شهیمباعث 
بشی و بعد یه مدتی ببینی که اونی که 

 خواستی نبوده و کات کنی. می

چشم و 
 یچشم هم

اگه ببینم نفر اول، به من اهمیت  -
ای توی  ، حتی اگه فرد دیگهده ینم

زندگیم حضور نداشته باشه، بازم 
مونم که  میذارمش کنار و منتظر نمی

 بیاد تا با این کات کنم. حتماً یه نفر

 خواهی  توجّه
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من خیلی آدم حسّاسی هستم و وقتی  -
بینم که کاری کرده و به من نگفته یا  می

خطایی ازش سر بزنه، سریع سرد میشم، 
دیگه به من توجه الزم رو نکنه، 

 ساز میشه. مشکل
 افشیو ق پیکه ت یخب از هرکس -

و اونم  ومدیخوب بود و خوشم م
باهاش  رفتم یم داد یم یوستد شنهادیپ

 .شدم یدوست م

 کلیه لباس و خوش من به دختر خوش -
 .دم یم شنهادیحتماً پ

ره و بدنش یم تنسیرو که ف یمن پسر -
 .رمیپذ یسراغم حتماً م ادیرو فرمه اگه ب

 ییظاهرگرا

 بامن خودم خیلی متعهدم تا وقتی  -
تونم باشم  ای نمی ی هستم با پسر دیگهکس

دیدم که طرف مقابلم با  می ولی خب
 دخترای زیادی در ارتباطه.

الگوگیری از 
 طرف مقابل

وابستگی 
 ذهنی به

عوامل 
 محیطی

گن که دوستام و اطرافیانم مدام بهم می -
ی دوست کس باتو چرا تنهایی چرا 

ی باکسکه اگه  شهیمنیستی. همینا باعث 
کنن که  نباشی به چشم کسی نگاهت می

 پری. ی میکسهرای و با  هرزه
پسر دارن و به منم  وقتی دوستام دوست -
، خب منم درسته یه کم اولش گنیم

 گمیمکنم ولی بعد به خودم  مقاومت می
بذار منم تجربه کنم و ببینم دوستی چه 

 جوریه.

جوّ فکری 
 همساالن

پسر خودت  بینی دوست وقتی می -
پسرای دوستات خوب  دوست اندازه به

و ... خوبی نداره،  نیست و شغل و ماشین
 کنی دیگه. خب تموم می

دخترم از  بینم دوست مثالً من وقتی می -
تره،  دختر رفیقم سطحش پایین دوست
 میرم با یه دختر دیگه. کنم یمولش 

مثالً شما با یه اکیپ دوستین،  -
دوست خود شما،  جز بهی دیگه ها طرف

آدمای خوش ارتباطی هستن، پرانرژی 
هتری دارن، مقایسه هستن و تیپ خیلی ب

 خوره توی ذوقت. کنی و می می

مقایسه طرف 
مقابل با 
 اطرافیان

دوستان من وقتی خودشون همش در  -
دختراشونن،  حال عوض کردن دوست

 هرچندناخودآگاه روی منم اثر میذاره 
 کم.

مثالً توی یه جمعی هستی و همش با  -
یک نفر میری توی اون جمع، 

رن دوستاشونو بقیه مدام دا که یدرحال
 کنن. عوض می

 تقلید از دوستان

بینیم.  تلویزیون ایران رو اصالً نمی -
های اونور آبی رو که بیشتر نگاه  فیلم

 یها شبکه

 یا ماهواره
 ها رسانه
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درسته تکراری شدن و همش  میکن یم
خیانته ولی خب جذابه. این آزادی که 

خیلی  دهیمهای خارجی نشون  توی فیلم
برام جذابه؛ اینکه مجبور نیستیم برای 

با یه نفر باشیم و یه نفرو  همیشه
 .میکن تحمل

و  ها لمیفگرایی با توجه به  آل ایده -
هایی که امروزه الگو  شخصیت
 ن.قرارگرفت

 

چرخیدم  تو اپلیکیشنای نت هم که می -
دیگه هی مورد پیش میاد که بیان 

 پیشنهاد بدن و اینا که وسوسه بشی.
ار بودم هی تو نت زمانی که بیک -

گشتم و با کیسای زیادی وارد رابطه  می
شدم و حتی دوست هم شدم با 

 بعضیاشون.

 فضای مجازی

گری همراه با ترس که در  حس یاغی -
های نسبتاً  های با خانوادهتمام جوون

مذهبی وجود داره و ذهنیتی که به 
های دوران مدرنیته غرب و  اندیشه

دارن، باعث روابط آزاد عالقه بیشتری 
 دوگانگی در روابط شده.

 ما کالً مذهبی نیستیم. -

کمرنگ شدن 
اعتقادهای 

 مذهبی
 مذهب

چون قصد ازدواج ندارم و فرد قصد  -
کنم رابطه رو  ازدواج داره شروع می

کنم، ولی شاید اگه از اول  تموم می
قصدشون فقط دوستی باشه، در ادامش به 

 ازدواج ختم بشه.
ی و قصد ازدواجی ها جد زود رابطه -

 شه و تو اینو نمیخوای.می
چون همیشه به ازدواج تو رابطم فکر  -

هام  کنم برای همین اگه اون با مالک می
جور نباشه یا اون اصالً قصدشو نداشته 

 مونم. باشه باهاش نمی

عدم وجود 
هدف مشترک 

 نسبت
 به ازدواج

 عوامل

تحت پوشش 
 ازدواج

دیدم  توی فامیلم خب وقتی چند مورد -
که با دوستاشون ازدواج کردن 
)ازدواجای خوب و موفق(، ترغیب شدم 

 هایی رو داشته باشم. که منم چنین رابطه
بعضی از دختر و پسرای اقواممون با  -

دوستشون ازدواج کردن، برای همین منم 
های  که خودم از ازدواج با خواستگاری

سنتی خوشم نمیاد به این فکر افتادم که 
 یس ازدواجمو پیدا کنم.ی کجور نیا

بررسی برای 
 ازدواج

االن مثالً برادر من با کیسی که  -
 االن وخودش انتخاب کرده ازدواج کرد، 

اصالً موفق نشده تو ازدواجش و این در 
من یک ترس و اجتناب رو ایجاد کرده 

گم طرف برای ازدواج با دوستم، می
اونه دیگه. یه جورایی  مثلمقابل منم 

 
عدم 

 یریپذ سکیر

 برای ازدواج
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 کنم. یاعتماد نم

دختری داشتم برام  مثالً دوست -
خرید ولی من  قیمت می کادوهای گرون

در توانم نبود و تو خودم احساس کمبود 
تونم مثل  و سرخوردگی کردم که نمی

اون کادو براش بخرم همینم باعث به هم 
 خوردن رابطمون شد.

طرف ازت انتظارات عجیب داره مثل  -
گوشی گرون خریدن ولی وقتی نتونم 
انتظاراتشو برآورده کنم خب کات 

 کنم باهاش. می
های فرهنگی که  به علت تفاوت -

 باهمهامون  خودمون داشتیم و خانواده
؛ یعنی سبک زندگیمون کردن یمفرق 

 تموم کردیم. باهمکرد،  خیلی فرق می

عدم برابری 
 طرفین
 
 

 
 
 
 

 یها ییایپو

 بین فردی

آشنا شدم، دیدم خیلی پسر  با یکی -
خوبی بود، گناه داشت، هی اصرار و 

کرد، دیگه باهاش دوست  ابراز عالقه می
 شدم.

 دلسوزی

شبیه  شدت بههایی داشتن که  اخالق -
من بود و فکر کردم خوب نیست که 

 شباهت بین دو نفر زیاد باشه.
 شباهت زیاد

ی نسنجیده با یکی طور نیهمخیلی وقتا  -
شم که اصالً دلم باهاش دوست می

نیست، صرفاً برای اینکه زمانم سپری 
 شه.

وقتی توی رابطه عشق نباشه زود رابطه  -
ی عشقی  شه. یعنی بعد از رابطهتموم می

ی وارد رابطه کس باکه داشتم دیگه 
-یمعشقی نشدم و خب این قضیه باعث 

هام تموم بشه؛ یعنی  زود رابطه شه
یگه احساس و عاطفه و عشقم رو د

 کنم. درگیر رابطه و درگیر یه نفر نمی

 نبود

 صمیمیت واقعی

رابطه جنسی در کنار رابطه حسی 
الزمه، وقتی رابطه جنسی در رابطم 

 .زنم یمبرقرار نمیشه اونو به هم 
عاملش سکس بود. چون من  نیتر مهم -

زیاد اهل این روابط نیستم؛ اما خب هر 
شد این  کی تا دو روز باهام دوست می

کرد. حتی نمیذاشت  مسئله رو مطرح می
یه کم زمان بگذره و سریع عنوان 

 کرد. می

 رابطه جنسی

دیگه صداقت توی رابطشون ندارن، یا  -
دارن و همین  زمان همهای  اینکه رابطه

 باعث میشه که زود باهاشون کات کنم.
طرح درسشو توی یه درمانگاه تو  -

، روز نبود21گذروند و در ماه  روستا می
بودیم یهو دیدم  باهمبعد چند ماه که 

 
 عدم  پایبندی

 در روابط
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توی اون درمانگاه با یکی آشنا شده و 
 بعدشم منو ول کرد.

هایی از زندگیم که بیکار  من تو دوره -
بودم، دغدغه ذهنی نداشتم؛ روابط زیادی 

 داشتم.
من وقتی کارشناسیم تموم شد تا بعد  -

 1-7خونم که شروع کردم برای ارشد ب
ماه زمان خالی داشتم هی تو نت 

چرخیدم و با کیسای زیادی رابطه  می
تاشونم تو اون مدت 3برقرار کردم و با 

 دوست شدم.

 عدم اشتغال

به کار یا 
 تحصیل

 فراغت زمانی
 

یی بتونه مستقل باشه و تنها بهاگر آدم -
ی نمیشه. االن طور نیامحکم و هدفمند، 

بیرونی هی چنگ میندازی به عوامل 
 برای بقا.

من قدرت مخالفت با نظر مامان بابامو  -
 ندارم. دوستای منو اونا هرگز

نمی پسندن و من چون اینو می دونم 
 .کنم ینماصالً مطرحشونم 

 یتیهو یب
 

 عوامل

 شخصیتی

ی دارم دوبندیقمن خانواده باثبات و با  -
و همین باعث میشه که توی روابطم با 

ذیرم؛ مثل رابطه دخترا هر رفتاری رو نپ
دختر با چندین نفر، سیگار کشیدن و ...، 

روی شکل  واقع درهمین مسأله هم 
 گرفتن معیارهای من اثرگذار بوده.

خانواده من زیاد با این مسأله مشکلی  -
ندارن و اصالً تا حاال چیزی بهم نگفتن 

 یا نپرسیدن.
کنه از  درسته که مامانم انتقاد می -

ودشم زمینه رو جوونای امروزی ولی خ
ی جور نیاکنه؛ یعنی  برام فراهم می

نیست که چیزی رو ازش قایم کنم؛ مثالً 
وقتی با یه پسر میخوام برم بیرون به 
بابام میگه رفته خونه دوستش درس 

 بخونه و از این حرفا.

 
و جوّ  راتیتأث

 حاکم
 بر خانواده

 خانواده
 
 

درسته خانواده من در زمینه داشتن  -
آزاد گذاشتن ولی معتقد به رابطه منو 

های  روابط محدود هستن و تعداد رابطه
دونن و بهشون نمیگم چون  منو نمی

 دونن. مخالف هستن و این کارو بد می
 زود زودبهفهمید من  مادرم وقتی می -

کنم یا مثالً  عوض می ها مو رابطه
با چند نفر هستم خیلی ناراحت  زمان هم
 گفت این ذهنتو خراب شد. می می
تونی  مسؤولیت میشی، نمی کنه، بی می

بعداً با زنت هم توی یه رابطه بمونی و 
کنن خب  اینا. وقتی ببینم مخالفت می

 دیگه بهشون نمیگم حرفامو.

تفاوت با 
 خانواده

 در رفتار

 با جنس
 متفاوت

 شباهت معیارمن چون خیلی توی خانواده بهم توجه  -
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، واسه همین دنبال کسی هستم که شهیم
 وادم بهم توجه کنه.دقیقاً مثل خان

شریک گزینی 
با تعامالت 
جاری در 

 خانواده مبدأ
مامان منم خب روابط آزاد داره.  -

نداره مامانم. دوستای  دوبندیقخیلی 
معمولی توی محیط کار و فضای مجازی. 
کالً خیلی سنتی و متعهدانه نیست 

 رفتاراش نسبت به جنس مذکر.

 
والدین غیر 

 متعهد
 

یه خاله مجرد دارم که ازدواجو  -
گفت چیه مثه  کرد همش می مسخره می

، همش ناراضی میکن کاریه خدمتکار 
کنه و اینا.  هستیم، تازه بهمون خیانتم می

این خیلی حالت آموزش داشت و 
میذاشت یه جوری  ریتأثحرفاش روم 

که ناخودآگاه تو دوستیام اصالً قصد 
مد ازدواج نداشتم و اگرم یکی تا میو

حرفشو بزنه و به اون سمت ببره رابطه 
 کردم. رو، باهاش تموم می

ها خیلی خوشایند  تو خانوادمون، زوج -
معموالً با تعارض  زوج هاموناند،  نبوده

هستند یا اینکه خیلیاشون آقاها روابط 
هاشونم حتی  فرازناشویی دارن و بچه

 فهمیدن و در جریانن.

جوّ خانواده 
 گسترده

الء عاطفی توی خانواده خ هرچقدر -
بیشتر باشه، این تعدد روابط بیشتر اتفاق 
میوفته. برای من یه دلیل، کمبودهایی بود 
که توی روابط با پدر و مادرم داشتم و 

 دارم.
کمبود محبت توی خانواده اگر باشه،  -

 خب خیلی آدم به بیرون کشیده
 شه.می

 خالء عاطفی
 و روابط سرد

 در خانواده

 
 
 

ی اه ییایپو
 خانوادگی

خب ببین توی خانواده من زیاد با  -
زنم و انگار که منو  خانواده حرف نمی

کلّی فرق  باهمکنن. دنیای ما  درک نمی
 داره.

تر دارم من فقط یه داداش کوچیک -
زنیم. با مامان  حرف نمی باهمکه خیلی 

 ای ندارم. بابا هم رابطه صمیمانه

روابط ناسالم 
 در

 خانواده مبدأ

من خواهر و برادری ندارم و تنهام،  -
دوست دارم که مدام یه نفری کنارم 
باشه که هم سن و سال خودمه و زبونمو 

 فهمه. می

تنهایی در 
 خانواده

کنم  دونم کیسایی که من انتخاب می می -
کنن برای ازدواج، به  خانوادم قبول نمی

معیارهای من با معیارهای  که نیاخاطر 
شاید اگه خانوادم  خانوادم یکی نیست.

ی نبودن و انقدر نظراتشون رو طور نیا
کردن من به تعدد رابطه کشیده  القا نمی

معیارهای 
 متفاوت

 اده اصلیبا خانو
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 بودم. کرده  ازدواجشدم و تا االن  نمی
اوّلین رابطم خیلی جدی بود و قصد  -

ازدواج داشتیم ولی مادرش منو قبول 
نداشت و این باعث به هم خوردن رابطه 

 شد.
 

با پژوهش آورده شده است.  یمربوط به سؤال اصل یها دادهباال،  درجدول
ی محوری مستخرج بر کدهاهای پژوهش، بندی دادهتجزیه و تحلیل و طبقه

در پژوهش،  کنندگانهای شرکتمبنای اطالعات به دست آمده از مصاحبه
عدم تحمل شامل: تغییر ماهیت و مفهوم ارتباط، تغییر بافت جامعه، 

 شناختی درونی، شناختی متقابل، عوامل روان، عوامل روانها تفاوت
ی احساسی، تأثیر جوّ روابط، وابستگی ذهنی به ها ییایپوزدایی، قبح

ی ها ییایپو، مذهب، عوامل تحت پوشش ازدواج، ها رسانهعوامل محیطی، 
نوادگی؛ ی خاها ییایپوفردی، فراغت زمانی، عوامل شخصیتی، خانواده، بین

جنس مشخص ی گرایش به تعدد رابطه با غیر همها نهیزمدر حیطه 
 گردید.

 
 یها نهیهای انتخابی زمکدهای محوری و کدمجموعه کدهای باز، 

 غیرهمجنس پدیده تعدد روابط عاطفی بابه  گرایش

 ردیف
ی ها کد کدهای باز 

 محوری
ی ها کد

 انتخابی

8 

 ها نهیزم

 ترس از تنهایی -
 اشتن ارتباطترس از ند -
 وقت نگذاشتن در رابطه -
 مهم نبودن اصل رابطه -
 صرف بودن در رابطه -
 بودن رابطه طرفه کی -
 آسان شدن ایجاد روابط -
 سطحی بودن روابط -
 ی ناتمامها ارتباط -

تغییر ماهیت 
و مفهوم 
 ارتباط

 عوامل ارتباطی

2 

 عدم برابری طرفین -
 دلسوزی -
 شباهت زیاد -
 یت واقعینبود صمیم -
 رابطه جنسی -
 عدم پایبندی در روابط  -

ی ها ییایپو
 بین فردی

3 
 یاعتماد یب -
 نبود درک متقابل -

عوامل 
ی شناخت روان

 متقابل

4 
 تغییر فضای جامعه -
در  ها ارزشتغییر  -

 جامعه

تغییر بافت 
 جامعه

 
 

 عوامل بیرونی
 
 
 
 
 
 
 

5 
 ها تفاوت -
 ها الکمتطابق  -
 ابهام در معیارها -

عدم تحمل 
 ها تفاوت

6 
 

 یا ماهوارهی ها شبکه -
 فضای مجازی -

 ها رسانه

7 
 ایعدم اشتغال به کار  -

 لیتحص
 

فراغت 

 ردیف
ی ها کد کدهای باز 

 محوری
ی ها کد

 انتخابی
 زمانی
 

 
 
 
 
 

 عوامل درونی
1 

و جوّ حاکم بر  راتیتأث -
 خانواده

تفاوت در رفتار با جنس  -
 متفاوت با خانواده

شباهت معیار شریک  -
جاری  گزینی با تعامالت

 در خانواده مبدأ
 والدین غیر متعهد -
 جوّ خانواده گسترده -

 خانواده

3 
 

خالء عاطفی و روابط  -
 سرد در خانواده

روابط ناسالم در خانواده  -
 مبدأ

 تنهایی در خانواده -
معیارهای متفاوت با  -

 خانواده اصلی
 یطلب تنوع -

ی ها ییایپو
 خانوادگی

81 
 بلوغ فکری - 

 ینیب خودکم -
 یریپذ تیمسئولعدم  -

عوامل 
ی شناخت روان

 درونی

88 
ی ها ییایپو ترس از درگیری عاطفی -

 احساسی

82 
عوامل  یتیهو یب -

 شخصیتی

83 
 

ی از طرف ریالگو گ -
 مقابل

 جوّ فکری همساالن -
مقایسه طرف مقابل با  -

 اطرافیان
 تقلید از دوستان -

وابستگی 
ذهنی به 
عوامل 
 محیطی

84 
کمرنگ شدن اعتقادات  - 

 مذهبی
 مذهب

 
 
 
 
 

عوامل 
 فرهنگی

85 
 عادی شدن -
 کاهش قبح تعدد روابط -

 قبح زدایی

86 

عدم وجود هدف  -
 مشترک نسبت به ازدواج

 بررسی برای ازدواج -
ی برای ریپذ سکیرعدم  -

 ازدواج

عوامل تحت 
پوشش 
 ازدواج
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 یریگ جهینتبحث و 
های گرایش به تعدد روابط با غیرهمجنس  هسؤال اصلی پژوهش: زمین

 چیست؟
های انتخابی عوامل ارتباطی، عوامل بیرونی،  حاصل پژوهش حاضر، کد

 عوامل درونی، عوامل فرهنگی است.
های گرایش به تعدد روابط، عوامل ارتباطی هستند که  یکی از زمینه

ی و فردهای بین های محوری تغییر ماهیت و مفهوم ارتباط، پویایی کد
 گیرد.  ی متقابل را در بر میشناخت روانعوامل 

در حال حاضر افراد به دلیل نگرانی و اضطراب از تنها ماندن و بدون 
شوند که  سطحی و گذرا وارد روابطی می طور بهرابطه گشتن در جامعه، 

ای نبرده و بعد از مدتی متوجه  از عمق و شناخت و انتخاب کافی بهره
این رابطه  داشتن نگهسبی را از طرف مقابل برای شوند که تالش منا می

کنند. عدم تطابق و توافق در داشتن یا نداشتن رابطه جنسی،  دریافت نمی
های اقتصادی و فرهنگی یا عدم تناسب سبک  عدم توجه به تفاوت

شود و از  زندگی و حتی روابطی که بر پایه ترحم و دلسوزی حادث می
بودن و از دست رفتن طرف مقابل و  خطر درتر احساس دائمی  ها مهم این

 شود.  عدم درک یکدیگر باعث گذرا بودن این روابط می
گرایش به تعدد روابط، عوامل بیرونی است که  ساز نهیزماز دیگر عوامل 

ها، فراغت زمانی،  ها، رسانه شامل تغییر بافت جامعه، عدم تحمل تفاوت
ن حاضر جوّ حاکم بر های خانوادگی است. در زما خانواده و پویایی

ای و فضای  های ماهواره افکار و راهبردهای رفتاری، تحت تأثیر شبکه
ها و  ی که بر خلقیات و معیارهای خانوادهقدر بهمجازی است تا 

قیدی  ها را به سمت فرهنگ بی های کلّی جامعه تأثیر گذاشته و آن ارزش
تواند  می بیکاری و عدم اشتغال  متمایل ساخته است. همچنین توسعه

های  های کاذبی را برای جوانان فراهم آورد تا برای پر کردن زمان فرصت
سوق  کننده سرگرمبدون هدف خود به سمت برقراری روابط متعدد و 

اگر در این مسیر خالءهای عاطفی و روابط سرد  خصوص بهپیدا کنند؛ 
ی به ، پژوهشارتباط  نیا دراین بستر باشد.   کننده تیتقوخانوادگی هم 

ی است اشاره ریگ شکلای که در جامعه در حال  تغییرات نگرشی
گویان نگرش مثبت را  درصد از پاسخ 28/61و در تحقیقی نیز  (86)کند می

های پژوهشی هم افرادی که استفاده از  و در یافته (5)گزارش کرده 
اینترنت و ماهواره را در اوقات فراغت، زیاد گزارش کرده بودند، نگرش 

های اجتماعی  محققی به تغییرات بنیادینی که شبکه. (6)تری داشتند مثبت
ی پژوهشی نظر شناخت جامعه. در بررسی (87)پردازد اند، می ایجاد کرده

مساعدتر به برقراری رابطه با جنس متفاوت با تمایل بیشتر به عضویت 
 نقشهایی به . پژوهش(31.32)های اجتماعی مجازی همراه است در شبکه

خانوادگی؛ روابط ضعیف بین والدین و نیز ارتباط ناسالم والدین و زمینه 
های جوانان در مورد روابط  ی باورها و ارزیابیده شکلفرزندان برای 

 .(85.81.33.34.35) کنند یک الگو، اشاره می عنوان بهعاطفی خودشان، 
های  ی درونی، پویاییشناخت روانعوامل درونی: شامل کدهای عوامل 

. استعوامل شخصیتی و وابستگی ذهنی به عوامل محیطی احساسی، 
ی از عوامل خطرسازی است که افراد مبتال را به نیب خودکم

 بازار آشفته  از قافله که نیاکند و برای  های عاطفی دچار می سرگردانی
به شکلی متفاوت در  روز هرو  لحظه هرظواهر خاص، عقب نمانند؛ 

ی دامن طلب تنوعب به نابسامانی شوند و بدین ترتی جامعه حاضر می
ها و روابط  های عمیق جای خود را به سرگرمی زنند، دلبستگی می

دهند و این الگو در سطح جامعه و بین افراد تعمیم  ای و روزمره می لحظه
کنند دچار  تحقیر سعی می  یابد و متقابالً برای فرار از این زنجیره می

باعث ایجاد روابط سطحی شده  درگیری عاطفی نشوند که این امر، خود
کند. جوانان با تقلید از الگوهای  ی بیشتری را ایجاد میطلب تنوعو 

تعهد اخالقی از  از دور بهشوند و  هویتی می ای همساالن دچار بی مقایسه

کنند و بدین ترتیب پدیده تعدد  مسؤولیتی شانه خالی می گونه هرپذیرش 
 یابد. روابط گسترش می

تأثیر شخصیت فرد در رفتارها و چگونگی در پژوهشی به 
هویتی و  رسد و به بی ی وی در برخورد با جنس متفاوت میها العمل عکس

های شخصیتی مؤثر در  مؤلفه عنوان بههدفی در زندگی و ضعف حیا  بی
. در زمینه تأثیر فشار دوستان، روابط گروه (83)کند روابط ناسالم اشاره می

ها و بازخوردهایی که  اهده رفتار آنهمساالن و الگوپذیری از مش
اند  کنند، محققانی دیگر نیز؛ تحقیقات مرتبطی را انجام داده دریافت می

(5.82.36.37.31). 
زدایی و عوامل تحت پوشش عوامل فرهنگی: کدهای محوری مذهب، قبح

هایی که اعتقادات مذهبی به دلیل  گیرد. در خانواده ازدواج را در بر می
 مرور  بهشود،  ضعیف می اندازه از  شیبهل و یا فشارهای ناآگاهی، تسا

انحطاط اخالقی جوانان بیشتر شده و تعدد روابط، عادی و از قبح آن 
شود. همچنین تجربیات ناموفق اطرافیان در روابطی که منجر  کاسته می

به ازدواج شده باعث ترس اجتنابی جوانان از تشکیل روابط باثبات و 
داری و  گر رابطه معکوس سطح دین ر تحقیقاتی بیانگردد. د دائمی می

گرایش به مذهب با نگرش مثبت و میل به دوستی و رابطه جنسی پیش 
درصد از  5/27. بر اساس نتایج پژوهشی (5.6.38.33.41)از ازدواج هستند

. (23)با بیش از یک نفر ارتباط دوستی داشتند کنندگان مشارکت
قیق خود، به گسترش روابط آزاد جنسی زاده و پرنیان نیز در تح سهراب
 .(48)زدایی از ازدواج رسیدند و تقدس
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