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  ملخص البحث :
مـــع االهتمـــام الكبيـــر الـــذي يبديـــه علمـــاء االجتمـــاع وعلمـــاء الـــنفس االجتمـــاعي   

ـــــاء النفســـــي  ـــــا واحـــــدة مـــــن اخطـــــر  –بالبن ـــــرز لن ـــــة ، تب ـــــات الزوجي االجتمـــــاعي للعالق
المشــكالت التــي ال يقتصــر تأثيرهــا علــى تحطــيم البنــاء النفســي الســليم للفــرد وانمــا تمتــد 
بتأثيرهـــــا فتصـــــبح مـــــن اكبـــــر المهـــــددات للتماســـــك االســـــري بشـــــكل خـــــاص والتماســـــك 

خيانــــة الزوجــــة االجتمـــاعي بشــــكل عــــام ، أال وهــــي مشــــكلة الخيانـــة الزوجيــــة بقطبيهــــا 
  لزوجها وخيانة الزوج لزوجته .

والن قدسية العالقة الزوجية تتمثل بقدسية الزوجة ، فهي نصف المجتمع وهـي   
مــن تلــد النصــف االخــر ، فلقــد جــاءت اهــداف هــذا البحــث فــي التعــرف علــى األســباب 

ط الدافعة لخيانة الزوجة لزوجها وكذلك في التعـرف علـى االشـكال السـلوكية التـي تتـور 
  فيها الزوجة في خيانتها لزوجها .

ولتحقيــق أهــداف هــذا البحــث تــم أعــداد أداة طبقــت علــى عينــة مــن المحاميــات   
والباحثات االجتماعيات اللـواتي عملـن فـي قضـايا مـن هـذا النـوع ، اذ تـم التوصـل الـى 
مجموعـــة مـــن االســـباب التـــي تـــدفع الزوجـــة لخيانـــة زوجهـــا والتـــي كـــان مـــن اهمهـــا هـــو 

ر لدى الزوجة) ، كما تم التوصل الى ان (المعاشرة الجنسية) كان هـو (ضعف الضمي
  الشكل االكثر ممارسة لسلوك خيانة الزوجة لزوجها .

ـــم التوصـــل اليهـــا خـــرج البحـــث بـــبعض التوصـــيات    ـــائج التـــي ت وعلـــى وفـــق النت
  والمقترحات .
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Summary of the Research : 
 Along with the great attention that social and social 
psychology scientists give to the psychological- social structure 
of the relationship in marriage, rises one of the most serious 
problems that not only causes the destruction of the correct 
healthy psychological structure of the individual, but also is one 
of the most threatening issues for the household's infidelity and 
the wife's infidelity . 
 And since the sanctity of marriage is represented by the 
sanctity of the wife , because she is half the society and she 
gives birth to the other half , the goals of this research came to 
recognize the actual causes of the wife's infidelity and to also 
get to know the behavioral forms that the wife gets involved in 
when cheating on her husband . 
 To achieve the goals of this research, a tool that consists of 
lawyers and social researchers who have worked in cases of this 
kind were made , and the result was a number of causes that lead 
the wife for cheating on her husband , and the most important 
cause is (the wife's lack of conscious) . and it appeared that the 
(Physical intercourse) is the most executed form of the wife 's 
infidelity . 
 And according to the results that were concluded , the 
research found some recommendations and suggestion . 

  
  
  

  
  
  



  : وأهميتهمشكلة البحث 
مع االهتمام الكبير والبارز االثر الذي يبديه علمـاء االجتمـاع وعلمـاء الـنفس ،   

االجتمــاعي  –وعلــى وجــه الخصــوص علمــاء الــنفس االجتمــاعي حــول البنــاء النفســي 
للعالقـــــات الزوجيـــــة ، ومـــــا تتعـــــرض لـــــه مـــــن مشـــــكالت تهـــــدد اســـــتمرارها االجتمـــــاعي 

  واستقرارها العاطفي ، تبرز لدينا جملة من هذه المشكالت لعل من ابرزها :
 Martial، واالســـاءة الزوجيـــة  Emotional Deprivationالحرمـــان العـــاطفي 

Abuse  والطــــــــالق ،Divorce زواجــــــــي ، ومشــــــــكالت التوافــــــــق الMarital 

Adjustment .  
ــــى اهميــــة دراســــة هــــذه المشــــكالت    ومــــع تأكيــــد الوقــــائع النظريــــة والميدانيــــة عل

(تفسيرها وايجاد الحلـول لهـا) ، تبـرز لنـا واحـدة مـن اخطـر المشـكالت التـي ال يقتصـر 
تأثيرهــا علــى تحطــيم البنــاء النفســي الســليم للفــرد وانمــا تمتــد بتأثيرهــا فتصــبح مــن اكبــر 

ت للتماسك االسري بشـكل خـاص والتماسـك االجتمـاعي بشـكل عـام ، اال وهـي المهددا
  مشكلة الخيانة الزوجية بقطبيها : خيانة الزوج لزوجته وخيانة الزوجة لزوجها .

 –ومــع اقــرار واتفــاق جميــع المقــاييس الدينيــة ، والتشــريعية القانونيــة ، والعرفيــة   
فيهـا هـذه المقـاييس ، يمكـن القـول بـأن االجتماعية وعلى اخـتالف الثقافـات التـي تفعـل 

الخيانة الزوجية سواء كانت خيانة الزوج لزوجته أو خيانـة الزوجـة لزوجهـا هـي جريمـة 
لها عقوباتها الشرعية والقانونية واالجتماعيـة ولهـا ابعادهـا واثارهـا النفسـية واالجتماعيـة 

لزوجهـــــا لهـــــا الســـــيئة علـــــى الفـــــرد والمجتمـــــع ، إال ان تنـــــاول قضـــــية خيانـــــة الزوجـــــة 
االجتماعيـة  –خصوصيتها ولها اثارها االكثر تعقيـدًا ، وهـذا نـابع مـن الحقيقـة النفسـية 

  االتية :
ان المرأة هي نصـف المجتمـع وهـي مـن تلـد النصـف االخـر ، ولـذلك فـان لهـا  -١

قدســـــيتها كونهـــــا الزوجـــــة واالم ، وعنـــــدما نتبنـــــى فكـــــرة ان الجنـــــة تحـــــت اقـــــدام 
ــــ ــــان هــــذه الفكــــرة تتن افى تمامــــًا مــــن ان تكــــون الجنــــة تحــــت اقــــدام االمهــــات ف

  الخائنات منهن .
ان قضية المرأة هي قضية مجتمـع الن النسـق الحضـاري العربـي بكـل علومـه  -٢

ومعارفه ينظر الى االسرة على اعتبارها الوحـدة االساسـية لالجتمـاع االنسـاني 



،  ٢٠١٠ولــــيس الفــــرد كمــــا فــــي المنظــــور الغربــــي (العــــزاوي وعبــــد الجبــــار ، 
 . )١٧ص

ان المشكالت االسرية المنتشرة في المجتمع هـي ذات طبيعـة قيميـة ، فالنسـق  -٣
القيمي في المجتمع ومـا يتضـمنه مـن افكـار وقـيم وعـادات وتقاليـد عـن الـزواج 
، وطريقة اختيار الشـريك ، والعالقـة بـين الـزوجين ، انمـا يسـتند الـى مجموعـة 

شـكل الخـروج عليهـا مقـدمات من المعـايير االجتماعيـة والثقافيـة السـائدة التـي ي
) ، وعلـــــى وفـــــق ٦٩٤، ص ٢٠١٠لخلـــــل فـــــي العالقـــــة الزوجيـــــة (الشـــــبول ، 

معايير الواقع العربي يتفق معظم المحللين باستحالة دوام العالقة الزوجية بعـد 
) ١٥٩، ص ٢٠٠٧حــدوث الخيانــة اذا جــاءت مــن طــرف الزوجــة (العمــري ، 

. 

  
  رز في االتي :وعلى وفق ذلك ، فان اهمية هذا البحث تب  

ــًا : ان مفهــوم الخيانــة الزوجيــة مــن المفــاهيم التــي تتعــرض الــى نــوع مــن التغييــر  نظري
الـى تلــك السـلوكيات التــي  والتعـديل أو التأويــل ، فلـم يعــد هـذا المفهــوم مقتصـرًا لالشــارة

تمارسها المرأة المتزوجة عندما تكون على عالقة (جنسية) مع رجل اخـر غيـر زوجهـا 
، وانمــا اصــبح هــذا المفهــوم يشــمل ويتســع لكــل الســلوكيات الدالــة والمعبــرة عــن اشــكال 
الخيانة ، وما اتاحته وسائل االتصال المختلفة كـأجهزة الموبايـل والتواصـل االجتمـاعي 

شبكات (النت) وما تتيحه هذه الوسائل من تعـارف يخـل بقدسـية العالقـة الزوجيـة عبر 
  إال واحدة من اخطر اسبابها واشهر اشكالها .

  

  وهنا يمكن الوقوف عند الجوانب االتية : ميدانيًا :
ان الظــــروف واالزمــــات التــــي عاشــــتها وال تــــزال تعيشــــها االســــرة العراقيــــة بكــــل   - أ

ابعادهـــا السياســـية واالمنيـــة واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة ، عمـــدت الـــى 
االخالل بنظامها القيمي وما ساعد على ذلك هو االنفتاح الثقافي الـذي حصـل 

لتوجيــــه الصــــائب ) ، هــــذا االنفتــــاح الــــذي لــــم يجــــد ا٩/٤/٢٠٠٣بعــــد احــــداث (
لالســــتفادة منــــه ، ولعــــل شــــيوع ثقافــــة الغــــرب التــــي وفرتهــــا بــــرامج الفضــــائيات 



التلفزيونيــــة و(الموبايــــل) وشــــبكات (االنترنيــــت) ، هــــو مــــن ســــاعد علــــى بــــروز 
مظـــاهر ســـلوكية ال تتفـــق مـــع المنظومـــة القيميـــة التـــي يحملهـــا الفـــرد العراقـــي ، 

  الخيانة الزوجية . ولعل واحدًا من ابرز تلك المظاهر هي سلوكيات
(من جهة الزوجة) هي واحـدة مـن اهـم اسـباب الطـالق  *ان الخيانة الزوجية   - ب

في الوقت الحاضر ، وخاصة بالنسـبة للزوجـات ذوات الفئـة العمريـة االقـل مـن 
 ) سنة .٢٥(

ان هناك محدودية وندرة في الدراسـات العربيـة والعراقيـة التـي بحثـت فـي هـذا   - ت
الحصــــول علــــى البيانــــات والعينــــات لســــريتها  الموضــــوع وذلــــك بســــبب صــــعوبة

وللتكـــتم الحاصــــل حولهــــا ، ذلــــك ان هــــذا الموضـــوع يعمــــل علــــى تــــرك وصــــمة 
 اجتماعية سيئة للزوج بشكل خاص ولالسرة بشكل عام .

  
  من هذه االعتبارات فان مشكلة هذا البحث تقع في التساؤل االتي :  

وجيـة ، ومـا اسـبابها عنـدما تقـع االجتمـاعي الخيانـة الز  –كيف يفسر المنظـور النفسـي 
  من طرف الزوجة ؟

  
تحــدد هــذا البحــث ببحــث اســباب خيانــة الزوجــة لزوجهــا مــن وجهــة  حــدود البحــث :

نظر المحاميات والباحثات االجتماعيات العامالت في محـاكم مدينـة بغـداد وضـواحيها 
  م.٢٠١٣-٢٠١٢للعام 

  
  
  
  

  يهدف هذا البحث الى : اهداف البحث :

                                                           
حول اھم اسباب الط=ق من وجھة نظر الباحثات تم التوصل الى ذلك من خ=ل ا;ستبانة التي اعدھا الباحثان  *

 ) .١ا;جتماعيات في المحاكم العراقية / انظر ملحق (



الخيانــــة الزوجيــــة (خيانــــة الزوجــــة لزوجهــــا) مــــن وجهــــة نظــــر تعــــرف اســــباب  -١
المحاميــــــات والباحثــــــات االجتماعيــــــات العــــــامالت فــــــي محــــــاكم مدينــــــة بغــــــداد 

  وضواحيها .
تعرف اشكال (مظاهر) الخيانة الزوجية من طـرف الزوجـة لزوجهـا مـن وجهـة  -٢

نظــر المحاميــات والباحثــات االجتماعيــات العــامالت فــي محــاكم مدينــة بغــداد 
  احيها .وضو 

 

  حتديد املصطلحات :
  : Marriage Infidelityالخيانة الزوجية 

عرفت الخيانة الزوجية بتعريفات مختلفة ومن مداخل متعددة ، فهناك التعريـف   
الشــرعي لهــا وهنــاك التعريــف القــانوني لهــا ، ومــا يهمنــا فــي هــذا البحــث هــو التعريــف 

  االجتماعي الذي يشير الى ان الخيانة الزوجية هي : –النفسي 
كل عالقة تجمع بين رجل وامرأة خارج اطار الزواج سـواء وصـلت الـى  •

حـــد االتصـــال الجنســـي ام لـــم تصـــل ، وســـواء كانـــت مجـــرد لقـــاءات أو 
  ) .ب.صاتصاالت هاتفية أو غيرها (الشخابنه ،ب.ت، ص

ــــف المجتم • عــــات االنســــانية ظــــاهرة اجتماعيــــة ســــلبية موجــــودة فــــي مختل
ولكنهـــــا تختلـــــف مـــــن مجتمـــــع آلخـــــر حســـــب الـــــنظم والســـــنن االخالقيـــــة 
المفروضة ... تنشأ لوجود خلل ما في العالقة الطبيعية التي تربط بـين 
ـــــــــات  ـــــــــأثير الخـــــــــارجي للثقاف االزواج بســـــــــبب بعـــــــــض الســـــــــلبيات أو الت
والحضــارات فتــؤدي الــى زعزعــة النظــام االســري وتفككــه نتيجــة للصــراع 

 ن افراده .القائم بي

                top.c-http://or:flame.ahlamontada.org/t248   
  
  
  



وعلى وفق هذين التعريفين يضـع الباحثـان التعريـف االتـي للخيانـة الزوجيـة   

  (خيانة الزوجة لزوجها) :

اخــر غيــر زوجهــا ، تــؤدي الــى المســاس  كــل عالقــة تمارســها الزوجــة مــع رجــل  
ـــــرت عنهـــــا باالتصـــــال الجنســـــي ، أو باالتصـــــال  ـــــة ســـــواء عب بقدســـــية العالقـــــة الزوجي
االجتمـــاعي والعـــاطفي المباشـــر أو غيـــر المباشـــر ، واللفظـــي أو الرمـــزي ويشـــمل هـــذا 
االتصـــــال مختلـــــف انـــــواع الحركـــــات وااليمـــــاءات واالشـــــارات التـــــي تـــــوحي باالرتيـــــاح 

  في للزوجة لرجل اخر غير زوجها .والتقارب العاط
  

  االطار النظري للبحث :
اختلفت تفسـيرات علمـاء الـنفس وعلـى وجـه الخصـوص علمـاء نفـس الشخصـية   

النظريــة التــي تشــكل  وعلمــاء الــنفس االجتمــاعي للخيانــة الزوجيــة بــاختالف منطلقــاتهم
االســــاس لتفســــيرهم للظــــواهر الســــلوكية ، وســــوف نتنــــاول تلــــك التفســــيرات علــــى وفــــق 

  التنظيرات االتية :
  : Psychoanalytic Theoryنظرية التحليل النفسي  -١

تضــع نظريــة التحليــل النفســي تفســيرًا للخيانــة الزوجيــة مــن خــالل طرحهــا لنظــام   
،   Super Egoواالنــا االعلــى Egoواالنــا  IDتكــوين الشخصــية المتمثــل فــي الهــو 

فالهو يمثل الجانب البدائي من شخصية الفـرد وهـو محكـوم بمبـدأ اشـباع اللـذة ، واالنـا 
هو ذلك المكون الذي ينسق بين مطالب الهو والواقع الذي يعيش فيه الفرد ، اما االنـا 

  االعلى فانها تتمثل باالتي :
  الذات المثالية . -١
 الضمير . -٢

  
فالذات المثالية تطابق تصورات الطفل لما يعـداه ابـواه حسـنًا واخالقيـًا والوالـدان   

يوصــــالن مقاييســــهما وقيمهمــــا مــــن العفــــة والطهــــارة الــــى الطفــــل عــــن طريــــق تشــــجيعه 
للســلوك علــى وفــق تلــك القــيم ، والضــمير هــو عمليــة اصــدار الحكــم عــن خبــرات المــرء 

ة اذا ان معـــــايير الضـــــمير تعمـــــل علـــــى وتصـــــرفاته ومقارنتهـــــا بمعـــــايير الـــــذات المثاليـــــ



اكتساب العادات والقواعد االجتماعيـة التـي نشـأ عليهـا الفـرد وهـو يكتسـب تـدريجيًا عـن 
طريـــق الـــتقمص وهـــو عمليـــة اســـباغ خصـــائص شـــخص اخـــر علـــى الـــذات ، فعنـــدما 
ـــد مـــن ســـمات ذلـــك  ـــتقمص المـــرء خصـــائص شـــخص اخـــر مـــن عائلتـــه ويأخـــذ المزي ي

،  ١٩٧٨ذجــــــًا عائليــــــًا فــــــي الســــــلوك (هــــــول ولنــــــدزي ، االنمــــــوذج فانــــــه يكتســــــب انمو 
  ) .٢٢٧ص

وعلــى وفــق ذلــك فــان نظريــة التحليــل النفســي تفســر الخيانــة الزوجيــة علــى وفــق   
الضـــوابط الخلقيـــة التـــي تحكـــم نمـــو الضـــبط الخلقـــي لـــدى الفـــرد ومنـــذ مرحلـــة الطفولـــة 

  الضمير) لديه .المبكرة والمتمثل في الذات المثالية       (االنا االعلى وتشكيل 
وهـــذا يعنـــي ان نظريـــة التحليـــل النفســـي تفســـر الخيانـــة الزوجيـــة عنـــد الزوجـــة ،   

فـــي  Identificationعلـــى اســـاس انهـــا امـــرأة واجهـــت اشـــكالية فـــي عمليـــة الـــتقمص 
سنوات طفولتهـا المبكـرة اذ انهـا لـم تتوحـد مـع الشـخص المماثـل لهـا فـي جنسـها لتتبنـى 

كية الصــــادرة عنــــه ، فاشــــكالية الخيانــــة الزوجيــــة هــــي قيمــــه ومعــــاييره واالنمــــاط الســــلو 
  اشكالية في تكوين الضمير لديها .

  

  : Behaviorism Theoryالنظرية السلوكية  -٢

تشترك النظرية السلوكية مع نظرية التحليل النفسـي فـي تبنيهـا لمفهـوم الضـمير   
ف الواقــــع ونمــــو الحكــــم الخلقــــي لتفســــير ســــلوكيات الخيانــــة الزوجيــــة ، اال ان االخــــتال

بينهمـا يكمـن فــي تفسـيرها السـاليب تشــكيل الضـمير فـاذا كانــت نظريـة التحليـل النفســي 
تشـــرح اليـــة تشـــكيل الضـــمير مـــن خـــالل تفصـــيالتها لعمليـــة التوحـــد أو الـــتقمص ، فـــان 

والتـي فيهـا  Modelingالنظرية السلوكية تبين ذلك من خالل طرحها لعملية النمذجة 
ثــم يقلــد ويحــاكي االنمــاط الســلوكية الصــادرة عنــه وهــو فــي ينتبــه الطفــل الــى االنمــوذج 

،  ٢٠٠٥ذلك يتأثر بالثواب والعقـاب والـتعلم بالمالحظـة وتعزيـز السـلوك (السـلطاني ، 
  ) .٢٦ص

وفـــي عمليـــة النمذجـــة هـــذه ، يـــرى المنظـــرون الســـلوكيون ان اســـتدخال االحكـــام   
ا يتناســــب مــــع طبيعــــة الخلقيــــة انمــــا يعتمــــد علــــى اتبــــاع اســــاليب الثــــواب والعقــــاب وبمــــ

المواقف االجتماعية فاذا اقتضى الموقف استعمال الثـواب كـان ذلـك ادعـى الـى تثبيـت 



الــنمط الســلوكي المرغــوب فيــه واذا اقتضــى الموقــف اســتعمال العقــاب كــان ذلــك ادعــى 
الى نبذ النمط السلوكي غير المقبول ، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال الى تقويـة الضـمير 

دة مـن ثبـات الحكـم الخلقـي ، والعكـس صـحيح ذلـك ان الطفـل الـذي ال ومن ثم االسـتزا
يجد االنموذج المناسـب الـذي يتوحـد معـه أو ينمـذج سـلوكه علـى غـرار شخصـيته فمـن 
المتوقــع ان يــؤدي ذلــك الــى اضــعاف ضــميره وهــذا ســيؤدي الــى تغييــر حكمــه الخلقــي 

  ) .١١٨، ص ٢٠١١(شمال ، 
هـــر ســـلوك الخيانـــة الزوجيـــة هـــي التـــي وعلـــى وفـــق ذلـــك ، فـــان المـــرأة التـــي تظ  

افتقــدت فــي ســنوات طفولتهــا المبكــرة لنمــو ســليم فــي ضــميرها وفــي تشــكيل أو اســتقرار 
الحكم الخلقي لديها ، وان عمليات التعلم االجتماعي بكل الياتهـا لـم تسـهم فـي تعليمهـا 

الـذي يعـد احـد الضـوابط  ego-controlوسائل ضـبط السـلوك وبـاالخص ضـبط االنـا 
لقية التي تكون واحدة من نتائجها النهائية هي ارتفاع وثبات مسـتوى الحكـم الخلقـي الخ

  لديها .
  

  : Needs Theoryنظرية الحاجات لـ(ماسلو)  -٣

ان المســاهمة الخاصــة التــي قــدمها (ماســلو) لعلــم الــنفس االنســاني هــو مفهومــه   
أ اوًال باشـــباع الخــاص بهــرم الحاجـــات الــذي بنـــاه نظريــًا مـــن ان االنســان يجـــب ان يبــد

حاجاته التي تقع فـي قاعـدة الهـرم صـعودًا الـى قمتهـا حيـث الحاجـة الـى تحقيـق الـذات 
  ) ، وقد رتبت هذه الحاجات بالتسلسل االتي :٢١٥، ص ١٩٩٨(صالح وطارق ، 

الحاجـــــات الفســـــيولوجية ، وحاجـــــات االمـــــن ، وحاجـــــات الحـــــب واالنتمـــــاء ، وحاجـــــات 
وقد اضاف نوعين اخرين الى هذه الحاجات وهمـا  االحترام ، وحاجات تحقيق الذات ،

) ( Bischof, 1970 , p.453الحاجــة الــى الفهــم والمعرفــة والحاجــة الــى الجمــال (
Hergenhahn , 1980 , p.337. (  

  
  وقد قسم (ماسلو) هذه الحاجات الى مجموعتين هما :  

  الحاجات االساسية : -١



والســــالمة ، وحاجــــات الحــــب وهــــي الحاجــــات الفســــيولوجية ، وحاجــــات االمــــن   
واالنتمـــاء ، وحاجـــات التقـــدير وتســـمى ايضـــًا بحاجـــات الـــنقص الن اشـــباعها ضـــروري 

  جدًا والزم لحياة االنسان .
  حاجات النمو : -٢

وتتمثـــل بحاجـــات تحقيـــق الـــذات ، والحاجـــة الـــى الفهـــم والمعرفـــة والحاجـــة الـــى   
 ,Allman , 1978ية (الجمال وهي حاجات عليا تظهر بعد اشباع الحاجات االساس

p.17. (  
ان التدرج الهرمي لـ(ماسلو) له اهميته في تكوين الشخصية اذ انه يؤكـد اهميـة   

الحاجــات فــي تــدرجها والحاحهــا وضــرورة اشـــباعها علــى وفــق هــذا التــدرج ، مثبتـــًا ان 
 ,Discaprio,1976النمــو غيــر الســوي يتولــد نتيجــة اعاقــة اشــباع تلــك الحاجــات (

p.443. (  
وفــــق ذلــــك فــــان العالقــــة الزوجيــــة تتــــيح للــــزوجين فرصــــًا قويــــة لالشــــباع علــــى   

العـــاطفي المتمثـــل فـــي ارضــــاء الحاجـــة الـــى الحـــب وتلبيــــة متطلباتهـــا لكـــال الشــــريكين 
(الزوجة والزوج) ، والسؤال الذي يثيره الباحثون هنـا هـل ان احبـاط الحاجـة الـى الحـب 

  وية لسلوك الخيانة الزوجية؟ وعدم االشباع العاطفي يعد واحدًا من االسباب الق
لالجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال يؤكــــد البــــاحثون علــــى ان عــــدم اكتفــــاء كــــل طــــرف   

بشريكه في الحياة الزوجية نتيجة انعدام االشباع العاطفي بينهما قد يؤدي الـى الخيانـة 
) ، ذلــك ان هبــوط مســتوى العالقــات العاطفيــة  ٢٧، ص ٢٠٠٧الزوجيــة (المصــري ، 
لصـــراع بــين الـــزوجين وظهـــور االزمـــات الزواجيــة ممـــا يـــؤدي الـــى يــؤدي الـــى حـــدوث ا

الفتـــور والنفـــور والضـــيق والوصـــول الـــى حالـــة مـــن الشـــعور والرغبـــة فـــي الـــتخلص مـــن 
  ) .٤٥، ص ٢٠٠٨العالقة الزوجية (العنزي ، 

وفــي اطــار نظريــة الحاجــات ، وبالتأكيــد علــى اشــباع الحاجــة الــى الحــب ، فــان   
حالـــة الحرمـــان العـــاطفي التـــي تعيشـــها الزوجـــة وشـــعورها  الخيانـــة الزوجيـــة تقـــع بســـبب

باالحبـــاط فـــي اشـــباع حاجتهـــا الـــى الحـــب مـــن قبـــل الـــزوج ، ولـــذلك فانهـــا تنحـــرف فـــي 
ســـلوكياتها اليجــــاد منفــــذًا اخــــرًا الرضــــاء هـــذه الحاجــــة ويكــــون ذلــــك باحــــدى ســــلوكيات 

  الخيانة الزوجية .



  
  :  Social Exchange Theoryنظرية التبادل االجتماعي  -٤

تتبنــى نظريــة التبــادل االجتمــاعي مفــاهيم علــم االقتصــاد فــي مبــدأ التكلفــة وفــي   
مفاهيم الربح والخسارة في تقييمهـا للعالقـات االنتمائيـة القائمـة بـين االفـراد ، فهـي تـرى 
ان االفراد يدخلون في العالقات االنتمائية حينما تكون مكافـأة تلـك العالقـات اكثـر مـن 

كانـــت المكافـــأت تتمثـــل فـــي الفعاليـــات أو النشـــاطات التـــي يشـــترك بهـــا تكاليفهـــا ، فـــان 
الفــرد واالخــرين والتــي تــؤدي الــى اشــباع حاجاتــه ، فــان الكلــف تتمثــل فــي درجــة الجهــد 
المبــذول واالنزعــاج أو الصــعوبة التــي يواجههــا الفــرد عنــد اشــتراكه فــي تلــك النشــاطات 

)Severy & others, 1977 , p.184 مختلـف انـواع السـلوكيات ) ، وهـي تـرى ان
ذات الطــابع االجتمــاعي كســلوكيات الحــب والصــداقة واالنتمــاء ، والتفاعــل االجتمــاعي 
، والعالقات الزوجية واالسـرية ، ... الـخ انمـا يـتم تقييمهـا علـى وفـق هـذا المبـدأ وعلـى 

  وفق هذه المفاهيم .
ى شــكل اذ تشــير هــذه النظريــة الــى ان المكســب النــاتج عــن التفاعــل يــؤثر علــ  

العواطـــف بـــين الـــزوجين ، فالعاطفـــة تكـــون ايجابيـــة عنـــدما يكـــون المكســـب مـــن تفاعـــل 
الزوجين على شكل مكافـأة ، امـا اذا كـان المكسـب مـن التفاعـل علـى شـكل تكلفـة فـان 

) . وهــذا يعنــي ان التفاعــل اذا كــان ٢٩، ص ١٩٩٩العاطفــة تكــون ســلبية (الحنفــي ، 
تفــــاهم فانــــه يقـــود الــــى التوافـــق والتنــــاغم بــــين ايجابيـــًا ومبنــــي علـــى الحــــب والعطـــف وال

الزوجين ، امـا اذا كـان التفاعـل سـلبيًا ويقـوم علـى الخـوف والتـوتر فانـه يقـود الـى مزيـد 
  ) .٢٦، ص ٢٠٠٨من الشحناء والنفور بين الزوجين (العنزي ، 

وعلــى وفــق هــذا الطــرح ، فــان ســلوكيات الخيانــة الزوجيــة قــد تبــرز مــن الزوجــة   
ــــدما تعــــيش ع ــــى ايجابياتهــــا ، أي ان حجــــم عن ــــوق فيهــــا ســــلبياتها عل ــــة تتف ــــة زوجي الق

ـــة يتفـــوق علـــى حجـــم الـــربح (المـــادي أو  الخســـارة (الماديـــة والمعنويـــة) فـــي هـــذه العالق
ـــة  ـــذلك فـــان ســـلوك الخيانـــة الزوجيـــة يظهـــر كـــرد فعـــل أو تعـــويض لحال المعنـــوي) ، ول

قــــة التــــي تمنحهــــا الخســــارة والتــــي تــــتخلص منهــــا بعالقــــة مــــع رجــــل اخــــر ، هــــذه العال
  المكافأت المادية أو المعنوية التي لم تجدها أو خسرتها في عالقتها مع زوجها .

  



  : Role Theoryنظرية الدور  -٥

تعــد نظــرة الــدور مــن ابــرز النظريــات التــي ركــزت وبشــكل مباشــر علــى دراســة   
والعالقـــات الزوجيـــة القائمـــة بـــين الشـــريكين وبـــين  االجتمـــاعي لالســـرة –البنـــاء النفســـي 

افـــراد االســـرة بعضـــهم مـــع الـــبعض االخـــر وذلـــك علـــى وفـــق مفاهيمهـــا المفســـرة لتلـــك 
العالقات كمفهوم صراع الدور ، ومفهوم سلوك الدور ومفهوم غمـوض الـدور ، فضـًال 

  عن مفهوم توقعات الدور .
-Roleفهـوم توقعـات الـدور وفي اطار هـذه المفـاهيم يشـير البـاحثون الـى ان م  

Expectations   يعــد مــن ابــرز هــذه المفــاهيم ، فــاذا كــان الــدور يعــرف علــى اســاس
انــه وظيفــة اجتماعيــة وســلوك بشــري يتفــق مــع المعــايير المقبولــة ويتوقــف علــى مكانــة 
النــاس أو وضــعهم االجتمــاعي فــي نظــام معــين للعالقــات بــين االشــخاص (الحنفـــي ، 

ات الدور تشـير الـى الطرائـق التـي يتوقـع بهـا الفـرد كيفيـة ) ، فان توقع٣٩، ص١٩٩٩
(اسـلوب) سـلوك االخـرين ، ذلــك ان الـدور يتضـمن توقعــات الفـرد القـائم بالــدور [ادراك 
الفــــــرد لمحتويــــــات دوره ومتطلباتــــــه وهــــــو مــــــا يتوقــــــف علــــــى شخصــــــية القــــــائم بالــــــدور 

الفعلـي للفـرد  وخصائصها] وتوقعات الجماعة مـن الفـرد الـذي يـؤدي الـدور أي السـلوك
  ) .٣١، ص ٢٠٠٩الذي يقوم بالدور (خضر ، 

وبناء علـى ذلـك ، وبـالتطبيق علـى الـزواج واالسـرة ، فـان الشـريكين الـى جانـب   
االفكار المعنيـة عـن كيـف يجـب ان يكـون الـزوج أو الزوجـة فـي الوضـع الجديـد ، فـان 

ذلـك ان الـزوج  كًال منهما يأتي ولديه توقعات معينة عن دور الشخص االخر ، ومثال
فـــي العالقـــة الزوجيـــة الجديـــدة ، تكـــون لديـــه بعـــض االفكـــار عـــن كيفيـــة ســـلوكه (دوره) 
كــزوج وكــذلك بعــض االفكــار عــن كيفيــة ســلوك الزوجــة (توقعاتــه لــدور الزوجــة) وفــي 
المقابــل يكــون عنــد الزوجــة بعــض التحديــد لــدورها وتوقعــات معينــة عــن دور زوجهــا ، 

ان يتغيـر مضــمون هـذه التوقعــات لتشـمل مضــمونات  وبمـرور الوقـت فانــه مـن الممكــن
ـــين  ـــدور المســـتقاة مـــن تجربتهمـــا معـــًا ، ونتيجـــة للتعـــارض ب اخـــرى تتصـــل بعناصـــر ال
التوقعـات ومــا يحــدث فــي الواقــع فانــه مــن المحتمــل ان تحــدث الصــراعات ، فــالزوج قــد 
يتصـــور انـــه علـــى كفـــاءة عاليـــة وانـــه متعـــاون وهـــو يســـلك مـــع زوجتـــه ســـلوك الصـــديق 



) ١٢٠-١١٩، ص ٢٠٠٨محـب ، بينمــا تــراه الزوجــة غيــر ذلــك تمامــًا (القصــاص ، ال
.  

وهـي المكافـأت  sanctionوعلى وفق هذا التحليل يبـرز لـدينا مفهـوم الجـزءات   
أو العقوبـــات التـــي يفرضـــها فـــرد علـــى االخـــر تبعـــًا لدرجـــة نجاحـــه أو فشـــله فـــي القيـــام 

الـزوج يلتقـي مـع توقعـات دور زوجتـه بتوقعات الدور ، وفي حالـة االسـرة اذا كـان اداء 
فانها سوف تطبق عليه جـزاءات ايجابيـة مثـل االطـراء ، واظهـار العواطـف ، والشـعور 
الــودي ، ... الــخ ، امــا اذا كــان أداؤه للــدور يتعــارض مــع توقعاتهــا فانهــا فــي الغالــب 
ســـوف تطبـــق عليـــه جـــزاءات ســـلبية مثـــل الشـــجار واالرتـــداد بـــالعواطف وســـلوك النكـــد 

  ) .٢٠٠-١٩٩ولي ، ب.ت ، ص(الخ
وفي ضوء مفهوم توقعات الـدور يمكـن القـول ان سـلوكيات الخيانـة الزوجيـة مـا   

هــي إال رد فعــل لفشــل توقعـــات الزوجــة عــن ســلوكيات دور زوجهـــا فــي عالقتــه معهـــا 
  وعلى وفق التوضيح االتي :

  سلوك الدور للزوج نحو زوجته  توقعات الزوجة لدور زوجها
  همالاال -١  التدليل -١
  التجاهل -٢  االهتمام -٢
  العوز المادي -٣  الرفاهية واالكتفاء االقتصادي -٣
  االحباط العاطفي -٤  االشباع العاطفي -٤

  
وبتعــدد النظريــات التــي فســرت اســـباب الخيانــة الزوجيــة ، يمكــن التوصــل الـــى   
  االتي :
هنـــاك مـــن النظريـــات مـــن عـــدت الخيانـــة الزوجيـــة مشـــكلة فرديـــة أو شخصـــية  -١

تعــاني صــاحبتها مــن اضــطرابات عاطفيــة عبــرت هــذه االضــطرابات العاطفيــة 
  عن نفسها بسلوك غير متوافق وهو سلوك الخيانة الزوجية .

البعض االخر ذهـب الـى التأكيـد علـى الخيانـة الزوجيـة هـي مشـكلة اجتماعيـة  -٢
تعيشها المرأة بسـبب االزمـات الثقافيـة التـي يتعـرض لهـا المجتمـع الـذي تتربـى 



اره ولــذلك فـــان هــذه المشـــكلة هـــي انعكــاس لكـــل ازمــات هـــذا المجتمـــع فــي اطـــ
 ومشكالته المختلفة .

  
  منهج البحث واجراءاته :

اعتمـــد الباحثـــان المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي الـــذي يســـعى الـــى وصـــف الظـــاهرة   
  (الخيانة الزوجية) ، وبيان اسبابها والعوامل المتعلقة بها نظريًا وميدانيًا .

  
  جمتمع البحث وعينته : 

كافيــــة مــــن النســــاء المتورطــــات فــــي الخيانــــة  *لصــــعوبة الحصــــول علــــى عينــــة  
) ٢٠) محاميـــة و(٨٠الزوجيـــة عمـــد الباحثـــان الـــى اختيـــار عينـــة عمديـــة مكونـــة مـــن (

باحثـــة اجتماعيـــة مـــن الـــذين عملـــوا فـــي قضـــايا الطـــالق (بســـبب الخيانـــة الزوجيـــة) فـــي 
  ختلفة .محاكم مدينة بغداد وضواحيها الم

  
  اداة البحث :

بهـــدف الحصـــول علـــى بيانـــات عـــن اســـباب خيانـــة الزوجـــة لزوجهـــا واالشـــكال   
  السلوكية المعبرة عنها ، استخدمت االستبانة اداة للقياس ، وفيما يلي وصفًا لها :

االســـتعانة باالدبيـــات واالطـــر النظريـــة التـــي تـــم عرضـــها واالســـتفادة منهـــا فـــي  -١
  زوجها .تحديد دوافع خيانة الزوجة ل

مناقشـــة مجموعـــة مـــن الزوجـــات اللـــواتي ارتكـــبن فعـــل الخيانـــة الزوجيـــة ، وقـــد  -٢
تضــــمنت هــــذه المناقشــــة عرضــــًا لظــــروفهن االجتماعيــــة وتنشــــئتهن االســــرية ، 
ومدى ارتباط هذه الظروف بتوافقهن الزواجـي وقـد تكونـت هـذه المجموعـة مـن 

                                                           
) حالة خيانة زوجية من طرف الزوجة ١٢٠ن قد تمكنا من احصاء اكثر من (;بد من ا;شارة الى ان الباحثا *

واخذ بيانات عن اسباب  التوصل اليھنعية شك=ً عائقاً في لزوجھا ا; ان حساسية الموضوع واشكالياته ا;جتما
اللواتي اردن المساعدة ا;رشادية بسبب ) حالة وھن من الطالبات الجامعيات ٢٠;زواجھن باستثناء ( خيانتھن

معاناتھن النفسية لشعورھن بالذنب ، اذا ان الباحثين تمكنا من اخذ بيانات عن ا;سباب التي دفعتھن الى خيانة 
 جتماعية وا;قتصادية المرتبطة بھذه ا;سباب .ازواجھن والعوامل ا;



لباقيــات وهــن ) مــنهن لــديهن طفــل واحــد امــا ا١٢) زوجــة طالبــة جامعيــة (٢٠(
 ) زوجة فلم يكن لديهن اطفال .١٣(

االســتفادة مــن اراء بعــض الباحثــات االجتماعيــات اللــواتي ومــن خــالل عملهــن  -٣
فـــي المحــــاكم الشــــرعية يمــــتلكن تصــــورًا واضــــحًا عــــن حــــاالت واقعيــــة للعوامــــل 
المرتبطة بخيانة الزوجة لزوجها والنتائج المترتبة على ذلك والتي في معظمهـا 

لة استمرار الزوج مع زوجته التي ارتكبت فعل الخيانـة الزوجيـة ، تظهر استحا
فضــًال عــن بيــانهن لطرائــق خيانــة الزوجــة لزوجهــا والتــي عبــر عنهــا البــاحثون 

 ) .٢بأشكال ومظاهر الخيانة الزوجية ، ملحق (

  
) اســباب رئيســة لخيانــة الزوجــة لزوجهــا ، تعكــس ٥علــى وفــق ذلــك تــم تحديــد (  

ت واالزمــات والصــراعات السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة التــي معظمهــا مجمــل التغيــرا
مر بهـا المجتمـع العراقـي والتـي آلـت الـى انتشـار وتـرويج لثقافـات غريبـة وطارئـة علـى 
قـيم هـذا المجتمــع وتقاليـده اذ انهـا اصــبحت مـن اهـم العوامــل المغذيـة لظهـور مجموعــة 

ر وقــيم مجتمعــه ، ومنهــا ســلوك مـن الســلوكيات الــال معياريــة النحــراف الفــرد عـن معــايي
  الخيانة الزوجية .

  
  صدق االداة :

اســــتخرج صــــدق االســــتبانة مــــن خــــالل عرضــــها علــــى مجموعــــة مــــن االســــاتذة   
الخبراء المختصـين فـي علـم االجتمـاع وعلـم الـنفس االجتمـاعي ، اذ اجمعـوا كلهـم وهـم 

ة الزوجــة ) خبــراء علــى مصــداقية هــذه االســباب كونهــا عوامــل دافعــة لخيانــ١٠بعــدد (
  لزوجها .

  
  
  

  ثبات االداة :



اعـادة االختبـار ، اذ تـم تطبيـق االداة علـى  –استخرج الثبات بطريقـة االختبـار   
) محـامي وباحثـة اجتماعيـة ، وبعـد اسـبوعين مـن تـاريخ ٢٠عينة عشوائية مكـون مـن (

  ) .٠.٨٢التطبيق االول ، وقد بلغ معامل االرتباط (
  

  طريقة تصحيح االداة :
ثالثــــة بــــدائل لالجابــــة عــــن فقــــرات االســــتبانة المتعلقــــة باســــباب خيانــــة حــــددت   

  الزوجة لزوجها هي :
  أعده سببًا رئيسيًا للخيانة الزوجية . -١
 أعده سببًا ثانويًا للخيانة الزوجية . -٢

 أعده سببًا ضعيفًا للخيانة الزوجية . -٣

  وقد كان مقياس التقدير لهذه البدائل على النحو االتي :  
) للبـــديل الثالـــث . امـــا بالنســـبة لالجابـــة ٠) للبـــديل الثـــاني و(١) للبـــديل االول ، و(٢(

عن فقرات االستبانة المتعلقة ببيان اكثر االشكال ممارسة في خيانة الزوجـة لزوجهـا ، 
  فانها قد حددت بثالثة بدائل هي :

 أعده الشكل االكثر ممارسة في الخيانة الزوجية . -١

 رسة في الخيانة الزوجية .أعده الشكل االقل مما -٢

 أعده الشكل الذي نادرًا ما يمارس في الخيانة الزوجية . -٣

  ).٠) ، واعطي البديل الثالث (١) واعطي البديل الثاني (٢اذ اعطي البديل االول (
  

  عرض النتائج ... حتليلها ومناقشتها :
  سوف يتم عرض نتائج البحث بحسب تسلسل اهدافه :  

عـــــرف اســـــباب خيانـــــة الزوجـــــة لزوجهـــــا مـــــن وجهـــــة نظـــــر لغـــــرض ت الهـــــدف االول :
المحاميـــات والباحثـــات االجتماعيـــات ، اســـتخدم الـــوزن المئـــوي لبيـــان قـــوة واهميـــة هـــذه 

  ) يبين ذلك .١االسباب والجدول (
  
  )١جدول (



  اسباب خيانة الزوجة لزوجها بحسب اوزانها المئوية

  الوزن المئوي  الوسط المرجح  اسباب الخيانة الزوجية  ت
  ٨٣.٥  ١.٦٧٤  سوء التربية وخلل في النمو الخلقي  ١

٢  
احباط الحاجة الى الحب وعدم 

  االشباع العاطفي
٨٢  ١.٦٤٠  

٣  
العوز المادي وسوء االحوال 

  المعيشية
٨١.٥  ١.٦٣٢  

  ٨١  ١.٦٢٦  التفكك االسري  ٤
  ٨١  ١.٦٢٠  سوء التوافق الزواجي  ٥

٦  
النفسي وعدم  فقدان الشعور باالمن

  الشعور بتقدير الذات
٨٠.٥  ١.٦١٤  

٧  
االختالط مع الرجال في العمل أو 

  في الدراسة
٥٥،٥  ١.١١٠  

  
  ) االتي :١يظهر الجدول (

) (ســوء التربيــة وخلــل فــي النمــو الخلقــي) علــى المرتبــة االولــى ١اوًال : حصــلت الفقــرة (
  هذا السبب يرتبط بالعاملين االتيين :  في بيان اسباب الخيانة الزوجية وذلك الن 

العامــل االول / الضــمير ، فبحســب نظريتــي التحليــل النفســي والســلوكية  •
فان الضـمير يشـكل جـوهر النمـو الخلقـي للفـرد وان أي خلـل فـي عمليـة 
تكوينـه والتـي تبـدأ فـي مرحلـة الطفولــة المبكـرة انمـا تعطـي مؤشـراتها فــي 

عف اســتدخال الزوجــة عنــدما مختلــف انــواع الســلوكيات التــي تظهــر ضــ
كانـــت طفلـــة لقـــيم والـــديها ســـواء كـــان هـــذا االســـتدخال بطريقـــة الـــتقمص 

  (التحليل النفسي) ، أو بطريقة التوحد (السلوكية) .
العامـــل الثـــاني / علـــى وفـــق العامـــل االول (الضـــمير) ، فـــان الظـــروف  •

ـــة التـــي عـــانى منهـــا المجتمـــع العراقـــي ، قـــد  ـــة بـــالحروب المتتالي المتمثل



لدت فرقًا واضـحًا للعوامـل المهيئـة والمغذيـة والداعمـة لتكـوين الضـمير و 
ولنمـو خلقـي سـليم لـدى اطفالــه ، فحالـة فقـدان االب بقيـت متكـررة علــى 
المشــــهد العراقــــي لعقــــود مــــن الســــنين ، وبقيــــت عمليــــة تشــــكل الضــــمير 
عمليـــة حرجـــة وهفواتهـــا واضـــحة ، فضـــًال عـــن ان تفصـــيالتها ضـــبابية 

ـــة التـــي فقـــدت ابيهـــا وغيـــر واضـــحة أو م فهومـــة وخاصـــة بالنســـبة للطفل
وعاشــت امــا مــع ام ارملــة تعــاني مــن ازمــات العــيش وصــراعات الحيــاة 
النفسـية واالجتماعيـة أو مـع ام تزوجــت برجـل اخـر ومــا لهـذا االمـر مــن 
انعكاســات ســلبية علــى هــذه الطفلــة والطفــالت اللــواتي عشــن مثــل هــذه 

) ٩/٤/٢٠٠٣عــد تــاريخ (الظــروف ، علــى ان الظــروف التــي حصــلت ب
قـــد فاقمـــت مـــن هـــذه الحـــاالت بـــل واعطـــت مؤشـــرات اكثـــر خطـــورة ممـــا 

 كانت عليه .

  
هكــذا طفلــة عنــدما تنضــج وتصــبح زوجــة فــان الرقيــب الــذي يحكــم ســلوكياتها 
والنابع مـن ضـبط الـذات لـديها هـذا الضـبط الـذي يسـتوعب حيثيـات الضـمير والـذات 

الكافية التي تحكم سلوكياتها أو تسـيطر عليهـا ، ولـذلك المثالية لديها ال يتمتع بالقوة 
ـــأتي ســـلوكها المتمثـــل بخيانـــة زوجهـــا لضـــعف الضـــمير الـــذي ال يؤنبهـــا ولضـــعف  ي

  الذات المثالية التي لم تتمكن من ضبط سلوكياتها الخلقية .
حصـــلت الفقـــرة (احبـــاط الحاجـــة الـــى الحـــب وعـــدم االشـــباع العـــاطفي) علـــى  ثانيـــًا :

  المرتبة الثانية في اسباب الخيانة الزوجية ، وترتبط هذه الفقرة بالعاملين االتيين :
ان الزواج تترتب عليه جملة من النتائج االيجابيـة التـي مـن اهمهـا حصـول المـرأة  -١

اشـــباع أو ارضـــاء لحاجتهـــا الـــى المتزوجـــة علـــى االســـتقرار النفســـي الناشـــئ مـــن 
  الحب وللشعور بالدفء في العالقات الحميمية مع زوجها .

ان هــذا الحــب الرومانســي يحتــوي ضــمنًا علــى اشــباع لواحــدة مــن اهــم الحاجــات  -٢
الفســـيولوجية وهـــي الحاجـــة الـــى الجـــنس ، والتـــي يعـــد الـــزواج المنفـــذ الوحيـــد الـــذي 

انين الشـرعية واالعـراف االجتماعيـة ينظم التعبير عن هذه الحاجة بما يرضي القو 
 لممارسة هذه الحاجة .



وبحســب نظريــة (ماســلو) فــي الحاجــات ، فــان عجــز الــزوج عــن ارضــاء حاجــة   
زوجتــه للحــب ، وعــدم امتالكــه لمهــارات االتصــال والتواصــل العــاطفي مــع زوجتــه قــد 

تبحــث يعمــل علــى ابعــاد المســافة العاطفيــة بينــه وبينهــا ، وتكــون النتيجــة هــي فــي ان 
ـــة  ـــديل للتعـــويض ، وهـــذا التعـــويض قـــد يكـــون بإحـــدى ســـلوكيات الخيان الزوجـــة عـــن ب

  الزوجية .
ـــًا : احتلـــت الفقـــرة (العـــوز المـــادي وســـوء االحـــوال المعيشـــية) المرتبـــة الثالثـــة فـــي  ثالث

  اسباب الخيانة الزوجية ، ويرتبط هذا السبب بالعوامل االتية :
لزوجـة معـه قـد يعمـل علـى اثـارة سـخطها فقر الـزوج والعـوز المـادي الـذي تعيشـه ا -١

  وعدم رضاها عنه وشيئًا فشيئًا النفور منه .
بطالـة الــزوج وجلوسـه بــدون عمـل قــد يعمــل علـى ان تنظــر الزوجـة لزوجهــا بنظــرة  -٢

دونيــة وبضــعف فــي تقــديرها واحترامهــا لذاتــه وبانــه غيــر جــدير بهــا ولــم يكــن الئقــًا 
 لها .

  
 –ي ، فـــــان اســـــتقرار الحيـــــاة الزوجيـــــة وعلـــــى وفـــــق نظريـــــة التبـــــادل االجتمـــــاع  

والعاطفيـة بــين الــزوجين انمــا يكــون مرهـون بــالمردود المــادي أو المعنــوي الــذي يحصــل 
عليها الزوجان من هذه العالقة ، واذ ان المرأة التي تعيش حياة زوجية تعلـو فيهـا كفـة 

زوجهــا لــم الخســارة علــى كفــة الــربح ، فــان هكــذا امــرأة تجــد ان ســلوكياتها العاطفيــة مــع 
توصلها الى الربح الذي يجب ان يكون من عالقتها معه وهي لذلك تبحث عن عالقـة 
تضــمن لهــا هــذه االربــاح ، وتكــون النتيجــة فــي الخيانــة الزوجيــة ، ومــا حــاالت المــرأة 

  البغي (بائعة الهوى) إال احد امثلتها .
قـرة التفكـك االسـري ، ) وهـي ف٤تمثل السبب الرابع للخيانة الزوجيـة فـي الفقـرة ( رابعًا :

  اذ ترتبط هذه الفقرة بالعوامل االتية :
  غياب الزوج عن زوجته لفترات طويلة اما بسبب العمل أو الدراسة . -١
 ارتكاب الزوج لفعل الخيانة الزوجية يدفع الزوجة لالنتقام منه بسلوك مماثل. -٢

  



لــه ،  ان هــذين العــاملين يمــثالن فــي ذات الوقــت ســببًا للتفكــك االســري ونتيجــة  
فغيــاب الــزوج عــن بيتــه وزوجتــه ولفتــرات طويلــة يعمــل علــى اضــعاف الــروابط االســرية 
بــين افــراد العائلــة بصــورة عامــة كمــا وانــه يقلــل مــن درجــة الحــب الواقعــة بــين الــزوجين 
بصورة خاصة (البعيد عن العين بعيد عن القلب) ، وزوجة يغيب عنها زوجهـا الشـهر 

تتـــورط فـــي ســـلوكيات ال معياريـــة وهـــي ســـلوكيات  أو لســـنوات يفســـح المجـــال لهـــا الن
الخيانـــة الزوجيـــة فضـــًال عـــن ذلـــك ، ومـــن مؤشـــرات التفكـــك االســـري ، ان الـــزوج يقـــدم 
على خيانة زوجته ليس لمرة واحدة وانما لعدة مرات وقد ال تظهر الزوجـة علمهـا بـذلك 

عـل واحـدًا مـن هـذه ، اال انها تتخذ موقفًا وتتبنى عددًا من السلوكيات لالنتقـام منـه ، ول
  السلوكيات هو سلوك الخيانة الزوجية .

حصــلت الفقــرة (ســوء التوافــق الزواجــي) علــى المرتبــة الخامســة فــي اســباب  خامســًا :
خيانـــة الزوجـــة لزوجهـــا ، وعلـــى وفـــق النظريـــات التـــي تـــم عرضـــها ، فـــان هنـــاك عـــدة 

  عوامل ترتبط بهذا السبب ، منها :
فعندما يكـون الـزوج اكبـر مـن الزوجـة بفـارق  فارق العمر بين الزوجة والزوج ، -١

ــــ( ـــًا ال ـــر قـــد يتجـــاوز احيان ) عـــام ، فـــان هـــذا الفـــارق يكـــون هـــو ٢٥عمـــري كبي
  المسؤول عن حالة عدم التوافق والتناغم في العالقة الزوجية بينهما .

الثقــافي ، فمــن المالحــظ االن ان خــوف الفتــاة  –اخــتالف المســتوى التعليمــي  -٢
الــى القبــول بــالزواج ممــن هــو ادنــى منهــا فــي المســتوى مــن العنوســة ادى بهــا 

والتأهيـــــــل العلمـــــــي ، حتـــــــى وصـــــــل الحـــــــد الـــــــى ان الكثيـــــــر مـــــــن الخريجـــــــات 
االكاديميــــــات قــــــد ارتــــــبطن باشــــــخاص ال يحملــــــون الشــــــهادة الثانويــــــة ، وهــــــذا 
االخــــتالف ينســــحب فــــي تــــأثيره علــــى كــــل تفاصــــيل العالقــــة الزوجيــــة وكــــذلك 

دراك واخــتالف فــي تقيــيم االمــور واخــتالف االســرية ، فهنــاك اخــتالف فــي اال
فــي طرائــق تحقيــق االهــداف فضــًال عــن االخــتالف فــي تربيــة االوالد وتنشــئتهم 

 االجتماعية .

عمــل الزوجــة واســتقاللها االقتصــادي ادى الــى تــوتر فــي موقــع ومكانــة الــزوج  -٣
فــي اســرته وفــي عالقتــه العاطفيــة مــع زوجتــه ، فمشــكالت العمــل قــد تنقــل الــى 

اجتمـاعي ،  –وهذه المشكالت قد تجعل الزوجة في حالة صراع نفسـي البيت 



بـــين متطلبــــات دورهـــا المهنــــي ومتطلبـــات دورهــــا كونهـــا الزوجــــة واالم ، وهــــذا 
 الصراع هو من اهم مؤشرات سوء التوافق الزوجي .

وســائل االعــالم ، ان مــا تبثــه وســائل االعــالم المتمثلــة بــالبرامج والمسلســالت  -٤
ة ، وغيرهـــا مـــن وســـائل االتصـــال االجتمـــاعي المتـــوفرة علـــى واالفـــالم الفضـــائي

ـــوث  ـــة ولتثقيـــف غريـــب ومـــريض ومشـــوه ومل شـــبكات النـــت ، قـــد روجـــت لثقاف
لتفكيــر الشــباب والشــابات عــن العالقــة الزوجيــة وعــن الــزوج علــى انــه الرجــل 
الوسيم ، الغني ، االنيق ، همـه الوحيـد العـيش فـي ازمـة المشـاعر الرومانسـية 

قع الحـال هـو لـيس كـذلك ، فـالزوج قـد يكـون رجـل عـادي ، يلـبس ، على ان و 
بطريقة عادية ويأكل بطريقة عادية لـه مشـكالته العمليـة والمهنيـة واالجتماعيـة 
، وعندما تصـطدم الزوجـة بهـذا الواقـع فانهـا تعـيش واحـدًا مـن اهـم وابـرز سـوء 

 التوافق الزوجي وهو صدمة فارس االحالم .

ذكـــرت ، يبـــرز لنـــا تفســـير نظريـــة الـــدور لحـــاالت ســـوء وعلـــى وفـــق العوامـــل التـــي 
التوافق الزواجي والتي هي احد االسـباب الرئيسـة لخيانـة الزوجـة لزوجهـا ، فعوامـل 

والتأهيل العلمي ، وعمـل الزوجـة ، ووسـائل  –[العمر ، واختالف المستوى الثقافي 
ة والتــي االعــالم] كلهــا تتســق مــع مفهــوم توقعــات الــدور الــذي طرحتــه هــذه النظريــ

ـــذي يصـــيب الزوجـــة عنـــدما تكتشـــف ان توقعاتهـــا عـــن فـــارس  تبـــين ان االحبـــاط ال
االحالم وعن الحياة الزوجية قد بـاءت بالفشـل واالخفـاق ، هـو الـذي يجعلهـا تشـعر 
بالحزن وبالتعاسة الزوجية وهو الذي يوصـلها الـى حـاالت سـوء التوافـق الزواجـي ، 

بـديل اخـر يرضـي توقعاتهـا عـن الحيـاة هذه الحاالت التي تدفعها نحـو البحـث عـن 
الزوجية ، وبالتالي تكون النتيجة هي التـورط فـي احـدى سـلوكيات الخيانـة الزوجيـة 

.  
العالقات العاطفية التي مرت بها الزوجة مع رجل اخر قبـل الـزواج ، ان هـذه  -٥

العالقــات تشــكل عائقـــًا امــام محــاوالت التوافـــق الزواجــي مــن قبـــل الزوجــة مـــع 
ل هــــذه المحـــاوالت يعمــــل علـــى ازديـــاد الفجــــوة العاطفيـــة وذلــــك زوجهـــا ، وفشـــ

  للمقارنات التي تعقدها الزوجة مع حبيبها االول .
  



جــاءت الفقــرة (فقــدان الشــعور بــاالمن النفســي وعــدم الشــعور بتقــدير الــذات)  سادســًا :
  بالمرتبة السادسة في اسباب الخيانة الزوجية ، ويرتبط هذا السبب بالعوامل االتية:

ســاءة النفســية واســتعمال العنــف ضــد الزوجــة ، فســواء كانــت هــذه االســاءة اال -١
  بدنية ، أو لفظية انما تعمل على نفور الزوجة من زوجها واحيانًا الى كرهه .

التهديــد المســتمر مــن قبــل الــزوج باالنفصــال عــن الزوجــة أو بتطليقهــا أو حتــى  -٢
 بالزواج من اخرى .

عمل تقوم بـه سـواء كـان هـذا العمـل فـي االستخفاف بجهودها وعدم تثمين أي  -٣
 اطار حياتها الزوجية معه أو في اطار حياتها االسرية مع افراد عائلتها.

  
ان جميـع هــذه العوامــل تعمـل علــى ان تفقــد الزوجـة الشــعور باالســتقرار النفســي   

فـــي عالقتهـــا وحياتهـــا معـــه ، والشـــعور بعـــدم االســـتقرار النفســـي يثيـــر وال شـــك حـــاالت 
حاالت عدم االتزان االنفعـالي ، والـذي تترتـب عليـه الكثيـر مـن السـلوكيات متعددة من 

  غير المنطقية وغير المعيارية ، والتي قد تكون واحدة منها سلوك الخيانة الزوجية .
احتلت الفقرة (االختالط مع الرجال في العمل أو في الدراسة) المرتبة االخيـرة  سابعًا :

لكثير مــن البــاحثين يعــزون انتشــار ســلوكيات الخيانــة فــي اســباب الخيانــة الزوجيــة ، فــا
الزوجية في العصر الراهن للفترات الطويلة التـي تقضـيها الزوجـة مـع الرجـال االخـرين 
ســـواء كـــان ذلـــك فـــي مجـــال دراســـتها أو عملهـــا ، اذ ان هـــذا االخـــتالط يـــوفر وســـائل 

تهــا المختلفــة لالتصــال االجتمــاعي ولتبــادل الحــديث وللكشــف عــن معانــاة الحيــاة وازما
وتمهد الطريق لكشف الذات من طرف الزوجة والطرف االخر ، وهذا التبادل قـد يجـر 
الزوجـــة الـــى خـــوض فـــي تفصـــيالت عـــن عالقتهـــا العاطفيـــة مـــع زوجهـــا وعـــن حياتهـــا 
االســـرية ، وشـــيئًا فشـــيئًا تصـــبح هـــذه التفصـــيالت هـــي المنفـــذ للخيانـــة الزوجيـــة ، فهـــي 

  طويلة عن زوجها وعن بيتها. تتزامن مع غياب الزوجة ولساعات
لغرض تعرف اشكال الخيانة الزوجة (من طرف الزوجة لزوجهـا) مـن  الهدف الثاني :

وجهــة نظــر المحاميــات والباحثــات االجتماعيــات ، اســتخدم الــوزن المئــوي لبيــان اكثــر 
  ) يبين ذلك .٢االشكال ممارسة ، والجدول (

  )٢جدول (



  اشكال الخيانة الزوجية

  الوزن المئوي  الوسط المرجح  الخيانة الزوجيةاشكال   ت
  ٨٧.٥  ١.٧٥٢  المعاشرة (الجنسية)  ١
  ٨٥  ١.٧٠٣  رسائل غرامية عبر جهاز الموبايل  ٢

٣  
تعارف وتبادل عبر وسائل االتصال 
  االجتماعي االلكتروني (االنترنيت)

٨٤.٢  ١.٦٨٥  

٤  
اللقاءات والمواعدة في االماكن 

  . الترفيهية أو المطاعم وغيرها
٨٢.٥  ١.٦٥١  

  
  ) يتبن االتي :٢من الجدول (

حصلت المعاشرة (الجنسية) على المرتبة االولى لكونها الشـكل االكثـر ممارسـة  –اوًال 
للخيانة الزوجية ، وهذا الشكل يتفق مع السبب االول لخيانـة الزوجـة لزوجهـا والمتعلـق 
بـــ(ضعف الضــمير وخلــل فــي النمــو الخلقــي) ، فعنــدما يضــعف ضــمير الزوجــة وينعــدم 

ا تصـبح مسـألة العبـث بقدسـية العالقـة الزوجيـة الرقيب المتمثل في الـذات المثاليـة لـديه
ـــى معاشـــرتها واختـــراق  مســـألة عاديـــة بالنســـبة لهـــا ، وان رجـــًال غيـــر زوجهـــا يعمـــل عل
جسدها ال يشكل بالنسبة لضميرها انتهاكًا لقيمة هـي شـرعية واخالقيـة وقانونيـة فـي آن 

  واحد .
جهـاز (الموبايـل) المرتبـة مثلت الرسـائل الغراميـة الصـادرة وكـذلك الـواردة عبـر  –ثانيًا 

الثانية في االشكال االكثر ممارسة للخيانة الزوجية ، ويبدو ان هذا الشكل يتفـق تمامـًا 
مـــع الســـبب الثـــاني للخيانـــة الزوجيـــة والمتمثـــل فـــي (احبـــاط الحاجـــة الـــى الحـــب وعـــدم 
االشـــباع العـــاطفي) ، فالزوجـــة التـــي تعـــاني مـــن الحرمـــان العـــاطفي قـــد تجـــد فـــي هـــذه 

منفــذًا لالشــباع العــاطفي كونهــا امــرأة ال تختلــف عــن مثيالتهــا تجــد مــن يعبــر  الرســائل
عن اعجابه بها وحبه لها ، حتى تصل الى حد الشغف واللهفة الى تلقـي هكـذا رسـائل 
عبــر جهازهــا ومــن ثــم الوصــول الــى حالــة الــرد عليهــا بمثلهــا أو بدافعيــة عاطفيــة اقــوى 

  منها .



تبـــادل االجتمـــاعي عبـــر (النـــت) بالمرتبـــة الثالثـــة ، جـــاءت اشـــكال التعـــارف وال –ثالثـــًا 
وذلك الن هذا الشكل قـد يكـون متاحـًا فـي البيـوت التـي لهـا القـدرة الماديـة علـى اقتنائـه 
فضـًال عــن انــه يتطلــب مسـتوى تعليمــي معــين للتعامــل بـه ، علــى ان هــذا الشــكل وكمــا 

الخيانــة الزوجيــة  يشــير اليــه البــاحثون الغــرب يعــد مــن اهــم االشــكال الرئيســة فــي كشــف
وبقطبيها : خيانة الزوجة لزوجهـا وخيانـة الـزوج لزوجتـه ، وبحسـب بيانـات هـذا البحـث 
، فـــــان هـــــذا الشـــــكل ينتشـــــر بـــــين الطالبـــــات الجامعيـــــات وماتتيحـــــه وســـــائل االتصـــــال 
االجتمــاعي مــن تواصــل ودردشــة ، .. الــخ يجــرهن الــى الخــوض فــي تفاصــيل عالقــات 

م الذي كن يتوقعن ان يـرتبطن بـه ، وهـذا يـرتبط تمامـًا غرامية ، توهمهن بفارس االحال
بالسبب الخامس من اسباب الخيانة الزوجية والمتعلق بسوء التوافق الزواجـي ، وجميـع 
العوامل المرتبطة بـه والسـيما عوامـل االنفتـاح علـى الثقافـات الغربيـة ومـا تشـبه البـرامج 

اء القيمـــي المـــنظم للعالقـــات الفضـــائية والمسلســـالت المدبلجـــة مـــن هـــدم وتحطـــيم البنـــ
  االجتماعية ومنها الزوجية بين الرجل والمرأة .

حصلت اللقاءات والمواعيد الغرامية في االماكن الترفيهيـة والمطـاعم واالسـواق  –رابعًا 
علـــى الشـــكل الرابـــع واالخيـــر مـــن اشـــكال الخيانـــة الزوجيـــة ، وقـــد اشـــارت بيانـــات هـــذا 

ن الزوجــات اللــواتي يعشــن ظــروف وحــاالت مــن البحــث الــى ان هــذا الشــكل ينتشــر بــي
حــاالت التفكــك االســري وانهــن يلجــأن الــى هــذه الســلوكيات المعبــرة عــن انحــرافهن عــن 
المعـــايير الســـائدة فـــي هـــذا المجتمـــع النهـــن ال يشـــعرن بـــدفء العالقـــة الزوجيـــة وبـــروح 

ء التماسك االسري اما بسبب غياب الزوج المتواصل أو بسبب هجره لهـا أو بسـبب سـو 
معاملتــه لهــا ولــذلك تصــبح هــذه الســلوكيات وكأنهــا رد فعــل (انتقاميــة) لشــعورها بــالغبن 

  والظلم الواقع عليها من قبل زوجها واسرتها .
  

  االستنتاجات :
ان اسباب الخيانة الزوجية متعددة وتأخذ اشكال مختلفة ، وهـذه االسـباب انمـا  -١

الماديــة فــي الثقافــة التــي تعكــس ضــعف القــيم المعنويــة والروحيــة وتغلــب القــيم 
تعيشــها ، فالتقــدم التقنــي ، ونظــام العولمــة ، والتكنولوجيــا الحديثــة قــد ســاعدت 

  عليها بل عملت على تعدد اشكالها .



ان عرض هذه االسباب على شكل نقاط متسلسلة ال يعني انهـا تعمـل أو انهـا  -٢
عض جاءت منفصلة بل هي في واقع الحال متداخلة ومتكاملة بعضـها مـع الـب

االخر ، فالفقر ال يدفع بالزوجة الـى خيانـة زوجهـا مـالم تحمـل ضـميرًا ضـعيفًا 
، وســفر الرجــل وغيابــه ال يعــد مبــررًا كافيــًا لخيانــة زوجتــه لــه لــو كانــت تحمــل 

 قيمة متأصلة في ذاتها عن قدسية العالقة الزوجية وهكذا لبقية االسباب .

لفرديــة والجمعيــة ، وبكــل ان المجتمــع بكــل مؤسســاته بتحمــل مشــكالت افــراده ا -٣
انواعها سواء كانت هذه المشكالت اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو ثقافية 
، فاالســـتقرار النفســـي للفـــرد وتكامـــل النظـــام القيمـــي للجماعـــة والتصـــرف علـــى 
وفــق المعــايير االجتماعيــة وعــدم االنحــراف عنهــا ، كــل ذلــك مرهــون بظــروف 

ًا ، وامنيـًا ، واقتصـاديًا فالتماسـك االجتمـاعي مجتمعية مسـتقرة ثقافيـًا ، وسياسـي
 انعكاس للتماسك االسري والعكس صحيح .

  
  التوصيات :

حــث االســرة عبـــر وســائل االعـــالم المختلفــة علـــى تقويــة الـــواعز الــديني الـــذي  -١
يحكم نمو سليم لضمير الفرد ، اذ البـد مـن ان تربـى الفتيـات الصـغيرات علـى 

ي حياتهن االجتماعية العامة وحيـاتهن الزوجيـة القيم االخالقية التي تسندهن ف
  الخاصة .

البد من فتح مراكز لتوعية المرأة ولالرشاد االسري الذي يعمل علـى اسـتيعاب  -٢
 مشكالتهن االسرية ووضع الحلول المقترحة لهن في مجال التوافق الزواجي .

ـــة هـــي انعكـــاس لمشـــكالت اقتصـــادية قـــد تعـــاني منهـــا  -٣ ـــة الزوجي مشـــكلة الخيان
وجــــة لــــذلك البــــد مــــن التحــــرك باتجــــاه ايجــــاد حلــــول جــــادة لرفــــع المســــتوى الز 

االقتصــادي للمتــزوجين ، وحــل مشــكلة البطالــة بتــوفير فــرص العمــل المختلفــة 
 خاصة للمتزوجين .

توعيــــة االزواج بــــدورهم الكبيــــر والــــرئيس فــــي هــــذه المشــــكلة ، فــــالزوج يتحمــــل  -٤
ه عـــــن زوجتـــــه ، أو االحبـــــاط العـــــاطفي أو ســـــوء المعاشـــــرة الزوجيـــــة أو غيابـــــ

اشـــعارها بالدونيـــة وباالحبـــاط وبعـــدم تقـــدير الـــذات ، أو بعـــدم الحـــرص عليهـــا 



وتركها بدون اهتمام ، هذه التوعية تتحملها كـل مؤسسـات التنشـئة االجتماعيـة 
 ابتداءًا باالسرة وانتهاًء بوسائل الخطاب الجماهيري .

  
  املقرتحات :

الزوجـة لزوجهـا بـين النسـاء المتعلمـات اجراء دراسة موازنة عـن اسـباب خيانـة  -١
  واالميات .

اجــراء دراســة موازنــة بــين اســباب خيانــة الزوجــة لزوجهــا واســباب خيانــة الــزوج  -٢
 لزوجته .
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) : مشــــكالت التوافــــق الزواجــــي لــــدى االســــرة الســــعودية ١٩٩٩الحنفــــي ، نــــوال ( -١

خــــالل الســــنوات الخمــــس االولــــى للــــزواج فــــي ضــــوء بعــــض المتغيــــرات (رســــالة 
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  القاهرة .

) : حيويــــة الضــــمير واالنصــــاف ٢٠٠٥الســــلطاني ، سوســــن عبــــد علــــي كــــاظم ( -٣
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  )١ملحق (

  استبانة اسباب الطالق من وجهة نظر الباحثات االجتماعيات

  
  عزيزتي الباحثة االجتماعية 

  تحية طيبة ..
امامــك مجموعــة مــن االســباب التــي تــدفع الــزوجين لالنفصــال ، يرجــى ترتيــب   

) لكــل ســبب ٥-١وذلــك بوضــع تسلســل يبــدأ مــن الــرقم (هــذه االســباب بحســب اهميتهــا 
  من هذه االسباب :

  االسباب :



  الخيانة الزوجية . -١
 االساءة واستخدام العنف ضد الزوجة . -٢

 دخول الزوج للسجن الرتكابه جنحة ما . -٣

 تدخل االهل في خصوصيات الزوجين . -٤

 تدهور الحالة االقتصادية للزوج . -٥

  
  

  

  

  

  شكرًا لتعاونك معنا

  الباحثان

  
  
  
  
  

  )٢ملحق (

استبانة اراء افراد عينة البحث عن اسباب الخيانة الزوجية واالشكال السلوكية 

  المعبرة عنها

  
  عزيزتي المحامية 

  عزيزتي الباحثة االجتماعية 
  تحية طيبة ..

  الغراض خاصة بالبحث العلمي يرجى التفضل باالجابة عن االسئلة االتية:  
  لخيانة زوجها ؟ ) ما االسباب التي تدفع الزوجة١



١.  
٢.  
٣.  
٤.  
٥.  
٦.  
  ) ما االشكال (المظاهر) التي تتورط فيها الزوجة في خيانة زوجها ؟٢
١.  
٢.  
٣.  
٤.  
٥.  
٦.  
  
  

    
    

 


