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 چکیده 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ازدواج زودرس بر روابط فرازناشویی می باشد. روش این تحقیق 

از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی افرادی که پیمایشی و -توصیفی

نفر از شهروندانی بوده که به صورت  26تجربه ازدواج زود هنگام در شهر بابل بوده اند. نمونه ای شامل 

غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه ی استاندارد 

( استفاده شد. برای 1988(برای ازدواج زودهنگام و پرسشنامه استاندارد فرازناشویی گلس)1998انریچ )

 (استفادهSpss22) افزار نرم در خطی رگرسیون و همبستگی های تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از آزمون

   .معناداری دارد مثبت و تاثیر فرازناشویی روابط بر زودرس ازدواج نتایج تحقیق نشان داد که؛ .شد

 

 ییازدواج، ازدواج زودرس، روابط فرازناشوواژگان كلیدي: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 مقدمه 

ازدواج یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که نقش بسیار حساسی بر تمامی ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی الزم 

همین دلیل در قوامین حقوقی بسیاری از کشورهای جهان حداقل  از نظر جسمی و روانی، اجتماعی برای آن ضروری است. به

سال گذشته کاهش یافته، اما هنوز در  30سنی برای آن در نظر گرفته شده است. با وجود اینکه ازدواج زودرس در طی 

 82 بسیاری از کشورها بخصوص در مناطق روستایی، معمول و امری عادی است. مطالعات نشان می دهد در جهان حدود

سالگی ازدواج می کنند؛ این رقم دخترانی را که در  18سال سن دارند، قبل از  17تا  10میلیون دختر که در حال حاضر بین 

سال و  10از دختران، قبل از رسیدن به سن  ٪7« نپال»سنین پایین تر ازدواج می کنند نیز دربر می گیرد؛ به عنوان نمونه در 

مطالعات مستقل و معتبر چندانی در خصوص ازدواج زودهنگام در ایران انجام کنند.  زدواج میسال ا 15تا رسیدن به سن  40٪

نشده است و اطالعات اندکی در این باره در دسترس است. آمار رسمی و دولتی جمهوری اسالمی ایران حاکی از آن است که 

وادار به ازدواج می شوند. شمار واقعی این کودکان سالگی توسط خانواده هایشان   15ساالنه ده ها هزار دختر و پسر زیر سن 

در حقیقت باالتر از این آمارها است. برخی از خانواده ها در ایران ازدواج در سنین پایین را ثبت نمی کنند و یا به صورت غیر 

 18هزار دختر زیر  890تعداد  1394تا نیمه اول سال  1385رسمی به ثبت می رسانند. در ایران بنا بر آمار موجود از سال 

ماه اول  9سال بوده است. همچنین در  10سال ازدواج کرده اند که در این بین دخترانی بوده اند که زمان ازدواج شان زیر 

یکی از مسأله هایی که امروز اهمیت دارد و الزم است درباره . سالگی ازدواج کرده اند 15دختر زیر سن  29.710 1395سال 

یرد، تأثیر ازدواج زودهنگام بر روابط فرازناشویی است. در این پژوهش به برخی تأثیرات فرازناشویی ی آن پژوهش صورت گ

سالگی و در سنین پایین انجام می گیرد که افراد هنوز به بلوغ فکری و روانی و  18ازدواج زودهنگام در زندگی انسان قبل از 

گوشه و کنار ایران به چشم می خورد. چنین ازدواج هایی چالش ها  عاطفی نرسیده اند و هم اکنون در برخی از کشورها و در

پیامد های زیادی را در زمینة روابط زناشویی و فرازناشویی برای زوجین ایجاد می کند. روابط فرازناشویی یکی از عوامل آسیب 

یش یکی از زوجین یا هر دو به روابط زا در ساختار و ثبات می شود. در ازدواج زودهنگام یکی از چالش هایی که وجود دارد، گرا

خارج از زناشویی است. سبب چنین ازدواج تجربه شکست و عملکرد مبنی بر آن می باشد. در چنین ازدواجی منجر به اختالل 

به هر دو رابطه )جنسی  آزار خیانت، روانی و دچار افسردگی و استرس زوجین می شود. و هم چنین بروز ترک تحصیل دختران

ی( خارج از تعهد ازدواج می شود و تأثیر شدیدی بر روان و عواطف مانند پژمردگی، تندخویی و عصبیت را دارد. در بین و عاطف

عوامل مختلفی که این ازدواج را تهدید می کند، روابط فرازناشویی به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. روابط 

( ٪90هر چند اکثریت افراد )(. Betzig, 1989)هنگ مختلف شناسایی شده است فر 160فرازناشویی مهم ترین عامل جدایی در 

(.  رابطه فرازناشویی جنسی و یک رخداد شایع در Negash et al,2016رابطه خارج از ازدواج را ناپسند و غیر اخالقی می دانند )

شامل می شود برای برخی بی وفایی زناشویی  روابط فرازناشویی طیف وسیعی از رفتارها را (.Marín et al,2014)ازدواج هاست 

داشتن روابط خارج از ازدواج است، بقیه شامل رفتارهایی مثل سکس سایبری، تماشای پورنوگرافی، درجات مختلف صمیمیت 

 Hertlein et)جسمی و غیرجنسی و حتی صمیمیت عاطفی با فرد دیگر که منجر به آسیب به رابطه ی اولیه می شود است 

al,2004 .) 
که ازدواج زودهنگام بر سالمت، رشد و حقوق کودکان، به  یفراوان یبا توجه به موارد ذکر شده و عواقب سوء و آثار منف نیبنابرا

 ،یجسم یو خشونت ها یبهره کش ،یشدن به لحاظ اجتماع یدختران دارد و اغلب با از دست دادن فرصت آموزش، منزو ژهیو

ازدواج زودهنگام بر روابط  ریتأث یپژوهش به بررس نیتا در ا ستیباشند، ضرور یم راه، همشوهران خود یاز سو یو روان یجنس

 .پرداخته شود ییفرازناشو

 بیان مساله

از منظر شمار زیادی از افراد، کودک همسری یا ازدواج زودهنگام بر زندگی کودکان اثر گذاشته و آن را با تبعات آسیب زای 

هر سطحی از توسعه، رشد و تعالی فردی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. کودک همسری از  سالمتی، پیچیده تر کرده و در

هنجارهای سنتی و متعارف برخاسته، و در مناطق شهری و روستایی رواج دارد. توجه جهانی به این پدیده و تالش های صورت 



 

  

 

د کاهشی پیدا کند، هر چند این درصد گرفته در این زمینه موجب شده است سطح ازدواج زودهنگام به طور کلی رون

چشمگیری از کودکان هنوز در زیر سن قانونی جامعه ی خود ازدواج می کنند. یک مثال روشن و برجسته از این پدیده، جامعه 

سال قبل از اینکه دختر به لحاظ جسمی  18ی ایران است. سازمان ملل متحد ازدواج کودکان را به هر نوع ازدواج در زیر سن 

روانی آمادگی پذیرش مسولیت های زناشویی و بچه داری را داشته باشد، اطالق می کند. بر همین مبنا در مواردی که کودک  و

در زیر این سن ازدواج کند، ازدواج زودهنگام کودکان رخداده است؛ ازدواجی که توسط پدر یا پدربزرگ کودک از جانب وی 

نونی ازدواج نشده است. عامل اصلی مسئول در این قضیه افزایش سطح فقر، شکل گرفته و در آن توجهی به حداقل سن قا

فقدان دانش و تحصیالت و تبعیت از الزامات فرهنگ مردم ساالرانه و باورهایی است که به اشتباه واداشتن دختران به ازدواج 

نه با وجود پیامدهای جسمانی و تبعیض های ناخواسته و زودهنگام را عاملی برای حمایت و محافظت از آنها می دانند. متأسفا

نسبت به دختران جوان، قدم های اندکی برای خاتمه عمل ازدواج زودهنگام کودکان در ایران برداشته شده است. رواج کودک 

همسری در ایران، در نتیجه ی نگاه سنتی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی، ریشه دار شدن فقر و میل والدین به کنترل روابط 

 ی دخترانشان بوده است.جنس

ازدواج یکی از بنیادهای تقریباً جهان شمول بشری است و هیچ بنیادی این چنین صمیمانه افراد بشر تحت تأثیر را قرار نداده 

است. خانواده با ازدواج آغاز می شود، و ازدواج رابطه ای است که شخص با انتخاب، وارد آن می شود و تقریباً نیم قرن ادامه 

زن و مردی که با هم ازدواج می کنند، باید بتوانند خود را با نیم قرن تحوالت اجتماعی و رشد و تحوالت متقابل یکدیگر  دارد.

و آسیب ( 1391)سودانی و همکاران، تطبیق دهند. در غیر این صورت، به احتمال زیاد رابطه زناشویی آنها دچار مشکل خواهد شد 

د داشت. یکی از این مشکالت، رابطه فرازناشویی است. رابطه فرازناشویی موضوعی است که ها و مشکالت زیادی به دنبال خواه

زوج درمانگران مرتباً با آن مواجه می شوند. این موضوع می تواند تجربه گیج کننده و دردناکی برای همه آن کسانی باشد که با 

مده طالق و ازهم پاشیدگی زندگی زناشویی است آن درگیر هستد. افزون بر این، رابطه فرازناشویی یکی از دالیل ع

(Harris,2018.)  رابطه فرازناشویی شامل برقراری ارتباط جنسی، احساسی و عاشقانه یک فرد متأهل با جنس مخالف )فردی غیر

متقاضی  از همسر( خارج از چارچوب خانواده است. این رابطه ممکن است به شکل جنسی یا عاطفی باشد. معموال ً بیشتر افراد

ازدواج، به دنبال تک همسری هستند و میزان مخالفت با روابط جنسی فرازناشویی باالست. با این وجود، در مطالعه ایندور و 

درصد زنان در طول زندگی زناشویی خود  15تا  11درصد مردان و  25تا  21(، در آمریکا نتایج نشان می داد 2015همکاران )

درصد  70تا  21در ایاالت متحده آمریکا گزارش کرده است که  (Jeanfrean,2009)العه دیگری، مرتکب خیانت شده اند. در مط

درصد مردان حدقل یه مرتبه در طول زندگی زناشویی به روابط فزازناشویی روی آورده اند. هچنین هریس  75تا  26زنان و 

ا مربوط به درمان مسایل مرتبط با رابطه درصد زوج درمانی ه 65تا  50(، در مطالعه خود عنوان می کند که 2018)

فرازناشویی است. میزان دقیق شیوع رابطه فرازناشویی مشخص نیست. در ایران نیز بر اساس تحقیقات انجام گرفته، وجود 

در  (. با این حال، از ابعاد بروز روابط فرازناشویی اطالعات معتبری1390چنین روابطی تأیید می شود )حسن آبادی و همکاران، 

دسترس نیست که احتمااًل به دلیل حساسیت شدید موضوع در ایران می باشد. هر چند این حساسیت جنبه جهانی دارد، اما 

. عالوه بر این، نحوه تعریف علل روابط فرازناشویی نیز در (Chuick,2013)تحت تأثیر فرهنگ و مذهب ممکن است تشدید شود 

ضروری به نظر می رسد. تنوع عناوین ابزارهای سنجش روابط فرازناشویی )استفاده از برآورد شیوع آن مؤثر است که بررسی آن 

واژگان متفاوت در مکتوبات و مستندات مانند؛ روابط خارج از ازدواج، تنوع طلبی جنسی و عاطفی، خیانت، روابط فرازناشویی، 

لل و عوامل این پدیده شناسایی نشده، و یا بی وفایی و پیمان شکنی، بی اخالقی جنسی و عاطفی( است که موجب می شود ع

به طور کامل و یکپارچه مطالعه نشود.  با توجه به مطالب باال بیان مساله تحقیق  را می توان  در پاسخ به سواالت ذیل خالصه 

فرازناشویی پیامدهای ارتباط  میزان اثربخشی ازدواج زودرس بر روابط فرازناشویی چیست؟ نمود: دالیل ازدواج زودرس چیست؟

 راهکارهای کنترل پیشگیری و عواقب ازدواج زودرس چیستند؟ چه چیزایی هستند؟

 
 



 

  

 

 چارچوب نظري

 ازدواج

 تعهدات اخالقی و حقوقی پدید می ازدواج، در عرف و شرع، پیمان زناشویی است که بر اساس آن، برای مرد و زن در برابر هم،

در هر آیینی، ازدواج با قوانین و مقررات ویژهای صورت .کیفر در پیخواهد داشت از آنها، عقوبت و  (از بسیاری)آیدکه سرپیچی 

نیز  «نکاح»از پیمان زناشویی در قرآن به  «لکل قوم نکاح» دیگر اقوام احترام گذاشته است: گیرد و اسالم به آداب و رسوم می

تر از نیاز جنسی است. همسر شایسته در پیش  اهمیت نیاز روح به کانون آرامش، با :شده، و به دو معنا به کار رفته است تعبیر

ازدواج پیوند طبیعت با همه سادگی و عینیت آن و فرهنگ  . کند زندگی، راه وصول به آرامش و سعادت را نزدیک می آمدهای

است و در  باشد. ازدواج زن و مرد، منشاء تشکیل خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعیبا همه پیچیدگی و ذهنیتش می

باشد که دارای ابعاد و پیامدهای زیستی، ترین روابط اجتماعی میان دو جنس مخالف در جهان طبیعت میواقع یکی از پیچیده

شناسی، شناسی، جامعهروانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی است و از منظر علوم مختلف نظیر روان

باشد. ازدواج آثار مستقیم و غیر مستقیمی را بر زندگی فردی و مطالعه و بررسی میشناسی و ... قابل شناسی، جمعیتانسان

ازدواج از جنبه .گذارد؛ هرچند که پدیده ازدواج نیز متقابالً بر جامعه و فرد تأثیرگذار استاجتماعی افراد بر جای می

بینی نشدة مثبت یا منفی، شده و پیشبینی شناختی، دارای ساختار، ماهیت، کارکرد و پیامدهای اجتماعی پیشجامعه

سازد، خصوصًا میزا است که کنش و واکنش اجتماعی اعضای جامعه و ساختارهای اجتماعی را متأثر زدا یا آسیبآسیب

های غیراصولی، از یک سو ساختار، ماهیت و کارکردهای خانواده را در طول زمان دچار تغییر و تحول پیامدهای نامطلوب ازدواج

نگرش و  د.دههای محوری جامعه به ویژه امنیت اجتماعی و اخالقی را تحت الشعاع قرار میازد و از سوی دیگر ارزشسمی

، تحت تاثیر فرهنگ و نقش و موقعیتی است که در آن به سر «واقعیت اجتماعی»به عنوان یک « ازدواج»دیدگاه نسبت به 

ها باید واقعیت را آن گونه که هست، گوید که چیست، بلکه انسانما نمیواقعیت هرگز به »شناختی بریم. طبق بینش جامعهمی

گردد. هرچند فرهنگ نیز به نوبه خود از بریم آغاز میتفسیر کنند و آن تفسیر با فرهنگی که ما برای راهنمایی خود به کار می

نسبت به ازدواج تابع فرهنگی است که به آن بنابراین دیدگاه فرد ( 1379)شارون، «. شودهای ما و از جامعه ما ناشی میگروه

تعلق دارد، همچنین ملهم از موضع و جایگاه فرد در جامعه است. به عبارت دیگر برخی باورهای فرد، ناشی از تأثیر فرهنگ و 

گرفتن کند، مانند نقش مرد یا زن بودن، مثالً واقعیتی به نام زن بودن به مفهوم یاد ای است که در آن زندگی میجامعه

داری و مادری، داری، بچهاست، یعنی اعتقاد به اینکه عاطفه، حیا، صبر، بردباری، گذشت، خانه« اندیشیدن مانند یک زن»

« اندیشیدن مانند یک مرد»بخش است و مرد بودن نیز به مفهوم یاد گرفتن های ضروری برای یک زندگی خوب و رضایتکنش

آوری، سرپرستی خانواده، احساسی نبودن، تالش برای کسب معاش، اعتبار اجتماعی، الزمة است، یعنی باور داشتن به اینکه نان

ای حقوقی است که برای ازدواج رابطه»در فرهنگ معین  ازدواج تعریف مفاهیم کلیدی .تیک زندگی خوب و سعادتمندانه اس

دهد که از یکدیگر تمتع جنسی حق می همیشه یا مدتی معین، به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آنها

همچنین برخی ( 1357)شهید مطهری، «. ازدواج و زندگی زناشویی یک پدیده طبیعی قراردادی است»در تعریفی دیگر «. ببرند

ازدواج را فرآیندی از کنش متقابل بین یک مرد و یک زن؛ برخوردی دراماتیک بین فرهنگ )قواعد اجتماعی( و طبیعت )کشش 

مجاز به برقراری مناسبات دانند که در یک چارچوب رسمی و قانونی و پیوندی دائمی میان دو جنس مخالف میجنسی( 

 (. 1381)رضوی و دیگران، جنسی می شوند 

 ازدواج زودهنگام ) زودرس(

وغ فکری و عقلی سال. البته بل 15سال و برای پسر  9پیامبر گرامی اسالم سن بلوغ جسمی زن و مرد را معین نمود. برای دختر 

به لحاظ نقاط جغرافیایی متفاوت است. مثال برخی مناطق طبق گرم و برخی سرد دارد. بنابراین ازدواج پیش از این حدود، 

اثرات و تبعات فردی و اجتماعی دارد. امروزه این نوع ازدواج ها را، ازدواج زودرس یا زودهنگام تعبیر می کنند. )سوره نساء آیه 

23.) 



 

  

 

نامه جهانی حقوق  دانند. از نظر پیمان می سالگی18المللی، حقوقی و علمی ازجمله یونیسف سن کودکی را تا  نمجامع بی

کند، کودک کسی است که سن او کمتر از  اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کودک که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی،

کودکان را به مخاطره میاندازد، ازدواج  میان مسائلی که حقوقدر  (نامه جهانی حقوق کودک ماده یک پیمان) سال باشد.18

نماید. طبق تعاریف ازدواج زودهنگام به  کودک یکی ازمسائلی است که تعداد زیادی ازکودکان را از حقوق خود محروم می

زندگی در ازدواج بر تجربه  سالگی نرسیده باشد. مقاله حاضر18شود که زوجین یا یکی از آنان به سن  اطالق می ازدواجی

 در این میان با.اند زندگی زنانی است که در کودکی ازدواج کرده زودهنگام تمرکز دارد و هدف آن دسترسی به تجربیات

د. رون ولی دختران بیشترین قربانیان این پدیده به شمار می های زودهنگام هستند وجودی که هر دو جنس در معرض ازدواج

و کسب  های ارتباط با محیط پیرامون که کودک در حال کسب تجربه سنین خردسالی در حالیدر  اجبار کودک برای ازدواج

زناشویی و چگونگی برخورد مناسب با زوج خود در  وتحلیل قواعد پیچیده زندگی مهارتهای زندگی است و هنوز قادر به تجزیه

 همیشه در هاله جربه زندگی مشترکشان برایباشد، تبعیض و ظلم بزرگی به دخترانی است که ت نمی شرایط گوناگون زندگی

 بدون توافق معتبر یکی از طرفین یا هر دو زوج صورت می ای از ترس و تبعیض خواهد بود. ازدواج اجباری ازدواجی است که

عات نمیتواند اطال سالی18یا بدنی یک عامل اصلی است. از این منظر به دلیل این که هر فرد زیر  گیرد و در آن اجبار عاطفی

 آورد، ازدواج کودکان عالوه بر زودهنگام بودن، ازدواج دست راحتی به الزم برای انتخاب سرنوشت سازی مانند ازدواج را به

ای است که در نقاط گوناگون جهان وجود  ازدواج زودهنگام، پدیده (.UN WOMAN, 2005) شود می اجباری هم محسوب

سال، قبل از هجده 24تا 20سنین  میلیون زن بین60توسعه، بیش از  درحالدهد که در کشورهای  یونیسف گزارش می.دارد

سال، 15کنند و دختران زیر سن  ساله زایمان می19تا 15میلیون نو بالغ  14 اند؛ ساالنه سالگی زندگی زناشویی را شروع کرده

شوند. دختران زیر سن  می میر در طول بارداری یا زایمان و برابربیش از دختران در سن بیست سالگی دستخوش مرگ5

شان هستند و  شان در یک سال اول زندگی میر نونهال و شاهد مرگ سالگی19درصد بیش از دختران باالی 60سالگی، 18

در رشد جسمی و  وزنی، کمبود مواد غذایی و دیرکرد ماندن داشته باشد بیشتر در معرض بیماریهای کم حتی اگر شانس زنده

همسرانشان، سبب تحمیل کار خانگی و محدودیتهای رسیدگی به  دختران با فاصله سنی زیاد بین د.گیرن شناختی قرار می

( UNICEF، 2007)ش می دهد کاه گیری زنان در خانوار را کودک وفرصتهای آنان میشود و همین امر قدرت و توان تصمیم

ایی، عدم آمادگی زوج و یا یکی از آنها برای پیامدهای منفی چنین ازدواجه گویند که یکی دیگر از بارزترین کارشناسان می

 .فرزند است، البته اگر پیش از آن به طالق منجر نشده باشد تربیت
 ازدواج زودهنگام یل( دال1جدول )

 ( پیامد و معایب ازدواج زودرس2ول)جد

 منبع معایب و چالش ردیف

1 

عوارض جسمی)افزایش سقط جنین، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم 

وزن، افزایش مرگ و میر قبل و بعد از زایمان، آنمی، خستگی مزمن و مفرط، 

 افزایش حاملگی ناخواسته
UNFPA,2005 

2 
و انواع بیماری های مقاربتی، ماالریا، زایمان پره  HIVافزایش ابتال به بیماری 

 ترم، مرگ مادر و نوزاد و سرطان گردن رحم
Nour,2006 

 منبع دلیل ردیف

 UNFPA,2003 فقر 1

 Gage،2007 حفظ آبرو و شرف خانوادگی 2

 UNICEF2005 سطح تحصیالت زن 3

4 
معتاد، بیمار روانی، کودک بی سواد یا خانواده هایی که پدر 

 کودک تک والد یا والد ناتنی داشته باشند
 )معبودیان،بی تا(

 79، مهر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت سالمت محدودیت حمایت اجتماعی 5

 79، مهر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت سالمت فاصله سنی زیاد با همسر 6



 

  

 

3 
شیوع اختالالت خلقی از جمله افسردگی، اختالالت اضطرابی، وسواس و اختالالت 

 پانیک
Gage, 2007 

4 
ک و افزایش طالق، کشمکش، فرار از خانه، رابطه خارج از چارچوب زندگی مشتر

 قتل همسر
Gage,2007 

5 
شیوع اختالالت خلقی از جمله افسردگی، اختالالت اضطرابی، وسواس و اختالالت 

 پانیک
Gage,2007 

می آیند و این مسئله، آنان را در برابر  با وجود این که دختران با نوعی برتری نسبی از نظر بیولوژیک در مقایسه با پسران بدنیا

قاوم می کند، این امتیازطبیعی به دلیل رفتارهای تغذیه ای متفاوت، فشارهای بیش از حد ناشی از عفونت ها و سوء تغذیه م

ممکن است در معرض  کافی و بارداری های زودرس و متعدد از بین می رود. با ازدواج یک کودک، او حصیالتت فقدان کار،

امل نیافته، بشدت می تواند عواقب تهدید کننده سالمتی بگیرد و برای او که هنوز از نظر جسمی وک قرار اجباری رابطه جنسی

 روبروست زن باردار جوان با خطرهای جسمی، تکاملی، و مسائل جدی روانی و اجتماعی و اقتصادی بهمراه داشته باشد لذا

 .(1383)کاظمی پور، 

 روابط فرازناشویی)خیانت، بی وفایی( 
 ی ثبات روابط زناشویی و ازعمده ترین دالیل طالق در فرهنگهای مختلف استروابط فرازناشویی یکی از مهم ترین تهدیدها برا

(Buss,1997 .)خیانت زناشویی یکی ازموضوعاتی است که زوج درمانگران به طور مرتب درکار بالینی خود با آن مواجه هستند 

(Whisman et al,1997) ت که فرد از قبل به رعایت آن ، به معنای نقض پیمان و عمل نکردن به تعهداتی اس«خیانت»واژة

متعهد و ملتزم شده است. لغت نامه دهخدا در بیان معانی خیانت، از واژگانی همچون نقض عهد، پیمان شکنی و بی وفایی سود 

که به معنی التزام عملی به مفاد میثاق « وفاداری»و « وفا»ذیل واژه خیانت( در مقابل این واژه، واژة ، 1377دهخدا،جسته است )

واژه های عامی هستند که در غالب حوزه های رفتاری، اعم از فردی، اجتماعی، « وفا»و « خیانت»و تعهد است، به کار می رود. 

به معنای بی وفایی و نقض عهد و نیز بی وفایی و تعهد ورزی به کار برده می شوند. در حوزه خانواده و روابط جنسی ناشی از 

، بیانگر برقراری روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده و اقتضای پیمان زناشویی و به «زناشوییروابط فرا»پیمان زناشویی، واژه 

بیان دیگر، از گونه های مختلف نقض و تخلف در التزام عملی به رعایت موازین پیمان زناشویی از سوی همسران شمرده می 

یک فرد متأهل با جنس مخالف، خارج از چارچوب  شود. به عبارت دیگر، روابط فرازناشویی شامل برقراری ارتباط جنسی

 تل خیانمری طرفینی و شامبه همسر ا تکه خیان تبه یارآوری اس مالز. (1383)کاوه، خانواده و اقتضای پیمان زناشویی است. 

ینی عاهد طبق شو هشوند. اگر چمی ه دشمر تخیاندو مصداق ، هر نو از نظر قانو زن می شودشوهر به  تخیان ابه شوهر، ین ز

 نزنانی که به شوهرا دکنند، از تعدامی  تخیاند خون که به همسراد مردانی تعدا عموالمطالعات انجا شده، به لحاظ فراوانی مو 

ن می ر برخی کشورها، نشادؤسسات خارجی محقیقات انجا شده توسط برخی ی ت. ول تکنند، بیشتر است می خیانیش خو

 Coffee and Company ؤسسهمبرای نمونه  تخیانتکار نسب به قبل بیش تر شده اس نهای اخیر فراوانی زنا سالدهد که در 

اعتراف  دخو انبه همسرت به خیان نرصد زناد20کننده، ت کرش 3000که از داد  اننشپژوهش های خود ر یکی از دبریتانیا، 

بهنجار و نامطلوبی که به همراه  ار است. زیرا با توجه به عوارض نابی وفایی و خیانت، نوعی بیماری و اختالل در رفتکرده اند. 

آن را ارتباط جنسی با شخص سوم . برخی یگر ایجاد می نمایددارد، آسیب ها و مشکالت مختلفی را برای هر یک از افراد د

اشتن رابطة جنسی یا عاطفی یطة گسترده تری را قائل می شود و آن را د( حKnight,2010) خارج از روابط زناشویی می دانند

غیر از همسر  و یا ترکیبی از آن ها می داند. به عبارت دیگر، بر مبنای تعریف گروهی، منحصراً رابطة جنسی با فردی یا اینترنتی

هیم، بلکه رابطه ای را در این مقوله قرارد را رابطة فرا زناشویی می نامند. اما الزم نیست تنها رابطة جنسی انجام گیرد تا بتوانیم

 & Wiedermanد)هر ارتباطی با فرد غیر هم جنس، که از همسر پنهان شود،ک رابطة فرا زناشویی محسوب می شو

Allgeier,2011.) صورت منظم درکارهای بالینی خود با آن مواجه می گران، به درمان خیانت زناشویی موضوعی است که زوج 

 مراجعه ۀ باشد. افزون بر این، خیانت یکی از دالیل عمد افراد درگیر در آنبرای  دردناکی و کننده گیجبه تواند تجر شوند و می

 (.Shackelford,2008مشاوره، طالق و از هم پاشیدن شدن خانواده است )کلینیک های  به



 

  

 

 دالیل روابط فرازناشویی

کارآمدی و کسب اعتماد به نفس،  با طلبی، انگیزه تجربه کردن، مبارزه افراد بنا به دالیل مختلفی از جمله: کنجکاوی، تنوع

 Glass )کنجکاوی جنسی، وارد روابط فرا زناشویی می شوند  سرگرمی، گریز از واقعیت، مشکالتی در رابطه با صمیمیت، انتقام

& Wright,,1999 .چهار عامل جنسی، هیجانی، انگیزة پیشرفت و عاشق شدن را به عنوان علل خیانت نام می برند )

(Brown,2001 )هنجار جنسی نام می  نیز در پژوهش خود از عللی مانند: اجتناب از تعارض، آشیانة خالی و اعتیاد به عادات

عنوان علل خیانت اشاره می  به جلب توجه، قدرت طلبی، اثبات مردانگی و زنانگی و اثبات جذابیت بهنیز  (Fisher,2007) .برد

فردی و جنسی را مهم ترین انگیزة زن و مرد متأهلی  جربة مجددِ صمیمیتِت(1390، خوشنیت و برازنده ،گلسر)کند در نهایت 

می شوند؛ چیزی که دیگر آن را در زندگی مشترکشان نمی یابند. بنابراین جذابیت  می داند که به سوی روابط نامشروع کشیده

ت انجام شده در رابطه با خیانت د. تحقیقااین دلیل است که هیچ یک از طرفین، سرزنش و شکوه نمی کنن روابط نامشروع به

حاکی از آن است که دالیل متعددی را می توان برای اقدام افراد به چنین کاری برشمرد، از جمله نارضایتی در رابطه فعلی، 

نارضایتی از روابط عاطفی  تمایل و اشتیاق برای تنوع یا هیجان جنسی، ناتوانی در کنترل وسوسه ها، در دسترس نبودن همسر. 

 آید و راحت می زمان نوعی جدایی عاطفی و روابط کور به وجود مرور زوجین به عدم صمیمیت میان زوجین؛ در میان برخی و

ایجاد  فرصت یکدیگر موجب میشود، دهند. حساس نبودن و عدم کنجکاوی نسبت به مسائل فردی جدایی عاطفی تن می تر به

های جدید بین دو زوج پیش نیاید و در این میان، زوجین برای رسیدن  روابط جدید جنسی و سایر روابط عاطفی وگشودن راه

ادبیات موجود در رابطه با  .آورند روی روابط عاطفی مناسب و ارضای احساسات و عواطف ممکن است به روابط نامشروع به

مدت رابطه، تاریخچه  انگیزه های ارتکاب به خیانت متغیرهای دیگری را نیز منجمله سن، تحصیالت، وجود فرصت ها، طول

 .(Atkins et al,2001) طالق، مذهبی بودن، رضایت از رابطه و عوامل و ویژگی های شخصیتی را در این زمینه مؤثر داشته اند 

عالوه بر دالیل مذکور، درمانگران و نیز عموم مردم، عوامل شخصیتی را یکی از عوامل سببی اهتمام افراد به خیانت می دانند 

(Buss & Shackelford,1997 )( احتمال تجربه روابط خارج از ازدواج در زوج های 1997براساس یافته های آماتو و راگرز ،)

نشان می دهد  2001جوان تر )کم سن و سال تر( بیشتر است؛ در حالی که یافته های آتکینز و بوکام و جکوبسون در سال 

دریافت روابط جنسی خارج از ازدواج، (. Liu,2000)ری از خیانت داشتند زوج هایی که در سنین باال ازدواج کردند، تجربه بیشت

در سال هفتم ازدواج مردان به اوج خود می رسد. این یافته با نرخ طالق همسو است که بیشترین میزان آن در سال هشتم 

وفایی زناشویی در زوج هایی که  بیان کردند که بی 2001. آتکینز  و دیگران در سال (Touesnard,2009)ازدواج اتفاق می افتد 

تنها یکی از آنها شاغل است، بیش از زوج هایی است که هر دو شاغل هستند. همچنین افرادی که دارای مشاغلی هستند که 

جانسون (. Klein,2007)خیانت در آنها اتفاقی معمول است، احتمال اینکه جذب روابط خارج از زناشویی شوند، بیشتر است. 

قد است تمایالت متعدد فردی در گرایش فرد به روابط خارج از ازداج جنسی مؤثر است. برخی دالیل شخصی ( معت1972)

. کامل نشدن بلوغ 3. لذت بردن از رابطه جنسی؛ 2. میل به تنوع؛ 1دیگر مؤثر بر گرایش فرد به این رابطه عبارت است از: 

دادند که کاهش رضایت زناشویی، احتمال ارتکاب بی وفایی را  .مطاالت دیگر نشان(Klein,2007)عاطفی میل و هیجان طلبی 

افزایش می دهد. متغیر دیگری که با خیانت ارتباط دارد، رضایت جنسی است. زوجی که رضایت جنسی ندارد، به احتمال  زیاد 

. البته رضایت (Atkins et al,2001)حداقل با رابطه جنسی خارج از زناشویی جبران کند تمایل پیدا می کند این رضایت را 

. استز و (Liu,2000جنسی در روابط زناشویی برای زوج هایی که سابقه خیانت داشتند، اهمیت کمتری در ارتکاب داشته است )

کمبودهای جنسی و عاطفی یا نداشتن جذابیت جنسی در همسران را از علل خیانت می دانند. کیفیت کم یا   (2002هامونز )

در روابط زناشویی و نداشتن تشابه و تفاهم در ازدواج، عوامل زمینه ساز رابطه جنسی خارج از ازدواج  دفعات کم رابطه جنسی

 (.Campbell,2009)است؛ شاید درگیری افراد در این رابطه، ابزاری برای بازگرداندن تعادل باشد 

 

 

 

 



 

  

 

 روابط فرازناشویی( دالیل 3جدول)

 منبع فرازناشویی روابط دالیل ردیف

 مذهبی و دینی اعتقادات ضعف 1
Scharmm,2012   ؛Mattingly et al,2010  ؛صالح

 1392؛ محمدی و همکاران، 1393آبادی، 

2 
 نارضایتی زناشویی

 )نارضایتی جنسی و عاطفی(
Liu,2000  ،1393؛ صالح آبادی 

 1392؛ انتظاری، 1394قرایی مقدم،  گرایی مادی طلبی، لذت فردگرایی، 3

 Whisman,2007 تحصیالت 4

 1394 مقدم، قرایی اقتصادی نامناسب آن، وضعیت توزیع نحوه و درآمد 5

 1392؛ عبدالمالکی،  Olson et al,2002 نامناسب همسر گزینی ازدواج از نارضایتی 6

 Rise Lara,2011 همسر از انتقام و نامساعد خانواده فضای خشونت، 7

 Bagarozzi,2008 ازدواج از همسران و درک شخصیت 8

 معایب و چالش هاي روابط فرازناشویی

مختلف اجتماعی و فردی است؛ بی وفایی و خیانت بدلیل خارج بودن از مسیر طبیعی  روابط فرازناشویی دارای پیامدهای

تاثیرات مخرب خود را در  ماهیتی آسیب زا و آسیب زننده دارد. آسیبی که در یک ارتباط خارج از هنجار بوجود می آید وفطری

ترین دالیل شکستن  نوع روابط برای افراد در تمام سنین، یکی از عمده ین. مور دیگر همسران و خانواده بر جای می گذاردا

قواعد رابطه را برهم مزند، ( Whisman et al,1997)گذارد  رابطه اثر می و به شدت بر عملکرد و ثبات است قواعد ازدواج و تعهد

 & Amotoد )نمای همچنین اعتمادی را که رابطه براساس آن شکل گرفته مخدوش میرف مقابل بوده؛ ط خالف انتظارات

Previti,2010 )های بنیادی در ازدواج را  و نارضایتی کننده عمل کرده تسهیل این نوع روابط ممکن است بعنوان یک عامل

 ز دیگر پیامدهای روابط (. ا15Tuttle & Davis,20) گردد طالق ظاهر سازد که این مشکالت درنهایت ممکن است منجر به

بیشترین آمار قتل های خانوادگی، به زنانی مربوط است که به  فرازناشویی خشونت ها و قتل های خانوادگی است، بطوری که

آسیب های روحی و روانی از جمله افسردگی یکی . توسط همسران خود به قتل رسیده اند دلیل رابطة نامشروع و سـوءظن،

فرازناشویی و  باشد، بطوری که برخی از تحقیقات بیانگر رابطه مستقیم میان روابط ناشویی می روابط فراز دیگر از نتایج

تواند یک تجربه ی به  است می باشند  این کشف که شریک زندگی فرد فاسق و یا متقلب افسردگی به ویژه در میان زنان می

کاهش  از دست دادن اعتماد، زدن،احساس پریشانی شدید، مهصد شدت دردناک باشد و باعث بروز واکنش ها یی مثل خشم،

. شود ترس از رها کردن و تمایل به ترک کردن شریک و احساس گناه عزت نفس آسیب دیده، اعتماد به نفس شخصی وجنسی،

نها کنند همسرانی که به آ می درمانگران گزارش ممکن است پیامدهای عاطفی شدیدی در زوجین ایجاد کند. روانخیانت 

کنند.  پایین، پایمال شدن، افسردگی و درماندگی را تجربه می نفس احساساتی مانند خشم، عزت اغلب خیانت شده است،

 & Glass) گریبان هستند به باحساساتی مانند شرم، احساس گناه، تردید، عصبانیت و ناامیدی دست نیز عهدشکن همسران

Wright,2007.) 

 

 روش تحقیق 
تا  13توصیفی پیماشی و کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بانوان متأهل که در سنین روش تحقیق از نوع 

نفر که به صورت غیر تصادفی در دسترس جمع  26سالگی در شهر بابل ازدواج نمودند، می باشد. نمونه این تحقیق شامل  20

   ( استفاده شد.Spss22تگی و رگرسیون خطی در نرم افزار)آوری شدند.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبس

 یافته ها
، )آماری مختلف های آزمون( استنباطی آمار و  پژوهش( شناختی توصیفی)جمعیت های آماری تکنیک پژوهش، از بخش این در 

 است. شده استفاده

 آمار توصیفی



 

  

 

غیرهای جنسیت، سن و سن ازدواج، تحصیالت و... خواهیم در این بخش به بیان توصیفی مشخصات نمونه آماری با توجه به مت

 پرداخت:
 نمونه مورد مطالعه آمار توصیفی( 4جدول )

 درصد تعداد 

 %35 9 مرد جنسیت

 %65 17 زن

 

 سن

 %19 5 سال 23تا  19بین 

 %12 3 سال 26تا  23

 %12 3 سال 30تا  26

 %39 10 سال 39تا  31

 

 تحصیالت

 %15 4 دیپلمزیر 

 %35 9 دیپلم

 %11 3 فوق دیپلم

 %35 9 کارشناسی

 %4 1 کارشناسی ارشد

 %69 18 شهر محل سکونت

 %19 5 روستا

 %15 4 بیکار وضعیت اشتغال

 %54 14 آزاد

 %8 2 کارمند

 %19 5 دانشجو

 %8 2 15-13 سن ازدواج

15-17 6 23% 

17-19 6 23% 

 %46 12 و بیشتر 20

 یاطآمار استنب
 آزمون یرهايمتغ ینب یهمبستگ یب(ضر5جدول )

 متغیرها
 فرازناشویی روابط

 سطح معناداری میزان همبستگی

 0.020 0.752 زودرس ازدواج

همه  مورد در می باشد. چون 05/0بیانگر سطح معنی داری در سطح کمتر   همانطور که مشاهده می شود ضریب همبستگی 

 دارد. وجود های مستقل و وابسته همبستگی متغیر  بین بنابراین sig<0.05 ی متغیرها 

از تقسیم  Fکند. در این جدول آماره یم( جدول آنالیز واریانس است که صحت کلی معادله رگرسیون را بررسی 6جدول)

سطح که با توجه به اینکه  آیدیواریانس بیان شده توسط خط رگرسیون بر واریانس بیان نشده توسط خط رگرسیون بدست م

 .صحت کلی  مدل را تایید نمود توانیم باشدی%( م5( کمتر از سطح قابل قبول خطا )sigمعناداری )
 فرازناشویی روابط و زودرس ازدواج ریمتغ انسیوار زی(آنال6جدول)

  فرازناشویی روابط
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

  زودرس ازدواج

Regression 4752.904 1 4752.904 9.087 020 

Residual 3661.318 25 523.045   

Total 8414.222 26    



 

  

 

 و وابسته اینکه رابطه خطى بین متغیر مبنى بر  ، لذا فرضیه صفرباشدیم کوچک چون سطح معنى دارى مشاهده شده

 شود.یندارد، رد م  مستقل وجود متغیرهاى

 ییازدواج زودرس و روابط فرازناشو یب(جدول ضرا7جدول )

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta 

C 76.934 26.184  2.938 .022 

 020. 3.014 752. 526. 1.584 ازدواج زودرس

a. Dependent Variable فرازناشویی روابط    

محاسبه شده و سطح معناداری نشان  tمقادیر . یب استجدول ضرایب معادله رگرسیون و آزمون معناداری این ضرا (7)جدول 

در ضمن باید به نسبت انحراف استاندارد خطا ضریب  باشد.یکه در سطح خطای قابل قبول این ضرایب معنادار م دهدیم

ضرایب   بودن سطح معنى دارى مشاهده شده، فرضیه صفر )صفر پایین بودن توجه به با نسبت به خود ضریب توجه نمود.

 دارد. تاثیر فرازناشویی روابط بر زودرس نتیجه فرض تحقیق؛ ازدواجشود.یرد م ی(رگرسیون

 گیريبحث و نتیجه
با توجه به اینکه ازدواج زودرس بر روابط خارج از چارچوب رابطه ی زناشویی تاثیرگذار است، باید راهکارهای را تدوین نمود؛ در 

 ادامه چند مورد اشاره خواهد شد.

انی و آگاهی سازی مسئولین و عموم جامعه و خانواده به پیامدهای ازدواج زودرس می تواند گامی در جهت کاهش اطالع رس

 آسیب های این پدیده یاری رساند.

 با توجه به پیامدهای منفی ازدواج زودهنگامباید سن قانونی این ازدواج باالتر برود.

راها و سازمانهای مردم نهاد به والدین و دختران نوجوان مانند آموزشهای ارائه آموزش های پیشگیرانه از طریق مدارس، فرهنگس

 والدین در مورد سن مناسب ازدواج و شرایط حمایت و همراهی فرزندان برای یک ازدواج مناسب ارائه شود.

ر به ازدواج قبل از اعتماد بنفس دادن به دختران که بتوانند در مقابل بزرگساالن، حتی والدین که می خواهند آنها را وادا

 رسیدن به سن بلوغ نمایند، توانایی الزم را داشته باشند.

رهبران دینی نقش بسیار مهمی بر عقاید عموم دارند، و می توانند مقبولیت فرهنگ تاخیر در ازدواج های نوجوانان را نهادینه 

 سازی نمایندو علیه کودک همسری و تغییر نگرش جامعه اقدام نمایند.

ها و محققین هم باید تحقیقات گسترده ای برای بررسی بیشتر و دقیق تر ازدواج های رسمی و غیر رسمی زودهنگام،  دانشگاه

ماهیت ها و خشونتهای جنسی و مسائل مرتبط با آنها را بررسی نمایند و با تهیه ی گزارشاتی نهادهای مسئول و قانونگذار را از 

 وضعیت چنین امری مطلع سازند.

د رفتارهای فرا زناشویی؛ می بایست نهادهای مشاوره ای و حقوقی شکل بگیرند و افرادی که دارای چنین گرایشاتی به اما در بع

دالیل مختلف از جمله ازدواج زودهنگام هستند را یاری رسانند، تا در صورت امکان اصالح و یا جلوگیری از امر غیراخالقی و 

آمیز افراد را از شرایط بحرانی نجات دهند. وجود مراکز مشاوره ای چه از بعد غیر دینی شوند و از طریق متارکه مسالمت 

 روانشناسی و چه بعد دینی و حتی بعد حقوقی به شدت در تغییر روند حرکات فرازناشویی بسیار حائز اهمیت می باشند.
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