
(3232) 
 

 
 Volume 18- Issue 2- June 2021 2228 حزيران – 2العدد  -81المجمد 
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 :الممخص
تتحدد الصورة الذىنية عن االشياء واالشخاص وفقًا لمخبرة االجتماعية، 
 والطبيعة الخاصة بالفرد، والتي تصطبغ بموجبيا الموضوعات بتقييمات معينة.

الرجل تخضع العتبارات متنوعة منيا ما يرتبط وفي ذلك فإن صورة المرأة لدى 
برغباتو واحتياجاتو، ومنيا ما يؤشر السمات الفكرية والسموكية لممرأة الزوجة. 
وفي تقاطع الصورة الذىنية مع الصورة الواقعية قد يسعى الرجل إلى تكييف 
أحدىما لتتالءم مع االخرى. أو قد يعتمد بدائل فكرية وسموكية ويكون ذلك من 

 الل الخيانة الزوجية والتي تحدث بفعل مؤثرات نفسية واجتماعية مختمفة.خ
ان اليدف من البحث ىو التعرف عمى المؤثرات النفسية واالجتماعية لخيانة 
الزوج، والكشف عن صورة المرأة لدى الرجل في سياق تمك المؤثرات. ولقد 

لزوجية جعمت الرجل أظيرت النتائج ان المؤثرات النفسية واالجتماعية لمخيانة ا
 يرسم صورة المرأة تبعًا لالشباعات التي يبتغييا.
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Abstract: 

The mental portrayal of things and people is determined by 

the social experience, and the nature of the individual, by 

which subjects are characterized by certain assessments. 

The government's decision to withdraw the woman from 

the state of the country is a sign of the government's 

commitment to the constitution. At the intersection of the 

mental image and the reality, a man may try to adapt one 

to fit the other or it may adopt intellectual and behavioral 

alternatives, through infidelity, which is caused by various 

psychological and social influences. 

The purpose of the research  is to reveal the portrayal  of 

women in men in the context of identifying the 

psychological and social effects of the betrayal of the 

husband. The results showed that the psychological and 

social effects of marital infidelity made men paint the 

image of women according to the satisfactions they desire  
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 المقدمة:
ما يدرجو الفرد في تشكيمو النفسي واالجتماعي يسعى من خاللو إلى أعمى مستوى 

مسارًا يدرج فيو إلشباع رغباتو واحتياجاتو، إال أن ذلك يمثل الصيغة االولية التي يتخذىا 
أىدافو المتنوعة يعقبيا صيغة اخرى ترسميا مؤثرات العالم المحيط بو، والتي تفرض تحويرًا 

 تتناسب معيا.
وبمقتضى ذلك نجد ان العالقات االجتماعية ىي توليفة الذات واآلخر، حيث يحدد 

ت كمما توافقت الفرد اتجاىات قد تمتقي أو تفترق مع الصورة التي رسميا، فتنشط تمك العالقا
 مع مستوى االشباعات التي يحققيا لرغباتو واحتياجاتو.

وفي موضوع دراستنا نجد ان صورة المرأة لدى الرجل في توافقيا أو تضادىا مع 
 رغباتو واحتياجاتو، وامكانيتو في ايجاد مستوى من التالؤم معيا تتحدد طبيعة الحياة الزوجية.

الشائكة التي تشير إلى جزئيات حياتية نفسية  ان العالقة الزوجية احدى العالقات
واجتماعية تتطمب تكيفًا خاصًا مع اآلخر، وبخالفو قد يعتمد الفرد بدائل مختمفة تتمثل في 

 أحدىا بالخيانة الزوجية التي تحدثيا مؤثرات نفسية واجتماعية.
 الجانب النظري: المبحث األول

 أواًل: اإلطار المنهجي لمدراسة
 راسة:مشكمة الد -8

يتجسد المخطط الذي يشكمو الفرد عن عالمو االجتماعي من خالل الصور التي 
يرسميا عن الموضوعات، ويسعى بموجبيا لتقديم ذاتو في البيئة االجتماعية، ويدمج فييا ثقافة 

 المجتمع.
ان الرؤية التي تحدد لمفرد توجياتو القيمية والسموكية في اتجاىات الحياة كافة تشير 

نشاطو االبداعي في رسم التصورات عن االشياء واالشخاص، لتمثل ىويتو الذاتية. وفي إلى 
ذلك تكون رؤيتو ىي الساحة التي يودع فييا رغباتو واحتياجاتو ويسعى لتجسيدىا السموكي في 
أنشطتو الحياتية، وبشكل عام يضفي عمييا مالمح البيئة الثقافية واالجتماعية التي تشيد 

 ، فتكون طبيعة تقييمو لمموضوعات بموجب تمك الرؤى.تحوالت مختمفة
وتعد صورة المرأة أحد الصور الذىنية التي يتمثميا الرجل، ومن ثم ينقميا إلى الشكل 
السموكي. وفي مجال دراستنا تتشكل صورة المرأة في إطار المؤثرات النفسية واالجتماعية 
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شكمة الدراسة في التعرف عمى المؤثرات . وفي ذلك تتحدد م)*(لمخيانة الزوجية من قبل الزوج
 النفسية واالجتماعية لمخيانة الزوجية لدى الزوج وبيان طبيعة تمك الصورة.

 اهمية الدراسة: -2
تتبين أىمية الدراسة في بيان طبيعة المؤثرات النفسية واالجتماعية لخيانة  .1

عمى المؤثرات النفسية الزوج. وتسميط الضوء عمى صورة المرأة لدى الرجل في سياق التعرف 
 واالجتماعية لمخيانة الزوجية.

ولمدراسة أىمية تطبيقية تتمثل في الحمول والمعالجات التي تقدميا لمشكمة  .2
 الخيانة الزوجية.

 اهداف الدراسة: -3
 التعرف عمى المؤثرات النفسية لمخيانة الزوجية لدى الزوج. .1
 لدى الزوج.التعرف عمى المؤثرات االجتماعية لمخيانة الزوجية  .2
الكشف عن صورة المرأة لدى الرجل في إطار المؤثرات النفسية واالجتماعية  .3

 لمخيانة الزوجية.
 وضع بعض المقترحات والتوصيات التي تتالءم مع نتائج الدراسة. .4
 تساؤالت الدراسة: -4
ىل يؤثر الممل والرغبة في التجديد لدى الرجل من وجية نظر حاالت الدراسة  .1

 نة الزوجية؟في حدوث الخيا
 ىل يؤثر الشعور بضعف االشباع العاطفي في حدوث الخيانة؟ .2
 ىل يؤثر الشعور بضعف االشباع الجنسي في حدوث الخيانة؟ .3
 ىل يؤثر االنترنيت في حدوث الخيانة؟ .4
 ىل يؤثر االختالط بين الجنسين في مكان العمل إلى حدوث الخيانة؟ .5
 فو ليا؟ما ىي صورة المرأة شريكة الرجل في خيانتو ووص .6
 تحديد المفاهيم: -5
 :Imageالصورة  -8

 . (1)الصورة: في المغة تعني الشكل. فصوره وتصور فيي بمعنى النوع والصفة
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ويمتد الحديث عن الصورة والتعريف بيا من كونيا محاكاة بشكل صمب كتمثال أو 
الجزء االكبر رسمة إلى نطاق واسع من الصور الظاىرية مفرغة من المادة التي تييمن عمى 

من التجربة المعاصرة، وىي عامة دالة عمى التخيل البصري والكتابي واالدراكي والنفسي 
 .(2)والمفظي

كما تعرف بأنيا "عممية معرفية نفسية ذات اصول ثقافية تقوم عمى ادراك االفراد 
-جماعة-فرد-مؤسسة-االنتقائي المباشر وغير المباشر لخصائص وسمات موضوع )شركة

( وتكوين اتجاىات عاطفية نحو )ايجابية أو سمبية( وما ينتج عن ذلك توجيات سموكية مجتمع
باطنة( في اطار مجتمع معين. وقد تأخذ ىذه المدركات واالتجاىات والتوجيات شكاًل -)ظاىرة

 .(3)ثابتًا أو غير ثابت"
 في معجم التحميل النفسي تعني الصورة الالشعورية أو ذلك النموذج imageوكممة 

 .(4)الالشعوري الذي يحممو المرء لشخصيات الطفولة ويوجو ادراكاتو الحالية تجاه اآلخرين
وينظر الييا بأنيا اعمى  imageان الصورة وفقًا لنموذج دراستنا ىي الصورة الذىنية 

من مجرد اعادة بناء لمخبرة الحسية، وىي ليست دمج صورة حرفية من الخبرة االساسية فميس 
عممية اسقاط شريحة مصغرة عمى شاشة من خالل جياز عرض. وىناك صورة  ىناك ما يشبو

ذىنية تشير إلى االتجاه العام نحو االفراد أو المؤسسات فيي تمثل صورتي عن اآلخر 
 .(5)وصورتو عندي

بأنيا: الييئة التي رسميا الرجل ذىنيًا عن المرأة، أو تصوراتو  اجرائياً وتعرف الصورة 
عن السمات المرغوبة فييا من الناحية الشكمية أو الجوىرية، والتي تمثل لو مستويات عميا من 

 الرضا واالرتياح النفسي والسرور. وىذه الصورة تشكمت لديو في إطار خيانتو الزوجية.
 :infidelity الخيانة الزوجية  -2

لغويًا يقال خان أي نقص ويقال خان الحق والعيد واألمانة أي لم يؤدىا، وفي 
 .(6)النصيحة لم يخمص فييا وخانو الدىر غير حالو من المين إلى الشدة

وتعرف بأنيا اتصال أحد الزوجين بغير زوجو بالعالقة الجنسية، فيو نقض اللتزام 
 .(7)األمانة التي يفرضيا القانون عمى االزواج
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وتعرف ايضًا بانيا عالقات جنسية يمارسيا اشخاص متزوجون مع اطراف غير 
أقرانيم الشرعيين، وقد تكون ىذه العالقات محظورة يعاقب مرتكبوىا بقسوة في العديد من 

 .(8)الثقافات
كما تعني بأنيا "كل سموك خائن من شأنو االضرار بشريك العالقة مالو، عرضو، 

ب، الزنا وتدبير المكائد". وىي تعبير عن الرغبات الطارئة حياتو. فتشمل السرقة، الكذ
واضطراب العاطفة والوجدان، وعدم القدرة عمى تجديد موضوع الحب. وىي بذلك انحراف 

 .(9)اجتماعي، اخالقي، عاطفي جنسي
أما التعريف االجرائي لمخيانة الزوجية فيي خرق الزوج لسموك االخالص لمزوجة من 

ع امرأة اخرى أو السعي لذلك دون عمم الزوجة وتحدث مؤثرات نفسية خالل تشكيل عالقة م
 واجتماعية ويرسم بموجبيا الرجل صورة معينة عن المرأة.

 ثانيًا: الصور والخيانة
تمثل الصور دومًا اداة ترويض لالنفعاالت واعادة تشكيميا بما يجعميا قابمة لمتعميم 

. والترابط بين (10)الفرد يمثل دالالتو في الداخلوالتداول، وحيث تبصر العين العالم فإن 
. وىي (11)الشيء في الخارج والذىن االنساني يمثل اساس المعنى الذي تحدده الصور الذىنية

تستمد وجودىا من عقل الفرد وتتأثر بثقافة المجتمع، لذا توصف بأنيا نفسية ذات أبعاد 
 .(12)اجتماعية، أو اجتماعية ذات ابعاد نفسية

كل الفرد صورًا تؤدي إلى اغترابو اجتماعيًا عندما ال تتوافق مع واقع بيئتو وقد يش
االجتماعية، حيث يعجب بيا وىي من واقع جماعة اخرى، أو تكون من وحي خيالو فتقود إلى 

. وتتولد لدى البعض سعادة خاصة عند القيام بتركيب صورة مع أخرى بالعقل (13)انعزاليتو
محددة. وىناك من يشعرون بمتعة التنقل من صور مستدعية  وااللتزام في ذلك بمعايير

 .(14)لألفكار إلى اخرى
حيث يعيش الفرد في عالم اإلشباعات البديمة التي فصمتو عن واقعو من خالل الُمتع 

 .(15)الإلدراكية والوجدانية التي قد ال يجد ليا مثيل في الواقع
ر ممزمة يكيف منيا المشاىد فشاشات التمفاز والعنكبوتية تروج لصور تشكل معايي

. (16)رغباتو ويستثمرىا ويدرجيا في جيازىا النفسي لتحدد طريقة تفاعمو مع نفسو ومع اآلخرين
فما يشاىده الفرد من صور في المسمسالت المدبمجة واالفالم تعرض موضوعات الحب 
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لحب بطريقة مثيرة ومشوقة يرافقيا صور خالبة لممناظر الطبيعية وجمال ابطال قصص ا
وغيرىا من عوامل الجذب في الصور العاطفية كان ليا دورىا في حدوث الخيانة الزوجية. 
وىذا ما اشارت اليو العديد من الدراسات ففي دراسة اردنية عمى تأثير المسمسالت المدبمجة 
عمى ظيور خالفات بين االزواج ومنثم حاالت طالق بسبب بحث فئة من االزواج عن نموذج 

 .(17)طرف اآلخر وفقًا لممقاييس الجسدية والشكمية والمادية في تمك المسمسالتومواصفات لم
وجسد المرأة كان أحد االساليب التي اعتمدتيا الشاشات في صورىا المختمفة لجذب 
انتباه االفراد واستثارة حاجاتيم والسيما الحاجة الجنسية فجسد المرأة بما يتضمنو من جمال 

اعل في الوسائل االعالمية ليشكل سموك الفرد بما يالئم توجيات وجاذبية اصبح االسموب الف
 .(18)المرسل

لقد تحولت المرأة عبر الشاشات االلكترونية إلى جسد يعبر عنيا بصورة مبتذلة، وذلك 
. وتكثيف صورة الجسد االنثوي (19)نشط من اثارة الشيوات وتركيز الرغبة في اتجاه جسدي

. وتمك (20)المتصفحين والناظرين، ويشتد ولعيم بامرأة من ىذا الطرازبطريقة جاذبة يزيد رغبة 
مسألة نفسية يدركيا القائمون عمى تسويق الصورة، فرؤية شاب المرأة عجوز يقول عنيا 
جميمة ال يثير فيو رغبة معينة تجاىيا ولكن االمر يختمف ان كانت فتاة جميمة، إذ يحرض 

 .(21)تقبيميا. فالجمال يدفع الرغبة في اتجاىات متنوعةذلك فيو الرغبة مثاًل في احتضانيا و 
ان جمال الجسد في ظل ثقافة الصورة اصبح بمنزلة المنظر الطبيعي أو المعرض 

. (22)العام. ففي )مجتمع الفرجة( اصبح ىذا السعار الخاص نحو الجمال الخارجي أو الجسدي
تيم عند اآلخرين وصورة من كل ذلك نجد ان ىذه الشاشات تعيد صياغة رؤى الناس وصور 

اآلخرين عنيم ودافعيا ربحي. وكما نجد أيضًا االعتماد عمى التعري بوصفو الصورة الجمالية 
. لذا حذا ببعض الرجال االتجاه إلى تشكيل صور اخرى لجسد المرأة وجماليا  ال (23)الجاذبة

 في حياتيم.تشابو صورة المرأة الزوجة فكانت الخيانة منفذًا لتغير الصورة السائدة 
وفي اتجاه متصل نجد ان الصورة عبر الشاشة العنكبوتية كان ليا ايضًا الدور الكبير 
في شيوع الخيانة الزوجية. فتشير الدراسات إلى أن التصفح الطويل يعزل الفرد عن عالقاتو 

قات االجتماعية في العالم الواقعي، ويؤثر سمبًا عمى الجانب االخالقي فيندفع الزوج إلى العال
غير الشرعية عبر االنترنيت ويؤثر ذلك عمى عالقتو بزوجتو ويشار في ذلك إلى ما اطمق 

. (24)عمى الزوجات الالتي يعانين من مثل ىؤالء االزواج بأرامل االنترنيت في الحياة الزوجية
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وبالنسبة لألزواج الذين لدييم مشكالت معينة يكون االدمان عمى االنترنيت واليروب اليو 
ل الذي يصف )جوفمان( رغبة المرضى النفسيين والسجناء باليروب إلى األماكن الحرة بالشك

 .(25)والتعمق باألماكن المفتوحة
ان الفضاء االلكتروني يجعل الفرد يحصل عمى الحياة المثالية التي طالما تمناىا 

 .(26)يتمناهمتجنبًا كل االخفاقات والمشكالت التي تتعبو واقعيًا، فكل ما يراه يكون وفق ما 
فرؤيتو عن الحب ليا شكل خاص ويتمنى ان يحياىا ويأتي العالم االفتراضي ليحقق 

. فتعدد االختيارات يمنح الفرد فرصة العثور (27)لو ذلك فيكون ىو المؤلف والمخرج لروايتو
عمى الشريك المناسب لو ناىيك عن خصائص العالم االفتراضي في اخفاء اليوية وعدم الرؤية 

ة كل ذلك اثر في تأجيج الرغبات بالشكل الذي يتوافق مع طبيعة الفرد، وأفكاره المباشر 
. لذا تنوعت المؤثرات التي تفضي إلى الخيانة الزوجية وتغيير وتحديد صورة المرأة (28)وامنياتو

 بما ينسجم مع رغبات واحتياجات الرجل.
وفو االجتماعية، ان ذلك التحوير والتنقل من صور إلى اخرى يتبع طريقة الفرد وظر 

وتبعًا لموضوع دراستنا نجد ذلك، إذ أن صورة المرأة لدى الرجل تتأثر باتجاىاتو وميولو وفي 
. (29)ذلك قد نرى من يتسم بضعف ارادتو امام شيواتو ونزواتو مما يدفعو إلى خيانتو زوجتو

ضعف العالقة كما تتأثر صورتيا لديو بطبيعة الحياة الزوجية، وفي ذلك يشير المطوع إلى أن 
بين الزوجين يرتبط بسموكيما واسموب معالجة المشكالت، فالبعض يعتمد مثاًل فتح الممفات 
القديمة عندما يحدث خالف معين ال عالقة لو بالموضوعات القديمة مما يزيد من حدة 

. ويرى كثير من الرجال ان المرأة تتبع اسموب الشدة في (30)المشكالت والتباعد بين الزوجين
تعبير عن الشكوى واليجوم واالنتقاد منو كشخص، وذلك من شأنو أن يدفع الزوج اعتماد ال

. فشعور (31)اسموب الدفاع أو االنعزال. وكل ذلك من شأنو أن يزيد من حالة االحباط لديو
الزوجين تجاه فكرة االختالف عن اآلخر وطريقة التعبير عن وجيات النظر في المواقف عامة 

 .(32)خاصة يخمق احيانًا حالة من الرفض والنفور بينيماوفي المشكالت 
كما ان غياب المشاعر وضعف التعبيرات العاطفية بينيما كل ذلك يؤثر في ضعف 

. ويؤدي ضعف االشباعات الجنسية دوره أيضًا في مستوى (33)العالقة وحدوث الطالق النفسي
 .(34)التباعد بين الزوجين ووقوع الخيانة الزوجية

 الجانب الميداني :ثانيالمبحث ال
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 أواًل: اجراءات الدراسة الميدانية
ان البحث في العالقة الزوجية بوصفيا عالقة بالغة الخصوصية وتسميط الضوء عمى 
صورة المرأة لدى الرجل، والكشف عن المؤثرات النفسية واالجتماعية لخيانة الزوج استمزم 

 معمومات دقيقة عن الموضوع.اعتماد منيج دراسة الحالة بغية الحصول عمى 
 ثانيًا: ادوات الدراسة

تمثمت بالمقابمة المعمقة، وفي ذلك صممت الباحثة دلياًل لممقابمة في اتجاىين أحدىما 
خاص بالبيانات األولية، واألخر شمل البيانات االجتماعية وقد تضمن أسئمة تتعمق بالمؤثرات 

 من ثم سؤال الحاالت عن صورة المرأة لدييم. النفسية، وأخرى خاصة بالمؤثرات االجتماعية، و 
كما اعتمدت الباحثة أداة المالحظة من حيث مالحظاتيا لبعض التعبيرات الصوتية 
والحركية لحاالت الدراسة من خالل الحوارات معيم، والتي كانت تفصح أو تؤكد عمى بعض 

 الجوانب.
 ثالثًا: حاالت الدراسة

من الرجال المتزوجين الذين قاموا  )*((8دي وىم )تم اختيار حاالت الدراسة بشكل قص
 بفعل الخيانة لزوجاتيم لموقوف عمى مؤثرات الخيانة من وجية نظرىم.

 
 رابعًا: مجاالت الدراسة

المجال البشري: تمّثل بالرجال المتزوجين ممن ارتكبوا الخيانة الزوجية في  .1
 سموكياتيم.
المكاني لمدراسة والتي شممت المجال المكاني: ُتعد مدينة الموصل المجال  .2

 حاالت من مناطق مختمفة في المدينة.
المجال  2020-2-25إلى  2019-9-15المجال الزمني: تعد الفترة من  .3

 الزمني إلجراء الدراسة.
 خامسًا: عرض وتحميل نتائج الدراسة

 البيانات األولية: -8
 فيما يمي جدول يوضح البيانات األولية لحاالت الدراسة:

 سنوات الزواجالمنطقة  المهنة العمر حالةرقم ال
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 السكنية
 11 الزىور اعمال حرة 36 1
 3 السكر اعمال حرة 27 2
 10 التحرير عمل وظيفي 44 3
 22 البكر اعمال حرة 53 4
 5 موصل الجديدة اعمال حرة 30 5
 7 الدركزلية اعمال حرة 36 6
 15 البمديات عمل وظيفي 49 7
 9 السكر اعمال حرة 38 8

 
 البيانات االجتماعية: -2
 المؤثرات النفسية: -أ

 ضعف القوة النفسية لمرجل تجاه المرأة: -8
يمكن تصنيف حالة ضعف الرجل تجاه المرأة بوصفيا اغراًء لو إلى أسباب تتعمق 

 بطبيعة المرأة، واخرى خاصة بالتركيب النفسي لبعض الرجال.
حاالت الدراسة عن جاذبية المرأة وجماليا من  وفيما يخص طبيعة المرأة سألت الباحثة

الناحية الشكمية أو الجوىرية فيما يخص اسموبيا في الحوار أو ثقافتيا وتأثير ذلك عمى الرجل. 
وأجمعت الحاالت بأن الرجال يقيمون عالقة مع اخرى غير الزوجة بسبب ضعف مقاومتيم 

 باتيم.وانجرافيم المرأة جديدة ليا صفات معينة تنسجم مع رغ
( بأن الرجل عندما ينجذب بشدة المرأة يتحول ذلك عادة إلى 1ويتحدث الحالة رقم )

 مشاعر حب، وقد يسعى إلى االرتباط بيا ويفكر جديًا بالزواج.
( بأن الرجل تجذبو المرأة البعيدة والتي ال يستطيع الحصول 2وأجاب الحالة رقم )

حصل معو. وتحدث عن احد اصدقائو الذي عمييا فيحاول أن يوقعيا في حبو وبأن ذلك ما 
يحب زوجتو حبًا كبيرًا وجميع اصدقائو يعممون بمدى حبو لزوجتو ومع ذلك حدث ذات مرة ان 
التقى بامرأة في المطار وانجذب الييا بشدة وحدث تعارف بينيما وتبين لو انيا مطمقة وذلك 

ا لكنو لم يستطع، وىكذا نشأت قربُو منيا وأخبر صديقو بأنو أراد أن يتوقف عن التفكير بي
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بينيما عالقة عاطفية ومن ثم تزوجيا بشكل سري ولحد اآلن لم تعمم زوجتو باألمر. ويجيب 
( بالقول "المرأة المثيرة تجذبني" ويبتسم ويضيف بأن ذلك سبب تعدد عالقاتو 3الحالة رقم )

 وبأنو ال يستطيع أن يقاوم.
لفتاة في الوقت الحاضر اصبحت تنادي عمى ( فمقد أشار إلى أن ا4أما الحالة رقم )

الرجل بنظراتيا واضاف بأن االغراءات التي تعرضيا النساء في سوق الصياغ اكثر من اي 
سوق وبأن ذلك قد يرجع احيانًا إلى أسباب نفعية تتعمق بأمور الشراء والبيع. وأشار الحالة رقم 

 ىا جميمة.( بأن الرجل عادة يضعف أمام جمال المرأة أو ىو يرا5)
( عن صديق لو التقى بامرأة أرممة وىي من حاولت اثارتو 6ويتحدث الحالة رقم )

واستمالتو فضعف أماميا، ونشات بينيما عالقة واخذت تدعوه باستمرار إلى بيتيا. ويضيف 
بأن ىذه الحالة تحدث كثيرًا بسبب طبيعة عمميم في سوق المالبس النسائية. ويقول الفتاة إذا 

 رجل تمارس كل األساليب حتى تقيم عالقة معو وىو قد ينساق باتجاىيا.اعجبيا 
( فيقول كمما التقي بامرأة جديدة في مكان عممي انجذب الييا وال 8أما الحالة رقم )

استطيع ان أمنع نفسي عنيا، وتدريجيًا ارتبط معيا بعالقة ونخرج سوية. ويضيف بالقول بأن 
 اهلل لنا تعدد الزوجات(.)الرجل ما تكفيو وحدة وليذا أحل 

وىكذا نجد أن انجذاب الرجل لممرأة سواء كان ذلك لجمال شكميا أو سمة معينة تقربو 
منيا فإن ذلك يشير في صيغتو السمبية إلى ضعف مقاومة الرجل النفسية. فاالنجذاب في ىذا 

يومية مثاًل عند السياق يتجاوز صيغتو المعتادة في االستمتاع الذي نمارسو جميعًا في حياتنا ال
رؤية لوحة جميمة أو سماع فكرة معينة. إذ قد يتعدى ذلك في قيريتو المستوى المألوف والرغبة 
في االستزادة من االستمتاع المحظي بذلك الموضوع. فتكون قيرية االعجاب واالنجذاب عابرة 

، وفي اتجاه ألطر المعايير االجتماعية حيث يتحدد المقبول والمرفوض لتكون موجيًا سموكياً 
مغاير فإن قوة الرغبات قد تمغي المعايير االجتماعية في المجال السموكي فتحدث الخيانة 

 بفقدان الرجل السيطرة عمى رغباتو واالبتعاد عن سموك االخالص تجاه شريكتو في الزواج.
أما فيما يخص ضعف القوة النفسية لمرجل ألسباب تتعمق بطبيعتو اجابت حاالت 

ن بعض الرجال يتصف بضعف مقاومتو لمعالقات العابرة أو مالحقة الفتيات بالشكل الدراسة بأ
 الذي يبدو وكأنو مريض.
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( بأن حالة الخجل في فترة المراىقة لدى أحد اقاربو اختمفت 3واجاب الحالة رقم )
تمامًا فيما بعد واصبح مدمن عمى التعارف مع الفتيات واقامة عالقات قصيرة. وقال الحالة 

( ان بعض الرجال نسميو )نسوانجي( في اشارة الحالة إلى الميل المختل لمرجل تجاه 6) رقم
الجنس اآلخر وبأنو يخون زوجتو بمعاكسة الفتيات باستمرار ومالحقتين في الطرقات اضافة 

( ان حالة النزوة يعيشيا كثير من 8إلى العالقات العابرة التي يقيميا. واكد الحالة رقم )
يميل بشدة المرأة معينة ويفكر بيا ومن ثم ينتيي تفكيره بيا بسرعة بالغة قبل الرجال، حيث 

 ان يقيم عالقة معيا أحيانًا. 
وىكذا نجد أن النزوة تحدث بإشباع حاجة أو رغبة لدى البعض من الرجال، حيث 

 تتوقد وتبرق قم تختفي بسرعة لتعيد النفس إستوائيا المؤقت أو الدائم. 
 والرغبة في التجديد:الشعور بالممل  -2

اوضحت حاالت الدراسة كيف ان الممل يؤثر سمبًا في الحياة الزوجية ويفضي إلى 
( إلى أن الممل يجعل الحياة الزوجية ال تطاق، وىي تدفع ببعض 2الخيانة. واشار الحالة رقم )

رجال ( ان كل ال3الرجال لمبحث عن التجديد وقد يكون باتجاه الخيانة. واوضح الحالة رقم )
يشعرون بالممل ويحتاجون إلى امرأة جديدة تثير فييم احاسيس جميمة. وفي االتجاه ذاتو اشار 

( بأن جميع الرجال يحبون التغيير من ناحية المظير وما إلى 6، 5، 1إلى ذلك الحاالت )
 ذلك وىذا يدفع إلى الخيانة.

ويقول "انا مثاًل ( ان معظم حاالت الخيانة تكون بسبب الممل 4واضاف الحالة رقم )
أحب زوجتي وتقوم بواجباتيا تجاىي عمى اكمل وجو ولكن طبيعتنا نحن الرجال تدب الحياة 

 ( إلى ان االنترنيت يقضي عمى الممل ويييئ لمخيانة.7فينا مع كل جديد". ويشير الحالة رقم )
( عن الممل بوصفو حالة مالزمة لمرجل ويقول "ما ابقى 8ويتحدث الحالة رقم )

عالقة إال فترة قصيرة وبعدين أمل وأغير" ويتطرق إلى دور الزوجة فيقول كثير من النساء بال
 ال يتبعن اسموب التجديد وىذا أىم سبب في ان الرجل يتجو إلى امرأة اخرى.

ان الصيغة التحميمية لحالة الممل لدى الرجل قد تشير إلى ان القوة االجتماعية لديو ال 
دة حيث يحتاج إلى مستوى اختباري لمدى تحدي المجيول تتناسب مع االوضاع الجام

واستكشافو، ويتقاطع ذلك عمى المدى البعيد مع االشياء الساكنة المحيطة بو ومنيا ما يتعمق 
بالحياة الزوجية. لذا يكون التأكيد عمى اىمية التغيير من قبل الزوجة في الشكل والمظير 
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اجات الرجل. فالطبيعة الديناميكية لمرجل تشبع قوتو والتعبير العاطفي لتتالءم مع رغبات واحتي
 وسمطتو باستكشاف متعة االشياء الجديدة.

فعندما يكون الرجل محاط ببيئة زوجية ساكنة فإنو قد يعمد إلى الخيانة الزوجية فيو 
بحاجة إلى قوة نفسية تالزم قوتو االجتماعية فتمده االشياء الجديدة بقوة نفسية الستكشاف 

 واالستمتاع باختالفيا عن االوضاع السابقة ليرضي مجالو السمطوي.نكيتيا 
وىكذا نجد ان سمطة الرجل تجعمو ال يستكين بالمألوف فيو بحاجة إلى ترف 
االمتالك. وىكذا بالنسبة لبعض الرجال الذين يجدون انفسيم بحاجة إلى التنوع والتجديد من 

و بقوة نفسية في اطار الرضا واالرتياح خالل الخيانة ليشبع قوتو االجتماعية التي تمزم
 يستحصميا في أحد اشكاليا باألشياء الجديدة.
 وفي ذلك نجيب عمى تساؤل الدراسة:

)ىل يؤثر الممل والرغبة في التجديد من وجية نظر حاالت الدراسة في حدوث الخيانة 
 الزوجية؟(
 التباعد النفسي لمزوج تجاه الزوجة: -3

ين بكياناتيما النفسية واالجتماعية المختمفة في حياة مستمرة ان العيش المشترك لمزوج
والذي يشير إلى المشاركة المكانية بتدرجاتيا )البيت، الغرفة، السرير(، والمشاركة النفسية 
)التأثر بطباع ومزاج اآلخر ورغباتو واحتياجاتو والتأثير فيو( والمشاركة االجتماعية )العالقة 

ابعاد متنوعة بمستويات مختمفة في االدوار واالستجابات السموكية  االجتماعية وما تحممو من
واتخاذ القرارات االسرية وغيرىا من األمور( كل ذلك يجعميا عالقة بالغة التعقيد تعترييا الكثير 

 من التقمبات تفرضيا طبيعة المؤثرات النفسية واالجتماعية لكل من الزوجين.
زوجتو يرجع لعدة اسباب ومنيا السمات السموكية  ان حالة التباعد النفسي لمزوج تجاه

 غير المرغوبة في الزوجة، وشعور الزوج بضعف االشباع العاطفي والجنسي.
 :وفيما يخص السمات السموكية غير المرغوبة في الزوجة 
قامت الباحثة بسؤال الحاالت عن السمات السموكية غير المرغوبة في الزوجة، وىل  

يؤثر ذلك في حدوث الخيانة؟، وجاءت إجابة جميع الحاالت في االيجاب بأن عيوب الزوجة 
 من وجية نظر الزوج تدفع إلى خيانتيا.
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تجاىات ( بأن زوجة أحد اقاربو ميممة في كافة اال2وفي ذلك اخبرني الحالة رقم )
( أن زوجتو سمبية في تعامميا حتى مع 4وىذا ما يدفعو إلى الخيانة. واوضح الحالة رقم )

االبناء وال تمتمك الميارة في معالجة المشكالت التي تواجييا االسرة. ويضيف بأنو قد حاول 
ان يغير فييا ولكنيا لم تستجب وذلك جعمو يبحث عن متنفس لحالة الضيق لديو، وقادتو 

فة في العالم االلكتروني إلى فتاة ونشأت بينيما عالقة عاطفية تحولت إلى الشكل الصد
 الواقعي.

( بأن زوجتو كثيرة االنتقاد والشكوى وبأنيا ال تجيد التعامل معو، 5واجاب الحالة رقم )
 ودائمًا تشعره بأنيا أفضل منو. وىذا ما جعمو يبتعد عنيا وبحث عن امرأة اخرى.

( بأنو يشكو من زوجتو قائاًل "كل ما بيا عيوب 6الحالة رقم ) وبشكل مغاير يجيب
ألن اىمي اختاروىا" ثم يضيف موضحًا بأنيا انسانة طيبة وال تثير المشاكل مع والدتو ولكن 
سماُتيا غير المرغوبة ىي من وجية نظره. ويستدل من حواره عمى األثر السمبي لتدخل األىل 

 عمو يتجو إلى امرأة اخرى.في اختيار الزوجة. وكيف ان ذلك ج
( ان صديقو يشكو من أن زوجتو غير متعممة وذلك بدأ يزداد 8ويبين الحالة رقم )

تأثيره يومًا بعد آخر ويشعره بالحاجة إلى زوجة ليا تفكير مختمف، وأخذ يسعى إلى اشباع ىذه 
 يا.الحاجة بمحاوالت التعرف عمى فتاة متعممة واقامة عالقة معيا ومن ثم الزواج ب

وىكذا نجد ان التباعد النفسي وطبيعة القبول النفسي تجاه الزوجة يرتبط بمدى تشبع 
الزوج برفض بعض السمات الفكرية والسموكية في الزوجة، وخاصة إذا رافق ذلك مؤثرات 
اخرى كمشكالت العمل لدى الرجل وما إلى ذلك مما ُيزيد من حالة التباعد في المسافة النفسية 

 تجاه الزوجة.
فالتباعد وعدم الرضا عن بعض سموكيات الزوجة يتم تفريغو باتجاىين فأحدىما 
الصمت أو الصراخ والمشاجرات، وآخر باالنغماس في اشكال تواصمية تفضي إلى الخيانة 

 الزوجية.
 :الشعور بضعف االشباع العاطفي 

 وافقت الحاالت جميعًا عمى أن النقص في االشباع العاطفي يفضي إلى الخيانة.
( ان عدم اىتمام زوجتو لو جعمو يفكر في الخيانة ويتحدث عن فتاة التقى 1وذكر الحالة رقم )

بيا وىي تصغره بسنوات طويمة واستمرت عالقتيما ومن ثم فكر بالزواج منيا إال أنُو بسبب 
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الفارق العمري افترقا. واستمرت حالة الخيانة لديو تتكرر، ويضيف بأنو سيبقى ساعيًا المرأة 
 طيو االىتمام والحب والحنان.تع

( إلى فكرة عدم االكتفاء بامرأة واحدة. وبأن 2وبشكل مشابو تطرق الحالة رقم )
المسألة ال تقف عند حدود العواطف عمى الرغم من اىميتو، أي أنو ركز عمى فكرة ان الرجل 

 يبحث دائمًا عن امرأة تسعده ويكون موضع تقدير واىتمام من المرأة.
( ان الرجل يحتاج إلى الحب باستمرار وال تكفيو امرأة واحدة 6لة رقم )واوضح الحا

 وىنا تبتسم الباحثة ويحاول ىو أن يؤكد ليا ذلك. )*(واضاف قائاًل "الغجال قمبو مثل الطماطة"
( ان الرجل يحتاج امرأة اخرى غير الزوجة عندما يعوزه العطف 7واجاب الحالة رقم )

يف بأن قمبو مثل الطفل يحتاج إلى الرعاية والحب. ويشير والحنان من قبل الزوجة. ويض
( إلى صديقو الذي يشكو من اىمال زوجتو في اشباع احتياجاتو العاطفية 8الحالة رقم )

والجنسية عمى سواء ويعمل ذلك بقولو "عمميا طبيبة وكثرة انشغاالتيا جعميا ال تيتم ألمور 
 الحب والمشاعر".

قة العاطفية بين الزوجين نجد فييا ان نقص الحاجات عند الوقوف عمى طبيعة العال
العاطفية قد يرتبط بمتغيرات عدة ومنيا حالة الركود العاطفي الذي تفرضو طول سنوات 

 الزواج.
وفي ذلك نجد ان االبيار الذي يقدم الموضوع الجديد في مدى أىميتو لمفرد سيشيد 

رسة العاطفية بين الزوجين بأشكال متعددة حالة من التحول بتقادم الوقت، وبموجب تكرار المما
في التسمسل الزمني حيث ال يكون االمعان ذاتو في السموك العاطفي من حيث استخدام 
التعبيرات العاطفية ومدى الحاجة الييا، فتكون طاقة السموك خاممة تقوم عمى التكرار المجيد 

التعبيرات بوصفيا رسائل  الذي يخمو من مقومات الحياة السموكية لذلك الموضوع. فتكون
عاطفية تمقاىا الزوج من شريكتو لم تعد مضيئة كما كانت من قبل، أو كما كان يتوقعيا بعد 
الزواج واكتشاف سمات سمبية في الزوجة وقد يكون لذلك دور في تباعدىا عنُو ومن ثم 

 ضعف العالقة العاطفية.
ا في كل اشكال االستمتاع كما ان كيانو النفسي عمومًا يبحث عن المستويات العمي

ومنيا االستمتاع العاطفي. وقد يكون النشغال الزوجة باألبناء والمسؤوليات االخرى انعكاسو 
السمبي عمى االىتمام بالزوج من الناحية العاطفية. وكذلك فإن سمطة الرجل في الحياة 
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ة ويكون ذلك باتجاه االجتماعية تجعمو باحثًا عن التنوع ليثري تمك السمطة بوفرة الممذات عام
بعض الرجال إلى الخيانة الزوجية. فإذن نجيب بيذا االتجاه عن تساؤل الدراسة )ىل يؤثر 

 الشعور بضعف االشباع العاطفي في حدوث الخيانة؟(
 :شعور الرجل بضعف االشباع الجنسي 

اجمعت حاالت الدراسة بأن ضعف االشباع الجنسي لدى الرجل وسوء التوافق في 
( ان اىمال الزوجة لمتطمبات 3لجنسية يدفع الرجل إلى الخيانة. ويبين الحالة رقم )العالقة ا

الزوج من ىذه الناحية يجعمو يفكر بإقامة عالقات عاطفية ربما تمييدًا لمزواج الثاني، ويقول 
( عما 4بشكل عام االنترنيت سّيل عمى الرجل الخيانة في ىذا االتجاه. ويتحدث الحالة رقم )

بعض النساء وبأنيا تغري الرجل بإشارات معينة ليقيم معيا عالقة جسدية، وتحدث تقوم بو 
 عن صديقو الذي ينتيز فرصة ذىاب الزوجة إلى بيت اىميا ويأتي بصديقتو إلى البيت.

( فذكر اىمية الثقافة الجنسية لمزوجة وان تفيم بعض االمور التي 7اما الحالة رقم )
( ان الرجل الممتزم دينيًا ال يفكر 8يمة. ويوضح الحالة رقم )يحتاجيا الرجل في العالقة الحم

 بالعالقات خارج اطار الزواج بل يتجو إلى الزواج بأخرى.
فإذًا بمقتضى االحتياجات نرى ان صورة المرأة لدى الرجل في ىذا االتجاه ترتبط 

د يكون بتخيالتو عن سمات يفضميا في المرأة ولكنيا ال تقارب سمات الزوجة رغم انو ق
المسؤول عن عدم توفرىا في العالقة الجنسية، فيو لديو صورة عن طبيعة المرأة في العالقة 

 الجنسية وفق تصوراتو عن نفسو وتعبيراتو ورغباتو واحتياجاتو وذلك الشائع خاطئ.
ان شعور بعض الرجال بحالة الفقر الجنسي والمتمثمة بضعف االداء الجنسي لديو أو 

أو جموح الرغبة الجنسية لديو يدفعو إلى تعويض النقص في االشباعات  لدى الطرف اآلخر،
بأشكال عدة تتالءم مع طبيعتو الخاصة وواقعو االجتماعي. وفي ذلك قد يعتمد الرجل اشكااًل 
متدرجة تفضي في مجمميا إلى الخيانة من حيث الحاحيا في النفس، فيعتمد احيانًا عمى 

الفتيات عبر شاشة االنترنيت أو التمفاز، أو امعان  ظالل االشباعات كالتحديق في صور
 النظر في الفتيات أو معاكستين في العالم الواقعي.

وقد تكون ىذه االساليب ضاغطة عمى الرجل فتدفعو إلى االشباع الحقيقي يجسده 
( بأن الرجل يثيره كل شيء في 4بعالقة ليا صيغة عاطفية أو جسدية. وما ذكره الحالة رقم )
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لمرأة. وتمك العبارة تبدو مألوفة عمى مسامعنا لكن المرأة عامة ال تستثار لجسده كما ىو جسد ا
 الحال لديو.

ان الرجل بشكل عام ىو كائن مادي في اشباعاتو العاطفية حيث يعبر عن رغباتو 
واحتياجاتو بالصيغة الجنسية. والطبيعة المادية لمرجل في شكل اشباعاتو الزوجية تفترض 

معينًا يتقاطع مع طبيعة الزوجة في ىذا الخصوص، حيث تحتاج إلى درجة من التميين سموكًا 
الجنسي باعتماد التعبيرات العاطفية ليتم االنسجام بينيما في العالقة الحميمة. وتمك احدى 
نقاط االختالف بينيما في ىذا الموضوع، والتي تتدرج لتفضي إلى التباعد والنفور في المسافة 

 تبعًا ليذا االتجاه فإن صورة المرأة لدى الرجل ىي المرأة المشبعة لو جنسيًا.النفسية. و 
وىكذا تتفق النتيجة مع تساؤل الدراسة باإليجاب والذي ينص عمى )ىل يؤثر الشعور 

 بضعف االشباع الجنسي في حدوث الخيانة؟(
 

 المؤثرات االجتماعية: -ب
 الخالفات والمشكالت الزوجية: -8

لدراسة بالموافقة عمى ان لمخالفات والمشكالت انعكاساتيا في اتجاه أجابت حاالت ا
( ان الرجل ينفر من المشكالت داخل البيت عامة، 2الخيانة الزوجية. ولقد بّين الحالة رقم )

وتحدث عن حالة أحد أصدقائو الذي يعاني من حدة المشكالت بسبب السكن المشترك مع 
لزوجة وأىمو، وأن ذلك جعمو يتجو إلى امرأة اخرى. األىل حيث المشكالت المستمرة بين ا

( بأن السنوات األولى من زواجو شيدت مشكالت متعددة مع الزوجة، 5واشار الحالة رقم )
وما ان التقى بفتاة في محيط عممو ثم توطدت عالقتو بيا. ويضيف بأنو كان يشعر باالرتياح 

 النفسي حينيا.
ان تسكين اآلالم الزوجية يكون من خالل  مما تقدم نجد ان بعض االزواج يجدون

اليجرة النفسية واالستغراق بعوالم ليا صورىا الذىنية التي تبعده عن اجواء المشكالت يمثل 
 مطمبًا ضروريًا لتوازنو.

ان خطورة تمك اليجرة تتمثل في جمالية الصورة التي يرسميا الرجل لحياتو والمرأة 
تتناسب مع واقعو الزوجي فتكون تمك الصورة ذات سطوة ممحة التي ينشدىا، وتمك الصورة ال 
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لنقل مالمحيا إلى العالم الواقعي، وتشكيل صورة سموكية مقاربة لطبيعة الصورة في إطار 
 ىجرتو النفسية.

والطبيعة النفسية لمرجل تنشد عادة االستمتاع والرفاىية النفسية، وفي مجال اليجرة 
لبيئة المكانية واالجتماعية والتفكير المستمر بصورة تمثل النفسية نجد ان االنفصال عن ا

 نقيضًا لمبيئة التي يعيش فييا.
فذات الفرد ترفض االستغراق في مشاعر الغضب والحزن وتقاوم ذلك بالبحث عن 
بدائل فكرية أو سموكية. وتعد الخالفات والمشكالت طاردة لمعالقة التفاعمية في كثير من 

مفة فيكون ذلك كما ذكرنا سابقًا باالنعزال أو المشاجرات أو باتجاه االحيان باتجاىات مخت
خارجي يتمثل بالخروج المستمر من البيت أو االندماج اكثر مع االصدقاء، أو االستغراق في 

 العالم االلكتروني وما إلى ذلك.
وتعد الخيانة الزوجية أحد الصيغ التي يعتمدىا الرجل في إطار التكييف االجتماعي. 

 كمما اشتدت المضايقات الزوجية سعى الرجل إلى اشباعات مع امرأة اخرى.ف
 االنترنيت: -2

اتفقت حاالت الدراسة جميعًا في النتيجة بأن االنترنيت مؤثر عالي في حدوث الخيانة 
الزوجية. وتحدث البعض عن اشخاص يعرفونيم أودت الخيانة بحياتيم الزوجية من الرجال 

 أن االنترنيت سّيل الخيانة لمزوجة أيضًا. والنساء. وأضافوا إلى
( ان احدى العالقات التي أقاميا كانت عن طريق االنترنيت، 1وذكر الحالة رقم )

حيث تعّرف عمى امرأة متزوجة، وكانت البداية بدردشة ومن ثم تحولت إلى عالقة عاطفية 
و ان زوج شريكتو في خارج اإلطار االلكتروني، واستمرت لفترة قصيرة ثم انتيت. إذ تبين ل

 الخيانة ىو أحد أصدقائو وكان ذلك يشعره بتأنيب الضمير.
( فمقد أوضح قائاًل "تعارفنا أنا وصديقتي من خالل االنترنيت واتفقنا 3أما الحالة رقم )

عمى المقاء في مدينة أربيل وىناك حدثت بيننا عالقة جسدية. واضاف انو وجد فييا الصفات 
 في إطار العالقة الحميمة".التي كان يبحث عنيا 

( قد التقى أيضًا بفتاة في العالم االفتراضي واوضح انو دخل عمدًا 4وكان الحالة رقم )
لمحديث مع الفتيات ألن زوجتو ال ترضيو من الناحية الجنسية، واضاف بأنيا "دائمًا منشغمة 

 بأعمال البيت والتنظيف وما ييميا راحتي بالرغم من حبي ليا".
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( بأن صديقو مدمن عمى العالقات مع النساء عبر االنترنيت. 6الحالة رقم )ويتحدث 
( اتضح انو اعتاد الدخول إلى العالم االفتراضي بقصد التعارف فقط ليرى 7وأما الحالة رقم )

( إلى أن 8( و)5( و)2كيف تسمك االنثى معو عندما يحاول استمالتيا. واشار الحالة رقم )
 ىدوه عمى مواقع التواصل االجتماعي ومن ثم وقوع الخيانة.الرجال يتأثرون بما يشا

وىكذا نجد من اجابة حاالت الدراسة اننا قد أجبنا عمى تساؤل الدراسة )ىل يؤثر 
 االنترنيت في حدوث الخيانة؟(

فإذن وكما أشارت بعض الحاالت قد ال تكون الخيانة مخطط ليا، إذ قد تبدأ بدردشة 
مرارية فييا إلى صيغة من التآلف يدمن حضورىا الرجل في عامة تتكرر لتفضي مع االست

انشطتو السموكية من خالل مستوى االستمتاع واالرتياح، أو قد تكون صيغة من تعويض 
 النقص الشباعات معينة.

ان االنترنيت يتسم بقدرتو العالية عمى التسمل والسريان في الذات، فبداية يعني الحوار 
( بمداعبة رغبات الرجل واقناعو بضرورة التكرار االتصالي، وىو االتصالي الصامت )الكتابي

يستمذ بإرضاء الدائرة الخفية التي يدخميا حيث يكون لمرغبات جمال خاص من خالل االرتياح 
 النفسي الذي يقدم لو حينما يشتد الخضوع ليا.

، إذ لقد اصبح لمعالم االفتراضي الحصة الوفيرة في ارتفاع مستوى الخيانة الزوجية
لمفرد حيث بإمكانو أن يدور العالم االفتراضي  )*(اصبحت االغواءات تقيم في الحيز الجسدي

بإصبعو لينتقي منو ما يشاء. فتمك االغواءات عمى تماس مباشر مع حيزه الجسدي تداعبو 
وتطوف حولو وتطوقُو، فيي سالسل لينة تقيد الفرد ليستقيم في اتجاىيا باستعراضيا لمزياىا 

يتيا، وبذلك تقمصت المسافة االغوائية بين الموضوع والفعل الخائن في إطار العالم وجمال
 االفتراضي.
 التداول والترويج: -3

تروجُو معظم الحاالت بأن عرض قصص الخيانة، وتداول الناس في احداثيم اليومية 
 السواء.لحاالت خيانة سمعوا عنيا شجع ذلك عمى القيام بيا لدى الرجل والمرأة عمى 

( بالقول بأن "الخيانة زادت لدى الزوجات بشكل كبير جدًا في 1وتحدث الحالة رقم )
الوقت الحاضر بسبب المسمسالت وما تعرضو من قصص حب وخيانة". واجاب الحالة رقم 

، 7، 6، 5، 2( قائاًل "ما كنا نسمع عن زوجات خاينات مثل اليوم". ويجد كل من الحالة )4)
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( بأن "من 6تأثر بتقميد الشخص لما يسمع عنو. ويضيف الحالة رقم )( ان الخيانة ت8
( يرى ان الخيانة تحدث لنقص 3يخون... يقول بداخمو حالي حال الناس". أما الحالة رقم )

 حاجة لدى الرجل وليس بسبب التقميد.
مما تقدم نجد ان وسائل االعالم من تمفاز وانترنيت، اضافة إلى احاديث الناس عامة 

ل الخيانة الزوجية بمستويات عميا، فالترويج لموضوع ما يكون باستعراضو حيث يخمق فعّ 
االستعراض ثغرات الختراق الذات والتحاور معيا، واقناعيا بضرورة تبني الموضوع، فسماع 
القصص ورؤية البرامج واالفالم والمسمسالت التي تعرض موضوع معين ميما كانت غرابتو 

و ومستوى التعرض لو سمعيًا وبصريًا إلى محاكاة تمك الموضوعات، يفضي مع استمرار تداول
وتمحي مقاومتيا لدى الفرد فتكون مألوفة لديو. وما ىو مألوف ومتداول لدى البعض يجيز 

 االقدام عميو ذىنيًا ومن ثم تبينو سموكيًا.
وليذا أصبح الحديث المستمر عن الخيانة الزوجية وعرض القصص عنيا عبر 

عالم يعد مؤشرًا ىامًا لحدوث الخيانة. فمن جانب تعرض قصص الخيانة اشكااًل وسائل اال
صورية متنوعة في التمفاز واالنترنيت تحرض عمى القيام بيا. ويعد ذلك اغواًء لبعض الذوات 
لتجربتيا واختبار مزاياىا، إذ تعرض بأشكال مشوقة تجذب الرجل من خالل االيحاء اليو 

كيميا وممارستيا. فيزيل الصورة الذىنية التي رسميا لممرأة ويشكل بجماليتيا عبر مراحل تش
تصويرًا آخر يعتمد فيو الفعل الخائن كمادة أساسية في تشكيل الصورة الذىنية الجديدة لتبقى 

 ممحة عميو لتنفيذىا سموكيًا.
 التأثر باألصدقاء والمقربين: -4

يات الفرد ومنيا الخيانة، ذكرت حاالت الدراسة أن لألصدقاء تأثير كبير في سموك
( وىم من العاممين في مينة صياغة الذىب بأن مجتمع 8، 2، 1واوضح الحالة رقم )

 الصياغة يسوده الحديث عن النساء والتفاخر بتعدد العالقات.
( بيده 8واشار الحالة رقم ) )*(( قائاًل "ىو ىاكذ حال الصياغ"2ويبتسم الحالة رقم )
لشاب ما متزوج بس يتزوج يمل ويحتاج عالقة ثانية ألنو يتأثر عمى احد العاممين "ىذا ا

( بأن التأثر باألصدقاء يكون حسب طبيعة 7، 5، 4، 3بكالمنا" واوضح الحالة رقم )
 شخصية الرجل.
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( قائاًل "ان التأثر باألصدقاء يكون من خالل ما يبين الصديق 6ويبين الحالة رقم )
وتين" ويقول حدث معي ذات مرة ان عرفني صديقي لصديقو بأن الخيانة ممتعة وتكسر الر 

 عمى صديقة حبيبتو وتحدثنا من خالل مكالمات تمفونية قصيرة ثم انتيى ذلك.
بموجب ما سبق نرى ان تسميك طرق الخيانة في أحد اتجاىاتيا يكون بتأثير 

لسابقة االصدقاء والمقربين، حيث تتسمل صورًا ذىنية عن الخيانة قد تزيح الصورة الذىنية ا
 عن المرأة في الحياة الزوجية.

إذ ان الرسائل الصوتية أو الصورية التي يتمقاىا الفرد عامة تقيم شكاًل من الثرثرة 
الحوارية مع الذات بين الحين واآلخر من خالل تمك الرسائل مما يفتح امكانية التأثر بيا 

 وقبوليا خاصة في اطار المشكالت التي يعانييا الرجل.
ر بعض السموكيات في المجتمع يشير إلى مسألة العدوى باإليحاءات ان انتشا

المعروضة عمى الفرد وتمك االيحاءات يتمقاىا الفرد من اآلخرين. وبموجب التقميد تتحفز 
األفعال الخائنة في سريانيا في البيئات الزوجية تبعًا لمدى التأثر باألصدقاء أو المعارف ممن 

صورة من العدوى السموكية التي تتسرب إلى الذات وتنقل إلييا  يمارسون الخيانة، فيكون ذلك
أحاسيس معينة في مجال التصورات الذىنية، وتمزميا بتجريبيا سموكيًا واالستمتاع بمكاسبيا، 
إذ قد يتشبع الرجل رمزيًا بالخيانة من خالل الصورة التي يرسميا لو أحدىم عن الخيانة 

حيث تخزن تمك الصور في الذات لتداعبيا وتمين رفضيا، فتضعف مقاومتو بتكرار ارساليا لو 
 وبالتالي كسر مقاومتيا.

 االختالط بين الجنسين في مجال العمل: -5
اشارت جميع الحاالت ان االختالط بين الجنسين في مجال العمل يؤثر في حدوث 

تفرض ( إلى ان طبيعة عمل الصائغ 8، 2، 1الخيانة الزوجية. وفي ذلك أكد الحالة رقم )
االختالط بالنساء، ويحدث في معظم االحيان ان بعض النساء ىن من يحاول استمالتين 
وىكذا تحدث عالقتو العاطفية واحيانًا تتطور إلى عالقة جسدية. وباتجاه مشابو اجابت 
الحاالت االخرى بشواىد واقعية لرجال يعرفونيم وكيف بدأت عالقاتيم من خالل عمميم سواء 

 أو عمل حر يرتاده النساء كبيع المالبس النسائية أو الصاغة وما إلى ذلك.كان عمل وظيفي 
( ان احدى عالقاتو كانت مع زميمة لو في العمل وتدريجيًا نشأت 3وذكر الحالة رقم )

( إلى أن العمل الوظيفي يؤثر 7بينيما عالقة عاطفية. وفي االتجاه ذاتو اشار الحالة رقم )
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القة بحكم المقاءات اليومية في العمل، حيث تكون في بشكل خاص من ناحية تطور الع
 البداية زمالة وثم صداقة وتتطور إلى عالقة عاطفية.

ان الحديث عن ىذا الموضوع يقودنا إلى الوقوف عمى طبيعة التآلف الذي ينشأ بين 
ة طرفي التفاعل. فالتآلف يتسم عادة بأنو متعديًا، حيث يتجاوز الفرد بموجبو األطر التفاعمي

العامة إلى اخرى خاصة، ويحدث ذلك بفعل الطبيعة النفسية لمفرد التي تسعى لإلحاطة بمن 
تتآلف معو. فاإلدمان عمى االشياء أو األشخاص يتشكل بقوة التآلف وسطوتو في الذات فما 
يعتاد عميو الفرد وفقًا لمدى أىميتو يمتصق بو نفسيًا، ويكتسب بموجبو مستويات من االرتياح 

ر وفي ذلك يتجاوز الطرفين الموضوعات واالحاديث العامة إلى اخرى خاصة قد تحفز والسرو 
 عمى االنسياق باتجاه آخر، وىكذا يصبح كل منيما في مأزق الخيانة.

فالصورة التي رسميا عن المرأة الصديقة والتفاعل معيا عبر االقنعة العامة، والتي 
ميدان عممو تنحسر وتضيق بمقتضى التقارب  تحددىا زمالة العمل أو االختالط مع المرأة في
 التفاعمي الذي يتدرج ليأخذ سمة الخصوصية.

وبذلك نكون قد اجبنا عمى تساؤل الدراسة )ىل يؤثر االختالط بين الجنسين في مكان 
 العمل في حدوث الخيانة؟(

ومن خالل الحوارات التي اجرتيا الباحثة مع كل حالة ذكر البعض منيم أوصاف أو 
معينة لممرأة شريكة الخيانة. ولمتعريف بصورتيا من وجية نظر جميع الحاالت تتم  سمات

سؤاليم عن الصورة التي يحممونيا عن تمك المرأة، وماذا تمثل بالنسبة ليم من خالل 
الموضوعات التي تحدثنا عنيا. اي من يعيش حالة ممل أو لديو مشكالت، أو من يتصفح 

أة، ومن يشعر بنقص االشباعات العاطفية والجنسية وما إلى عمى االنترنيت ويتعرف عمى امر 
 ذلك. وكانت اجاباتيم كاآلتي:
( ان كل فتاة أو امرأة ليا مميزات مختمفة عن االخرى لكن في 1اوضح الحالة رقم )

كل االحوال تقدم لو الفرح والمتعة. وركز الحالة عمى قوة الرغبة لدى الرجل آنذاك وبأنو ال 
 عمى االنسياق لتمك االحاسيس. يستطيع التوقف

( عمى اىمية تقدير واحترام المرأة لزوجيا وأن المرأة التي التقاىا 2واشار الحالة رقم )
 قدمت لو حاجة يفتقدىا. واضاف انيا جذابة وتختمف عن زوجتو.
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( قد اعطى اوصافًا من قبيل: مريحة، ممتعة، مثيرة، تعطيني 3وكان الحالة رقم )
الشرح فيذكر كما قمت لك ىناك اشياء بحثت عنيا ووجدتيا في صفات احدى  السعادة. ويعاود

 النساء في مجال العالقة الحميمة.
( وصفًا في بداية كالمو قائاًل "تشبع الرغبات وجميمة ومغرية". 4وقدم الحالة رقم )

ر ( عن الجمال والراحة النفسية التي تمقاىا من شريكة خيانتو. واشا5وتحدث الحالة رقم )
( قائاًل "تنعش القمب وتبعده عن حالة الروتين". وبنفس االتجاه يتحدث الحالة 6الحالة رقم )

( عن الممل وكسره بعالقة جديدة، واعطى اولوية في حديثو عن الثقافة الجنسية وبأن 7رقم )
ىناك أمور لو تعمميا الزوجة تصبح الحياة سعيدة واعطى تأكيدًا عمى االىتمام الذي يحظى 

( بعض الرجال كما ىي حال صديقو فإن 8الرجل من امرأة جديدة. ويذكر الحالة رقم )بو 
زوجتو غير متعممة، واصبح تفكيره في العالقات محدد بالمرأة المتعممة. وفي كالمو يشير إلى 
الصورة التي يرسميا الرجل في ذىنو عن المرأة الزوجة فإن لم تتوفر فييا قد يتجو إلى 

يضًا أن المرأة التي يقيم الرجل عالقة معيا البد انيا تقدم لو منفعة معينة الخيانة. وأضاف ا
 فيقول "مثاًل تفرحو وتغير أحوالو".

وىكذا يبدو أن كل الحاالت تجتمع في أوصاف معينة لممرأة شريكة الرجل في سموكو 
 الخائن بأنيا الممتعة والمنعشة والمجددة والمشبعة لرغباتو.

مى تساؤل الدراسة )ما ىي صورة المرأة شريكة الرجل في ومن خالل ذلك نجيب ع
 خيانتو ووصفو ليا؟(

 خاتمة الدراسة :المبحث الثالث
 أواًل: نتائج الدراسة في إطار إجابة الحاالت والحوار معهم:

مما تقدم نجد ان بعض المؤثرات النفسية كالشعور بالممل والرغبة في التجديد  .1
 نظر حاالت الدراسة.تفضي إلى خيانة الزوج من وجية 

يؤدي ضعف القوة النفسية لمرجل تجاه المرأة من ناحية انجذابو المرأة معينة  .2
 أو المرأة عامة، وعدم قدرتو عمى مقاومة االيحاءات بيذا المجال إلى الخيانة.

تمثل حالة التباعد النفسي لمرجل تجاه الزوجة مؤثرًا ىامًا في حدوث الخيانة.  .3
موكية يراىا الرجل غير مرغوبة في الزوجة. ومع تأكيده النفسي عمى ويرجع ذلك إلى سمات س

 ىذه الحالة قد يتجو إلى الخيانة.
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كما قد يؤدي الشعور بالضعف في االشباع العاطفي أو الجنسي إلى الخيانة،  .4
 وأغمب حاالت الدراسة جاءت خياناتيم ليذا السبب.

ة باإلجماع إلى أن وفيما يخص المؤثرات االجتماعية اشارت حاالت الدراس .5
 الخالفات والمشكالت الزوجية تعد من المؤثرات الرئيسة في حدوث الخيانة الزوجية.

كما اتفقت اجابات الحاالت جميعًا عمى تأثير االنترنيت في وقوع الخيانة  .6
 الزوجية. وكان ىذا موضوع الخيانة لدى بعض الحاالت.

ون الرجل إلى الخيانة، وأوضحت معظم حاالت الدراسة ان االصدقاء قد يدفع .7
 وىذا ما أكده البعض في موضوع خيانتيم.

كما يعد التداول والترويج لموضوع وقصص الخيانة مؤثرًا ىامًا في حدوثيا.  .8
 وأشارت إلى ذلك أغمب حاالت الدراسة.

وبالنسبة لالختالط بين الجنسين في مكان العمل وتأثيرُه في الخيانة تبين من  .9
أثير ذلك. كما جاءت بعض حاالت الدراسة بوصفيا نماذج واقعية من اجابة جميع الحاالت بت

خالل الحديث عن خياناتيم وتحول العالقة مع المرأة في سياق العمل إلى عالقة خاصة 
 تحمل طابع الخيانة.

توافقت حاالت الدراسة في وصفيم ونظرتيم لممرأة شريكة الخيانة وتبعًا  .10
 لممتعة والمشبعة لرغباتيم.لخيانتيم بأنيا المجددة والمنعشة وا

 ثانيًا: نتائج الدراسة في اطار تحميمي عام
ان شحنات المتعة النفسية التي يستحصميا الرجل في بداية التفكير بالخيانة تكسبو قوة 
االستمرارية فيو واقعيًا. حينيا تسيطر عميو رغبات معينة ال يستطيع الخالص منيا تحاوره 

لالذعان في مطالبيا، وترسم لو صورة عالية الجودة في المكاسب وتمح عميو بإيحاءات متنوعة 
النفسية واالجتماعية، فيتسمط وعي الرغبة في اطار المسموحات االجتماعية التي تتصدر 
تصوراتو الذىنية لتنفمت آنذاك مقاومتو الفكرية والسموكية لموضوع الخيانة. وقد يكون مشبع 

سطوة االغواءات تمزمو بالتجربة السموكية وبموجب ذلك عاطفيًا أو جنسيًا وما إلى ذلك لكن 
 نجد ان صورة المرأة لدى الرجل في ىذا السياق يمكن تصنيفيا بالشكل اآلتي:

صورة ذات اشباع أجوف: تجسد بداية الخيانة حيث يستشعر الرجل شكاًل  .1
ىذه الصورة  من االستمتاع يمزمو باالستمرار الستكمال االشباع من وجية نظره. كما قد تتمثل
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في بعض السموكيات التي يقوم بيا الرجل كصيغة تعويضية الشباعات معينة كما في معاكسة 
الفتيات ومطاردتين وما إلى ذلك مما يمكن تسميتُو ظالل االشباعات. والتي تشبع عادًة 

 رغبات دفينة في التفاخر بالذات الرجولية.
مى رغبات واحتياجات صورة ذات اشباع ممتمئ: قد تفضي حالة التركيز ع .2

ممحة تجاه المرأة إلى تغذية ذلك العوز بإشباع فعمي يتمثل بعالقة عاطفية أو جسدية، كما 
 يعمد البعض إلى اتخاذ عالقة الحب مدخاًل لحياة زوجية ثانية.

تشيد الحياة الزوجية العديد من التقمبات النفسية واالجتماعية. فبدءًا نجد ان  .3
التركيب الفسيولوجي والنفسي لمرجل في أحد األشكال، ووفقًا لذلك نجد أن ذلك يرتبط بطبيعة 

الرجل يثيره جسد المرأة وشكميا بصورة بالغة. وتتخذ اشباعاتو العاطفية عادة شكاًل ماديًا 
)التعبير الجنسي( وتمك أحد مسالك الخيانة. كما أن تركيبو النفسي يتناغم عمومًا مع كل 

يع الوصول إلى مرحمة االستكمال في اشباعاتو. فطبيعة رغباتو جديد وبذلك قد ال يستط
واحتياجاتو تجعمو دائم البحث عن جديد ووفير يرضيو. وليذا كان الشعور بالممل والرغبة في 

 التجديد أحد مؤثرات الخيانة.
ان ثقافة المجتمع ليا دورىا في تشكيل صيغة من النعومة االجتماعية لمرجل  .4

التي يتمقاىا عن ارتكابو بعض السموكيات ومنيا  الجزاءاتراخي في فيما يخص مستوى الت
الخيانة، مما يفسح لو المجال بذلك. كما ان قوتو النفسية تجاه المرأة تتأثر بذلك مقارنة بالقوة 
النفسية لممرأة عامة، حيث غمفت البيئة االجتماعية قوتيا النفسية بإطار صارم من التحريمات 

 ة في موضوع الخيانة.الدينية واالجتماعي
ومن جانب آخر نجد ان سمطتو االجتماعية في العموم تجعمو باحثًا عن التنوع ليثري 
تمك السمطة بوفرة الممذات مما يدفع البعض لالتجاه إلى الخيانة، ولذلك نجد ان قوتو 

الك االجتماعية ال تستكين لألوضاع المألوفة والساكنة، فيو بحاجة كما ذكرنا إلى ترف االمت
 يترجمو البعض من الرجال في صيغة الخيانة.

وفي االتجاه التفاعمي نجد ان مؤثرات اجتماعية متنوعة كان ليا دورىا في حدوث 
الخيانة من قبل الزوج، فكان التداول والترويج المتعمد وغير المتعمد يمثل صيغة من العدوى 

صة لدى الرجال. وبشكل مشابو الجمعية تفضي إلى انتشار سموكيات الخيانة في المجتمع وخا
قد يتأثر الرجل بسموكيات االصدقاء والمقربين وتقميدىم في الخيانة. كما يتأثر بآلية التفاعل 
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عبر شبكات التواصل االجتماعي التي تمثل االغواءات بأشكاليا المتنوعة مما قد ينتج صورًا 
 من الخيانة الزوجية.

 ثالثًا: المقترحات والتوصيات
كز لمتدريب والتأىيل الزواجي تعنى بتوعية الشباب والمقبمين عمى انشاء مرا .1

 الزواج بالسبل المالئمة إلدارة الحياة الزوجية.
تشكيل فرق متخصصة في المجال النفسي واالجتماعي في كل منطقة سكنية  .2

ي تعنى بتمكين المرأة وتدريبيا وتوعيتيا بأساليب التفاعل الناجح في الحياة االسرية عامة، وف
العالقة مع الزوج عمى وجو الخصوص، وتزويدىا بالميارات النفسية واالجتماعية الالزمة 

 لمعالجة الخالفات والمشكالت الزوجية.
انشاء وحدة افتراضية في مواقع التواصل االجتماعي تتشكل من االساتذة  .3

ات الزوجية، وتقديم االرشادالمتخصصين في عمم النفس واالجتماع تختص باالستشارات 
 الالزمة لفاعمية البيئة الزوجية بشكميا السوي. 

 اإلحاالت:

                                                 

( ان صورة المرأة لدى الرجل، والتعرف عمى المؤثرات النفسية واالجتماعية لمخيانة الزوجية من قبل الزوج *)
يمكن االستدالل عمييا من وجية نظر المرأة ايضًا، لكن الدراسة اقتصرت عمى وجية نظر الرجال 

 جاتيم.حصرًا، وىم تحديدًا ممن قاموا بخيانة زو 
 .427، ص 1998، مؤسسة الرسالة، السعودية، 6( مجد الدين الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ط1)
معجم مصطمحات الثقافة والمجتمع، ترجمة: سعيد -( طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطالحية جديدة2)

 .441-440، ص 2010الغانمي، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت، 
القادر طو وآخرون، معجم عمم النفس والتحميل النفسي، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، ( فرج عبد 3)

 .253بيروت، ص 
عوامل التشكيل واستراتيجيات التغيير، المدينة برس، -( ايمن منصور ندا، الصور الذىنية واالعالمية4)

 .29، ص 2004القاىرة، 
االيجابيات، سمسمة عالم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة السمبيات و -( شاكر عبد الحميد، عصر الصورة5)

 .12-11، ص 2005، 311والفنون واآلداب، الكويت، العدد 
 .263، ص 2004مكتبة الشروق، القاىرة،    ،4( ابراىيم انيس وآخرون، معجم الوسيط، ط6)
 .9، ص 1978( احمد زكي بدوي، معجم مصطمحات العموم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 7)
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، المركز القومي 2( شارلوت سميث، موسوعة عمم االنسان، ترجمة مجموعة من اساتذة عمم االجتماع، ط8)
 .317، ص 2009لمترجمة، القاىرة، 

دراسة تشخيصية، مجمة مكتبة التربية، جامعة طنطا، -( محمد بيومي خميل ، دوافع الخيانة الزوجية9)
 .4، ص 1991

 .154، ص 2019تجميات الصورة، المركز الثقافي لمكتاب، المغرب، ( سعيد بنكراد، 10)
، عدد 26( سمير احمد مخموف، الصورة الذىنية )دراسة في تصوير المعنى(، مجمة جامعة دمشق، مجمد 11)

 .147، ص 2010، دمشق، 2و 1
 .74( ايمن منصور ندا، مصدر سابق، ص 12)
 .93( المصدر نفسو، ص 13)
الصورة الذىنية، ترجمة: عال عادل، عين لمدراسات االنسانية واالجتماعية، القاىرة،  ( جيرالد ىوتر، سمطة14)

 .71، ص 2014
 .403( شاكر عبد الحميد، عصر الصورة، مصدر سابق، ص 15)
( جان بو ديار، المصطنع واالصطناع، ترجمة: جوزيف عبد اهلل، المنظمة العربية لمترجمة، مركز دراسات 16)

 .29، ص 2008روت، الوحدة العربية، بي
( منال ىالل مزاىرة، اثر المسمسالت التركية التي تعرض عمى القنوات الفضائية العربية عمى المجتمع 17)

 .23االردني، جامعة البتراء، األردن، ص 
 .170، ص 2006( محمود شمال حسن، الصورة واالقناع، دار اآلفاق العربية، القاىرة، 18)
 .68، ص 2003المرأة في زمن متغير، مطبعة خميج افان، القطيف، ( عبد اهلل احمد اليوسف، 19)
 .277( سعيد بنكراد، مصدر سابق، ص 20)
، ص 2014( روجرز سكروتون، الجمال، ترجمة: بدر الدين مصطفى، المركز القومي لمترجمة، القاىرة، 21)

64. 
عمى لمثقافة والفنون واآلداب، ( شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي، سمسمة عالم المعرفة، المجمس اال22)

 .67، ص 2001، ، 267الكويت، عدد 
، ص 2008( محمد حسام الدين اسماعيل، الصورة والجسد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 23)

226. 
( اسماء بدري االبراىيم، اثر الخيانة االلكترونية عمى االستقرار االسري من وجية نظر مجموع من 24)

دنيين، مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية، سمسمة اآلداب والعموم االنسانية، االزواج االر 
 .439-438، ص 2018، 6، عدد 40األردن، مجمد 

دراسة في التواصل االجتماعي، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، -( حممي خضر ساري، ثقافة االنترنيت25)
 .234، ص 2005االردن، 
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 .202، ص 2014وكالة االىرام لمتوزيع، القاىرة، -الخيانة الزوجية-االلكتروني( شيرين فؤاد، الحب 26)
 .120( المصدر نفسو، ص 27)
 .125-124( المصدر نفسو، ص 28)
 .66( محمد بيومي خميل ، مصدر سابق، ص 29)
، 2003( جاسم المطوع، المشاكل الزوجية فوائدىا وفن احتوائيا، ط، دار اقرأ لمنشر والتوزيع، القاىرة، 30)

 .40ص 
 .28، ص 2004( دانيال جولمان، ذكاء المشاعر، ترجمة: ىشام الحناوي، مكتبة االسرة، القاىرة، 31)

(32) John M. Cottman and Nan Silber, The Seven Principles for Marriage work-
Summary, Grown publishers imprint, new York, 1999, p. 7. 

، دار القمم لمنشر 2العالقة الزوجية والصحة النفسية في االسالم وعمم النفس، ط( كمال ابراىيم مرسي، 33)
 .223-222، ص 1995والتوزيع، الكويت، 

 .20( محمد بيومي خميل ، مصدر سابق، ص 34)
( من الصعوبات التي واجيتيا الباحثة ىي صعوبة الحصول عمى حاالت لمدراسة نظرًا ألن موضوع الخيانة *)

السموكيات الخاطئة التي ال يجوز التعريف بيا لمغرباء، إذ يرى الرجل بأنيا تمّثل لو يقع في نطاق 
 وصمة.

( في عبارتو ان الرجل قمبو يشبو الطماطة اشارة إلى ان الطماطة فييا حب كثير مثل قمب الرجل وىكذا ىو *)
 الرجل يستطيع أن يحب اكثر من واحدة ألنو بحاجة إلى ىذه المشاعر.

إلى التالمس وشدة التقارب بين الجسد االنساني والجسد االلكتروني )موبايل أو البتوب وما إلى اشارة  (*)
 .ذلك(

 ( في كالمو محاولة لتعميم الخيانة لدييم.*)
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