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 شكر وعرفان 

 

وانطبلقًا من قول ووضع الّممسات األخيرة فييا_  ىذه الدراسة بإتمام _ عمي  تعالى _اهلل بعد أن من  
شكر والعرفان إلى أتقدم بجزيل ال _:"من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"-وسمم صمى اهلل عميو–الرسول 
الدكتور )نبيل الجندي( الذي تفضل مشكورًا باإلشراف عمى رسالتي ومنحني من وقتو وعممو  أستاذي

وكان سندًا وعونًا لي في جميع خطواتي نحو إنجاز ىذه الرسالة المتواضعة، راجيو من اهلل أن يطيل 
 في عمره ليظل شمعة مضاءة في سماء العمم. 

امعة القدس العريقة وأخص بالذكر كمية الدراسات العميا عمى منحي ىذه الفرصة كما وأتقدم بالشكر لج
 الستكمال مسيرتي العممية. 

وأتقدم بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الكرام، عمى تفضميم بمناقشة ىذه الرسالة، وما 
ثرائيا بآرائيم القيمة.   بذلوه من جيد في مراجعتيا وتدقيقيا، وا 

 

قدم بالشكر إلى كل من قدم لي المساعدة والتشجيع إلنجاز ىذه الرسالة، وجزاىم اهلل عني خير وأت
 الجزاء.... أشكرىم جميعًا وأتمنى من اهلل عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتيم.
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 ممخص الرسالة: 

نفسي لدى عينة من التعرف عمى الخرس الزوجي وعبلقتو بالتوافق الالحالية إلى ىدفت ىذه الدراسة 
 ما باختبلف بعض المتغيراتمتوسطات كل منيمدى وجود فروق بين ة و في الضفة الغربي األزواج

( أسرة من 300، وتكونت عينة الدراسة من )لسكن ومدة الزواج والمؤىل العمميكالجنس ومكان ا
طقة )منطقة ( زوج من كل من100( أسرة، حيث تم اختيار )715.293مجتمع الدراسة المكون من )

منطقة جنوب الضفة الغربية( من األزواج و منطقة وسط الضفة الغربية، و شمال الضفة الغربية، 
 . وائية البسيطةالعينة العش وتم اختيارىم من عينة الدراسة بطريقة الفمسطينيين،

المنيج الوصفي وىو المنيج الذي ييدف إلى وصف خصائص الظاىرة وجمع  استخدمت الباحثة
م طبيعة وأىداف الدراسات االجتماعية معتمدًا ئألنو يبل عنيا، فقد تم استخدام ىذا المنيج معمومات

عمى أسموب الدراسة الميدانية في جمع المعمومات، ليفي بأغراضيا ويحقق أىدافيا واختبار صحة 
ساسية أسئمتيا وتفسير نتائجيا، وتكونت االستبانة من ثبلثة أقسام تضمن القسم األول المعمومات األ

مثل الجنس ومكان السكن، ومدة الزواج، والمؤىل العممي، في حين تضمن القسم الثاني مقياس الخرس 
( 40( فقرة، وتضمن القسم الثالث مقياس التوافق النفسي والذي تكون من )36الزوجي والمكون من )

 فقرة. 

 0.72ت قيمة ىذا المعامل  تم حساب الثبات  لمقياس التوافق النفسي بطريقة كرونباخ الفا وقد بمغ
 وىي قيمة مرتفعة كما تم حساب االتساق الداخمي لممقياس.

من (، وذلك spssاستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )تّم ومن أجل معالجة البيانات، 
 .المعالجات اإلحصائية المبلئمة خبلل

 شيرت ( وىي  قيمة مرتفعو وقد69.81النفسي )الدراسة أن المتوسط الحسابي لمقياس التوافق  أظيرت 
أما فيما يتعمق بالخرس الزوجي قد بمغ المتوسط  النفسي لدى األزواج عاليةإلى أن درجات التوافق 

لفمسطيني وىذه ( وىي قيمة تدل عمى وجود ظاىره الخرس الزوجي في المجتمع ا58.58الحسابي )
 ج لدراسة واإلقصاء حوليا. أن ىذه الظاىرة تحتا إلى شيرالنسبة عالية وت

  



  ث
 

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الخرس الزوجي لدى عينة من 
األزواج في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس ) ذكر، أنثى( ولصالح اإلناث حيث كان المتوسط 

ن األزواج لدييم خرس زوجي ( وىذا يدل عمى أ55.13( بينما لمذكور )62.07الحسابي لئلناث )
 أعمى كما تراه الزوجات من خبلل االستجابة عمى المقياس. 

وأظيرت نتائج الدراسة أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الخرس الزوجي لدى عينة من 
لغربية، األزواج في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن )شمال الضفة الغربية، وسط الضفة ا

 درجات الخرس الزوجي لم تختمف باختبلف مكان السكن.  ن  إالضفة الغربية( أي جنوب 

وبينت نتائج الدراسة أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الخرس الزوجي لدى عينة من األزواج 
 ن  إ( سنوات( أي 5أكثر من ) ( سنوات،5-2( فأقل، )2)الغربية تعزى لمتغير مدة الزواج في الضفة 

 ات الخرس الزوجي لم تختمف باختبلف مدة الزواج. درج

فروق ذات داللة إحصائية في الخرس الزوجي لدى عينة من  شارت نتائج الدراسة أنو توجدكما أ
موم أو بكالوريوس، األزواج في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤىل العممي ) توجييي فما دون، دب

  (. دراسات عميا

إلى أنو ال توجد عبلقة ارتباطيو بين الخرس الزوجي والتوافق النفسي، ومن وتوصمت نتائج الدراسة 
ا يشير إلى ( مم0.60-أجل ذلك قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون حيث بمغت قيمتو )

وعمية قبول الفرضية البديمة توجد عبلقة ارتباطيو بين الخرس الزوجي  رفض الفرضية الصفرية،
كمما زاد ف ؛كانت ىذه العبلقة عكسية  دى عينة من األزواج في الضفة الغربية وقدوالتوافق النفسي ل

 الخرس الزوجي قل التوافق النفسي. 

لى ضرورة التنبو إلى  وأوصت الّدراسة بضرورة مواجية الظاىرة عبر مجموعة من اإلجراءات، وا 
 .ق العاطفيموضوع الخرس الّزوجي ألنو يؤّدي إلى تفكك األسرة، ويقود إلى الّطبل
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Abstract:   

This study aimed at identifying spousal silence and its relation to psychological adjustment 

in a sample of spouses from the West Bank, and the differences in their means depending 

on certain quantitative variables such as gender , place of residence, duration of marriage, 

and qualification. Sample of  The study consisted of (300) families chosen from the 

randomly population that consisted of (715.293) families where (100) spouses were 

selected from different Palestinian area (North of West Bank, Middle of West Bank, and 

South of West Bank).   

The study followed the descriptive approach that aims at describing the features of the 

phenomenon and collecting relevant data. The approach was used since it suits the nature 

and aims of social studies depending on the field study technique in collecting data to 

fulfill its objectives, achieve its aims, test the validity of its questions, and interpret its 

results. The questionnaire consisted of three sections. The first  investigated basic 

information such as gender , place of residence, and duration of marriage, and 

qualification. However, the second section consisted of spousal silence scale that consisted 

of 36 items. As for the third section, it includes psychological compatibility scale that 

consists of 40 items.  

Reliability of psychological compatibility scale was calculated using Cronbach Alfa, and 

the coefficient value was 72.2 which is a high value. In addition, the internal consistency 

was also calculated.  

For the purpose of processing the data, SPSS program was used. The  results of the study 

results showed that, the means of the psychological adjustment scale was 69.81 which is a 

high value probably indicating that the degrees of spousal psychological adjustment were 

high and acceptable. Concerning the spousal silence, the arithmetic average reached 58.58: 

a value that indicates the existence of spousal silence in the Palestinian society. This is a 

high value that indicates the importance of further investigation of such phenomenon.  
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The results also showed statistical differences in the spousal silence in the sample of 

spouses in the West- Bank that might be attributed to the gender variable (male, female), 

and in favor of females. The means for females  was 62.07 while it was 55.13 for males. 

This indicated that husbands have spousal silence higher than that perceived by wives 

through responding to this scale. 

The results also showed statistical differences in the spousal silence in the sample of 

spouses in the West- Bank that might be attributed to the variable of place of residence 

(North, Middle, or South of West Bank). This means that, the degrees of spousal silence 

showed no significant difference for this variable.   

The result also showed no  significance differences in spousal silence for the sample of 

spouses in the West Bank attributed to the variable of duration of marriage (2) or below, 

(2-5) years, and more than 5 years. This means that the degrees of spousal silence were not 

significance for the variable of  in the duration of marriage.  

The results if the study  also showed no significance  differences in the spousal silence in 

the sample of spouses in the West Bank that might be attributed to the variable of academic 

qualification (Tawjihi or below, Diploma or BA, higher studies). This means that the 

degrees of spousal is not affected by the variable of qualification.  

Movement The results  of the study concluded that, there no correlation between spousal 

silence and psychological compatibility. For this purpose the researcher calculated Pearson 

Correlation Coefficient which it reached 0.60- while the statistical significance was 0.001 

which is a statistically significant value, the matter that indicates the rejection of zero 

theory. Also; there was no correlation relation between spousal silence and psychological 

compatibility for the sample of spouses in the West- Bank, therefore; the we accept the 

hypothesis: a correlation between the spousal silence and psychological compatibility for 

the sample of spouses in the West Bank and this relation was reversible, when the spousal 

silence increases, the psychological adjustment decreases. 

The study recommended the need to confront the phenomenon across a range of 

procedures, and the need to pay attention to the subject of the mute doubles because it 

leads to the disintegration of the family, and lead to emotional divorce. 
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   الفصل الول

 

  مشكمة الدراسة وأىدافيا

 :المقدمة 1.1

والزوجات بعد مضي فترة عمى الزواج، وىذا ال يعني   من األزواج اً الخرس الزوجي كثير نواجو مشكمة 
الميم ىو أن ال تصبح  أن الزواج في بدايتو ال يمر ببعض المشاكل والخبلفات من آن آلخر، ولكن

زوجي ىو أحد ىذه المشاكل والخبلفات أسموب حياة يومي، والصمت الدائم أو ما يسمى بالخرس ال
 .(masressكما ورد بموقع مصرس ) ؛الحياة الزوجية في فترٍة ما ىالمشاكل التي تمر عم

رغبة والصداقة بين الزوجين ويعد التوافق النفسي من أىم أركان الزواج السعيد، ويرتبط ىذا التوافق بال 
وأسموب الحياة وطرق التعامل النفسي، واالجتماعي، فالدافع الجنسي من أىم الدوافع إلى الزواج، 
ذا  وتحقيق اإلشباع الجنسي بالطرق المناسبة يكفل الصحة النفسية الجيدة وىو غاية الزواج السعيد، وا 

الزواج وتوتر العبلقات الزوجية والعديد من لم يتحقق ذلك تحدث مشكبلت واضطرابات تؤدي إلى فشل 
المشكبلت النفسية واالجتماعية. إن ىذا التوافق يتطمب توثيق العبلقة الحميمة بشكل تدريجي بين 
الزوجين، وال يتمخص فقط في مجرد التقارب أو المتعة الجنسية، بل يشمل كل النواحي النفسية، 

تصادية، والثقافية، والبيولوجية، ومما الشك فيو أن ذلك ال واالجتماعية، والروحية، واالنفعالية واالق
مخطوب، )يتحقق إال بالنضج النفسي واالجتماعي بين الزوجين، باإلضافة إلى عوامل أخرى متعددة

2014). 

: إلى أن ىناك مجموعة من العوامل (masress) ( كما أورده موقع مصرس2012مدحت ) أشار
ختيار، فمكي تقوم منظومة الزواج بشكل جيد، جي، تبدأ من سوء االوث الخرس الزو التي تؤدي إلى حد

يجب أن يقوم االختيار عمى أسس واضحة لكبل الطرفين، وأن يدرك كل منيما أسباب اختياره، فيناك 
ن لم تتزوجو جرد أن شبابًا أظيروا لين بعض االفتيات يتزوجن لم ىتمام أو ألنو غني أو وسيم، وا 

تجد مثمو. وكذلك األمر بالنسبة لمشباب، فيناك من يتعجل باالرتباط لمجرد  ستحصل عميو أخرى، ولن
أن الفتاة جميمة، أو لرغبتو في العبلقة، فيأخذ من الزواج إطارًا شرعيًا ليذه العبلقة التي ال تجوز من 
 دونو، وعندما يمتمك كل طرف من اآلخر ويحصل عمى ما يريده، يتفاجأ بالحياة الواقعية، ويقع كلٌ 
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منيما في صدمة، ألن ما بني عمى باطل فيو باطل، فيبدأ كل طرف يشعر بالضيق والنفور تجاه 
اآلخر، لكن طبيعة المجتمع والتراث تفرض الصمت ىربًا من حدوث المشاكل، ليذا السبب، ولتبلشي 

 .بالخرس الزوجي أو الجدران الحديدية ىتزداد فجوة الصمت، ويحدث ما يسم الحوار،

الزوجي نتيجة الصمت وتخزين المشاعر واألحاسيس وكبتيا، مما قد يؤدي لبلنفجار  يحدث الخرس
الذي يخمق شخصية عدوانية تسمك أسموبًا عنيفًا، وىذا يؤثر عمى األطفال، فقد ينجبون أشخاصًا 

قود معاقين نفسيًا ويفقدون روح التواصل الجيد الناجح، والذي يؤثر مجممو عمى المجتمع، وىذا بدوره ي
 (.2013الغامدي، ) ةمتساؤل حول حل ىذه المشكمل

كان الطرفان  قديماً  (:  masress( كما أورده موقع مصرس )2012لقد بين عبد الفتاح وعمي ) 
يمتزمان الصمت، ويستعينان عمى ذلك بالدين أو بالتقاليد االجتماعية، فيكتفيان بالصمت ويعتادان 

الزوجان بعد الطبلق لمسؤال واالستشارة،  ات، وقد يأتيعميو، وأما اآلن فقد ظيرت مراكز االستشار 
 دور االستشاريين ىو توجيوويكون  ولكن من المفترض مراجعة المراكز عند بداية الشعور بالمشكمة

عطاالزوجين  ومواجية  ،الحديث المباشر عا، وضرورة أن يتباجرعات لتنشيط السعادة لدييم ؤىماوا 
وأن  عن اليفوات والصغائر، غضا الطرفأن ي اوعمييم ،كل طرفالمشكبلت واإلنصات الجيد لشكوى 

فالمرأة بطبيعتيا  ،كل طرف فيم طبيعة اآلخرى ، وعمخر في اىتماماتويحاول كل منيما مشاركة اآل
أنيا تتحدث أكثر من الرجل ألنيا تعبر عن  وقد أظيرت نتائج  بعض الدراساتتحب الحديث، 

 ،الرجل أقل منيا، وتستطيع المرأة أن تتحدث وتفكر معاً  سيتحدث ابينم ،عاطفتيا بالكثير من الكممات
الرغبة في أخذ قسط أن يحترما ا الذكريات السعيدة، و أن يتذكر  اوعمييم ،ولكن الرجل يفكر ثم يتحدث

 .من الراحة

من الرجال يشعرون باالرتياح  (%34): أن (hiamag) ( كما أورده بموقع ىي2013) الدىينمبين 
أثناء  في منيم ال يشعر بذلك، فيما شكمت نسبة ارتياح الزوجات (%13)ر مع زوجاتيم وبعد الحوا

إلى عدم  عدم ارتياح الزوجات أثناء حوارىن مع أزواجين رجعتفقط، وأ( %40)ر مع أزواجين الحوا
بعض األزواج يقمل من شأن الزوجة، وعدم التوافق في األفكار بسبب كما أن التفاىم أثناء الحوار، 

الدىينم ردود أفعال  كما أرجعتعدم فيم المواضيع المطروحة، و لخبلفات المستمرة بين الزوجين، و ا
األزواج بعدم ارتياحيم في الحوارات الزوجية إلى كثرة المتطمبات وعدم وجود حوار من األساس، الذي 
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كثرة لت ما تذمر بعض األزواج من الزوجاينتيي في كثير من األحيان باختبلف وجيات النظر، ك
 .تين والتقميل من قدرات الزوجاطمب

ن بتسمل ايشعر  زوجان: أن ال(masress) ( كما أورده موقع مصرس2013ن )عبلء الدي وضحأو 
الخرس الزوجي إلى عبلقتيما، فبل  ينبغي أن يصاب أي منيما بالذعر، وال يخافا من أن زواجيما 

لباب الذي دخل منو ىذا الخرس، ويحاوال بكل ما يواجو تيديدًا ما، بل عمييما أن يقفا معًا في وجو ا
أوتيا من قوة أن يمنعا تياره من الدخول واإلطاحة بعرش زواجيما وأسرتيما ككل، لكن ليس عمييما 
إىمالو أو االستيانة بو، ألنو في النياية كالداء المميت، قد ينتشر في جسد العبلقة الزوجية، ويتفشى 

بيا وعمى كل زوجين الحظا إصابة حياتيما بالخرس أن يكثفا  يوديفييا ليصيبيا بأضراره أو 
 .جيودىما ليجعبله حالة عابرة ال ظاىرة مستعصية، وعمييما معرفة األسباب التي أدت لذلك

 : أن(masress)موقع مصرس( كما أورده 2013)عبد العزيزلدى فقد أشارت الدراسات المتضمنة 
كثرة المتطمبات التي تمقييا عمى لب الرئيس بيا الزوجة الخرس الزوجي يكون السب من حاالت %(80)

 .كاىل الزوج، لذا فالتجديد يجعمك قادرة عمى إبعاد الحياة الزوجية عن الخرس

 إلى أن الصمت أو (: (facebook( من خبلل موقع الفيس بوك2012) اسات االجتماعيةأشارت الدر 
وامل انييار العبلقة الزوجية بعد عامل عدم الخرس الزوجي يأتي بالمرتبة الثانية كأحد أسباب وع

فقد يكون  ؛في جميع األحوال  مرضيا فيو ليس النساء، الجنسي، وىو يصيب الرجال أكثر منالتوافق 
طبيعيًا لمرجل وحالة عابرة السيما عندما يتعرض لضغوط العمل واألبناء ومتطمبات الحياة فبل مانع أن 

جمام معينة في األسبوع، أما المشكمة فيي عندما تتطور الحالة نفسو لقضاء ساعات استبيخمو الرجل 
فتصبح عادة يومية، بل نمط حياة مستمر بحيث أن مجموع عباراتو لزوجتو ال تتعدى نوع الوجبة التي 

 !.يريدىا

الدراسة بين مفيومي الخرس الزوجي والطبلق العاطفي، حيث أّن كثيرًا من الناس  ىذه فصمتولقد 
صطمحين لنفس المفيوم، ولكن الحقيقة أن الخرس الّزوجي ىو مقدمة لمطبلق العاطفي، يرون أنيما م

ّنيا تدرس مدى انتشار ظاىرة الخرس الزوجي، مما قد يؤشر إمن حيث  تياتستمد الدراسة أىميوبالتالي 
وقد اختارت لمشكبلت أخرى، إلمكانية وضع العبلج المناسب لمظاىرة قبل أن يكون األزواج فريسة 

 وتحميل ىذه المشكمة، من حيث أسبابيا، ودرجة انتشارىا، وتوفير تولباحثة ىذا الموضوع بغرض دراسا
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لمحد من ىذه المشكمة التي يعاني منيا العديد من األزواج  بعض اإلرشادات والحمول إن أمكن،
 .والزوجات

 

 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا 2.1

ك النوع من الصمت الذي ينتاب الحياة األسرية ( حالة الخرس الزوجي بأنيا ذل2014حدد عواد )
ألسباب نفسية خالصة وال يوجد لمعوامل البيولوجية سببا في ذلك، وتنحصر المشكمة بين الزوجين في 

ن االنسجام وتبادل محيط المنزل وداخمو ويسكنون فيو كغرباء ..وتأتي ىذه الحالة بعد سنوات م
ممتيم وتبادليم الحديث مع غيرىم ال يعكس حالة الصمت زواج، ومن الغريب أن مجاالحديث بين األ

لدييم في المنزل ..وىذا ما يشير إلى تناقض كبير بين سموكيم في البيت وخارجو ... وغالبا ما يبلزم 
من اإلناث المواتي غالبا ما يحاولن اقتحام جدار الصمت ويبوء جيدىن بالفشل  أكثرالصمت الذكور 

دة سموك الطرفين ألبسط األمور كتعويض عن حالة االحتراق النفسي ليم. ...وتتزامن العصبية الزائ
وبحكم اختصاص الباحثة باإلرشاد النفسي ونظر لما ليا من احتكاك مباشر مع مشكبلت أسرية وجدت 
من األىمية بمكان تناول ىذه الدراسة لمعرفة العبلقة بين الخرس الزوجي والتوافق النفسي لدى عينة 

ي الضفة الغربية، بغية تشخيص ظاىرة الخرس الزوجي واإلسيام بوضع حمول مناسبة من األزواج ف
الباحثة لم تعثر عمى دراسة واحدة تناولت ىذه الظاىرة رغم أىميتيا . وفي ضوء ما  أنليا ، سيما 

 سبق ستحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيسي اآلتي:

  في الضفة الغربية؟لدى عينة من األزواج  لنفسيىل توجد عبلقة بين الخرس الزوجي والتوافق ا

 وانبثق عن السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية:

  ؟الفمسطينيين والتوافق النفسي عند األزواجالزوجي  واقع الخرسما  (1
الجنس ومكان السكن  متغيرات ي والتوافق النفسي باختبلفىل تختمف درجات الخرس الزوج (2

  ؟عمميال مؤىلومدة الزواج، وال
  ما العبلقة بين الخرس الزوجي والتوافق النفسي لدى أفراد عينة الدراسة؟ (3
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 :فرضيات الدراسة 3.1

 :إلى األدب النظري، صيغت الفرضيات اآلتية الدراسة واستناداً  ةسئمألئلجابة عن 

نة عي بين متوسطات استجابات (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .1
 .عزى لمتغير الجنست والتوافق النفسي الخرس الزوجي األزواج حولمن 

عينة  بين متوسطات استجابات (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .2
  .تعزى لمتغير مكان السكنوالتوافق النفسي  الخرس الزوجياألزواج حول  من
عينة  بين متوسطات استجابات (α≤0.05) توى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس .3

 .تعزى لمتغير مدة الزواج والتوافق النفسي الخرس الزوجياألزواج حول  من
عينة  بين متوسطات استجابات (α≤0.05) ةداللة إحصائية عند مستوى الدالل ال توجد فروق ذات .4

 .مؤىل العمميلتعزى لمتغير ا والتوافق النفسيالخرس الزوجي  األزواج حول من
في الضفة  لدى عينة من األزواج ال توجد عبلقة ارتباطيو بين الخرس الزوجي والتوافق النفسي .5

 .الغربية
  

 :أىمية الدراسة 4.1

تكمن أىمية إجراء ىذه الدراسة في مجموعة من االعتبارات النظرية والعممية والتطبيقية عمى النحو 
 :اآلتي

في  الزوجي لدى األزواج الفمسطينيينواقع الخرس  كشفت ياكون تكمن إن أىمية ىذه الدراسة (1
االنفصال العاطفي  ةو يؤثر عمى العبلقة بين الزوجين مما يزيد من ظاىر نّ إالمجتمع الفمسطيني، إذ 

 .بين الزوجين
مرتبطة بظاىرة الخرس  اناةالباحثين إلجراء دراسات ذات معقد تسيم ىذه الدراسة في تحفيز  (2

من الممكن بناء و  يور حالة الخرس بين األزواج،بباتو والعوامل التي تؤدي إلى ظالزوجي من حيث مس
األزواج من الوقوع في ىذه المشكمة، وىذا األمر من شأنو أن يزود المكتبة العربية  برامج أسرية تحصن

  بالدراسات التي تفيد الباحثين.
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النتائج، لممؤسسات التي تعمل في ثمة أىمية لمدراسة عمى مستوى التطبيق، من حيث قابمية تعميم  (3
مكانية تعميم نتائج ىذا البحث  .مجال األسرة لمعمل عمى إسنادىا، وا 

مكانية بتزويد ىذه الدراسة  تكمن أىميةو  (4 مؤسسات الصحة النفسية بالتعرف عمى موضوع الدراسة وا 
 تنفيذ برامج تساعد عمى التخمص من ىذه الظاىرة. 

 

 :أىداف الدراسة 5.1

 :الدراسة إلى تحقيق األىداف اآلتيةتسعى ىذه 

 .التعرف إلى واقع الخرس الزوجي لدى عينة من األزواج الفمسطينيين (1
مكان و  الجنس اتوفقَا لمتغير في الضفة الغربية  األزواج التعرف إلى داللة الفروق في استجابات (2

 .ؤىل العمميالمو  مدة الزواجو  السكن
س الزوجي كما تراه الزوجة والتوافق النفسي لدى الّزوج التعرف إلى العبلقة االرتباطية بين الخر  (3

 .وفق ما تكشف عنو استجابات العينة المشمولة في الدراسة
 

 تتحدد الدراسة بما يمي: :محددات الدراسة 6.1

 .( أسرة300وقواميا )في الضفة الغربية الحدود البشرية: عينة من األزواج 

 .الفصل الثاني (2015الحدود الزمنية: الفترة الزمنية )

مناطق ىي ) شمال الضفة الغربية، ووسط الضفة  ثبلث وتتحدد في الضفة الغربيةالحدود المكانية: 
 الغربية، وجنوب الضفة الغربية(

 واعتمدت حتى يتم التحقق من أىدافيا. بأداة الدراسة التي استخدمت  وتتحدد نتائج الدراسة
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 :مصطمحات الدراسة 7.1

 :الخرس الزوجي

: "أن الخرس الزوجي ىو تدني القدرة (halhul)( كما أورده موقع شبكة حمحول2011فت رباح )عر 
لكبل الزوجين بشكل كبير من إيصال مشاعره وأحاسيسو لمطرف اآلخر بأكثر من وسيمة اتصال، 
وتتبلشى بذلك القدرة عمى التواصل والتفاىم بين الزوجين مما يؤدي إلى فقدان الحياة السميمة في 

منزل، ويصبح من الصعب عمى أن يكمل كل منيما حياتو مع اآلخر بالشكل المعتاد، أي أن ىناك ال
 حاجزًا نفسيًا يقف بين الزوجين يؤدي إلى نوع من الخرس في التفاىم بين الزوجين وبالتالي حدوث

 فشل في العبلقة الزوجية برمتيا.

 :يعرف الخرس الزوجي إجرائيا

مقياس الخرس الزوجي المستخدم في  ضوء في في الضفة الغربية ألزواجي يحصل عمييا االدرجة الت 
 .الحالية الدراسة

 :التوافق النفسي

عممية دينامية مستمرة تتناول السموك والبيئة )الطبيعية واالجتماعية( بالتغيير والتعديل حتى يحدث 
مبيئة )زىران، ل متطمبٍ إشباع حاجات الفرد وتحقيق  توازن بين الفرد وبيئتو. وىذا التوازن يتضمن

2005 .)  

من التواؤم والتناغم واالنسجام مع البيئة، وتنطوي عمى قدرة  ةعرف التوافق النفسي عمى أنو: حالكما 
إزاء مطمب البيئة االجتماعية والمادية التي  الفرد عمى إشباع معظم حاجاتو وتصرفاتو بشكل مرضٍ 

 .(2009يعاني منيا الفرد )عبد اهلل، 

 

 :لتوافق النفسي إجرائيايعرف ا

فسي المستخدم في مقياس التوافق النضوء  في في الضفة الغربية يحصل عمييا األزواج  الدرجة التي 
  .الدراسة الحالية
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 :الفصل الثاني

 

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

  : النظري اإلطار 1.2

 مقدمة: 1.1.2

يشكل ىذا الفصل مدخبًل شامبًل لمدراسات السابقة والمتوفرة، وأساسًا انطمقت منو ىذه الدراسة حيث 
جراءاتيا  .ساىمت في تحديد جوانب ومحددات ىذه الدراسة ومتغيراتيا وأبعادىا وا 

األزواج بشكل خاص والمجتمع  يشمل موضوع الخرس الزوجي حيزًا من ىذه الدراسة ألىميتو في حياة
أصبح  لدرجة عمى حياة األزواج تؤثرو  سرجديدة بين األ ةل عام، حيث أن الخرس الزوجي ظاىر بشك

لتوافق النفسي يشمل حيزًا في الدراسات والبحوث ا . كما أن  االنفصال بين األزواج ظاىر منتشرة
 .(2014)مخطوب،  بعامة واألزواج بخاصة ألىميتو في حياة الناس

نفسية بعينيا، بل يرجعو الباحثون إلى كونو الصحة ال ،إن التوافق ليس مرادفًا لمصحة النفسية فحسب
ويعتبر التوافق من أىم أىداف العممية  لجميع فروع عمم النفس بصورة عامة، الرئيسفيو اليدف 

 وافق نفسيًا لدى الفردويتصف الت ،أوائل أىداف اإلرشاد النفسييعد من  اإلرشادية والعبلج النفسي، إذ 
 ،بتناسق سموكو، وعدم تناقضو لناء الحاضر من أجل المستقبتحمل عوقدرتو عمى التفاعل مع البيئة و 

مع معايير مجتمعو دون التخمي عن استقبلليتو مع تمتعو بنمو سميم غير متطرف في  انسجاموو 
 .(2003) العممة،  انفعاالتو ومساىم في مجتمعو

 

 :زوجيالخرس تعريف ال 1.1.1.2

طبلق روحي بين الزوجين  إلىىو جفاف عاطفي وتباعد وجداني وقد يؤدي بالخرس  "الخرس الزوجي:
حيث نجد أنيما يعيشان تحت سقف واحد ولكنيما منفصبلن معنويا بحكم عدم تبادليما الحديث بسيولة 

 (.  1991". )مرسي، مناسبة لدرجة البكم
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ىو غياب "(: ahewar ) ا أورده بموقع الحوار المتمدن( الخرس الزوجي كم2010عرف )قانصو، 
لغة التخاطب والحوار في البيت الزوجي، بحيث يسود الصمت بين الزوجين، وتنتفي بينيما لغة 

ما يجعل الحياة الزوجية مالتواصل، ليتخذ كل منيما حيزًا خاصًا بو يحتجب من خبللو عن اآلخر 
 ىالسقوط، وينتيي إل ىعا، وبذلك يتجو الكيان الزوجي إلثر اتساأكثر تعقيدًا، واليّوة بين الطرفين أك

   التفّكك والزوال.

حالة من الجمود في   عمى أنو: "( 2010)الخرس الزوجي  (forums)وقع فورمسمكما عرف 
المشاعر يصيب الزوجين وبخاصة بعد مضى فترة عمى الزواج حيث يصاب الزوجين بحالة من 

أصاب يمتزما الصمت كثيرًا في تواجدىما وال يجدان ما يمؤل الفراغ الذي الممل، وفقدان التواصل ف
  . اآلن وأكثر تواصبلً  قرب مما ىما عميوحياتيما فقد كانا في بعدىما أ

سبق بتعريف شامل يتناسب مع خصائص الخرس الزوجي بحسب مقياس  مما خرجتأن  ةيمكن لمباحث
ل بين الزوجين  داخل المنزل في كثير من التواص الدراسة، وىو أن الخرس الزوجي عبارة عن فشل

عن خمل وظيفي في  وأ ،بحيث يكون ىذا الفشل غير ناتج عن نقص معرفي في المغة ،المواقف
 .أعضاء النطق

 

 :أسباب وأعراض الخرس الزوجي 2.1.1.2

 :أسباب الخرس الزوجي

، رجيم، نوافذ، وحمحول، ىي ة عمى بعض المواقع الحديثة )مصرسمن خبلل اطبلع الباحث
 الوطن اليوم وصحيفةالفجر  صحيفة)مثل  صحفإلى الدراسات والمقاالت وال سيدتي....الخ( والنظر

صحيفة الرياض...( قامت الباحثة بتصنيف أسباب الخرس الزوجي وذلك استعانة بمن لدييم خبرة و 
 :بتصنيف األسباب كاآلتي

 :أسباب نفسية -1

اآلتي: دوافع نفسية أساسيا الرغبة في التعرف فسية تتضمن ألسباب النأن ا( 2010) صيفوضح أ
رغم تأكيد األبحاث أن ىناك من الزوجات من ىي دائمة ، جديد واالستكشاف، والنكد الزوجيعمى ال
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ىناك طائفة ، بالمقابل إلى حد ادعاء أو توىم المرض راألمبيا وقد يصل  ،الشكوى لمفت انتباه الزوج
دوام بالتجيم والكآبة ميما فعمت الزوجة وميما قدمت من جيد وتضحية، من الرجال مصابون عمى ال

وقد يكون ىذا الرجل  ،وىؤالء في الغالب قد تكونت شخصياتيم في ظل أسر دائمة الشجار والمشكبلت
( إلى 0.14تزوج من امرأة ال يرغب فييا فينفر منيا بطريقة ال شعورية. أشارت جريدة الفجر في عدد )

 عيسوي أماعد من األسباب النفسية. اعات، والكبت وعدم الشكوى عند وجود أي مشكمة تأن كثرة الصر 
النظرة الدونية لممرأة والتعالي عمييا، وربما تكون أنانية بتكمن  أنيا األسباب النفسية فقد بينت( 2013)

وجود تحديات كثيرة كذلك  اختفاء التوافق نظرًا ل ،إال لرغباتو فقط ىي السبب أحياناالرجل وعدم التفاتو 
واإلعبلن واإلدمان  نترنتواالقنوات الفضائية من قبل، مثل ال الزوجين اليوم، ولم تكن معروفة تواجو

مة المنفص الجزر إلى ضعف الترابط العائمي وانتشاروالعنوسة والدراسة واألطعمة السريعة، باإلضافة 
عمى المفاىيم األسرية المستقرة، خاصة ما  بأبعاد ثقافية جديدة أثرت لؤلبناء، ثم دخول عصر العولمة

 (.90:  2011)ماضى،  عامة والزوجية خاصةالحياة مق منيا بالدين، ودوره في يتع

 :اجتماعيةأسباب  -2

ينشأ الزوجان في بيت األسباب االجتماعية من خبلل عامل التنشئة: فقد  (2013) ىميسوظيرت أ
زوج إلى زوجتو، وعدم طيعان التخمص منو، وعدم استماع الفيتوارثانو، وال يست ذه الظاىرةيعاني من ى

، وانعدام الكفاءة واىتماماتو وىواياتو و، إضافة إلى عدم اىتمام كل منيما بمشاعر اآلخر ل استماعيا
فقد تختمف ثقافة واىتمامات كل منيما عن اآلخر لعامل السن أو التعميم أو التربية فبل  ،بين الزوجين

كبل الزوجين  يةلمسؤو ن مشكمة الصمت الزوجي أ: (2012) أبو خميلبين كما  يستطيعان التواصل.
أن يبحث عن  -استمرار العبلقةفي حال حرصو عمى -، فيجب عمى كل واحد منيما (1:1)بنسبة 

مشتركات زوجية يتحدث فييا مع شريك حياتو، فمو أخمص كل طرف منيما في حل المشكمة سوف 
 .ُتحل بالتأكيد

صة لكل منيما لمتحدث ( أن مشاغل الحياة الكثيرة التي قد ال تتيح الفر 2013)د فسرت فق الفجر أما
ل بينيم، الزوجية حتى أصبحوا إحدى وسائل االتصا اي أمور، وتدخل األىل في حياتيمأوالكبلم في 

نشأة الزوج األولى في بيت يفتقد لغة ( أن األسباب االجتماعية تكمن ب2014) بينما يرى عيسوي
 .ار ويتسم باليدوء والصمتالحو 
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 :أسباب بيئية -3

في أسموب التربية المستخدم، والحوار المتبع بين  يإلى اختبلف فعم تؤدي االختبلفات البيئية 
المزيد إلى  و يمايسبب نوعًا من االغتراب بين ممايديد األمان النفسي لمزوجين، الزوجين، ويساىم في ت

. ومن صور اختبلف البيئة بين الزوجين، اختبلف سرة الواحدةداخل األ من الشقاق والخبلف والقمق
الجنسية إن وجد أو اختبلف البيئة األسرية من حيث التشاور واالحترام المتبادل أو التسمط، أو 

شك ينعكس عمى  بلباالختبلفات الجوىرية مثل العادات والتقاليد، وتباين القيم وطرق التفكير، وىذا 
 (. 88:  2011 واجيتيما لممشكبلت والتحديات وتربية األبناء )ماضى،الزوجين وطرق م طموحات

 :اقتصاديةأسباب  -4

األسباب االقتصادية من خبلل ضغوط الحياة االقتصادية وكثرة األعباء  أن (2013) ىميسوبررت 
( إلى أن 2014) عيسويأشار  الزوجين ينصرف عن اآلخر. بينما قد تجعل أحد ياتلوالمسؤو 

ألعصاب الرجل أحيانًا مرىقة، تكون ، وخاصة الضغوط االقتصادية ياتلوالمسؤو ياتية الضغوط الح
 .وتترجم في صورة صمت

 : أسباب سموكية -5

وغبلء المعيشة  أن الحوار المتكرر بين الزوجين عن مشكبلت البيت واألبناء (2010) أظيرت صيف
اق الشديد بين الزوجين يضمن وقد يتصور البعض وخاصة النساء أن االلتص، وااللتصاق الشديد

وضحت أكما .لشديد قد يؤدي إلى النفور والمملاستمرارية الحياة الزوجية، وىذا خطأ ألن االلتصاق ا
السموكيات المنفرة من أحد الزوجين: قد تدفع الطرف اآلخر إلى تجنب الحديث  أن (2010) ىميسو

ن جزًءا كبيًرا من أ( 2012) أحمد وضحأو معو إيثارًا لمسبلمة وبعدًا عن الشقاق والخبلف. كما 
األسباب يعود إلى اختبلف طبيعة الرجل عن المرأة في نظرة كل منيما لمكبلم وتوقيتو؛ فالنساء مثبًل 
تحب الكبلم من أجل الكبلم، وتحب الفضفضة والشكوى، وتحب التعبير عن أفكارىا ومشاعرىا السمبية 

عمى عكس الرجل الذي ، يا عمى رد أم ال، أو حصولواإليجابية بغض النظر عن وصوليا لحل أم ال
ال يتكمم أو يعبر عن مشاعره إال في حالة شعوره أنو مضغوط، باإلضافة إلى أنو ال يفعل ذلك مع أي 

كأنيا تريد أن تحكي لو عن كل  -عندما يعود إلى المنزل-بمحادثة زوجيا  الزوجةتقوم  شخص. و
أما الزوج العائد من العمل فيكون مثقبًل  ،كي ترتاح اليوم ضايقيا خبلليشيء وتشكو لو من كل ما 
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ا. كذلك ترى أن وحدىال يرد عمى زوجتو ويتركيا تتحدث ويريد لحظات من الصمت واليدوء، لذا نجده 
لمصمت الزوجي أن كثيًرا من السيدات يعتمدن عمى الشكوى و"الزن" ولو من باب  أحد األسباب

المطموب منو والمتوقع ىو حل كل تمك المشكبلت، وىذا يشعره بالِعْبء، وىنا يشعر الرجل أن  ،التفريغ
جد الزوجة تومن جانب آخر، قد  ،ا كسبيل لمتخمص من كل ىذا العناءوال يجد سوى اليرب صمتً 

نفسيا تميل إلى السكوت عندما تجد زوجيا يصدىا بشكل دائم، وعندما يكون رد فعمو عنيًفا تجاه أي 
 .ي تيرب ىي أيًضا من المواجية، وتغمق عمى نفسيا وتتجاىموشيء تقولو، وبالتال

أظيرت األسباب السموكية من خبلل عدم تحديد وقت مخصص لمقضاء مع فقد ( 2013) الفجر أما
زواج أن بعض األ (2014) عيسويفسرت باألبناء وبمشاكل الحياة. و  الطرف اآلخر واالنشغال

تكون لمزوجة  اً ة أكثر من حاجتيم لمكبلم، وأحيانوء والراححاجة إلى اليدب يعودون من أعماليم مرىقون
 .سموكيات منفرة تدفع الزوج إلى تجنبيا

 :أسباب أسرية -6

من أسباب  اً احدو ببيتيا وبمشاكمو وأوالدىا كان ( أن سبب انشغال الزوجة 2013) أظيرت زغمول
امل مع مشكبلت أسرتو و يمجأ وقد يكون السبب ىو الزوج الذي ال يجيد فن التع ،ابتعادىا عن زوجيا

ما ينتج عنو من بذور و كذلك اختبلف األىل  ،وب من تمك المشاكل بالخرس الزوجيإلى الير 
أو الثقافي أو  أو السنلمشكبلت زوجية مثل: تدخل األىل بين الزوجة وزوجيا، أو الفارق االجتماعي 

االختبلف إلى خبلف زوجي يتمثل ا الزوجة، وتكمن المشكمة في أن يتحول ىذالعممي بين أىل الزوج و 
ة األىل أو الكره ألىل أحد الزوجين، أو اإلنفاق المالي الذي يسمح لؤلىل بالسيطرة أو ر في عدم زيا

التحكم في حياة الزوجين، أو تسرب المشكبلت الشخصية خارج المنزل عن طريق إطبلع األىل عمى 
  (.90:  2011تفاصيل خاصة دون مبرر)ماضى، 

 :تكنولوجيو أسباب -7

زيادة عدد أن مدى خطورة الفضائيات عمى العبلقة األسرية، حيث ( إلى 2011المفمح )أشارت 
الساعات لمشاىدة التمفاز تزيد من حالة "الخرس الزوجي" وخاصة عند وجود التمفاز داخل غرفة النوم 

تباعد والبرود، وأكد لما يحدثو من توتر في العبلقة بين الزوجين تصل أحيانا إلى حد ال ،بالتحديد
حالة الصمت بينيما مع اتيام  العمماء مسؤولية الفضائيات عن عدم التجاوب بين الزوجين، وطول
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 ،قيام أزواجين بالواجبات الزوجية األزواج لزوجاتيم بالبرود، وشكوى كثير من الزوجات من عدم بعض
ىن الزوجين عن حول ذتي ثنوم حيج الناتج عن مشاىدة البرامج الفضائية بغرفة الاكذلك تعكر المز 

ممارسة الحب إلى أمور أخرى. فبعض األفبلم تزيد اإلثارة الناتجة عن أفبلم الرعب مما يزيد من إفراز 
وبالتالي يقمل من تدفق الدم في الشرايين  ،ىرمون "األدرينالين" الذي ينتج عنو انخفاض الدورة الدموية

 .فيضعف من قوة الرجل

 :يأعراض الخرس الزوج

: أن أعراض الخرس الزوجي تكمن (rjeem)( كما أورده بموقع رجيم2013) عبد الرحيمبين  
الجميمة والبحث المستمر  اإلىمال المتعمد وغير المتعمد من أحد الطرفين أو كمييما، ونسيان المواقفب

عدمو، فيو الطرف اآلخر، والشعور بأن الطرف اآلخر لم يعد يشكل أىمية، ووجوده مثل  ئعما يخط
يعتبر الجفاف و  ،ت المشتركة بكل ما يقارب الزوجينوعدم القدرة عمى تأصيل الثوابت وزراعة المساحا

(  كما 2013) وأشار لولى مازواج في المجتمعات العربية. كالعاطفي مشكمة يعاني منيا الكثير من األ
 وأن وىو ،الزوجي: أن الجفاف العاطفي يعتبر من أعراض الخرس (arjwmm)أورده بموقع أرجوان

ومن أىم أعراض الجفاف العاطفي  ،حالة من الركود والممل التي تغمف الحياة العاطفية بين الزوجين
الصمت الطويل بين الزوجين، والروتين، واألقوال واألفعال البعيدة عن مشاعر المودة والحب التي من 

 .المفترض أن تكون بين الزوجين

 :الزوجيمظاىر الخرس  3.1.1.2

بعض مظاىر الخرس الزوجي، والتي شممت ( mnab3كما ورد بموقع منابع ) (2014) جيداءينت ب
 اآلتي: 

إساءة تفسير صمت الرجال من قبل النساء، وذلك بسبب عدم فيم المرأة لطبيعة الرجل السيكولوجية 
ائو منشغل بق إلىوتأثير ضغوطات الحياة عميو، سواء كانت مادية أو اجتماعية أو نفسية، مما يؤدي 

الحال، ويفضل الوحدة عمى عكس المرأة التي تمجأ لمتنفيس عن مشاعرىا من خبلل الحديث عنيا 
حساس الزوج أن زو و  : كثرة طمبات المرأة وشكواىااألخرىلتشعر بالتحسن ومن المظاىر  جتو لن ا 

الحديث فييا  احتياجاتو بسبب عدمجيل الزوجة باىتمامات الزوج وميولو و كونيا امرأة و تفيمو كرجل 
عدم ثقة الزوج بزوجتو عو من التعبير عن مشاعره وآرائو و مقاطعة الزوجة لزوجيا أثناء الحديث ومنو 
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نقد الزوجة و  الممكن ان تزعجيا وتثير أعصابيا لكتمان سره، خوفو من فتح مواضيع جانبية معيا من
 لزوجيا في كل تصرف يقوم بو مما يؤدي إلى فقدان الثقة بينيما.  

 

  :الوقاية من الخرس الزوجي 4.1.1.2

التقميل منيا، فبعد  ةتجنب ظاىره الخرس الزوجي ومحاول في معرفو اإلجراءات التي تساعدنا البد من 
أنو يجب  ( 2012) أحمد قالية: تالوصل إلى اإلجراءات الاالطبلع عمى العديد من المواقع تم الت

، وأن يحاول كل طرف معرفة مفاتيح الطرف عمى الزوجين التعرف عمى طباع بعضيما بشكل جيد
أن ال و  وعمى الزوجات التقميل من الشكوى، ،وبأية طريقة ،استعداداتو، ومتى يمكنو االستماعالثاني، و 
ح لو أنيا تتحدث معو لمجرد الفضفضة وليس بل أن توضمع زوجيا،  شكوى عند الحديثتبدأ بال

يجب أن يتعود الزوجان  مايسمعيا. كلشخص   نما تحتاجإلمطالبتو أو لتكميفو بحمول لتمك المشكبلت، 
ع منو من من البداية عمى وجود لغة لمحوار وعمى الصراحة والتفاىم، وأن يحكي كل طرف لمثاني ويسم

ا الكبلم الثقيل والشكاوى تجنب فيييراعي لحظات الضيق والتعب، و ين وأ باب المشاركة واالىتمام
وعمى الزوجين  ،جل التركيزأالوسائل االلكترونية من  عن مكان بعيداالجتماع ب حاواليأن و  ،المممة

( 2014) قد أشار موقع نتميزو اه بعضيما البعض. التعود عمى إفراغ ما بداخميما من منغصات تج
تييئة المناخ العاطفي، ومعرفة الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة وتعمم فنون االستماع،  ىميةإلى أ

والزواج والعشرة،  الصحبةوالتي تؤدي لمزواج وىو مرحمة  تكون فترة لمتعارفالتي  ومرحمة الخطوبة
من قصر مدة الحوار  االنزعاج عدمبأشياء تيمو،  الطرف اآلخر مرحمة لمصحبة والعشرة، التحدث مع

 استمرارجل أمن  ما سوياً يمشتركات تجمع إيجاد ،الحميمةم نوعية الحوار والدرجة ولكن المييما بين
، أمراً  من زوجيا والحديث بمغة األمر عندما تطمب لحاحلئل الزوجة ما، وتجنبيلصداقة والمودة بينا
 . باالنييار تسمح لمقياس التجاوب العاطفي بينيما وأالّ  ،لطيفةمنو بطريقة  هما تريد ضعر و 

 :الزوجيعالج الخرس  5.1.1.2

طرق بعض  توصل إلى تم ال ،جيعديد من المواقع التي تتعمق بالخرس الزو بعد االطبلع عمى 
  -بعض ىذه الطرق منيا: ( 2013) حيمعبد الر ذكر قد ف ،العبلج
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 طويمة بعيدًا عن المكان الذي يعيشان بإجازةابتعاد الزوجين عن بعضيما البعض لفترة محددة، والتمتع 
ل إلى ذلك، التعبير عن حبو ألن بعض الرجال ال يعرفون السبيفيو، وعمى الزوجة مساعدة زوجيا في 

إلى الحوار المستمر حول مستجدات الحياة، وكشف كل طرق اىتماماتو لآلخر، وتنمية  باإلضافة
دراك أىمية والتوقف أمام المواقف المشتركة إلاليوايات واالىتمامات المشتركة، واستشعار مجال الحياة 

 المكان بالنسبة لكل منيما.

بحيث يظير كل  ،رمن خبلل التجديد والتغيي ج تكمن( أن طرق العبل2010) صيفأوضحت ىذا و 
يا ويمكن لمزوجة أن تجدد في طريقة ارتداء مبلبس ،منيما بشكل مختمف أمام اآلخر كل فترة من الوقت

التجديد في طريقة ترتيب المنزل، في المواضيع التي يتحدثان فييا، ، والتجديد رىاأو تصفيف شع
 .لثقة المتبادلة واحترام الخصوصيةالقائمة عمى ا عطاء قدر كاف من الحريةوا  

تحمل  بسيطة  الحرص عمى كمماتومنيا:  األخرىبعض طرق العبلج ( 2008) متولىكما ذكر 
يجب فيم و  عبلقة بين الزوجين،العمى  ثيراك ؤثرت يانمثل شكرًا، من فضمك، أحبك، ألمعاني كبيرة 

ي العبلقة الزوجية وأكثر جزء يحتاج اآلخر والقدرة عمى التواصل معو وفيم الرسالة وىو أىم جزء ف
ي التوقع من لمجيود إلنجاح العبلقة بإدراك الفروق بين الزوجين والقدرة عمى التعامل وعدم الزيادة ف

، فاالىتمام في الوقت المناسب شعر باإلحباط، ويجب اختيار الكممات المناسبةيالطرف اآلخر حتى ال 
يما السن، بىمية كبيرة في حياتيما ميما كبر ن الزوجين ليا أبي (العبلقة الخاصة)بالعبلقة الحميمة: 

وسوء العبلقة أو انعدام الشغف  ،االستمتاع بالحياة انعدام فسن اليأس معناه اليأس من اإلنجاب وليس
يرى الدكتور خالد عيسى و  ،فييا سبب قوى في إحداث الخرس الزوجي بالعبلقة الزوجية كميا

لزوجة الشرقية في كثير من األحوال تكون متحفظة أو غير متجاوبة "اختصاصي الطب النفسي أن ا
  ."مع زوجيا لثقافتيا الشرقية مما يشعر الزوج بالممل
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 :التوافق النفسي 2.1.2

 :التوافق

 ,Milliken) التوافق: ىو " درجة النجاح التي يحققيا اإلنسان في التعامل مع ظروف الحياة
1987:108.) 

الرضى بالواقع الذي يبدو ىنا واآلن مستحيبًل عمى التغير، ولكن في سعى دائب  عرف التوافق:" ىو
ال يتوقف لتخطى الواقع الذي ينفتح لمتغير مضيا بو قدما فقدما عمى طريق التقدم والصيرورة 

 (. 1: 1978)مخيمر، 

الظروف التي التوافق "بأنو تفاعل بين سموك الفرد والظروف البيئية بما في ذلك  (1986)ر جاب عرفي
تنبعث من داخل الفرد، فما يحدث من تفاعل بين سموك الفرد وبين حاجاتو الفسيولوجية ودوافعو 

 (.2013االجتماعية ما ىو إال نوع من التوافق " )الشريف، 

 :التوافق النفسي

، امة وفي الصحة النفسية بصفة خاصةيعد التوافق النفسي من المفاىيم المركزية في عمم النفس ع
 ض العمماء يعرفون عمم النفس بأنو:تيجة انتشاره في الدراسات السيكولوجية إلى الحد الذي جعل بعن

أي أن عمم النفس بكل فروعو ىو عمم  ،العمم الذي ييتم بعمميات التوافق العامة لمكائن الحي في بيئتو
اتو لمواقف حياتو ابدراسة توافق الفرد بما تقضيو مواقف حياتو كما تممييا طبيعتو كإنسان في استج

التوافق النفسي: "ىو حالة من االتزان الداخمي لمفرد، بحيث يكون الفرد  فإن كذلك(. 2008)عساف، 
راضيًا عن نفسو متقببًل ليا، مع التحرر النسبي من التوترات والصراعات التي ترتبط بمشاعر سمبية 

يجابي مع الواقع والبيئة بطريقة سميمة اإلاخمي يمكن أن يصاحبيا التعامل وحالة االتزان الد ،عن الذات
 (. 21: 1989تحقق لمفرد ذاتو " )ألشحومي، 

تحقيق  حياة اإلنسان بوجو عام ال تخمو من الصعوبات التي تؤثر عمى توافقو النفسي، وتعيقو عنإن  
شباع دوافعو، و  تعمال قد يستطيع اإلنسان تخطي تمك الصعوبات ببذل المزيد من الجيد، واسأىدافو، وا 

لمعديد من االضطرابات  تفكيره، وقد ال يتمكن في بعض األحيان من ذلك ويستسمم، ويصبح معرضاً 
وىذه االضطرابات  ،الخيبةو  العجزو  القمقو  الرثاء لذاتوو   الخجلو  الغضبو  االكتئابو  لخوفالنفسية كا
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وال تحقق لو التوافق  الناتجة عن الفشل واإلخفاق في مواجية الصعوبات، ال تقرب اإلنسان من أىدافو
أن ىذا التعبير المفاجئ الذي تتميز بو  وشك في الما م، و ماواالستقرار النفسي الذي يطمح إليي

سبب الكثير من  ىي الحضارة الحديثة وما يبلزميا من تغيرات سريعة في مختمف مجاالت الحياة
الجيد في البحث عن مما يستدعي ضرورة بذل  ،الضغوطات النفسية لدى الكثير وخاصة النساء

أسباب القمق والتوتر والبحث عن األجواء التي تتسم باألمن والراحة والوقاية من األمراض النفسية 
  .وتحقيق التوافق النفسي

كان التوافق في الزواج من عوامل تنمية الصحة النفسية، فإن التمتع كبل الزوجين بالصحة النفسية  إذا
لتأثير متبادل بين التوافق في الزواج والصحة النفسية. ويتفق خبراء من عوامل توافقيما الزواجي، فا

: 1988)مرسي، الصالحة  األسرة عمى أن تمتع الزوجين بالصحة النفسية شرط أساسي لقيام األسرة
138 .) 

فالعبلقة بين الزوجين ) التوافق الزواجي( نظمو اإلسبلم تنظيمًا شامبًل قائمًا عمى أساس تبادل الحقوق 

جية توافق أو التكيف في العبلقة الزو لتعاون المستمر في دارة المودة والمحبة واالحترام  والتقدير، والوا

يناظر أي عبلقة إنسانية أخرى كجماعات األصدقاء والنظراء، أو جماعات العمل، إال أن الدور الذي 

بلقة المشار الييا، فالزواج تقوم بع عبلقات األزواج والزوجات يختمف تماما عن الدور الذي تقوم بو الع

الذي يتحقق عن طريق معيشة فردين من جنسين مختمفين في قرب مكاني، ىو أمر شائع ولو طابع 

ارتباطي يصعب انيياره بسبب نوع العبلقة الرسمية والعمنية التي يقوم بقاؤه عمييا ) أبو موسى، 

2008 :41) .  

عتبر عممية مبلئمة وضرورية لمواجية المشكبلت في حدود معينة ت سريةاأل الخبلفات نّ إ حقيقةً و 

يجاد حمول ليا، إلى التنفيس عن الشحنات  صحيحال بشكلدي إذا تم استثمارىا وتوجيييا فقد تؤ  وا 

الخبلفات المدمرة  ويمكن تصنيف الخبلفات الزوجية إلى واستبانة حقائق غامضة. االنفعالية الضارة ،

وتميل إلى تدمير الصورة والخيال التي  يح ذات الطرف اآلخر،أو اليدامة: وىي التي ترتكز عمى تجر 

وتخفيف  وىي التي تضمن إعادة تحديد المواقف وتفسيرىا، الخبلفات البنائية:و   يعيش بيما اإلنسان.

 (. 289:  1968محمود، ) االنفعالية التوترات
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توافق النفسي اإلنساني أن األبعاد الرئيسية ألي مشكمة في ال Jessie Bernardوترى جيسي برنادر 
يمكن تحديدىا في النقاط التالية: الدرجة أو المضمون أو طبيعة االختبلف بين األطراف، والدرجة أو 

راف، ونوع العبلقة السمبية أو اإليجابية بين ىذه المضمون أو طبيعة تبادل اآلراء واألفكار بين األط
رورة وليذا يعتبر عامبل بالغ التعقيد في العبلقات نطوي اآلراء واألفكار عمى التفاعل بالضاألطراف. فت

ج المحب الصديق ال يتوافق آليا مع عد الرئيسي الثالث لمتوافق فالزو الزوجية، ويعتبر نوع العبلقة الب
زوجتو الن الحب ) فقط( يجعل االتصال بينيما أسيل، وليذا فإن نوع العبلقة التي تتمثل في المودة 

إلى نتائج تختمف كثيرا فيما لو كانت بغضا أو عداء أو كراىية ) الخوالى، والمحبة والعاطفة تؤدي 
1995 :210 .) 

 :أىمية الزواج وفوائده في تحقيق التوافق النفسي لإلنسان 3.1.2

حياء سنة اهلل  ختاره اهلل سبحانو وتعالى لحفظ النسل واستمرار الحياةاالزواج ىو األسموب الذي إن  وا 
األعراض واألنساب وحفظ اإلنسان من األمراض الجسمية عبل حماية بو جل و أراد في الكون، كما 

ويسيم الزواج   ،والنفسية واألخبلقية من أجل توطيد أواصر المحبة والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد
 من الرجل والمرأة، فالزواج ىو السبيلق التوافق النفسي االجتماعي لكل في تحقي ،كعممية اجتماعية

اجاتو النفسية من ح داً اآلخر، يشبع لو عد الجنس إلى شريك منو يمتمس فيو كل منيما طريق الذي
مطالب النمو في يا دونو، والزواج مطمب أساسي من يولوجية التي يصعب تحقيقسواالجتماعية والفي

ونو، وخاصة تحقق بدتمرحمة الشباب، فإذا تحقق ىذا المطمب تحقق معو إشباع دوافع أخرى قد ال 
عند الفرد حاجات  يعن البيان أن الزواج يمب يوغن ،وتبادل العاطفة لوالديةاالدافع الجنسي ودافع 

والحاجة إلى الحياة   والحاجة إلى اإلنجاباجتماعية متعددة أكثرىا أىمية ىو الحاجة الجنسية 
لغة التنوع  ودينية واجتماعية با كما أن طبيعة الزواج تعكس قيمًا اقتصادية وأخبلقية ،يةالعاطف

 :واألىمية كالتالي

 .: ألنو ينظم الحياة االقتصادية لمزوجين وألوالدىما في المستقبلالزواج قيمة اقتصادية (1
: فيو نشاط اجتماعي بين أطراف اجتماعية متعددة ناتجة عن نظام الزواج قيمة اجتماعية (2

 .المصاىرة
 . ب المقدسة والعقائد والدياناتالكت تظير فيألنو منظومة مفاىيم وقيم  الزواج قيمة دينية: (3
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 2008: ألنو يتضمن قيمًا مثل الشرف والكرامة والخير وغيرىا )مرسى، الزواج قيمة أخبلقية (4
:24 .) 

 

 :أىمية الحوار بين الزوجين 4.1.2

فعمى الزوجين  ،الحوار من األساليب الراقية والمفيدة في حل الكثير من المشكبلت في حياتنا اليومية
وفي طريقة اإلنفاق عمى المنزل، ا مع بعضيما في أمور حياتيما، وفي طريقة تربية أبنائيما، ن يتحاور أ
وأال يكون كل واحد منيما أحادي الرأي، بل رأي االثنين أفضل  ،غمب أمور حياتيماأأن يتحاورا في و 

 :ما ينتج عن الحوار األمور التالية من رأي واحد. فغالباً 

تحمل مسؤولية في  االشتراكالود بين الزوجين، و زيادة و  فكير اآلخرل منيما عمى طريقة تتعرف ك
حوار مع الطرف حب ال إشباعالجانب العقمي لدييما، إثارة حدىما دون اآلخر، أالبيت فبل يتحمميا 
 ويجب أنوغيرىا الكثير من األمور،  ،حدىما خارج البيت أو بطرق غير مشروعةأاآلخر فبل يطمبيا 

أن لك، و ، حين تكون النفوس مييِّأة لذكل وقت بل يجب اختيار الوقت المناسب كون الحوار فيال ي
بل يكون خطابًا عقميًا ناضجًا لحل  ،تجريح فيو، وال اتيام، وال رفع صوت ال يكون الحوار بأسموب راقٍ 

 (. 2010ابية )المحمدي، مشكمة أو تطوير حياة أو غيرىا حتى يخرجا بنتائج إيج

 :صل تعد من العوامل المؤثرة عمى عدم استقرار العالقات الزوجيةميارات التوا 5.1.2

يعد التواصل بين الزوجين صمام األمان الذي يضمن التماسك الداخمي لبنيان األسرة، ويقوي العبلقة 
فالتواصل وبالتحديد التواصل العاطفي ىو  ،عمى جميع أفراد األسرة بين أفرادىا، مما ينعكس إيجاباً 

بين الزوجين، فالعبلقة بين الزوجين تبدأ قوية دافئة مميئة بالمشاعر الطيبة، وقد تتغير  مفتاح السعادة
بيوت الأخطر ما يصيب الحياة الزوجية فإذا كانت ىي ىذه العبلقة مع مضي الوقت وىذه المشكمة 

شكل تبنى عمى الحب فان دمارىا يبدأ من جفاف المشاعر، فالرباط العاطفي بين الزوجين حبل متين، ي
ن أكثر القضايا أىمية لبلستقرار ، ويعد التواصل بين الزوجين مأساسيًا في ىذه الحياة الزوجية ركناً 

التي تشمل العديد لزواجي، فنوعية الزواج تتوقف عمى مدى امتبلك ميارات االتصال بين الزوجين ا
 (. 2006والتعاطف بين الزوجين )العبيدلي،  يجابية ومنيا التفاىممن المؤشرات اإل
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أن التواصل ونوعيتو داخل األسرة لو دور كبير وأساسي في توازن األسرة، وكمما ( 1999ويرى كفافي )
كانت  ،كان التواصل واضحًا ومحددًا، بناًء عمى األدوار بين أفراد األسرة، وفي ظل قواعد أسرية مرنة

بحون عرضة لبلضطرابات ن أفراد األسرة يصإا كان العكس فاألسرة صحيحة وسميمة نفسيًا، أما إذ
 .واألمراض النفسية والصحية

نظرة عامة عمى كيفية تعامل بعض مدارس عمم النفس مع الخرس الزوجي والتوافق  6.1.2
 النفسي:

 :نظرية التفاعل الرمزي -1

يفترض التفاعميون الرمزيون أن العالم الرمزي والثقافي يختمف باختبلف البيئة المغوية والعرقية أو حتى 
طبقية لؤلفراد، وفي ضوء ىذه الفرضية ييتم دارسو األسرة بطبيعة االختبلف بين العالم الرمزي لمزوج ال

وقد أكدت والزوجة وتأثير ىذا االختبلف عمى تحديد توقعات أدوارىما وعمى مجريات التفاعل بينيما، 
يحدث في الزيجات بين أفراد )كما  ومتبايناً  نو كمما كان العالم الرمزي مختمفاً أالدراسات في ىذا الصدد 

أي كمما تبمورت توقعات األدوار بينيما بشكل ضعيف  ،ينتمون إلى بيئات لغوية وثقافية مختمفة(
اشتراك  ويحدث العكس في حال ،من التوتر والصراع اً ء، كمما شيد التفاعل بينيما ضروبوبطي

 (. 438: 2009الطرفين في عالم رمزي واحد )منصور، 

 :الجيال نظرية تعدد -2

والميام األسرية تقوم عمى  ةنشطن األوأوعائمتو يعيشون ضمن نظام عاطفي، ين أن الفرد و يرى ب
ويتم تنميتيا وتطويرىا خبلل سنوات طويمة داخل األسرة، وركز  ،منظومة من المشاعر واألحاسيس

ة عمى نمو وتطور المشاركة االندماجيين األجيال و بوين عمى أىمية تفيم واستكشاف تأثير التواصل ب
 لىذه المشاعر تنتقل من جيل إلى جين أحاسيس داخل األسر، ويعتقد بوين بمنظومة المشاعر واأل

ظرية بوين خبلقة في مجال تعد ن وخل األسرة، مما يؤدي إلى تعرضيم لمضغوطات والقمق. وعميدا
النظام يربط أفراد األسرة  عيش نظاما عاطفيا وىذاتأن األسرة لزواجي واألسري، فجوىر نظريتو االعبلج 

 :نساق أساسية وىيأين أن الفرد يعيش من خبلل ثبلثة يرى بو و  ،عمى شكل منظومة أو نسق معاً 

، و، وليس لدينا سيطرة عمييىو النسق األول (The Emotional System ) : النسق العاطفي:أوالً 
 .و الحدثرد الفعل اآللي لمسموك أ دا ويعوخارج عن إرادتنا وبعيد عن وعين
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يم نظامنا يىو النسق األساسي لتق (The Feeling System) : نسق المشاعر واألحاسيس:ثانياً 
 .العاطفي

 .ىو نظامنا الفكريو  (The Intellectual System ) :: نسق الذكاء أو العقلثالثاً 

ن خبلليا أنيا نظام عاطفي عبلقاتي حيث تتكون من عدة مفاىيم متشابكة شييرة، تشرح مو يرى بوين 
 :باثولوجية النسق األسري فمن ىذه المفاىيم

العمميات االنفعالية في األسرة النووية عندما ينشأ التوتر بين الزوجين، يوجد أربع طرق يسمكيا 
حد الطرفين عن الطرف اآلخر إما أحيث يبتعد  :الزوجان لتخفيض التوتر وىي: التباعد االنفعالي

نو أآلخر، أو ابتعاد انفعالي، بمعنى نو يتجنب النظر إلى الطرف اإحتى ، ابتعادًا ماديًا أو فيزيقياً 
الخرس الزوجي بين  (بوين)سماه أر كما لو كان غير موجود، وىو ما يتعامل مع الطرف اآلخ

يو طريق آخر في حل التناقض بين الحاجة إلى االقتراب ف. أما التذبذب العاطفي والجسدي: الزوجين
والحاجة إلى االبتعاد واالستقبلل من ناحية أخرى. ويظير التذبذب بين فترات واالندماج من ناحية، 

ولكن يبدو أن الضرر الناتج عن التذبذب وعن الشجار يتوازن مع  ،لزائد وفترات الشجار، ثم التباعدا
مرة رة من الزمن يعاودا الشجار كبل الطرفين الشعور باالرتياح لفت بدأفائدة في خفض القمق، وبعد أن يال

حد الزوجين أيحاول  ،ية المزمنة والعمنية بين الزوجينالصراعات الزوج و عنديرى بوين أنو أخرى. 
يحتفظ باالنسجام ويحافظ عمى النسق األسري و أو يستسمم  اوسط اموقف وتخفيض القمق من خبلل تبني

يتحمل أعباء شعورًا بأنو وحده الذي  ولديمما يؤدي إلى تضرر وظائفو الجسمية والعقمية ويولد 
 (. 2009وتكاليف الحفاظ عمى السبلم داخل األسرة )كفافي، 

 عمم النفس: مدارس من منظور نفسي ال االضطراب 7.1.2

 :مدرسة التحميل النفسينظر التوافق من وجية  -1

ن كانت تعطي جل اىتماميا لما  تسميو بالحياة تركز المدرسة التحميمية عمى الحياة الشعورية لمفرد وا 
أن الحياة عبارة عن سمسمة من الصراعات يعقبيا إشباع أو ىذه المدرسة  ويرى أنصارشعورية، البل

إحباط، فالفرد في حالة صراع بين دوافعو الشخصية والمطالب االجتماعية، كما يرى ىذا االتجاه أن 
ون شخاص الناضجتطور الفرد يتطمب زوال لمنبضات العصبية التي ظيرت في مرحمة الطفولة، واأل

مى االبتعاد عن المجتمع، أن يستمروا في مقاومة تمك النبضات التي تحث الفرد ع نىم الذين يستطيعو 
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وىو في حالة سعي متواصل لمتخمص من النقص   ًا،وعاجز  اً أن الفرد يولد ضيفىذا االتجاه  رىكما ي
 (.55-31: 1998من خبلل الحصول عمى الكسب وبالتالي الشعور بالتفوق )الزيود، 

، ولسبب غير أول من حمل العبلقات الزوجية غير المتوافقة عاطفياً  (1921) عل سيجموند فرويدل
 وعدم التوافق العاطفي بين الزوجين ىو بمثابة )عصاب(، أي مرض نفسي ورأى أن معروف كان يعد

 هعور ، وذلك لشلمعالجة العبلقات الزوجية الكئيبة البد من االعتراف بخسارة الزوج المطمق عاطفياً 
 .المطمق باإلحباط

يقوم بعممياتو العقمية والنفسية  أنالتوافق ىو قدرة الفرد عمى  أنوترى مدرسة التحميل النفسي 
خاضعا لرغبات فبل يكون  والرضى، بالسعادةالقيام بيا  أثناءويشعر  ،واالجتماعية عمى خير وجو

يتم لو ذلك إال إذا توزعت الطاقة النفسية  )اليو( وال يكون عبدًا لقسوة األنا األعمى وعذاب الضمير، وال
توزيعا يحوز األنا عمى اغمبو، ليصير قويا ويستطيع أن يواجو متطمبات) اليو( وتحذيرات األنا األعمى 
ومقتضيات الواقع ، ولكي يصبح اإلنسان متوافقا بيذا المعنى في سن الرشد فبل بد لو من أن ينشأ في 

 (. 14:  2003بيا بطريقة منطقية يسودىا الحب و الحنان ) العممة، أسرة سوية يتم الحوار بين أقطا

الدفاع بطريقة مبالغة فييا،  آلياتنتيجة استخدام  يحدث االضطراب أن  بينت المدرسة التحميمية وقد
بلل من خ أمامع ىذا الخطر  األنا، وقد يتعامل األناالدفاع تحدث نتيجة وجود خطر عمى  آلياتحيث 

نكارشعورية لتحريف بلمن خبلل الطرق غير الواقعية والأو ، ية لحل المشكبلتالطرق الواقع  الواقع وا 
 . (28: 2009سعد وعربيات،أبو أ)

ويرى "آدلر" أن السموك يتحدد عمى نحو أولى بالدوافع االجتماعية بالرغم من أنو لم يعتبر اإلمكانية 
فعة لمتوافق ىو الدافع االجتماعي الذي يركز ولقد كان الكفاح من أجل التفوق والر ، االجتماعية فطرية

عميو )آدلر( كتعويض عن مشاعر الدونية، كما يرى أن حدوث السموك المرضي عن طريق مبالغة 
بالدونية والرغبة في التفوق، غير أن النتيجة النيائية ىي وجود قوة دافعة  هالفرد في إظيار شعور 

 (. 51: 1994النماء والتقدم االجتماعي )الزغبي،  أساسية في كل الكائنات اإلنسانية بحيث تفسر
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 :ةاإلنسانيالمدرسة التوافق من وجية نظر  -2

أي إحباط يعوق أو ييدد إشباع الفرد ألي  د،من أىم الجوانب الشخصية لدى الفر يعتبر مفيوم الذات 
االنتماء وتقدير حاجة من احتياجاتو األساسية )الحاجات الفسيولوجية ثم الحاجة إلى األمن والحب و 

الزيود، ) لمذات ونقص االحترام ليا ئينتج عنو تقييم سيإلمكانات الذاتية وتحقيق الذات( او الذات 
1998.) 

( كما أورده بموقع الباحث العممي: أن روجرز يرى أن لمتوافق النفسي 2012ز، يوأوضح )عبد العز 
الثقة بالمشاعر و النفتاح عمى الخبرة او  اإلحساس بالحرية: معايير تكمن في ثبلث نقاط أساسية وىى

  . الذاتية

 عمى الشيير المعروف بيرم الحاجات  كما أكد ماسمو من خبلل نظريتو في تحقيق الذات وىرمو
حاجات ال ةاستمرارية كفاح اإلنسان وفاعميتو المستمرة إلشباع حاجاتو. ىذه الحاجات تتدرج في أىمي

 ،النفسية المرتبطة بوجوده النفسي لمادي، إلى حاجات اإلنسانالبيولوجية المرتبطة  بوجود اإلنسان ا
أىمية تحقيق الذات في تحقيق التوافق السوي الجيد، وقام بوضع عدة معايير  ويؤكد ماسمو عمى

لمتوافق شممت اإلدراك الفعال لمواقع، قبول الذات، التمقائية، التمركز حول المشكبلت لحميا، نقص 
الستقبلل الذاتي، استمرار تجديد اإلعجاب باألشياء أو تقديرىا، الخبرات االعتماد عمى اآلخرين، ا

الميمة األصمية، االىتمام االجتماعي القوي والعبلقات االجتماعية السوية، الشعور بالحب تجاه 
 .اآلخرين، وأخيرًا التوازن أو الموازنة بين أقطاب الحياة المختمفة

 :نظرية الذات روجرز -3

ن مفيوم الذات إلذا ف ،مع مفيوم ذاتو لتوافق النفسي يتوفر عندما يكون الفرد متسقاً أكد روجرز أن ا
في  اً رئيس ن تقبل الذات وفيميا يعتبر بعداً أو  ،الموجب يعبر عن التوافق النفسي والصحة النفسية

ت البشر ىو الرغبة في تحقيق الذا ألفعال األساسيالدافع  أنيرى روجرز و ، عممية التوافق الشخصي
حيث يظير  ،التبلؤم بين الذات المثالية والذات الواقعية من المشاكل النفسية تأتي من عدأو  وتفعيميا

مما  اآلخرينمواقف الحياة والفشل في العبلقات مع االضطراب عندما يصعب عمى الفرد استيعاب 
 صل ي أنإلى  منيما يسعى كبلً ف الزوجينبين  لمعبلقةوكذلك بالنسبة ، اإلحباطيساعد عمى  حدوث 
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حدوث  إلى ذلك أدى وظروف الحياة الصعبة ن نتيجة لسوء العبلقة الزوجيةمذات المثالية بحياتو ولكل
 (. 2012 ،ىادي) د عمى ظيور ظاىرة الخرس الزوجيوذلك ساع ،الزوجينعدم التوافق بين 

 : التوافق من وجية نظر المدرسة السموكية -4

وعمى ىذا األساس يجب  ،يتعمم من خبلل تفاعمو مع البيئةأن الشخص تفترض المدرسة السموكية 
وفي أثناء تمك  ،يستجيبون لممثيرات التي تقدميا ليم البيئةو  ،وصف األشخاص بكائنات استجابة

 (.210: 1981وآخرون، والشخصية في نياية األمر)القاضي العممية تتكون أنماط من السموك

متعممة باستثناء  السموكياتمعظم وغير السوي متعمم و  السموك السوي إنمن وجية نظر السموكيين ف
وىناك معايير لمحكم ، االستجابة يحدث التعمماالنعكاسات وعندما تحدث العبلقة الوظيفية بين المثير و 

ويتمخص محتوى ىذه النظرية ، والشدة والتكرار االجتماعي والذاتيعمى السموك غير السوي كالمعيار 
م بنتائجو( وتيتم النظرية السموكية بالسموك الظاىر غير المبلئم وتصميم السموك محكو  أنبعبارة )

ير إلى أن السموكيات مو فذلك يشعمى تغيير السموك المبلحظ وتعديبرنامج التدخل المناسب لمعمل 
 سريةاألمشكبلت الحدث باآلخر فت امنيم عمى عبلقة كل  بين الزوجين تؤثر  سويةالغير السوية أو 

  .(2000يحيى، )

وأن عدم التوافق في ىذه  ،استجابةو ناتج عن مثير عامة  ةأن السموك بصفون كما يؤكد السموكيو 
العبلقة قد يكون ناتجًا عن مصدر المثير، بحيث يعجز المصدر عن توصيل ما يريده اإلنسان بالشكل 

 اانفعالي انقصأو  امعرفي اوىذا إما يكون نقص ،وقد ينتج عن الشخص الذي يقوم باالستجابة ،الصحيح
عوامل خارجية كحدوث ضوضاء أو أي معوقات  بسببوقد يرجع إلى عدم السواء  ،اأو اجتماعي

 (.  58-57: 1991 خارجية أخرى)سمارة وآخرون،

 من التي النصائح من اً عدد الباحثة لخصت الزوجي لمخرس التربوي األدب ضااستعر  خبلل منف
 بين التوتر وحاالت األزماتتتحدد  ، حيثوالمرأة الرجل بين والعبلقة الزوجية الحياة تدعمأن  شأنيا

 :كاآلتي الطرفين

 يجبو  الزوجية، الحياة لنجاح الوحيدة المثمى العبلقة ىيالمتبادلة  الثقة أن يعمما أن الشريكين عمى (1
أن يرى أحد  ىي ضماناً   وأكثرىا لذلك الطرق وأسيل ،ثقة الطرف المقابل عمى األقل تكتسب أن
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 تشييد  المتبادلة الثقة إقامة ويشبو بو، واالىتمام فيو المتكافئة غير الثقة عمى ليبلً رفين اآلخر الط
 .الصداقة

 ما اجتياز في ويساعده الودي االتجاه يشجع أن فعميو لشريكو، فعمية خدمة طرف كل يقدم أن (2
 كل إشعار ضرورة. إليو جيحتا ما بكل ويمده عميو يعطف وأن اليومية، الحياة في مشكبلت من نيوايع
 الخبلفات فرص تقميل ولغرض واألفكار، اآلراء معو يتبادل أن يستطيع معوُ  متكافئ بأنو شريكو فرد

 يبدأن  المواتي النساء بعض المثال، سبيل عمى فيناك سارة، بموضوعات تبدأ أن المرأة عمى الزوجية
 الراحةلمشعور ب فرصة إعطائو دون موعم من الرجل عودة حال والبيت األطفال مشكبلت عن الحديث

 وما غضبو بصب يبدأ البيت إلى وصولو فمجرد ،الرجال بعضل بالنسبة الحال وكذا ،لمكبلم واالستعداد
 كل بأن القول من البد وىنا ،الزوجة وخاصة أسرتو أفراد عمى عممو في ومعوقات متاعب من يعانيو
 .بقيمتو يعترف أن إلى يميل إنسان

إذ من  االستماع، فن الزوجان يتعمم أن الزوجية الخبلفات من التقميل شأنيا من التي وراألم منو  (3
 ميم غير الحديث  موضوع كان ولو حتى لمتحدث لممقابل فرصة الزوجين من كل عطيي أن ضروريال
 يريد، ما كل ييذب أو ينتقد المقابل يدع أن الشريكين من كل وعمى المستمع، اىتمامات  عن بعيدا أو
 تقرير إلى بو  يميل حين التحدث في يقول فيما المقابل عن يختمف ألن الوحيدة الفرصة أن يعمم وأن
 .مشاعره عنالتفريغ  أو آرائو

 والبرواري، الخالدي) النفسي نموىما في التوافق ىو الزوجين بين المودة األول الستمرار األساس نإ (4
2013 :104-105 .) 

 

 :الدراسات السابقة 2.2

 الدراسات العربية: 1.2.2

 : بناء عمى التسمسل الزمني من الحدث إلى القدم ية والجنبيةتم استعراض الدراسات العرب 

 ( 2014دراسة عبد الخالق )
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 ،الحضري المجتمع فً االجتماعٌة التنشئة على وأثره العاطفً معرفة الطالق إلى ت هذه الدراسةهدف
الدراسة  نتائج أىمفكانت  العمدية، العينة واستخدام البيانات جمع في االستبيان بأداة الدراسة واستعانت
 وضغوط المادية األعباء وسبب كان الحديث العصر في الطبلق معدالت ارتفاع : أنما يأتي الميدانية
 تحمل عمى القدرة لعدم نظراً  االنييار من واألسرة الزواج حماية عمى الزوجين قدرة وعدم ،اليومية الحياة

 وأدى أبناؤىاو  اعبلقتي عمى سمباً  ذلك أثر وقد األسعار، وارتفاع الدخول انخفاض ظل في األسرة قاتنف
 االتصال والفضائيات وسائل وانتشار المجتمع في التحضر زيادة ن، كما أبينيما زوجية مشكبلت إلى
 الطرفين بين اطفةالع غيابإلى  باإلضافة .النساء من بغيرىن زوجاتيم مقارنة إلى األزواج أغمب دفع

 االختيار وسوء حياتيما في األىل تدخل وجانب بينيما، الجميمة الكممات وغياب الحوار انعدام بسبب
 سمات أىم من أصبح لمحب الزواج الزوجين،ألن بين العاطفي الطبلق حالة وجود إلى أدى البداية منذ

 .ريفيال المجتمع في منو أكثر الحضري المجتمع في خاصة الحديث العصر

 الدائم النقد وأسموب الزوجين بين المتبادل العنف نتيجة العبلقة اضطراب أن أظيرت النتائج  كما
 عدم وجود حمول فقد بينت النتائج أن ،الزوج تجاه المرأة لدى السمبية المشاعر تراكم إلى أدى بينيما
 فاقموي ،الزوجين بين العبلقة في الفجوةيزيد  معمقة وبقاِئيا األسرة بيا تمر التي لممشكبلت مناسبة

 دعم ، لذا فإنبينيما العاطفي الطبلق حالة وجود عمى يؤكد وىذا ،األسرى الكيان ييدد مما المشكبلت
 اإلىمال وكثرة ،الحياة شريك مع العبلقة جودة تحسين عمى كبيرة إيجابية آثار لو ومعنوياً  نفسياً  المرأة

 ،بينيما العاطفي الطبلق حالة من يزيد مما الشريك من النفورو  باإلحباط إحساساً  لدييا يولد والتجاىل
 وأغمب ،الوالدين بين الناجحة غير الزوجية العبلقات ضحايا ىم األطفال أن أيضاً  النتائج وأكدت
 الوالدين بين الدائم االضطراب عن يةلوالمسؤو  بالذنب فيشعرون خاطئ بشكل األمر يدركون األطفال

 ىو ما عمى والتعرف المعب أفكار من أكثر كيانيم عمى مسيطراً  ليصبح مراأل في دوماً  ويتحدثون
 .الشخصية وضعاف منعزلين ليصبحوا أعمارىم مثل في صداقات وتكوين جديد

 ( 2011دراسة الريماوي وعبد اهلل )

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعريف بالصمت الزوجي وعبلقتو ببعض متغيرات الدراسة لدى عينة من 
 ( متزوجاً 257تكون مجتمع الدراسة من عينة مؤلفة من ) ،فمسطين –في منطقة بيت لحم زواج األ

( فقرة تغطي جوانب 24تم استخدام استبانة مكونة من )و  ،(سنو 50و  22)تتراوح أعمارىم بين 
وقد أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في الصمت الزوجي تعزى لمتغير  ،ة المختمفةالدراس
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نت الفروق رت وجود فروق إحصائية دالة عمى الصمت الزوجي تعزى لمتغير العمر، وكاالجنس، وأظي
(، ةسن 5-1كانت الفروق لصالح الفئة )(، ولمتغير عدد سنوات الزواج، و ةسن 25-22لصالح الفئة )

ولمتغير عدد األوالد، وكانت الفروق لصالح )ال يوجد أوالد(، ولمتغير مستوى التعميم، وكانت الفروق 
  صالح )جامعي فما فوق(.ل

 ( 2011دراسة المفمح )

طبقت ىذه الدراسة عمى و  لتكنولوجيا عمى العبلقات الزوجية،لى معرفة مدى تأثير اىدفت ىذه الدراسة إ
العينة العشوائية، فقد  ميم العام بمحافظة الخرج، مستخدمةمعممات سعوديات عامبلت بمدارس التع

ى أن نسبة عالية من المعممات المتزوجات يوجد بمنازلين قنوات أشارت ىذه الدراسة في نتائجيا إل
فضائية يشاىدنيا بانتظام، ونسبة متوسطة منين يفضمن مشاىدة قنوات البرامج الدينية والثقافية، ونسبة 
ن قميمة منين تم موافقتين عمى أن مشاىدة ىذه القنوات الفضائية تؤثر سمبًا عمى العبلقات الزوجية م

نتشار ظاىرة أن ا اكمفقدان التواصل مع األزواج، ىذه اآلثار من لعزلة واالنطوائية، و حيث ظيور ا
كذب الزوجات عمى أزواجين، وانتشار ظاىرة غرف الدردشة قد يؤدي إلى الخمل في العواطف ويؤدي 

نفاق مالإلى استحداث أنماط من التفاعل بين األ أكثر مما يجب بسبب  زواج لم تكن موجودة، وا 
 ،عمال الزائد لبلنترنت. كذلك أظيرت النتائج أثر استخدام الياتف الجوال عمى العبلقات الزوجيةاالست

%( من مفردات عينة الدراسة يممكن جياز 98.1ر لو عممًا أن )د وافق متوسط العينة عمى وجود أثفق
 جوال(. 2-1%( منين لديين )من 99.0ىاتف جوال، كما أن )

 (2009دراسة منصور) 

وجية نظر  منتأثيراتو ومراحل االنفصال العاطفي و مظاىر وأسباب  إلىالتعرف  ه الدراسةىدفت ىذ
، ( سيدة متزوجة يعشن انفصاال عاطفياً 20الزوجات في األردن، بمغ عدد المشاركات في الدراسة )

ويتوزعن عمى مختمف المستويات االجتماعية، واالقتصادية، والتعميمية. تم التعرف عميين من خبلل 
تطبيق مقياس االنفصال العاطفي الذي قامت الباحثة بإعداده عمى عينة أكبر من السيدات المتزوجات 

نتائج أظيرت  ،باحثة أسموبي المقابمة والمبلحظةولجمع البيانات النوعية استخدمت ال ،(600:)ن
ئي والتام، ويأخذ شكمين: الجز  عاطفي: المظير السمبي أو الصامتوجود مظيرين لبلنفصال ال الدراسة

الزوجية، والعنف الخيانة  الزوجين فتتمخص فيأما أسباب االنفصال العاطفي بين  ،والمظير النشط
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 واالجتماعي بين الزوجين، تدخل األىل، عميمي،وعدم التكافؤ االقتصادي، والت المفظي والجسدي،
 .الزواج المبكر، والصفات الشخصية لمزوج

الخبلفات والنزاعات بين  حل لبلنفصال العاطفي بدءًا من انتشارأشارت نتائج الدراسة إلى وجود مرا
 ،ثم االنتقادات المتبادلة وشعور كل من الزوجين بعدم الرغبة في التواصل وفقدان االحترام، الزوجين

ر أثنتائج الدراسة إلى وجود  تأشار كما إلى أن يصل إلى مرحمة االنفصال العاطفي والجسدي. 
لذات، ونوبات اليستيريا والفزع، ارتفاع في ثار السمبية وتمثمت في تدني تقدير البلنفصال العاطفي: اآل

أضافة إلى اآلثار والمقصود بيا الخيانة الزوجية،  ،المجوء إلى تناول الكحول والميدئاتضغط الدم، 
 طفياً وجة المنفصمة عاطريقة التعامل مع اإلحاطات التي تعرضت ليا السيدات، والمتمثمة بقيام الز ىنا 

 .متابعة الدراسة، واالنخراط بالعمل المنتج، والتحاقيا بالنوادي الرياضية والعمل التطوعيب

 (2008دراسة موسى )

صل بين الزوجين ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي إحدى المظاىر الرئيسة لمحياة الزوجية وىو التوا
لزواجي الذي تم امقياس التواصل ىذه الدراسة ىما  لزواجي، واستخدمت أداتان فياوعبلقتو بتكيفيم 

وتم توزيع  (Spainer) لزواجيا مقياس التكيف  (Bienvenue)بينفينيو  تطويره عن مقياس
 .( زوج وزوجة في مدينة عمان192االستبيانات عمى )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األزواج والزوجات سواء في  )ت( نتائج اختبارأظيرت 
ل أو في مستوى التكيف. كما وجدت عبلقة ارتباطيو موجبة ذات داللة إحصائية درجة جودة التواص

وظيرت ذات  ،صل لزوجاتيمابين كل من متوسطات جودة التواصل لؤلزواج ومتوسطات جودة التو 
العبلقة بين متوسطات تكيف األزواج ومتوسطات التكيف لمزوجات كما ظيرت تكيف زوجاتيم، وكذلك 

نتائج تحميل  ، كما أظيرنصل الزوجات ومتوسطات تكيف أزواجيتوادة توسطات جو بالنسبة لم
وىذه  (0.33)لزواجي لمزوج بمغ اه التواصل لدى الزوجة من التكيف االنحدار الخطي أن مقدار ما فسر 

 .فأقل (0.05 )القيمة دالة عند مستوى

وىذه القيمة دالة  (0.54) لزواجي لمزوجة بمغاره التواصل لدى الزوج من التكيف كما أّن مقدار ما فس 
ى الزوجين أظير تحميل االنحدار أن مقدار ما فسره التواصل لد وأخيراً  ،فأقل (0.05 ) عند مستوى

فأقل، وىذه  (0.05)وىذه القيمة دالة عند مستوى  (0.58)لزواجي لكمييما بمغ امن التباين في التكيف 
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نتائج وجود تأثر لمطريقة التي يتواصل بيا وتظير ىذه ال ،النسب مقبولة في الدراسات االجتماعية
بلء طريقة التواصل يإلى ضرورة إ لزواجي لدييماع بعضيم البعض عمى مستوى التكيف األزواج م

 .أىمية كبرى في اإلرشاد وحل النزاعات بين الزوجين

 ( 2007دراسة العبيدلي )

( 200ى عينة مكونة من )لزواجي لداصعوبات التعبير العاطفي والرضا  ىدفت إلى التعرف عمى 
موظفة في الييئة التدريسية واإلدارية والفنية بمدارس اإلناث في دولة اإلمارات في ضوء بعض 

مدة الحياة الزوجية، )عدد السنوات الدراسية لمزوج، عدد السنوات الدراسية لمزوجة،  :المتغيرات المستقمة
 مقياس الحبسة االنفعالية النفسية اليكسثيميا الزوج، وعمر الزوجة(. لقد تم تطبيق عمراألبناء،  عدد

(Alexythemia)  لقياس الصعوبات في التعبير العاطفي، ومقياس التوافق الثنائي (Dyadic 

adjustment scale) (Das)   لزواجي، فاحتمت صعوبة وصف السباينر لقياس مستوى الرضا
جاءت صعوبة تحديد العواطف في و ولى، العواطف التي يقيسيا مقياس الحبسة االنفعالية المرتبة األ

أشارت النتائج إلى وجود مستوى ، كما خارجيًا فاحتل المرتبة الثالثة المرتبة الثانية، أما التفكير الموجو
متوسط من الصعوبات في التعبير العاطفي لدى أفراد العينة، فقد جاء التعبير العاطفي في المرتبة 

لزواجي في المرتبة الثالثة، واحتل االتفاق اانية، وجاء التماسك بة الثلزواجي في المرتااألولى، والرضا 
لزواجي، وأشارت النتائج أيضًا إلى وجود الرابعة كما يقاس بمقياس التوافق في الرأي في المرتبة ا

لزواجي لدى أفراد العينة، وأشارت الدراسة إلى أنو كمما زادت الصعوبة في امن الرضا  مستوى عالٍ 
عواطف انخفض الرضا ألزواجي لدى أفراد العينة، كما كشفت الدراسة عن وجود عبلقة سمبية تحديد ال

كمما زاد عمر الزوج انخفض لزواجي أي ا( بين عمر الزوج والرضا 0.05ذات داللة إحصائية عند )
( 0.05يجابية ذات داللة إحصائية عند )إلعينة، باإلضافة إلى وجود عبلقة لزواجي لدى أفراد ااالرضا 

 .لزواجي لدى أفراد العينةاكمما زاد عمر الزوجة زاد الرضا  لزواجي، أياعمر الزوجة والرضا  بين

 (2006) بركات دراسة 

 الدراسة ىذه مشكمة تىدفقد و  ،العربية األسرة داخل العاطفي التواصل معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 والحرمان السمبي بالتواصل المتعمقة اإلنترنت عبر األسرة منتديات تعكسيا التي المشاركات أرقام إلى

 حاالت في ىائمة قفزه المشاركات ىذه تمثل حيث ،األسرة داخل الحوار وضعف العاطفي والطبلق



32 
 

 المشاكل تفاقم عمى ذلك ويدل ،والحسي النفسي اليجر وتزايد اليومي شبو والشجار والقمق االكتئاب
 التساؤل من الدراسة تنطمق اليدف ىذا ضوء وفى األسرة، داخل والحب العائمي الدفء وغياب األسرية

 منتديات تعكسيا التي الرسائل خبلل من العربية األسرة داخل العاطفي التواصل واقعما  عن
 في األسرة منتديات تمقتيا التي األسرية االستشارات من تكون الدراسة فمجتمع ،األسرية االستشارات

 بالطريقة والعينة اإلحصائي المنيج أستخدم وقد ،الفترة تمك لخبل رسالة( 865) وبمغت اإلنترنت
 أن إذ ،عام بوجو الحوار ضعف: مقدمتيا في يأتي النتائج من مجموعة عن الدراسة وكشفت ،العمدية
 صمت ظاىرة عن الدراسة وكشفت المشتركة، حياتيما عن حضارياً  يتحاورون ال األزواج من كثيراً 
 الحياة عمى وبالتالي واألبناء الزوجة نفسية عمى اً سمبي اً تأثير  يشكل مام العاطفي الخرس أو الزوج

 من النوع وىذا ،األزواج بين المشاعر وبرود العاطفي الطبلق وجود الدراسة فبينت عامة، الزوجية
 جو في يعيشون ويجعميم والحنان والحب بالدفء المتمتع الطبيعي البيت من األطفال يحرم الطبلق

 غياب عمى الدراسة ودلت الخطيرة، النفسية األمراض ببعض ويصيبيم شخصياتيم يمزق دق مؤلم بارد
 جافة زوجية حياة عمييا ترتبت التي المشاكل أىم من وىي واألبناء الزوجين بين الجميمة المفردات
 أية إظيار عدم أي ،"وشأني دعني" يسمى ما وىو السمبي التواصل أشكال من شكل فظير وقاسية،
 المساومة أسموب يتبعون ذلك من وبدالً  ،خراآل مشاعر مع التفاعل عمى داللة عاطفية ةاستجاب

 .والغضب الحزن من التخمص أجل من المادية المغريات ويقدمون

 ( 2007دراسة حمد كما وردت بدراسة وليامز)

لدراسة عمى وطبقت ا ،لزواجيااإلنياك النفسي والميني والرضا  ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بين
%(  60من النساء و) %( 40( فردًا لمذين في الكنيسة األنغميكانية في إنجمترا، منيم )99عينة تبمغ )

افق الزوجي إعداد ستخدم الباحث مقياس اإلنياك النفسي إعداد ماسبلش ومقياس التو امن الرجال. و 
ي واإلنجاز الشخصي كبعد لزواجاوجود عبلقة موجبة بين الرضا  الدراسة ومما توصمت إلية ،ديادس

ارتبط سمبيًا فك النفسي من أبعاد اإلنياك النفسي أما بعد الجمود في العبلقات كبعد من أبعاد اإلنيا
لزواجي مع زيادة الجمود في العبلقات وازدواجية الدور الميني الزواجي، حيث يقل الرضا ابالرضا 

  .لزواجيابين بعد اإلعياء العاطفي والرضا  دالة ةارتباطي إلى العائمي، في حين لم تتوصل العبلقة
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 (2003دراسة عارف )

رشادي لتحسين التواصل المفظي بين األزواج في المجتمع إت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج ىدف
زوجًا  12( فردًا )24تكونت عينة الدراسة من ) ،الديموغرافيةضوء بعض المتغيرات  األردني في

، ( سنة52-29أعمار األزواج بين ) تراوحتو ، ية عماناألردن العاصمة جاتيم( ممن يقيمون فيوزو 
 وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية: 

 لصالح عدد السنوات األكثر.عزى لعدد سنوات الزواج، و وجود فروق ذات داللة إحصائية ت -1
الشعور  رة زاداألسعدد أفراد كمما زاد فوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعدد أفراد األسرة،  -2

 األزواج بأىمية التواصل المفظي.  ىلد
 . ئية تعزى لمتغير مستوى االقتصادإحصا ةعدم وجود فروق ذات دالل -3

 : الدراسات الجنبية 2.2.2

 (2006) ىندرسون روجر دراسة

. بريطانيا في األزواج بين تتعطل الكبلم لغة جعل إلى أدت التي األسباب لمعرفة الدراسة  ىذه ىدفت
 األزواج حياة أسموب أن :البريطانية الدراسة أظيرت حيث ،شخص( 1000)من الدراسة عينة كونتت

 بيذه ينعمون ال بريطانيا في األزواج من العديد أصبح أن بعد اآلخرون يتخيل كما وردياً  يعد لم ربما
 األزواج من يينالمبل أن يعني أصبح المضني العمل أسبوع أن الدراسة وأكدت الدافئة، الزوجية العبلقة

 مع أطول وقت وقضاء األنفاس اللتقاط  الوقت يجدون ال أنيم لدرجة لمغاية مشغولون البريطانيين
 ىو أصبح الوضع ىذا أن إلى الدراسة وتشير برمتيا، الزوجية والحياة سعادتيم ييدد مام ،شركائيم

 يمضي كان التي الصورة بحتوأص الزوجي الخرس فييم انتشر أن بعد بريطانيا في اآلن األزواج حال
 يتحدثانأن  يكاد الو  األسبوع يمر حيث ،كان خبر في معاً  األريكة عمى طويمة ليالي األزواج فييا

 في العاممين عدد ثمث أي شخص مبليين (8.6 )من أكثر أن الدراسة أظيرت كماالبعض، و  لبعضيما
 قضاء في الفرصة لدييم تكون ذينال أولئك وحتى ،المعتاد من أطول عمل ساعات يعممون بريطانيا
 في ولكن المنزل في معاً  ساعتين العاممين األزواج نصف يقضي بل ،منيا يستفيدون ال معاَ  أمسيات
 في المساء من األولى الساعات األزواج بيا يقضي التي الكيفية الدراسة وترصد منفصمة، غرف
 التحدثو  التقميدية المنزلية األعمال في الغالب في تنفق األولى الساعة أن إلى تشير حيث ،المنزل
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 حسبما واأللفة المودة تقتلف بكثرة التمفاز مشاىدة أماو  االنترنت استخدام أو باألطفال االعتناءو  ىاتفياً 
 البيت أن يتخيل أنو يبدو منا والبعض يميث عالم في نعيش أننا ىندرسون ويضيف الدراسة، تؤكد
 لبلسترخاء ومكاناً  عشاً  البيت يكون أن يجب، بينما المنزلية ميامال وأداء فقط فيو لمعيش مكان مجرد

  .والطمأنينة والراحة

 الصدمات قمةو  والموضوعية االنفعالي الثبات: بسمات يتميزن السعيدات الزوجات وقد بين أن
 المجموعة من كبلَ  أن حيث ،اإلناث لدى خاصة أىمية ليا االنفعالي الثبات سمة أن الدراسة وأوضحت

 ثبات لدييم ليس( االنفصال حافة عمى ىم ومن لزواجيا توافقيم في المضطربين) والثالثة الثانية
 .انفعالي

 

 (  Cordova, gee& warren, 2005) ووارين وجي كوردوفا دراسة   

 تحديد عمى القدرة ميارة وبخاصة) العاطفي التعبير ميارات بأن تقول التي النظرية اختبار إلى ىدفت
 العبلقة عمى التأثير خبلل من لزواجيا التوافق عمى الحفاظ في دور ليا( العاطفي والتواصل العواطف
 النتائج أشارتو  األمريكية المتحدة الواليات في وزوجة زوجاً ( 92) من الدراسة عينة تكونت. الحميمة

 إلى اً أيض وأشارت العواطف، تحديد صعوبة في الجنسين بين داللة ذات اختبلفات وجود عدم إلى
 المشاعر توصيل وصعوبات الفرد يدركيا كما المشاعر عن التعبير صعوبة بين سمبي ارتباط وجود
 المشاعر عن التعبير صعوبة بين سمبي ارتباط وجود إلى  باإلضافة الثنائي، التوافق مقياس عمى

 في صعوبةال ارتبطت كما والزوجات، األزواج من كل عند الشريكين بين الثنائي والتوافق المدركة،
 صعوبات ولكن ،الحميمي واألمان الزوجات لدى الثنائي التوافق مع سمباً  األزواج عند المشاعر توصيل
 .األزواج عند الحميمي واألمان الثنائي التوافق مع دال بشكل ترتبط لم الزوجات عند المشاعر توصيل

  (2004) دراسة جويان

بحثت ىذه ف ،تخدام الصمت في الخبلفات الزوجيةفي اس معرفة تأثير الثقافة إلىىدفت ىذه الدراسة 
الدراسة في تأثير الثقافة في خمس أدوات لمصمت في الخبلفات الزوجية وىي: مقياس تفادي 

حماية صورة أشخاص الخبلف، حماية الصورة الشخصية،  أوالسيطرة عمى الصراع ، الخبلفات
 عددىم  األزواجت ليذه الدراسة  من عينة من خذ المعموماأحيث تم ، دةوالمو  األلفة، وكسب آخرين
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( )كونسترول( ( construalتم حساب  ،وجين من تايون والواليات المتحدةكانوا متز ًا شخص( 146)

 ; Gudykunst )جيودي كونتس ماتسو موتو( تم تطويره بواسطة اآلتيالنفس حسب المقياس  عمى
Matsumoto  Ting-Toomey Nishida Kim and Heyman (1996) (نيشيدا تومي تينغ 

ومقياس التقرير الذاتي في استخدام الصمت حمقات معينة من الخبلفات الزوجية تم ( وىيمان كيم
يتنبأ باستخدام الصمت و  النفسي فقط، Construals)كونسترول( تطويره واستخدامو في ىذه الدراسة 

(  )كونسترول كثر استقبللية فيفي حماية الصورة الشخصية أو الذاتية لمشخص كمما كان الشخص أ
Construals  قل احتمالية كثر لحماية الصورة الذاتية لزوجة، وأما استخدم الصمت أالشخصية، ك

والتقاليد  ولكن تأثير العادات تيم الشخصية في الخبلفات الزوجية،استخدام الصمت لحماية صور 
ومثل كثير من العوامل الثقافية التي  تخدام الصمت في الخبلفات الزوجية،ثبت فعالية اسوالثقافة ت

تحسن في استخدام الصمت في الخبلفات الزوجية، األمريكان يستخدمون الصمت لمسيطرة عمى 
فأن الخبلف أو المشكمة ولحماية صورتيم الشخصية في الخبلفات الزوجية وباإلضافة إلى ذلك 

 لذاتية ألزواجين أكثر من األزواج،ا الصمت لتفادي الخبلف ولحماية الصورة نستخدمالزوجات عادة ي
وىذه األمور التي تم  ،وكمما طالت فترة الزواج كمما قل استخدام الصمت لتفادي الخبلفات العائمية

 تعقيدات في األبحاث المستقبمية.لتوصل إلييا تقترح ا

 ( Yelsma & marrow , 2003) وومار  اميمس دراسة

 وقد. العاطفية تعبيراتيم في األزواج يواجييا التي الصعوبات عن الكشف إلى دراسةال ىذه ىدفت
 في األزواج يواجييا التي الصعوبات لتقييم( Alexethymia) ميالؤللكسيث تورنتو مقياس استخدم
 لدى لزواجيا الرضا لتقييم الثنائي التكيف مقياس استخدم كما وشخصنتيا، ووصفيا مشاعرىم تحديد
 في والزوجات األزواج صعوبات أن النتائج بينت وقد ،وزوجة زوجاً ( 66) من المكونة العينة أفراد

 أكثر وبشكل، أيضاً  أزواجيم رضا إلى إضافة لزواجيا رضاىم تقميل إلى أدت العاطفي التعبير
 أن كما. لزواجيا رضاىم عمى سمبياً  أثر وشخصنتيا لمشاعرىم األزواج وصف صعوبة نفإ تحديدًا،

 أما ،لزوجاتيم لزواجيا الرضا عمى سمباً  أثرت مشاعرىم وصف في األزواج تواجو التي الصعوبات
 رضا إلى إضافة سمبي بشكل رضاىنّ  تأثر فقد مشاعرىن تحديد في صعوبة يجدن البلتي الزوجات
 عن التعبير في متدنية بمستويات يتصفون الذين الزوجات أو األزواج أن النتائج ىذه وتبين. أزواجينّ 
 فروقاً  أظيروا والزوجات األزواج معظم أن ورغم ،ذلك جراء لزواجيا لرضاا حيث من يتأثرون المشاعر
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 بين دالة فروق ىناك تكن لمإال أنو  العاطفي، لمتعبير الثبلثة المستويات من كل في أنفسيم بين
 ووصفيا، المشاعر، تحديد في الصعوبة: الثبلثة المستقمة المتغيرات في عام بشكل الجنسين

 .لزواجيا الرضا: التابع والمتغير وشخصنتيا،

 ( ,6991Woodman Tamela) تامالن ودمان دراسة

 ىذه وأشارت الزوجين، لدى الزوجي والتوافق التسامح أسموب بين العبلقة لتقصي الدراسة ىذه ىدفت
 صحيحاً  إدراكاً  الزوجية عبلقاتيم يدركون الذين والزوجات األزواج نأ إلى نتائجيا في الدراسة

 والمودة، التسامح من اً كبير  اً قدر  اماستخدامي خبلل من الحياة، مواقف في المفظي صالاالت يستخدمون
 ليذا األزواج استخدام أن حيث الزوجي، والتوافق األزواج جانب من التسامح أسموب بين عبلقة ووجود

 سموبأل وممارسةً  استخداماً  أكثر الزوجات وأن الزوجي، التوافق في ايجابياً  دوراً  يمعب األسموب
 .األزواج مع التسامح

 الدراسات السابقة: مى التعقيب ع 3.2.2

 : اآلتيةمن خبلل عرض الدراسات السابقة يمكن استخبلص المبلحظات 

  -:: الدراسات التي تناولت الخرس الزوجيأوالً 

خمت الدراسات السابقة من موضوع الدراسة الحالية الرئيس وىو الخرس الزوجي وعبلقتو بالتوافق  (1
في  أىميتيافي الضفة الغربية، ومن ىنا تكتسب الدراسة الحالية  األزواجنفسي لدى عينو من ال

 بشكل خاص.  األسري واإلرشادبشكل عام  اإلرشادميدان 
الرضا  ،بين الزوجين، واالنفصال العاطفي اسات السابقة مشكبلت الخرس الزوجي تناولت الدر  (2

لغة الكبلم، الصمت في ، األسري لزوجي، ثقافة الحوار، التكيف اواإلنياك النفسي الميني الزوجي
 وأثره، الطبلق العاطفي الخبلفات الزوجية، التواصل العاطفي، ضغوطات الحياة وطبيعة الزواج

 جييا األزواج في تعبيراتيم العاطفية. االصعوبات التي يو  عمى التنشئة االجتماعية، 
، مما دفع مباشراً  اتصاالً  بموضوعيالية ال تتصل دراسة الحاالدراسات التي ليا عبلقة بموضوع ال (3

الخرس الزوجي وعبلقتو بالتوافق  إلىىذه الدراسة بيدف التعرف  إجراءضرورة  إلىالباحثة 
 في الضفة الغربية. األزواجالنفسي لدى عينة من 
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وليا من موضوع الدراسة الحالية تختمف في متغيراتيا عن المتغيرات التي تتنا القريبةالدراسات  (4
 المؤىل التعميمي. و الدراسة الحالية، وىي الجنس، مكان السكن،  مدة الزواج، 

 
  -:ثانيًا: الدراسات التي تناولت التوافق النفسي

مجمل الدراسات السابقة كان ىدفيا الكشف وتحديد التوافق النفسي عند : األىداف من حيث (1
البركات  األسرةالتواصل العاطفي داخل  المتزوجين أو الزوجات والعاممين والعامبلت مثل: معرفة

والصحة النفسية  األسري(، والتواصل الزوجي وعبلقتو بالتكيف وعبلقة ثقافة الحوار 2006)
، أما موضوع الدراسة الحالية فيو الكشف عن عبلقة التوافق النفسي بالخرس (2008الباكر )
 الزوجي. 

عينتيا من األزواج، والزوجات، واألسر، ن أغمب الدراسات السابقة كانت فإمن حيث العينة:  (2
األزواج في الضفة التي شممت بعض ة لدراسات السابقة عن العينة الحاليونبلحظ عدم اختبلف ا

 الغربية. 
 عظم الدراسات السابقة من حيث تبني االستبانةمن حيث األداة: تشابيت الدراسة الحالية مع م (3

 رات الدراسة. متغيبعض  من حيث  واختمفت  ،كأداة الدراسة
 اً يجابتناولت التوافق النفسي بينت أنو يتأثر سمبًا وا   السابقة التيمن حيث النتائج: معظم الدراسات  (4

 . األخرىبالمتغيرات البيئية 
 لمدراسة، صياغة المشكمة وتحديدىاالنظري اإلطار وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء 

وتحديد أىداف الدراسة، مما يجعل ىذه الدراسة بناء أدوات القياس، وصياغة الفروض المبلئمة، و 
 مكممة لغيرىا من الدراسات.
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 الطريقة واإلجراءات 
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 الفصل الثالث

 

 الطريقة واإلجراءات:

عينة من من أجل تحقيق ىدف الدراسة، وىو معرفة الخرس الزوجي وعبلقتو بالتوافق النفسي لدى 
األزواج الفمسطينيين، ثم معرفة عبلقة كل من الخرس الزوجي وعبلقة التوافق النفسي بالمتغيرات 
لمدراسة، وىي: الجنس، ومكان السكن، مدة الزواج، المستوى التعميمي، فقد تضمن ىذا الفصل وصفًا 

صدقيا وثباتيا، وكذلك كما يعطي وصفًا مفصبًل ألدوات الدراسة و  .لمنيج الدراسة، ومجتمعيا وعينتيا
 إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمتيا الباحثة في استخبلص نتائج الدراسة وتحميميا. 

 

 منيج الدراسة: 1.3 

لتحقيق األىداف المرجوة من ىذه الدراسة، استخدمت الباحثة المنيج الوصفي وىو المنيج الذي ييدف 
م طبيعة ئخدام ىذا المنيج ألنو يبلومات عنيا، فقد تم استإلى وصف خصائص الظاىرة وجمع معم

وأىداف الدراسات االجتماعية معتمدًا عمى أسموب الدراسة الميدانية في جمع المعمومات، ليفي 
 وتفسير نتائجيا. فرضياتياواختبار صحة بأغراضيا ويحقق أىدافيا 

 

 مجتمع الدراسة: 2.3

( أسرة وذلك استنادًا 715.293لفمسطينيين، والبالغ عددىم )ا األزواجتكون مجتمع الدراسة من جميع 

  .1إلى إحصائيات المركز اإلحصائي الفمسطيني

 

                                                           

بيذا يصبح و  (42.979، مع زيادة سنوية بواقع )2007( 414.493ر )وفقا لجياز اإلحصاء المركزي بمغ عدد األس
 .( 715.293)تقريباً  2014ة المتوقع األسرعدد 
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 عينة الدراسة:  3.3

( أسرة من مجتمع 300الباحثة باستخدام عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة، قواميا ) قامت
من كل منطقة )منطقة شمال  زوج (100)( أسرة، حيث تم اختيار 715.293الدراسة المكون من )

منطقة جنوب الضفة الغربية( من األزواج الفمسطينيين، و منطقة وسط الضفة الغربية، و الضفة الغربية، 
من الزوج والزوجة أدوات ومراعاة أن يعبئ كّل  األزواجحيث قامت الباحثة بتوزيع االستبيانات عمى 

 الدراسة.

 

 : ىل العممي والجنسعينة وفقًا لممؤ ( توزيع ال1.3)جدول 

 

 المؤىل العممي      
 

 الجنس

توجييي 
 فما دون
 

 أودبموم 
 بكالوريوس

دراسات 
 عميا

 المجموع

 151 24 52 75 ذكور

 149 12 62 75 إناث
 300 36 114 150  المجموع 

 

 الزواج ومكان السكن:مدة ل ( :توزيع العينة وفقًا 2.3جدول )

 مدة الزواج    
 
 كان السكنم

 
 2من  أقل

 
2-5 

 سنوات

 
 5أكثر من 
 سنوات

 
 المجموع

 96 67 13 16 شمال
 103 76 21 6 وسط
 101 67 18 16 جنوب
 300 210 52 38 المجموع
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 :دوات الدراسةأ 4.3

اعتمدت الباحثة في إعدادىا ألداة الدراسة عمى ما استخدم في الدراسات السابقة من أدوات ومقاييس 
المؤىل العممي. ثم بينت استبانة ومدة الزواج و  دة، مثل: الجنس ومكان السكنت عديتناولت فييا متغيرا

تمييدًا لتطبيقيا عمى األزواج في الضفة الغربية لدراسة الخرس الزوجي وعبلقتو بالتوافق النفسي لدى 
 (. 1.3عينة من األزواج، حيث تكونت االستبانة  من ثبلثة أقسام كما ىو موضح في الجدول )

 (: توزيع فقرات االستبانة عمى أقساميا الرئيسة3.3جدول )

 عدد الفقرات عنوان القسم رقم القسم
 4 معمومات عامة األول
 36 مقياس الخرس الزوجي  الثاني
 40 قياس التوافق النفسيم الثالث

 

 لبناء مقاييس الدراسة وخصائصيا السيكومترية:  وفيما يمي وصف تفصيمي

  ي:مقياس الخرس الزوج -أوالً 

لقياس الخرس الزوجي في ضوء االطبلع عمى عدد من الدراسات ( 2015ىذا المقياس الجندي ) طور
 المقياس  التحقق من خصائصتم ناسب البيئة الفمسطينية و يالسابقة واألدوات المستخدمة فييا، ل

غت فقرات ( فقرة، وقد صي36في صورتو النيائية من )وتكون المقياس السيكومترية )الصدق والثبات(، 
المقياس لتكون االستجابة لممفحوصين وطريقة التصحيح بحسب مقياس الخرس الزوجي، حيث تكون 
استجابة المبحوث عمى الفقرات وطريقة التصحيح حسب التدرج اآلتي: السكينة والمودة والتوافق النفسي 

 1) لطبلق العاطفيدرجات(، ا 2درجات(، الخرس الزوجي ) 3درجات(، التعايش األسري ) 4)
يجابي. وتعبر الدرجة المرتفعة عمى المقياس عن الفقرات باالتجاىين السمبي واإل درجة(. وقد بنيت

درجة مرتفعة في استخدام الخرس الزوجي، بينما تعبر الدرجة المنخفضة عن درجة منخفضة في 
 استخدام أنماط المعاممة الزوجية. 
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 الخرس الزوجي:الخصائص السيكومترية  لمقياس  5.3

 صدق مقياس الخرس الزوجي: 

التحقق من قبل واضع المقياس من دالالت الصدق الظاىر حيث تم  لممقياس مؤشر عمى صدقو
األزواج في محافظة الخميل وقد أظير  وصدق المفيوم وكذلك صدق المحكمين، عمى عينة من

 الغربية. ةالضفالمقياس دالالت صدق تسمح بتطبيقو في الدراسات النفسية في 

وقد اكتفت الباحثة بدالالت الصدق التي أخذت عند بناء المقياس، ذلك أّنو أعد في فترة العمل عمى 
 ىذه الدراسة. 

 الخرس الزوجي:  ثبات مقياس

لمقياس الخرس الزوجي وتم  0.95تم حساب معامل الثبات بطريقة كرونباخ الفا وقد بمغت قيمتو 
ريق حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس حساب صدق االتساق الداخمي عن ط

، وتشير (6)ي المبلحق( يبين ذلك وىو موجود ف7.4جدول ) والدرجة الكمية لمخرس الزوجي وال
البيانات الواردة في الجدول إلى أن جميع قيم االختبار كانت ذات داللة إحصائيا وىذا يعني أن 

 ي مرتفع.االختبار يتمتع بداللة اتساق داخم

وقد بمغت قيمة ألفاوكان الجندي قد تحقق أيضا من ثبات االتساق الداخمي باستخدام معادلة كرونباخ 
 ( وىذه القيم تسمح باستخدام ىذا المقياس في البحوث النفسية.0.92ىذا المعامل )

 مقياس التوافق النفسي:  -ثانياً 

المستخدمة فييا كدراسة، وقد قامت الباحثة طور مقياس التوافق النفسي في ضوء الدراسات واألدوات 
عادة تقنينو عمى البيئة الفمسطينية استنادًا إلى فيميا لئلطار النظري لمتوافق النفسي  ببناء المقياس وا 

( فقرة وكل فقرة تمثل حالة من 40ليذا المفيوم، وقد بمغت عدد فقرات المقياس ) يالؤلزواج وتعريف
ي، وقد صيغت فقرات المقياس لتكون االستجابة لممفحوصين وطريقة التوافق أو عدم التوافق النفس

( ثنائي األبعاد، حيث تكون استجابة المبحوث عمى Likert Scaleالتصحيح بحسب مقياس ليكرت )
درجة( وقد عكست قيمة  0درجة(، ال ) 1الفقرات وطريقة التصحيح حسب التدرج اآلتي: نعم )

 يجابية: ب كونيا سمبية أو إ( يوضح توزيع الفقرات حس5.3ول )االستجابة لمفقرات السمبية، والجد
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 ( يوضح توزيع الفقرات حسب كونيا سمبية أو إيجابية5.3جدول )

 العدد الفقرات اتجاه الفقرة
، 28، 27، 26، 24، 21، 20، 17، 14، 13، 11، 10، 9، 5، 4، 2 سمبية

30 ،31 ،33 ،36 ،37 ،38 ،39 
20 

، 31،  29، 25، 23، 22، 19،  15،18،16، 12،  8، 7، 6، 3، 1 يجابيةإ
32 ،34 ،35 ،40  

20 

عبر عن فت المنخفضة، أما الدرجة جة التوافق النفسيحيث تعبر الدرجة المرتفعة عن ارتفاع في در 
 انخفاض في درجة التوافق النفسي. 

 صدق المقياس: 

( 5)بعرض المقياس عمى  عرف بالصدق المنطقي وذلكدمت الباحثة صدق المحكمين أو ما ياستخ
اس لما ( بيدف التأكد من مناسبة المقي1ىو ظاىر في الممحق )االختصاص كما  ن ذويمحكمين م

%( بين المحكمين، 80) عن من أجمو، وسبلمة صياغة الفقرات وقد اعتمد عمى نسبة اتفاق ال تقل أعد
ال تنسجم مع أىداف الدراسة،  حيث أخذ بآراء المحكمين الذين أجمعوا عمى تعديل تمك الفقرات التي

عادة ص حص االتساق الداخمي عمى مقترحاتيم. كما قامت الباحثة بف ياغة بعض الفقرات وتعديميا بناءً وا 
لى الوصول لمدى صبلحية كل فقرة من فقرات المقياس ، وييدف ىذا النوع من الصدق إبين الفقرات

رتباط بين الفقرات المقياس مع الدرجة أعدت من أجمو، وقد احتسب معامل اال الذي لغرضالقياس 
 ( يبين ذلك6.3الكمية لممقياس ككل، واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة والجدول )

 . (7وىو موجود في المبلحق )

 

 ثبات المقياس: 

 72.0  المعامل ىذا قيمة بمغت وقد الفا كرونباخ بطريقة النفسي التوافق لمقياس  الثبات حساب تم
 . مرتفعة قيمة وىي
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 إجراءات الدراسة: 6.3 

 من أجل تطبيق الدراسة، قامت الباحثة بإجراءات الدراسة وفق الخطوات اآلتية: 

 تحديد مجتمع الدراسة. -1
 تحديد عينة الدراسة، واختيارىا.  -2
ناء أدوات الدراسة من خبلل مراجعة األدب التربوي المنشور في ىذا المجال، واإلجراءات ب -3

 المبلئمة التي قامت بيا الباحثة. 
 الثبات ألداة الدراسة. حساب معايير الصدق و  -4
 تطبيق األدوات عمى العينة. -5
دخاليا في الحاسوب.  تجمع البيانا -6  وترميزىا وا 
 واستخبلص النتائج والتوصيات.  تمعالجة البيانا -7

 

  :متغيرات الدراسة  7.3

 :المتغيرات المستقمة 

 : متغيرات المستقمة وىيسة عمى الاشتممت الدرا

  ولو مستويان ىما: ) الذكر، األنثى(.  الجنس

)شمال الضفة الغربية، وسط الضفة الغربية، جنوب الضفة ىما: مستويات  ةولو ثبلث مكان السكن
 الغربية(.

 سنوات(.  5سنوات(، )أكثر من  5-2فأقل(، ) 2ولو ثبلث مستويات ىما: ) )مدة الزواج 

 ثبلث مستويات ىما: ) توجييي فما دون، دبموم أو بكالوريوس، دراسات عميا(.  ولو المؤىل العممي

 المتغيرات التابعة:  
مقاييس الدراسة، وىي مقياس الخرس الزوجي، ومقياس  إلىوتمثمت في استجابات أفراد عينة الدراسة 

 التوافق النفسي. 
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 :المعالجة اإلحصائية 8.3
، وذلك (spss)ام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية استخد تمّ من أجل معالجة البيانات،

 باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية: 
 مئوية لئلجابة عن أسئمة الدراسة.المتوسطات الحسابية والنسب ال .1
لفحص الفرضيات المتعمقة بمتغيرات  (Independent t- test)اختبار )ت( لممجموعات المستقمة  .2

 الجنس.
لفحص الفرضية المتعمقة بدراسة  (One-Way Analysis Variance) اين األحادي تحميل التب .3

 متغير مكان السكن، مدة الزواج، والمؤىل العممي.
 . (Cronbach Alpha)  معادلة الثبات كرونباخ ألف .4
  معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات واختبار الفرضيات. .5
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 الفصل الرابع

 دراسةنتائج ال
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 الفصل الرابع: 

 

 نتائج الدراسة:  1.4

يتضمن ىذا الفصل عرضًا كاماًل ومفصاًل لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة 
 والتحقق من صحة فرضياتيا. 

 

 نتائج السؤال الول:  1.1.4 

 ؟ينيينالزوجي والتوافق النفسي عند الزواج الفمسط كل من الخرس ما واقع (1
 

لئلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدرجة الكمية 
 ( يبين ذلك. 1.4لكل من مقياس التوافق النفسي والخرس الزوجي والجدول التالي رقم )

 النفسي والخرس الزوجي ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من التوافق 1.4الجدول )

المتوسط  الحد األعمى الحد األدنى العدد الجدول
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 19.45 58.58 128.00 35.00 300 خرس الزوجيال
 6.24 69.81 97.00 46.00 299 توافق النفسيال

 

وىي قيمة ( 58.58) سط الحسابي لمقياس الخرس الزوجي( إلى أن المتو 1.4بجدول )تشير البيانات 
تدل عمى وجود ظاىره الخرس الزوجي في المجتمع الفمسطيني وىذه النسبة عالية. أما فيما يتعمق 

( وىي قيمة مرتفعو وتشير إلى درجات التوافق 69.81بالتوافق النفسي فقد بمغ المتوسط الحسابي )
 النفسي عالية. 
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 نتائج فرضيات الدراسة 2.1.4

 نتائج الفرضية الولى:  1.2.1.4 

عينة  بين متوسطات استجابات (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 .عزى لمتغير الجنسالزواج حول الخرس الزوجي والتوافق النفسي تمن 

 درجةل الفردية الفروق داللة عمىلمتعرف  (ت)استخدام اختبار بالفرضية األولى  فحصقامت الباحثة ب
 .ذلك يبين( 2.4) والجدول الجنس لمتغير تبعاً  الغربية ضفةال في الزوجي الخرس

 الخرس الزوجي تبعًا لمتغير الجنسفي درجة  لفحص الفروق )ت(( يبين نتائج اختبار2.4)الجدول 

المتوسط  ددالع الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى  درجة الحرية
 الداللة

 0.001 298 3.506 15.16 55.13 151 الذكر
  18.91 62.07 149 األنثى

 
( وىي أقل من مستوى 0.001أن مستوى الداللة اإلحصائية في الجدول )( 2.4)يتبين من الجدول 

ذات داللة إحصائية في الخرس الزوجي لدى عينة  فروق ، و ىذا يشير إلى وجود(α≤ 0.05الداللة )
، أنثى( ولصالح اإلناث حيث كان المتوسط من األزواج في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس ) ذكر

 (. 55.13( بينما لمذكور )62.07اث )الحسابي لئلن
 

 نتائج الفرضية الثانية:  4.2.2.1

عينة  بين متوسطات استجابات (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
  .مكان السكن الزواج حول الخرس الزوجي والتوافق النفسي تعزى لمتغيرمن 

الحسابية واالنحرافات  المتوسطاتجل ذلك قامت الباحثة بحساب ومن أ الفرضية فحصقامت الباحثة ب
( 3.4) والجدولمكان السكن  لمتغير تبعاً  األزواج من عينة لدىالمعيارية في درجات الخرس الزوجي 

 .ذلك يبين
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ت المعيارية لدرجة الخرس الزوجي تبعًا االنحرافايبين نتائج المتوسطات الحسابية و  (3.4الجدول )
 لمتغير مكان السكن

 االنحراف المعياري متوسط الحسابي ددالع مكان السكن
 19.09 59.73 96 شمال
 14.12 56.23 103 وسط
 18.76 59.88 101 جنوب
 17.45 58.58 300 المجموع

 

لباحثة باستخدام تحميل التباين المتوسطات الحسابية قامت ا بينجل التحقق من داللة الفروق أ ومن 
 ( يوضح ذلك. 4.4(، والجدول )One- Way ANOVAاألحادي )

نتائج تحميل التباين الحادي لداللة الفروق في درجات الخرس الزوجي تبعًا يبين ( 4.4الجدول )
 لمتغير مكان السكن 

درجة  مجموع المربعات الجدول
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة)ف(
 لةالدال

 0.24 1.428 433.72 2 867.44 بين المجموعات
 303.67 297 90191.47 داخل المجموعات

 299 91058.91 المجموع
 

( وىي أكبر من 0.24( قد بمغت )4.4أن مستوى الداللة اإلحصائية في الجدول )( 4.4)يتبين من الجدول 
 ( فتقبل ىذه الفرضية. α≤ 0.05مستوى الداللة )

 ائج الفرضية الثالثة : نت 1.2.3.4

عينة  بين متوسطات استجابات (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
  .الزواج حول الخرس الزوجي والتوافق النفسي تعزى لمتغير مدة الزواج من
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في  المعيارية االنحرافاتو  الحسابية، المتوسطاتحساب الفرضية من خبلل  فحصقامت الباحثة ب
  .ذلك يبين( 5.4) والجدولمدة الزواج  لمتغير تبعاً درجات الخرس الزوجي لدى عينة من األزواج 

س الزوجي تبعًا االنحرافات المعيارية لدرجة الخر يبين نتائج المتوسطات الحسابية و  (5.4الجدول )
 لمتغير مدة الزواج

 االنحراف المعياري متوسط الحسابي ددالع مدة الزواج
 18.99 56.44 38 أقل 2

 12.12 55.19 52 سنوات 2-5
 18.18 59.80 210 سنوات فأكثر 5

 19.45 58.58 300 المجموع
 

المتوسطات الحسابية قامت الباحثة باستخدام تحميل التباين  بينجل التحقق من داللة الفروق أثم من  
 ( يوضح ذلك. 6.4(، والجدول )One- Way ANOVAاألحادي )

 

يبين نتائج تحميل التباين الحادي لداللة الفروق في درجات الخرس الزوجي تبعًا (: 6.4جدول )
 لمتغير مدة الزواج

درجة  مجموع المربعات الجدول
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة)ف(
 الداللة

 0.168 1.794 543.532 2 1087.064 بين المجموعات
   302.936 297 89971.853 داخل المجموعات

 299 91058.917 وعالمجم
 

( وىي 0.168( قد بمغت )6.4أن مستوى الداللة اإلحصائية في الجدول )( 6.4)يتبين من الجدول 
 .فتقبل ىذه الفرضية (α≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة )
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 : نتائج الفرضية الرابعة 1.2.4.4

عينة  وسطات استجابات بين مت (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
  .الزواج حول الخرس الزوجي والتوافق النفسي تعزى لمتغير المؤىل العمميمن 

المعيارية  في  االنحرافاتو  الحسابية، المتوسطاتحساب وذلك من خبلل  الفرضية  فحصقامت الباحثة ب
  .ذلك يبين( 7.4) لوالجدو المؤىل العممي  لمتغير تبعاً درجات الخرس الزوجي لدى عينة من األزواج 

( يبين نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الخرس الزوجي تبعًا 7.4الجدول )
 لمتغير المؤىل العممي 

 االنحراف المعياري  متوسط الحسابي ددالع المؤىل العممي
 19.05 61.20 150 توجييي فما دون

 16.13 56.91 114 دبموم أو بكالوريوس
 12.00 52.97 36 سات عميادرا

 17.45 58.58 300 المجموع
 

المتوسطات الحسابية قامت الباحثة باستخدام تحميل التباين  بينجل التحقق من داللة الفروق أثم من 
 ( يوضح ذلك. 8.4(، والجدول )One- Way ANOVAاألحادي )

 

درجات الخرس الزوجي تبعًا  (: يبين نتائج تحميل التباين الحادي لداللة الفروق في8.4جدول )
 لمتغير المؤىل العممي

درجة  مجموع المربعات الجدول
 الحرية

مستوى  قيمة)ف( متوسط المربعات
 الداللة

 0.017 4.156 1239.411 2 2478.822 بين المجموعات
   298.249 297 88580.095 داخل المجموعات

 299 91058.917 المجموع
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( وىي 0.017( قد بمغت )8.4ن مستوى الداللة اإلحصائية في الجدول )( أ8.4يتبين من الجدول )
تشير البيانات إلى أن نتائج و  رفض الفرضية الصفرية، فتم (α≤ 0.05أقل من مستوى الداللة )

( وىي قيمة دالة 4.15إحصائيا حيث بمغت قيمة ف ) ةميل التباين األحادي قد كانت دالالتح
 اإلحصائيةمن أجل التحقق من اتجاه الداللة و ( α≤0.05إلحصائية )إحصائيًا عند مستوى الداللة ا

 (. Scheffe)قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيو 

 ( يبين نتائج اختبار شيفيو 9.4الجدول )

 

 

 

قيمة  كانت تشير البيانات إلى أن الفروق قد كانت دالة بين فئة التوجييي وفئة الدراسات العميا، ولما
( فيي أعمى من الفئات األخرى  61.20المتوسط الحسابي لمخرس الزوجي لفئة التوجييي قد بمغت )

 لخرس الزوجي عن غيرىا من الفئات األخرى. ن ىذا يشير إلى أن األزواج يعانون من درجة افإ

  :نتائج الفرضية الخامسة 1.2.5.4 

ال توجد عالقة ارتباطيو بين الخرس الزوجي والتوافق النفسي لدى عينة من الزواج في الضفة 
 الغربية.

ومن أجل فحص الفرضية، استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون حيث ال توجد عبلقة ارتباطيو بين 
لخرس الزوجي والتوافق النفسي، ومن أجل ذلك قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون حيث ا

( وىي قيمة دالة إحصائيا، مما يشير 0.001( بينما كانت الداللة اإلحصائية )0.60-بمغت قيمتو )
دى عينة إلى رفض الفرضية الصفرية، ال توجد عبلقة ارتباطيو بين الخرس الزوجي والتوافق النفسي ل

قبول الفرضية البديمة توجد عبلقة ارتباطيو بين الخرس الزوجي  والغربية، وعمي من األزواج في الضفة
والتوافق النفسي لدى عينة من األزواج في الضفة الغربية وقد كانت ىذه العبلقة عكسية حيث أنو كمما 

 زاد الخرس الزوجي قل التوافق النفسي.  
 

 المؤىل العممي توجييي دبموم أو بكالوريوس دراسات عميا
 توجييي فما دون - 8.22* 8.22
 سدبموم أو بكالوريو  4.28 - 3.94
 دراسات عميا 8.22 3.94 -
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 الفصل الخامس 

  

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 مناقشة النتائج  1.5

الخرس الزوجي وعبلقتو بالتوافق النفسي لدى عينو من األزواج في  ندالوقوف عإلى ىدفت الدراسة 
ف عدد من المتغيرات، الضفة الغربية. وتحديد الفروق في الخرس الزوجي وفي التوافق النفسي باختبل

إلى التعرف عمى العبلقة  ضافةإ ،لسكن، مدة الزواج، المؤىل العمميمثل: الفرق في الجنس، مكان ا
بين الخرس الزوجي والتوافق النفسي وذلك من خبلل توضيح المفاىيم النظرية في الفصل الثاني من 

 إلى تفسير شامل لنتائج الدراسة إلييا في الفصل الرابع وصوالً  تواالستنتاجات التي توصم ،الدراسة
وسيعرض في  ىذا الفصل تفسير ومناقشة النتائج، ومن ثم استخبلص عدد من التوصيات في ضوء 

 ىذه النتائج . 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الول  1.1.5

 الزوجي والتوافق النفسي عند األزواج الفلسطينيين؟  كل من الخرس ما واقع

( وىي قيمة مرتفعة تدل عمى 58.58لمتوسط الحسابي لمقياس الخرس الزوجي )ا أظيرت النتائج أن
وجود ظاىره الخرس الزوجي في المجتمع الفمسطيني وىذه النسبة عالية. أما فيما يتعمق بالتوافق النفسي 

 ( وىي قيمة مرتفعو وتشير إلى درجات التوافق النفسي عالية. 69.81فقد بمغ المتوسط الحسابي )

قافية، والقوانين الحياتية باحثة السبب إلى أن طبيعة الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والثتعزو ال
رغم اختبلف البيئة الجغرافية فدرجة التوافق  الشعب الفمسطيني بشكل شبو متساوٍ  ، فيتعايشيةمتشاب

ل عمى وجود ىذه نسبتو عالية لدى األزواج وىذا يد فإن أما فيما يتعمق بالخرس الزوجي ،عاليةالنفسي 
 الظاىرة بالمجتمع نتيجة لتضرر الزوجات من صمت األزواج. 
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أشخاص  ةمن خمس مكونة نتائج السؤال األول قامت الباحثة بعمل بؤرة نقاش تحقق منجل الأومن 
ما ىو واقع  :جابة عن السؤالئلمناقشة لفي وذلك  ،مختصين باإلرشاد النفسي والتربوي وعمم االجتماع

 أن األزواج أكثر خرساً  ، وىيجي والتوافق النفسي حسب النتائج التي أظيرتيا الدراسةالخرس الزو 
جامعة القدس  في فكان المقاء وتعتبر ىذه النسبة عالية؟ ،% من المجتمع الفمسطيني40بنسبة 
 وقد لخصت بؤرة النقاش األسباب التالية: ة المفتوح

 الزواج التقميدي. -1
 الزواج المبكر.  -2
 واج لكممة زواج )رباط مقدس( من حيث ما يتطمبو من مسؤوليات وأعباء.عدم وعي األز  -3
 الختيار الخاطئ لكبل الزوجين.ا -4
 . لآلخر السيكولوجية ةمطبيعلعدم تفيم كبل الزوجين  -5
 الفارق التعميمي. -6
 جل تأمين لقمة العيش. أمن وضغوطات الحياة  غبلء المعيشة -7
 . تواصميمال من يقم مما عمل الزوجين  -8
 الحياة كالسيف. التي فصمت لوجياالتكنو  -9
 عدم تنظيم الوقت المناسب بين األزواج نتيجة لضغوطات الحياة.  -10
 العبلقات األسرية.   في عدم تنظيم النسل مما يؤدي إلى توتر  -11
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 مناقشة فرضيات الدراسة  2.5

 مناقشة نتائج الفرضية الولى 1.2.5

عينة بين متوسطات استجابات  (α≤0.05) ى الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 
 الزواج حول الخرس الزوجي والتوافق النفسي تعزى لمتغير الجنس. من 

ذات داللة إحصائية في الخرس الزوجي لدى عينة من األزواج تبعًا  اً فروقأظيرت النتائج أن ىناك 
زواج لدييم خرس زوجي كما تراه وكانت الفروق لصالح اإلناث وىذا يدل عمى أن األ ،لمتغير الجنس

 من خبلل االستجابة عمى المقياس. الزوجات 

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن طبيعة المرأة السيكولوجية تختمف عن طبيعة الرجل، فالمرأة تفضل الكبلم 
القيام  مبات والمسؤوليات التي يتوجب عميوبينما يفضل الرجل الصمت نتيجة لؤلعباء المادية والمتط

تعزو الباحثة أيضا الختبلق الثقافة و  ،، وعدم إيجاد الزوجة الوقت المناسب لمحوار مع زوجيابيا
 الزوجان. يعيش فيو وطبيعة المجتمع الذي

ضعف الحوار بين األزواج أن ( التي تشير إلى 2006وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة بركات )
( أظيرت نتائجيا بوجود فروق واضحة 2003)وا ومار ميؤدي إلى الطبلق العاطفي، ونتائج دراسة يمس
( أظيرت من خبلل نتائجيا إلى أنو يوجد خرس 2006بين األزواج، ونتائج دراسة روجرز ىندرسون )

 زوجي بين األزواج.

التي أظيرت نتائجيا إلى عدم وجود فروق  (2011واختمفت نتائج الدراسة مع دراسة الريماوي وعبداهلل )
موجبة يجابية ( أظيرت وجود عبلقة إ2008موسى ) ي لدى األزواج، ونتائج دراسةفي الصمت الزوج

( تظير نتائج ىذه 1996لزواجي لدى األزواج، ودراسة ودمان تامبلن )بين جودة التواصل والتكيف ا
الدراسة إلى أن األزواج والزوجات الذين يدركون عبلقاتيم الزوجية إدراكًا صحيحا يستخدمون االتصال 

 يجابية بين األزواج. إ ظي وىذا يشير إلى وجود عبلقةالمف
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية  2.2.5

عينة بين متوسطات استجابات  (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
  .مكان السكنالزواج حول الخرس الزوجي والتوافق النفسي تعزى لمتغير من 

الخرس الزوجي لدى عينة  في متوسطات درجات دم وجود فروق ذات داللة إحصائيةعأظيرت النتائج 
ائية أكبر من مستوى وكانت النتائج تشير إلى أن الداللة اإلحص ،ألزواج تبعًا لمتغير مكان السكنامن 

 تم قبول الفرضية. الداللة وعميو

ة الغربية، ية، ووسط الضفشمال الضفة الغرب)تعزو الباحثة ذلك إلى أن مكان السكن سواء كان 
ال يحدث تأثيرًا عمى درجات الخرس زوجي، وتعزو الباحثة ذلك إلى ظروف  وجنوب الضفة الغربية(

الحياة )االجتماعية، واالقتصادية، وتشابو العادات والتقاليد( بين المدن الفمسطينية، وطبيعة البيئة 
تمعب فة نتيجة لظيور التكنولوجيا التي الجغرافية، وطريقة التواصل مع اآلخرين التي أصبحت ضعي

زوجي، وقد تكون ىناك أسباب نفسية لبلستكشاف الظيور ظاىره الخرس دورًا أساسيًا  وبشكل بارز في 
والتعرف إلى ما ىو جديد، ووجود بيوت تفتقر لمحوار مما ينتج عنيا جفاف عاطفي، والروتين والممل 

 زواج لممواقف الجميمة والتركيز عمى السمبيات فقط. الذي يغمق الحياة الزوجية، ونسيان بعض األ

ن ىذه الدراسة الخرس الزوجي ومكان السكن وذلك أللم تعثر الباحثة عمى دراسات أخرى ربطت بين  
 مجال البحث العممي. في  ليا جديدة ألول مره تم التطرق
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  3.2.4

عينة بين متوسطات استجابات  (α≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة 
 .تعزى لمتغير مدة الزواجالزواج حول الخرس الزوجي والتوافق النفسي من 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات الخرس الزوجي تبعًا  أظيرت نتائج الدراسة
تم  ، وعميوكبر من مستوى الداللةأ الداللة اإلحصائية ن  ى ألوكانت النتائج تشير إ ،لمتغير مدة الزواج
 قبول الفرضية. 

فيناك  بًا أساسيًا في درجات الخرس الزوجي،مدة الزواج ليست سب تعزو الباحثة السبب في ذلك إلى أن
ن األىداف المشتركة بيو الخرس الزوجي كمنظومة القيم والدين واألخبلق، أسباب أخرى تؤثر تحديدًا في 

ن أول أعتقاد بعض األشخاص قد يحل ىذه الظاىرة، كذلك اعتقاد البعض بااألزواج لبناء عائمة 
زم األزواج الصمت وخصوصًا تلذلك يم ،التكيفمن ف عمى بيئة جديدة والبد ىي تعر سنوات الزواج 

ف أو لمسيطرة عمى الخبل ووضع جديد ،جل التأقمم مع عائمة جديدةمن أ التي تصمت تحديداً  ،المرأة
لمبق كذلك التعامل او ، المشكبلت، ولحماية صورتيا الشخصية تستخدم عادًة الصمت لتفادي الخبلف

 بداية الزواج. بين األزواج فيفضمون الصمت في 

يجابية بين الرضا ( التي أظيرت وجود عبلقة إ2003د )وقد اتفقت ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الحم
ستراتي لزواجي ال يتأثر بعمر الزواج بل يتأثر بالمستوى شير إلى أن الرضا اجية التسوية وتالزوجي وا 

( أظيرت نتائجيا كمما طالت فترة الزواج كمما قل 2004التعميمي لدى الزوجات، ودراسة جويان )
( بينت أنو ال توجد فروق 2001استخدام الصمت لتفادي الخبلفات العائمية، ودراسة غريف ومالييرب )

مراحل المختمفة لدورة حياة األسرة وتجربة المودة االجتماعية لدى كل من النساء و ذات داللة بين ال
 الرجال. 

( التي أظيرت نتائجيا أن الفروق 2011واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الريماوي وعبداهلل )  
نتائجيا ( التي تبين 2003( سنوات، ودراسة عارف )5-1لمتغير عدد سنوات الزواج لصالح الفئة ) 

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعدد سنوات الزواج وكانت لصالح عدد السنوات األكثر.
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 مناقشة الفرضية الرابعة  4.2.4

بين متوسطات استجابات عينة  (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
 زى لمتغير المؤىل العممي.من الزواج حول الخرس الزوجي والتوافق النفسي تع

الخرس الزوجي لدى عينة من  في متوسطات درجات وجود فروق ذات داللة إحصائيةأظيرت النتائج 
أقل من مستوى وكانت النتائج تشير إلى أن الداللة اإلحصائية المؤىل العممي، ألزواج تبعًا لمتغير ا

تبار شيفيو لتحدد الفروق وكانت لصالح فئة قامت الباحثة باستخدام اخ الفرضية. الداللة وعميو تم رفض
 التوجييي. 

لىو  ،األسري باإلرشاد األزواج يوع ضعفِ ل سببَ ال الباحثة تعزو  التعامل بكيفية األزواج جيل ا 
 بين التعميمي المستوى تكافؤ وعدم التعميمية، البيئة واختبلف األسرية، المشكبلت مع الصحيح
 األزواج، بين العبلقة حدود فيم عدمإضافة إلى  بينيما، منفرة توسموكيا تصرفات تصدر فقد الطرفين،
فشاء  لدى عمل وجود وعدم ومتطمباتيا، الحياة أعباء وزيادة العولمة، عصر وظيور البيت، أسرار وا 

  .األسرية المفاىيم عمى أّثرت جديدة ثقافة ووجود المسؤوليات، وكثرة األزواج،

( التي أظيرت نتائجيا إلى أن فروق 2011الريماوي وعبداهلل ) اختمفت ىذه الدراسة مع نتائج دراسة
طت بين ثة إلى عدم وجود دراسات أخرى ربالمستوى التعميمي لصالح )جامعي فما فوق(، وتشير الباح

 الخرس الزوجي والمؤىل العممي.
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 مناقشة الفرضية الخامسة  5.2.4

افق النفسي لدى عينة من الزواج في الضفة ال توجد عالقة ارتباطيو بين الخرس الزوجي والتو 
 .الغربية

( بين α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ةارتباطيأشارت النتائج إلى وجود عبلقة 
ارتباط بيرسون بينيما حيث بمغت قيمة معامل  ،الخرس الزوجي والتوافق النفسي لدى عينة من األزواج

سية سمبية، أي أنو كمما زادت درجات الخرس الزوجي قمت درجة كانت ىذه العبلقة عكو ( 0.60-)
 التوافق النفسي لدى عينة من األزواج في الضفة الغربية. 

وتعزو الباحثة السبب في وجود ىذه العبلقة إلى أن الخرس الزوجي سبب منطقي يؤدي إلى 
والشعور بالكآبة والتعاسة،  العبلقات الزوجية والتوتر، والقمق،االضطرابات النفسية ويحدث شرخًا في 

وعدم االستقرار، والشعور بالنقص المصاحب النخفاض في تقدير الذات لدى بعض األزواج، وبالتالي 
عدم التوافق النفسي، وىذا يدل عمى أن الزواج يمعب دورًا أساسيا في تدعيم االستقرار األسري، أو خمق 

ل والتواصل يمعبان دورًا ميمًا وفعااًل أيضًا لدى نوع من التوتر الذي قد ييدد العبلقة، وأن االتصا
لدى بعض  األزواج من قدرة عمى إيصال المشاعر واألحاسيس، عمى عكس الصمت الذي يكون إرادياً 

ىذه النتيجة قد تؤدي إلى انعدام القدرة  )الخرس(، إنّ  نما يكون البعض اآلخر مجبرًا عميواألزواج بي
 نعكس عمى حياة األزواج وعدم استمرارىا.عمى التوافق النفسي وبالتالي ت

انعدام الحوار وغياب  إلى ( التي تشير نتائجيا2014اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عبد الخالق ) 
الطبلق العاطفي بين  وسوء االختيار أدى إلى ظيور حالة الكممات الجميمة، وتدخل األىل في حياتيما،

ن نتائج الدراسة ضعف الحوار وصمت األزواج أو الخرس ( تبي2006األزواج، ودراسة بركات )
العاطفي فيحدث تأثيرًا سمبيًا عمى نفسية الزوجة واألبناء وبرود العواطف بين الزوجين، وكذلك دراسة 

لزوجي حيث يقل الرضا ( أظيرت النتائج وجود عبلقة سمبية بين اإلنياك النفسي والرضا ا2007حمد )
 ي العبلقات وازدواجية الدور الميني العائمي. زيادة الجمود فالزوجي مع 

 (.  1996دراسة ودمان تامبلن )واختمفت مع 
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 التوصيات  3.5

 : أتيلدراسة، فإن الباحثة توصي بما يمن خبلل نتائج ا

أىمية االتصال والتواصل، لما لو من دور جيد في لتوعية األزواج ب عياجم إرشادبناء برامج  -1
قامة عبلقة زوجية قائمة عمى الحب واالحترام، مما يسبب انعكاسات عبلقة األزواج مع الزوج ات، وا 

 إيجابية عمى التوافق النفسي لدى األزواج، وعمى األسرة بشكل عام. 
دعوة الزوجين إلى االىتمام بالمناسبات الخاصة التي تحمل ذكرياتيما الجميمة والى إعطاء نفسييما  -2

فترة وأخرى، وذلك لتجديد القدرة عمى حفاظ توازنيما وصحتيما  وقتًا لمترفيو والترويح عن النفس بين
 النفسية. 

دعوة الزوجين إلى الحديث اليادف عن اىتماماتيما وتطمعاتيما المستقبمية والمشاركة الوجدانية  -3
 والعاطفية، لما لذلك من أثر عمى الصحة النفسية لكل منيما. 

سماعيا  -4 حمو الحديث، وأن ال يعامميا كمربية أو كخادمة في توعية الزوج بأىمية العناية بزوجتو وا 
شباع مشاعر األنوثة بداخميا لما لذلك من أثر عمى توافقيما النفسي.   البيت، وا 

حل الخبلفات الناشئة بين األزواج أوال بأول، وعدم تركيا تتراكم يومًا بعد يوم حتى ال تصل الحياة  -5
 المشتركة إلى طريق مسدود. 

برامج اإلعبلمية المسموعة والمقروءة والمرئية تعنى بشؤون األسرة، والعبلقات وضع منظومة من ال -6
 الزوجية وتطويرىا لمواجية مستجدات العصر، مع الربط بين األصالة والمعاصرة.

الخرس الزوجي وعبلقتو بالتوافق النفسي ذات العبلقة لمنقص حول  المزيد من الدراساتإجراء   -7
 في البيئة العربية عموما، وفي البيئة الفمسطينية عمى وجو الخصوص. الشديد في مثل ىذه الدراسات

 إجراء دراسات تكشف عن استراتيجيات المرأة في التكيف مع ظاىرة الخرس الزواجي.  -8
 إجراء دراسات تكشف عن مدى إسيام التوافق النفسي في التغمب عمى ظاىرة الخرس الزوجي.  -9

 وجي وعبلقتيا ببعض المتغيرات. إجراء دراسات تكشف عن أسباب الخرس الز  -10
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 قائمة المصادر والمراجع :

 أواًل: المراجع العربية 

اإلجياد النفسي وعبلقتو بالتوافق الزواجي لدى عينة من الزوجات العامبلت : (2013)أبو حمد، ىبلل.
 ، غزة. رسالة ماجستير غير منشورةعض المتغيرات، في المؤسسات الدولية في قطاع غزة  في ظل ب

، دار المسيرة لمنشر نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي(: 2009أبو أسعد، أحمد و عربيات، أحمد.)
 والتوزيع، اليمن. 

التوافق النفسي واالجتماعي وعبلقتو بمركز الضبط )الداخمي  :(2009أبو سكران، عبد اهلل يوسف.)
  .غزة- اإلسبلمية جامعةالرسالة ماجستير غير منشوره، ين حركيا في قطاع غزة، والخارجي( لممعاق

 رسالة(: التوافق الزواجي وعبلقتو ببعض سمات الشخصية لدى المعاقين، 2008أبو موسى، سمية.)
 غزة. -، الجامعة االسبلميةماجستير غير منشورة

 دراسة والطموح، العربية، الواقع ةاألسر  داخل العاطفي التواصل :(2006)البركات، سبلمة صالح.
   .2006 /15/2. 2006 لعام االنترنت عمى نوعية تحميمية

، دراسة قيد السيكومترية الخصائص: الزوجي لمخرس الخميل جامعة مقياس(. 2015الجندي، نبيل )
   الجامعة األردنية. مجمة دراساتلمنشر في 

 اجاستراتيجيات حل الصراع لدى عينة من األزو الرضا الزوجي و  :(2003)الحمد، باسل سميم محمود.
الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة،األردنيين وتأثيرىم  بعمر الزواج والمستوى التعميمي لمزوجين، 

 األردنية. 
دار جرير االحتراق النفسي لدى المرأة،  :(2013)اجان والبرواري، رشيد حسين أحمد.الخالدي، ج

 لمنشر والتوزيع، العراق. 
 ، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر. الزواج والعالقات السرية(: 1995الخوالى، سناء.)

الصمت الزوجي وعبلقتو ببعض متغيرات الدراسة لدى  :(2011)لريماوي، عمر وعبد اهلل ، تيسير.ا
 .طرق، جامعة مجمة العموم التربوية بحث منشورفمسطين،  -عينة من األزواج في منطقة بيت لحم

، دار الحكمة التوجيو واإلرشاد التربوي نظرياتو واتجاىاتو ومجاالتو :(1994)حمد محمد.أالزغبي، 
 . اليمنية لمطباعة والنشر، صنعاء، اليمن
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، دار الفكر لمطباعة والنشر 1طنظريات اإلرشاد والعالج النفسي،: (1998الزيود، نادر فيمي.)
 . والتوزيع، عمان

، دار الفكر العربي محاضرات في التوجيو واإلرشاد النفسي :(1991)سمارة.السبلم، نمر و عزيز،  
 لمتوزيع والنشر،األردن. 

 مجمة التربيةالتوافق النفسي عند المعاق "دراسة في سيكولوجية التكيف،  :(1989)الشحومي، عبد اهلل.
 . 32ص-21ص(، 48)16، الجديدة

لنفسي وعبلقتو بالتوافق الزوجي لدى األسرى التوافق ا :(2013)الشريف، سارة محمد صالح شفيق.
 فمسطين. القدس، ،رسالة ماجستير غير منشوره المحررين المتزوجين  في محافظة الخميل،

في ظل التحديات معوقات التوافق بين الزواجي : (2000)ر، عثمان بن صالح بن عبد المحسن.العام
 ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة. مية التربيةمجمة ك، 17الثقافية المعاصرة لؤلسرة المسممة، العدد 

 بعض ضوء اإلناث في عند ألزواجي والرضا العاطفي التعبير صعوبات :(2006.)نورية العبيدلي،
 .األردن اربد، اليرموك، جامعة منشورة، ماجستير غير رسالة .اإلمارات بدولة المتغيرات

، دار المحمدي لمنشر و 2ط د زوجين في العالم،أسع :(2010)حمدي، عبد الرحمن  بن عطاء اهلل.الم
 التوزيع، جدة، المممكة العربية السعودية. 

( الزواج المبكر وعبلقتو بالتوافق النفسي لدى طالبات جامعة القدس 2003العممة، عبد الفتاح.)
 ، القدس، فمسطين.رسالة ماجستير غير منشورة المفتوحة في مدينة الخميل،
 ، دار المريخ،الرياض.11، ط التوجيو واإلرشاد التربوي :(1981)وآخرون. القاضي، يوسف مصطفى

 دار غريب لمطباعة والنشر، القاىرة. ،دراسات في سيكولوجية المسن :(1990)خميفة، عبد المطيف.
 . ، عالم الكتب،القاىرة2ط الصحة النفسية والعالج النفسي، :(2005).زىران، حامد عبد السبلم

 (، عالم الكتب، القاىرة. 05الجزء ) (،02دراسات تربوية المجمد ) :(1986)سرى، إجبلل محمد.

 النمو–النظرية  –المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي )المفيوم  :(2004)سفيان، نبيل صالح.
 ، ايتراك لمنشر والتوزيع، القاىرة . 1ط اإلرشاد و العالج(،–االضطرابات –التوافق  –

أثر برنامج إرشادي لتحسين التواصل المفظي بين االزواج في  :(2003).عارف، نجوى عبد الجميل
( 17مصر: ) مجمة اإلرشاد النفسي،المجتمع االردني في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية، 

 . 280ص-247ص
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الطبلق العاطفي واثره عمى التنشئة االجتماعية في المجتمع  :(2014)ق، مروة مجدى.عبد الخال
، كمية االداب، منشورة رسالة ماجستير غيرميدانية في مدينة طنطا محافظة الغربية،  دراسةالحضري، 

 جامعة طنطا. 
عبلقتو ببعض عوامل الشخصية والذكاء االنفعالي، و  لزواجياالتوافق  :(2006)عبد اهلل، جاد محمود.

 . 110-51(، 1) 60، جامعة المنصورة، مجمة كمية التربية
 ، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان، األردن. 2طمم اجتماع السرة، ع :(2000)عمر، معن خميل.

 .2/4/2015بتاريخ  مقابمة شخصية( الخرس الزوجية )تشخيص حالة( 2015).عواد، يوسف ذياب

 .، دار الفكر، عمان1، ط السري النفس عمم  :(2009).الدين عبلء كفافي،
دار الفكر  ،1، طاإلتصالي النفسي فسي المنظورالن والعالج اإلرشاد :(1999)الدين. عبلء كفافي،

 العربي لمنشر، القاىرة.
 ، دار التوزيع والنشر، القاىرة. 2، طالخالف الزوجي :(2011)ماضى، جمال.
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 ( : اسماء المحكمين1ممحق )

 الجامعة المحكم اسم الرقم

 جامعة القدس د. سيير الصباح .1

 جامعة القدس د. نبيل عبد اليادي .2

 جامعة القدس د. تيسير عبد اهللأ.  .3

 جامعة القدس المفتوحة د. محمد شاىين .4

 جامعة القدس المفتوحة د. عادل ريان  .5
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 مقياس التوافق النفسي قبل التحكيم: (:2)ممحق 

 ياس التوافق النفسي مق

 ال نعم الفقرات رقم
    اىتمامي يثير ما بكل اليومية حياتي أمؤل 1
   نفسي في الثقة ينقصني أنني المؤكد من 2
    جديد من أحاول فإنني موقف أي في فشمت ذاإ 3
   البسيطة المسائل في قراراتي اتخاذ في كثيرا أتردد 4
    صيالشخ األمن بعدم حياتي في أشعر 5
    لتحقيقيا أسعى و أىدافا لنفسي أخطط 6
    وحميا الشخصية مشكبلتي مواجية عمى كبيرة بثقة أقدم 7
    الشخصية أموري معظم في بمرونة أتصرف 8
    غيري من أقل وبأنني بالنقص أشعر 9

    النفسية حالتي سوء إلى وتؤدي التغيير صعبة البيئية ظروفي بعض 10
    اآلخرين مع وجودي رغم لوحدةبا أشعر 11
   رحب بصدر اآلخرين نقد أتقبل 12
    يكرىونني زمبلئي معظم أنّ  أشعر 13
    اآلخرين شعور أجرح ما كثيرا 14
    العديدة النشاط نواحي في أشارك 15
    اآلخرين مع وناجحة حسنة عبلقتي 16
    المحرجة المواقف في التصرف عمى القدرة تنقصني 17
    المحتاجين ومساعدة الخير لعمل أتطوع 18
    اآلخر الجنس أفراد مع تعاممي في طبيعيا سموكي يكون 19
    الناس مع االختبلط في صعوبة أجد 20
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    أسرتي أفراد بين وأنا بالغربة أشعر 21
    أسرتي أفراد وبين بيني المتبادل واالحترام الثقة تسود 22
    اليامة قراراتي اتخاذ في أسرتي ادأفر  مع أتشاور 23
    ألسرتي المشكبلت من الكثير أسبب 24
    أسرتي إلسعاد جيدي كل أبذل 25
    يضايقني بشكل الخاصة شؤوني في أسرتي تتدخل 26
    أسرتي أفراد بعض أحب 27
    مفككة أسرتي 28
    أسرتي أفراد مع فراغي وقت من كثيرا أقضي 29
    الكثيرة أسرتي مطالب يترىقن 30
    يثيرني لما تعرضت إذا الغضب يتممكني أن الصعب من 31
    ومستقرة ىادئة االنفعالية حياتي 32
   ظاىر سبب دون المزاج في تقمبات من أعاني 33
    انفعالية لصدمات أتعرض عندما أتماسك ما عادة 34
    انفعالية مشكمة حياتي نغصت أن يحدث لم 35
    وحياتي نفسي فييا أكره فترات عميّ  تمر 36
    باالكتئاب غالبا أشعر 37
    باالندفاع سموكي يتسم 38
    الوقت معظم القمق من أشكو 39
   شعوري ينجرح أن الصعب من 40
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 مقياس التوافق النفسي بعد التحكيم: (:3)ممحق 
 

 ال نعم الفقرة  الرقم
   بكل ما يثير اىتماميأمأل حياتي اليومية  1
   تنقصني الثقة بالنفس في كثير من الحيان  2
   أحاول باستمرار تجنب الفشل الذي قد يواجيني  3
   أتردد كثيرًا في اتخاذ قراراتي في المسائل البسيطة. 4
   اشعر في حياتي بعدم المن الشخصي. 5
   اخطط لنفسي أىدافا واسعي لتحقيقيا. 6
   بثقة كبيرة في مواجية مشكالتي الشخصية وحمياأتصرف  7
   أتصرف بمرونة في معظم أموري الشخصية 8
   اشعر بالنقص وكأنني اقل من غيري 9
   أشعر بسوء حالتي النفسية نتيجة لبعض الظروف المحيطة بي  10
   اشعر بالوحدة رغم وجودي مع اآلخرين 11
   أتقبل نقد اآلخرين بصدر رحب 12
   اشعر أن معظم زمالئي يكرىونني 13
   كثيرًا ما  أحرج شعور اآلخرين 14
   أشارك في النشاطات المنزلية العديدة 15
   أتمتع بعالقات حسنة وناجحة مع اآلخرين 16
   تنقصني القدرة عمى التصرف في المواقف المحرجة 17
   أتطوع لعمل الخير ومساعدة المحتاجين 18
   كل طبيعي مع أفراد الجنس اآلخرأتعامل بش 19
   أجد صعوبة في االختالط مع الناس 20
   اشعر بالغربة وانأ بين إفراد أسرتي 21
   تسود الثقة و االحترام المتبادل بيني و بين إفراد أسرتي 22
   أتشاور مع إفراد أسرتي في اتخاذ قراراتي اليامة 23
   لسرتي اسبب الكثير من  المواقف المحرجة 24
   ابذل كل ما في وسعي إلسعاد أسرتي 25
   تتدخل أسرتي في شؤوني الخاصة بشكل يضايقني 26
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   أشعر بالحب تجاه  بعض إفراد أسرتي 27
   أشعر بأن أسرتي مفككة 28
   فراد أسرتيأاقضي كثيرا من وقت فراغي مع  29
   ترىقني مطالب أسرتي الكثيرة 30
   تممكني الغضب إذا تعرضت لما يثيرنيمن الصعب أن ي 31
   حياتي االنفعالية ىادئة و مستقرة 32
   أعاني من تقمبات في المزاج دون سبب ظاىر 33
   أتماسك  دائمًا عندما أتعرض لصدمات انفعالية  34
   لم يحدث  بحياتي أن غضبتو بطريقة انفعالية حادة  35
   حياتي تمر عمى فترات اكره فييا نفسي و 36
   اشعر غالبا باالكتئاب لي سبب من السباب  37
   يتسم سموكي باالندفاع في كثير من المواقف  38
   أشكو من القمق معظم الوقت 39
   من الصعب أن تجرح شعوري 40
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 ( مقياس الخرس الزوجي بصورتو النيائية: 4ممحق رقم )

         (الصورة )أ-مقياس الخرس الزوجي 

 

 السيدة: حضرة 

الخرس الزوجي وعالقتو بالتوافق النفسي لدى عينة من  عمى التعرفإلى بين يديك مقياس لمخرس الزوجي  ييدف 
الزواج  في الضفة الغربية. وتأتي ىذه الدراسة استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي 

( في Xالخرس الزوجي والتوافق النفسي، وذلك بوضع إشارة ) إلجابة عمى فقرات مقياسيجو منك اوالتربوي، لذا أر 
م إال العمود المناسب لكل فقرة من الفقرات التي تناسبك، عممًا أن استجابتك ستحاط بالسرية التامة، ولن تستخد

 حسن تعاونك.  ةلغراض البحث العممي شاكر 

 

 الباحثة: ميا أبو زنيد                                                                     

 إشراف الدكتور: نبيل الجندي                                                                    

 القسم الول:  معمومات أولية: 

 أنثى            ذكر   الجنس:   

         الضفة الغربيةجنوب            الضفة الغربية وسط            الضفة الغربية  مكان السكن: شمال

   سنوات 5أكثر من                  سنوات 5-2                 سنتين فأقل مدة الزواج: 

 المؤىل العممي: توجييي فما دون         دبموم أو بكالوريوس         دراسات عميا 
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 الزوجي  القسم الثاني: مقياس الخرس

 أختي الزوجة الكريمة

بين أيديكم مقياس يتطرق لبعض المواقف التي يتعرض ليا الزواج عادة في الحياة اليومية، يرجى منكم 
التكرم بقراءة ىذه المواقف بعمق، ووضع دائرة عمى الموقف الذي ينطبق عميكم، ىذا مع العمم أن ما 

 البحث العممي.ستدلون بو من آراء سوف ال يستخدم إال لغراض 

 في غرفة الجموس: .1

 يفضل شريكي الجموس في غرفة أخرى بعيدًا عنا.ب(          يحب شريكي الجموس معنا. (أ 

يحرص شريكي عمى الجموس بعيدًا، ويوجد الذرائع لبلبتعاد عنا.     د( أشعر أّن شريكي ال يحب العودة  ( ج
 .لمبيت

 عندما أخطئ: .2

ب( يطمب مني تصويب الخطأ واالعتذار                          يحاورني شريكي بتفيم ومسامحة. (أ 
 عنو.

 يتحدث معي بغضب دون تسامح ..                           د( ج( يعاقبني باإلىمال وكأني غير موجودة

 حين تكون ىناك مشكمة ما: .3

 يحاورني بمنطق وتفيم موضحًا وجية نظره، ويبدي مرونة من أجل التوصل إلى اتفاق.  (أ 
 ي لكنو يدافع عن وجية نظره محاوال اقناعي بيا.يحاورن (ب 
 يمقي بالبلئمة عمي، ويحاول طي الموضوع دون أن أوضح وجية نظري.  (ج 
 يمقي بالبلئمة عمي ويغمق الموضوع بشتى السبل. (د 

 إذا دعينا لحفمة: .4

يرافقني مسرورا.   ب( ال يبدي معارضة الصطحابي.   ج( اصطحابي وعدمو سواء.     د(يحرص  (أ 
 ىاب دوني.عمى الذ

 التفاىم: .5

 يوجد تفاىم عالي المستوى بيني وبين شريكي.               ب(يوجد تفاىم لدرجة ُمرضية بيننا.  ( أ
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  .أحيانا يوجد بعض جوانب التفاىم بيننا.                            د( التفاىم في حياتنا معدوم       ج(

 

 التواصل: .6
ب( التواصل يكون عندما يكون ىناك                       التواصل مع شريكي رائع ومريح جدا      ( أ

 حاجة ج( قمما يحدث التواصل حتى عندما تكون ىناك حاجة ممحة             د( التواصل بيننا معدوم. 
 حين يعود شريكي لمبيت: .7
 ب( يظير بعض االرتياح     في بيجتو بنا                  أحس بشوقو لمبيت والعائمة، وال يخ ( أ

ج( يعود بطريقة باىتة ال مشاعر فييا                                  د( يظير لنا الضيق والضجر 
 والعبوس

 حين أمر بحالة مرضّية: .8

يشعرني باىتمام كبير ويكرس وقتًا لمساعدتي في الّتغمب عميو.     ب( يشعرني ببعض االىتمام،  (أ 
ج( يطمب مني أن أراجع                                وقد يحضر لي بعض األدوية أو المشروبات.        

 د( يحممني مسؤولية مرضي، ويتعامل معي كما لو لم أكن موجودة           الطبيب  

 حين أغيب عن البيت:  .9

يتصل بي دائما لبلطمئنان عّني، ويحدثني عن أمور الحياة.   ب(أحيانا ما يبدي بعض القمق عمي .     (أ 
ن بادرت باالتصال قابمني ج( اتصاالتو فقط  لرفع العتب وال تطول كثيرًا.         د( يحاول االتصال، وا 

 بفتور وبرود.

 حين أحدث شريكي بكالم طيب: .10

           يرده بمثمو أو بأطيب منو      ب( يشعرني أحيانًا ببعض سروره     ج( يشعرني بعدم االىتمام (أ 
 د(يسكت ويطمب مني أن أغير الموضوع.

 :ن مشغولةحين أكو .11

يعرض عمي شريكي المساعدة ما استطاع                       ب( يوفر لي الظروف السانحة لتنفيذ أعمالي   (أ 
 ج( يشغل نفسو بأشياء أخرى بمعزل عني                      د( يشعر باالمتعاض والضيق من البيت 

 :حين نكون في البيت .12

 غم متاعبو يبادر شريكي بالحديث معي بأشياء تسّرني ر  (أ 
 يشركني الرأي في مجريات الحياة اليومية )أحداث اليوم الّسارة وغير السارة(                    (ب 
 يحدثني فقط في أمورنا البيتية )كتربية األطفال، احتياجات البيت، .. (  (ج 
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 يحرص عمى الصمت ويغمق أبواب الحوار بكل السبل. (د 
 

 :لغة الجسد .13

 الحوار اليادف الجميل.   مبلمح شريكي مريحة وتبعث عمىأ(

 ب( مبلمحو عادة ما تكون عادية ويوجو نظره نحوي أثناء جموسنا .        

 ج( يشغل نفسو بأشياء أخرى كالموبايل أو التمفزيون وال يأبو بوجودي    

 يشيح بوجيو عّني، ومبلمحو تكون حادة، وعاقد الحاجبين   ( د
 :في القضايا السرية .14

لمحديث اإليجابي حوليا       ب( يتحدث بإيجاز فقط عندما أسألو عن القضية.       يتحين شريكي الفرصة أ( 
ج( ال يبالي بالقضية ويبقى صامتًا                  د( إن حدث وسألتو عن القضّية فإنو يبدي امتعاضًا 

 وضجرًا.

 حين نكون أمام مشاىدة موقف )في التمفزيون مثاًل أو في الحياة( .15

 ني حول األشياء اإليجابية في الموقف     ب( ينتقد المواقف السمبية في الموقف المشاىديشاركني ويناقش (أ 

 د( يظير ضيقو إن حدثتو عن الموقف وقد ينسحب من المشاىدة   يصمت أو يسقط الموقف عمى حياتنا    ( ج

 حين يكون ىناك موقف جميل )من أحد أطفالنا مثاًل( .16

يصغي ببعض االىتمام ويعزل مشاعره الجميمة حول الموقف  يحدثني بفرح وغبطة ويعززني          ب( (أ 
 عني  ج( ال يأبو بما أقول.             د( يظير ضيقو إن حدثتو باألمر،  ويطمب مني أن أقمب الصفحة.

 حين أقوم ببعض الواجبات نحو زوجي: .17

   ض المجامبلت الروتينية ب( يوجو بع         يغمرني بالشكر واالمتنان والعرفان                          (أ 
 ج( يصمت وكأن شيئا لم يكن                                       د( يشعرني بأنني ممزمة بما قمت بو  

 عمى المائدة: .18

ب( يحرص عمى أن يطعم األطفال ويتحدث   زوجي يبادلني الحديث الطيب ويشكرني عمى جيودي في البيت   (أ 
 ج( يتناول طعامو بصمت               د( يبدي عدم إعجابو بالطعام.       في موضوعات جانبية.           

 وقت النوم: .19
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 يحب زوجي أن يسير معي لبعض الوقت ويبادلني الكبلم الطيب رغم أعمالو الباكرة في الغد  (أ 
 يسير معي لبعض الوقت، ويشغل الحديث بموضوعات محايدة كالعمل والبيت واألطفال    (ب 
 ينام مباشرة ويطمب مني أن أصمت كي ينام.د(                 التعب أو النعاس. يتذرع بالعمل أو ب (ج 

 في العياد: .20

يحرص زوجي عمى أن يينئني بالمناسبة ويقدم لي ىدية رمزية جميمة  ب( يينئني أحيانًا وقد يقدم لي ىدية ما  (أ 
صامتًا وتمّر المناسبة كأي يوم  ج( يبقى                                            من باب رفع العتب.  

 والفرح ليس لنا عادي   د( يعتبر زوجي أن األعياد

 الزينة والعطور: .21

ب( أحيانا يعبر عن رضاه عن زينتي    يمتدح زوجي ذوقي في الزينة والعطور لدرجة المبالغة في المدح  (أ 
 وعطوري

د زينتي أو عطوري كما لو كنت دون د( دوما ينتق                  يمتزم الصمت وال يبدي أي تعميق.   ( ج
 ذوق.

 القوام والييئة: .22

     ب( يحدث أحيانًا أن يعمق بإيجاب عن مظيري        يشيد ويطري زوجي بمظيري وجمال قوامي   (أ 
ج( ال يعمق عادة وال يجذب مظيري انتباه زوجي ولو كان مثاليًا.    د( يبدي استياء من رشاقتي ومظيري ولو 

 كان جميبل.

 ات واإلمكانات:القدر  .23

مكانات مختمفة  ب( أحيانا يعبر عن رضاه بما أممك من  ( أ زوجي معجب جدًا بما لدي من قدرات عقمية وا 
مكانات مختمفة   ج( ال يأبو لما لدي من إمكانات أو قدرات أو                              قدرات عقمية وا 

ن إمكاناتي معدومة وعاجزة عن فعل د( يظير لي أنني                             ميارات  ببل قدرات تذكر وا 
 .اي شيء

 الحديث: .24

ب( أحيانا يشعرني ببعض االىتمام و  لطريقتي وموضوعاتي التي أتحدث بيبدي زوجي ارتياحا  (أ 
عادة ال يعمق عمى أحاديثي وال عمى طريقتي ج(                                 بالموضوعات التي أطرحيا 

  د( دوما يرى  في كبلمي " صمتت دىرًا ونطقت كفرًا"                     موضوعات في تناول ال
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 المباس لمزوج: .25

يأخذ زوجي رأيي في اختيار ما يمبس وكيف يبدو، وقد يضطر لمتبديل وفق رأيي.  ب( أحيانا يطمب مني  (أ 
ج( عادة ال يطمب رأيي وال           إبداء الرأي في ىندامو في مواقف محددة )كالمناسبات الّرسمية مثبًل(. 

 د( إن حدث وأبديت رأيي فإنو ييزأ بي .          يأبو بو  

 المشوار:  .26

ب( نخرج معًا لمحاالت الضرورية    يبادر زوجي بالطمب مّني أن نخرج معا لمترفيو وتغيير الجو (أ 
 والمناسبات فقط.

د( يمانع خروجنا بقوة وبكبلم جارح        إن حدث وخرجنا فيبقى صامتا وعابسًا وكأنو مكره عمى الخروج ( ج
  أحيانًا . 

 :المصروفات .27

واجيني ببعض االنتقادات عمى بعض بنود ب( ي                 تقبل شريكي ما أنفقو من مصروفاتي ( أ
 الصرف

 د(  ىو غير راض عن أي شيء أنفقو.       يعمق مع نظرة تشير إلى عدم الرضا ال  ( أ
 عند استضافة أقاربي: .28

يبدي التقبل لمزيارة   ج( يبقى صامتًا وكأن زيارتيم وعدميا سواء   د( ال يطيق   بزيارتيم   ب( يبتيج ( أ
 زيارتيم، فبل يتحدث معيم وقد يخرج من البيت

 عند انشغالي بالطفال: .29

د( يغضب ويشعرني بأني ميممة           ج( ال ييتم بذلك   يشكرني عمى ذلك بسرور  ب( يتفيم ذلك    (أ 
 لحقوقو. 

 السرار: .30

ب( يجيبني حين أسألو عن موضوع محدد ال أعرف       زوجي كتاب مفتوح وال يخفي عني شيئًا   (أ 
د( حين أحاول معرفة موضوع محدد فإّن زوجي       حين أسألو يشيح بوجو ويصمت ج(            تفاصيمو 

 يعّصب ويشعرني أن ىذا شأنو فقط .
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: اإلطراء:31  

      يحدث أحيانًا أن يثني عمى بعض تصرفاتي أمام اآلخرينب(                خرين يمتدحني زوجي أمام اآل ( أ
 .يشعر اآلخرين بتقصيري وعدم جدوايد(             ال يأتي عمى سيرتي حتى في مواقف تقتضي ذلكج( 

 عند حديثي بالتمفون:  .32

 إن كان ىناك أمر ميم.بأني أخبره يشعرني بثقة مطمقة، وال يحاول أن يتنصت عمى حديثي لشعوره  (أ 

          ج( أحّب لو أّنو يسألني عن مكالمتي لكّنو يتجاىل ذلك.                   يسألني عن طبيعة االتصال   (ب 
 د( يبدي استياءه ويتذرع بانزعاجو من مكالماتي ولو كانت ميمة.

 عند اختيار بعض أثاث البيت أو استبدالو:   .33
 ب( يشاركني الرأي ويبدي سبب تفضيمو لما يختار.         ي إعجابو بذوقي يشاركني الرأي ويأخذ برأيي ويبد ( أ
د( ينتقد رأيي بشدة ويسخر من ذوقي بأّنو غالي الثمن أو    غالبًا ال يسألني عن رأيي ويجمب ما يحمو لو   ( ج

 غير عصري ...
 في المناسبات والفراح:  .34

 ىاب معو أو البقاء في البيت. يخيرني بين الذب(                 يفرح كثيرا ويعتز بمصاحبتي بو.    ( أ
 يحرص عمى عدم اصطحابي. د(      يكترث كثيرا بمصاحبتي وال يعرض عمي األمر.ج( ال 

 نمط التفكير  .35

يتقبل االختبلف بيننا في نمط التفكير بتفيم عال.  ب( أحيانا يتقبل بعض جوانب االختبلف في جوانب   (أ 
د( ال يتقبل وبأي صورة أن أختمف معو    ي في أي قضية مختمف عميياالتفكير.  ج( يحجم عن الحوار مع

 في نمط تفكيره.  

 لطموح والتخطيط لممستقبل  .36

ب( يبدي أحيانًا بعض المشاركة في التخطيط لمستقبل بيتنا   يشاركني في التخطيط لمستقبل بيتنا وأطفالنا.  
زعج من أي مخططات مستقبمية تقبل.     د( يرفض وينال يأبو كثيرًا بما أخطط بو لممسج(         وأطفالنا. 

 لنا
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 (بالصورة ) –مقياس الخرس الزوجي ( 5ممحق رقم )
 
 

  
 

 حضرة السيد: 
 لدى النفسي بالتوافق وعالقتو الزوجي الخرس عمى التعرف إلى ييدف  الزوجي لمخرس مقياس يديك بين
  .الغربية الضفة في  الزواج من عينة
 لذا والتربوي، النفسي اإلرشاد في الماجستير درجة عمى الحصول لمتطمبات استكماالً  دراسةال ىذه وتأتي
 العمود في( X) إشارة بوضع وذلك النفسي، والتوافق الزوجي الخرس مقياسي فقرات عمى اإلجابة منك أرجو

 إال تستخدم ولن ،التامة بالسرية ستحاط استجابتك أن عمماً  تناسبك، التي الفقرات من فقرة لكل المناسب
 .تعاونك حسن شاكرة العممي البحث لغراض

 
 زنيد أبو ميا: الباحثة                                                                     

 الجندي نبيل: الدكتور إشراف

 

 القسم الول: معمومات أولية:

  أنثى ذكر  الجنس:

 جنوب الضفة الغربية وسط الضفة الغربية شمال الضفة الغربية  مكان السكن:

 سنوات   5أكثر من  سنوات  2-5سنتين فأقل مدة الزواج: 

 دراسات عميا دبموم أبو بكالوريوس توجييي فما دون المؤىل العممي: 
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 القسم الثاني: مقياس الخرس الزوجي 

 الكريم الزوج أخي

 منكم يرجى اليومية، الحياة في عادة الزواج ليا يتعرض لتيا المواقف لبعض يتطرق مقياس أيديكم بين
 ما أن العمم مع ىذا عميكم، ينطبق الذي الموقف عمى دائرة ووضع بعمق، المواقف ىذه بقراءة التكرم

 .العممي البحث لغراض إال يستخدم ال سوف آراء من بو ستدلون

 . في غرفة الجموس:1

 ب( تفضل شريكتي الجموس في غرفة أخرى بعيدًا.                         أ(  تحب شريكتي الجموس معي.       

 د( أشعر أّن شريكتي ال تحب عودتي لمبيت. ج( تحرص شريكتي عمى الجموس بعيدا، وتوجد الذرائع لبلبتعاد.   

 عندما أخطئ:. 2

    عنو واالعتذار الخطأ تصويب مني تطمب( ب                               ومسامحة بتفيم شريكتي تحاورني( أ

 تسامح دون بغضب معي تتحدث( د                          موجود غير وكأني باإلىمال تعاقبني( ج

 حين تكون ىناك مشكمة ما:. 3
 بيننا.   بدي مرونة من أجل التوصل إلى اتفاقت، و اوجية نظرى ةحاورني بمنطق وتفيم موضحت
 .   بيا إقناعيمحاوال  انظرىدافع عن وجية ا تحاورني لكنيت
 حاول طي الموضوع دون أن أوضح وجية نظري.تمقي بالبلئمة عمي، و ت
 غمق الموضوع بشتى السبل.تمقي بالبلئمة عمي و ت
 :إذا دعينا لحفمة. 4

     .بدي معارضة الصطحابيتال .                                               ب( ةرافقني مسرور تأ( 
 .معي الذىاب ترفض (د                                      .ابي وعدمو سواءاصطحج( 
 

 التفاىم:

  .يوجد تفاىم لدرجة ُمرضية بينناب(                       ي.تيوجد تفاىم عالي المستوى بيني وبين شريك 

 .لتفاىم في حياتنا معدوماد(                                .أحيانا يوجد بعض جوانب التفاىم بينناج( 
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 :التواصل. 6
 عندما يكون التواصل( ب.                               جدا ومريح رائع شريكتي مع التواصل(أ 

  .حاجة ىناك يكون
 .معدوم بيننا التواصل( د     .      ممحة حاجة ىناك تكون عندما حتى التواصل يحدث قمما( ج
 :يتلمب شريكتي تعود حين. 7
 .االرتياح بعض أظير(  ب.                 بعودتيا بيجتي عمي يخفي وال ليا، بشوقي أحس(أ 

  .وضيقي اشمئزازي أظير( د.                         فييا مشاعر ال باىتة بطريقة أستقبميا( ج
 :مرضّية بحالة أمر . حين8
   المرض عمى غمبالتّ  في لمساعدتي وقتاً  وتكرس كبير باىتمام تشعرني( أ

.                                      المشروبات أو األدوية بعض لي تحضر وقد االىتمام، ببعض تشعرني( ب
    الطبيب أراجع أن مني تطمب( ج
 موجوداً  أكن لم لو كما معي وتتعامل مرضي، مسؤولية تحممني( د 
  :البيت عن أغيب حين. 9
  .عمي القمق بعض أحياناً  تبدي( ب .    الحياة أمور عن وتحدثني عّني، انلبلطمئن دائما بي تتصل(أ 

ن االتصال، تحاول ال( د    .    كثيراً  تطول وال العتب لرفع فقط اتصاالتيا( ج  بيا باالتصال بادرت وا 
 ي بكالم طيب:تحين أحدث شريك. 10
 شعرني بعدم االىتمام ج( ت      اشعرني أحيانًا ببعض سرورىب( ت    رده بمثمو أو بأطيب منوت

 سكت ويطمب مني أن أغير الموضوعت ( د

 :حين أكون مشغوالً . 11
 وفر لي الظروف السانحة لتنفيذ أعماليتب(                 تي المساعدة ما استطاعتعرض شريكت

من  االمتعاض والضيقتظير د(                   بأشياء أخرى بمعزل عني  اشغل نفسيت ( ج
 انشغالي 

 :حين نكون في البيت. 12

 ا ي بالحديث معي بأشياء تسّرني رغم متاعبيتبادر شريكت (أ 
   ركني الرأي في مجريات الحياة اليومية )أحداث اليوم الّسارة وغير السارة(اشت (ب 
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 حدثني فقط في أمورنا البيتية )كتربية األطفال، احتياجات البيت، .. (ت (ج 
 سبل.غمق أبواب الحوار بكل التحرص عمى الصمت و ت (د 

 
 :لغة الجسد. 13

عادة ما تكون  امبلمحيب(       الحوار اليادف الجميلالبيجة و ي مريحة وتبعث عمى تمبلمح شريكأ( 
بأشياء أخرى كالموبايل أو التمفزيون وال يأبو  اشغل نفسيتج(      نحوي أثناء جموسنا  اوجو نظرىتعادية و 
 دة، وعاقد الحاجبين  تكون حا اشيح بوجيو عّني، ومبلمحيتد(     بوجودي

 :في القضايا السرية. 14

 عن القضية.  اتحدث بإيجاز فقط عندما أسأليتب(        ي الفرصة لمحديث اإليجابي حولياتتحين شريكت
 .وعدم اىتماميبدي امتعاضًا  اعن القضّية فإني اإن حدث وسألتيد(        بقى صامتاً تبالي بالقضية و ت ج( ال

 مشاىدة موقف )في التمفزيون مثاًل أو في الحياة( حين نكون أمام. 15
 نتقد المواقف السمبية في الموقف المشاىدتب(     ناقشني حول األشياء اإليجابية في الموقفتشاركني و ت

نسحب تقد تظير ضيقيا إن حدثتيا عن الموقف و د(      عمى حياتنا  الموقف سقطتصمت أو ت ( ج
 من المشاىدة

 جميل )من أحد أطفالنا مثاًل( حين يكون ىناك موقف. 16
 الجميمة حول الموقف عني اعزل مشاعرىتىتمام و بعض االصغي بتب(  عززنتحدثني بفرح وغبطة و تأ( 

 .طمب مني أن أقمب الصفحةتو  تظير ضيقيا إن حدثتيا باألمر، د(           أبو بما أقولتال  ( ج

 ي:تم بعض الواجبات نحو زوجدحين أق. 17

 .لي وجو بعض المجامبلت الروتينيةتب(                 االمتنان والعرفانغمرني بالشكر و تأ( 
   .شعرني بأني ممزم بما قمت بو تد(                    صمت وكأن شيئا لم يكنتج(
 

 :عمى المائدة. 18
 . في موضوعات ساّرةبادلني الحديث الطيب تي تزوج ( أ

 .بيةتحدث في موضوعات جانتطعم األطفال و تحرص عمى أن ت ( ب
  .   بصمت اتناول طعاميت ( ت
 .الطعامانزعاجيا من إعداد بدي ت ( ث

 :وقت النوم. 19

 .الباكرة في الغد ابادلني الكبلم الطيب رغم أعماليتسير معي لبعض الوقت و تأن شريكتي حب ت ( أ
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   .شغل الحديث بموضوعات محايدة كالعمل والبيت واألطفالتسير معي لبعض الوقت، و ت ( ب

 اس. تذرع بالتعب أو النعت ( ت

 نام.تطمب مني أن أصمت كي تنام مباشرة و ت ( ث

 :في العياد. 20

قدم لي تينئني أحيانًا وقد تب(      قدم لي ىدية رمزية جميمةتينئني بالمناسبة و تي عمى أن تحرص زوجت
ي تعتبر زوجتد(       وتمّر المناسبة كأي يوم عادي ة بقى صامتتج(     ىدية ما من باب رفع العتب

 ليس لناوالفرح  عيادأن األ

 :والعطور زينةال. 21

      ي ذوقي في الزينة والعطور لدرجة المبالغة في المدحتمتدح زوجت ( أ
 وعطوريأناقتي عن  اعبر عن رضاىتأحيانا  ( ب
    بدي أي تعميقتمتزم الصمت وال ت ( ت
 أو عطوري كما لو كنت دون ذوق أناقتيدوما ينتقد  ( ث
 قوام والييئة: ال. 22

نسانيتي ب يتطري زوجتشيد و تأ( نسانيتي  عمق بإيجاب عن تحدث أحيانًا أن يب(     .  أخبلقي وا   أخبلقي وا 

نسانيتي انتباىيا جذب تعمق عادة وال تال  ( ج  .مثالياً  نتولو كأخبلقي وا 
 . ال ترى أن لدي منظومة قيمية أخبلقية محددة ووضاحةد(   

 
 :القدرات واإلمكانات. 23

    مختمفة مياراترات عقمية و جدًا بما لدي من قد ةي معجبتزوجأ(
أبو لما لدي من تال ج(           مختمفة مياراتبما أممك من قدرات عقمية و  اعبر عن رضاىتأحيانا ب(  

ن إمكاناتي معدومة وعاجز عن فعل تد(     إمكانات أو قدرات أو ميارات ي أظير لي أنني ببل قدرات تذكر وا 
 شيء

 :الحديث. 24
شعرني ببعض االىتمام تأحيانا ب(        لطريقتي وموضوعاتي التي أتحدث بيا ي ارتياحاتبدي زوجتأ(

 بالموضوعات التي أطرحيا 

رى  في كبلمي " تدوما د(         عمق عمى أحاديثي وال عمى طريقتي في تناول الموضوعاتتعادة ال ج(
  صمت دىرًا ونطق كفرًا"
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 لمزوج: المباس. 25

 .ياضطر لمتبديل وفق رأيأبدو، وقد ألبس وكيف أر ما في اختيايا ي رأييتأخذ زوجت (أ 
 في مواقف محددة )كالمناسبات الّرسمية مثبًل( يإبداء الرأي في ىندام ياطمب منأأحيانا  (ب 
 عادة ما تيزأ بمظيري ولباسي د(                   بوآبو وال  ياطمب رأيأعادة ال  (ج 
 وار: المش. 26
نخرج معًا لمحاالت ب(          عا لمترفيو وتغيير الجوي بالطمب مّني أن نخرج متبادر زوجت (أ 

 الضرورية والمناسبات فقط

مانع خروجنا بقوة تد(        مكره عمى الخروج اوكأني ةوعابس ةقى صامتتبإن حدث وخرجنا ف ( ج
 أحيانًا  قاطع وبكبلم 

 :المصروفات. 27
ت عمى بعض بنود واجيني ببعض االنتقاداتب(   .   تقبل شريكي ما أنفقو من مصروفت (أ 

 .الصرف

  .غير راض عن أي شيء أنفقو ىيد(          .      عمق مع نظرة تشير إلى عدم الرضاتال  ( ج

 :عند استضافة أقاربي. 28

 بقى صامتًا وكأن زيارتيم وعدميا سواء تج(          بدي التقبل لمزيارةتب(         بتيج بزيارتيم ت (أ 

 مكان الجمسةخرج من تقد تحدث معيم و تطيق زيارتيم، فبل تال  ( د

 :الطفالانشغالي بعند . 29
نمطي  شعرني بأنتغضب و تد(   ال ييتم بذلك ج(       تفيم ذلك تب(       شكرني عمى ذلك بسرورتأ( ّّ

  .في تربيتيم سيء 
 

 :السرار. 30
عن موضوع محدد ال أعرف  اجيبني حين أسأليتب(     خفي عني شيئاً تي كتاب مفتوح وال تزوجأ(

 تفاصيمو

 تنفعلي تحين أحاول معرفة موضوع محدد فإّن زوجد(   صمت تو  ايشيح بوجيت احين أسألي  ( ج
 فقط اشعرني أن ىذا شأنيتو 



89 
 

 
 
 
 :اإلطراء. 31

 .ثني عمى بعض تصرفاتي أمام اآلخرينتيحدث أحيانًا أن ب(        .ي أمام اآلخرينتمتدحني زوجت أ(

 .شعر اآلخرين بتقصيري وعدم جدوايتد(  .         ي ذلكأتي عمى سيرتي حتى في مواقف تقتضتال ج(
 :عند حديثي بالتمفون .32

إن كان ىناك أمر  اأخبرىسبأني  احاول أن يتنصت عمى حديثي لشعورىتشعرني بثقة مطمقة، وال ت (أ 
 ميم.  

    .سألني عن طبيعة االتصالت (ب 
  .تجاىل ذلكا تسألني عن مكالمتي لكّنيا تأحّب لو أّني (ج 

   .من مكالماتي ولو كانت ميمة اتذرع بانزعاجيتو  اياءىبدي استت ( د

 عند اختيار بعض أثاث البيت أو استبدالو: . 33
 ابدي سبب تفضيميتشاركني الرأي و ب(  ت     بذوقي  ابدي إعجابيتأخذ برأيي و تشاركني الرأي و ت ( أ

 لما يختار. 
بأّنو غالي و سخر من ذوقي تشدة و نتقد رأيي بتد(     جمب ما يحمو لو تسألني عن رأيي و تغالبًا ال  ( ج

 الثمن أو غير عصري 
 :في المناسبات والفراح. 34
  .لبيتاأو البقاء في  يبين الذىاب معتحتار ب(    ا.        ليعتز بمصاحبتي تفرح كثيرا و ت ( أ
 .مرافقتيعدم  تحرص عمىد(             .عرض عمي األمرتكترث كثيرا بمصاحبتي وال تال  ( ج

 ر: نمط التفكي. 35
ب( أحيانا تتقبل بعض جوانب االختبلف          تتقبل االختبلف بيننا في نمط التفكير بتفيم عال    ( أ

 في جوانب التفكير 
د( ال تتقبل بأي صورة أن أختمف معيا        ج( تحجم عن الحوار معي في اي قضية مختمفة عمييا   

 في نمط تفكيرىا 
 الطموح والتخطيط لممستقبل: . 36

كني في التخطيط لمستقبل بيتنا وأطفالنا.         ب( تبدي أحيانًا بعض المشاركة في التخطيط تشار  (أ 
 لمستقبل بيتنا وأطفالنا.  

 .ال تأبو كثيرا بما أخطط بو لممستقبل               د( ترفض وتنزعج من أي مخططات مستقبمية لنا (ب 
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 (4.3( جدول )6) ممحق

 كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية: رتباط بين( يبين قيمة معامل اال1.4)جدول 

 قيمة معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع االختبار الكمي

 قيمة معامل االرتباط رقم الفقرة مستوى الداللة
 مع االختبار الكمي

 مستوى الداللة

1 56.0 0.001 19 61.0 0.001 
2 66.0 0.001 20 64.0 0.001 
3 69.0 0.001 21 56.0 0.001 
4 61.0 0.001 22 50.0 0.001 
5 72.0 0.001 23 65.0 0.001 
6 72.0 0.001 24 73.0 0.001 
7 60.0 0.001 25 55.0 0.001 
8 65.0 0.001 26 58.0 0.001 
9 67.0 0.001 27 53.0 0.001 
10 69.0 0.001 28 59.0 0.001 
11 59.0 0.001 29 52.0 0.001 
12 62.0 0.001 30 58.0 0.001 
13 67.0 0.001 31 57.0 0.001 
14 64.0 0.001 32 50.0 0.001 
15 61.0 0.001 33 55.0 0.001 
16 51.0 0.001 34 60.0 0.001 
17 68.0 0.001 35 68.0 0.001 
18 63.0 0.001 36 67.0 0.001 

 (α ≤ 0.01دال إحصائيًا عند مستوى )**

االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياس  يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامبلت
 (. 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
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 (6.3)( جدول 7ممحق )

 (:300( يبين قيمة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية )ن 6.3جدول ) 

رقم 
 الفقرة

قيمة معامل 
االرتباط مع 
 االختبار الكمي

 مستوى
 الداللة

قيمة معامل االرتباط مع  رقم الفقرة
 االختبار الكمي

مستوى 
 الداللة

1 33.0 0.001 21 55.0 0.001 
2 50.0 0.001 22 42.0 0.001 
3 10.0 0.078 23 48.0 0.001 
4 41.0 0.001 24 47.0 0.001 
5 50.0 0.001 25 39.0 0.001 
6 38.0 0.001 26 46.0 0.001 
7 48.0 0.001 27 17.0 0.003 
8 45.0 0.001 28          23.0- 0.001 
9 45.0 0.001 29 31.0 0.001 
10 47.0 0.001 30 41.0 0.001 
11 54.0 0.001 31 13.0 0.025 
12 28.0 0.001 32 42.0 0.001 
13 43.0 0.001 33 53.0 0.001 
14 31.0 0.001 34 46.0 0.001 
15 17.0 0.003 35 25.0 0.001 
16 41.0 0.001 36 53.0 0.001 
17 50.0 0.001 37 57.0 0.001 
18 34.0 0.001 38 42.0 0.001 
19 26.0 0.001 39 57.0 0.001 
20 42.0 0.001 40 24.0 0.001 

 (α ≤ 0.01**دال إحصائيًا عند مستوى )
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 : الدراسة أثناء تطبيقالباحثة مالحظات (  8)ممحق 

يبية من مركز اإلحصاء الفمسطيني عمى آلية تطبيق االستبانات قامت الباحثة بأخذ دورة تدر   -1
جراء المقاببلت لدى األسر الفمسط قامت الباحثة بمراعاتيا أثناء إجراء  ينية، فيناك عدد من المعاييروا 

 المقابمة منيا: 

 المبحوث وقد راعت الباحثة ما يمي: الوصول إلى بيئة   -1

فسي، االجتماعي، الثقافي، والقيم االجتماعية السائدة في الجو العام لبيئة المبحوث ) الوضع الن ( أ
 المجتمع(. 

 االلتزام بودية الحديث: التحدث بصورة ىادئة وعدم التدخل بنقاشات قد تعيق الباحثة.  ( ب

 أمن وسبلمة الباحثة الميدانية: حيث أخذت الباحثة عددًا من االحتياطات منيا:  ( ت

 مينة. عدم حمل مبمغ كبير من المال أو أشياء ث  أ

 التأكد من أن المشرف عمى عمم بالعنوان الذي تتواجد فيو الباحثة.  ب

 اإلشارة إلى أن المشرفين الميدانيين قد يمرون عمى المبحوثين لمعرفة رأييم باالستبانة.   ت

 في حال عدم الشعور باألمان أو التعرض لمخطر قامت الباحثة بالمغادره فورًا ومغادرة المكان.   ث

سم المؤسسة التي تعمل فييا الباحثة والحذر من فقدان البطاقة ووضعيا في اب االحتفاظ دائماً   ج
 مكان بارز. 

 بناء الثقة بين الباحثة والمبحوث ويتم من خبلل:  -2

 والبحث والمؤسسة.  التعرف بالباحث ( أ

 توضيح أىداف البحث والتأكيد عمى سرية البيانات.  ( ب

 اإلجابة عمى تساؤالت المبحوثين. ( ت



93 
 

 مقابمة: أساليب إجراء ال -3

 االختيار المناسب لوقت المقابمة.  ( أ

 التعامل بمباقة مع مقاومة المبحوث.   ( ب

المباقة في إدارة المقابمة، ومعرفة استطراد المبحوثين، وقد حاولت الباحثة فيم األسباب لكي تتمكن  ( ت
عادة المقابمة إلى الموضوع األساسي.   من معالجة الموقف بطريقة لبقة وا 

امت الباحثة بعمل المقابمة عمى انفراد وحافظت عمى خصوصية المقابمة خصوصية المقابمة: ق ( ث
والمعمومات، وعدم تدخل اآلخرين في إجابات المبحوث أو التأثير عميو من خبلل سماع آرائيم، وقد 

 قامت الباحثة بالتدوين في حال لم يتم عمل المقابمة عمى انفراد. 

 بلقة ودية بين الباحثة والمبحوث.  التأكيد المستمر عمى سرية المعمومات لخمق ع ( ج

الحيادية في إجراء المقابمة: حيث لم تتدخل الباحثة في إجابة المبحوث سواء كان ذلك بالتمميح أو  ( ح
لموضوع العام لمدراسة التصريح أو التوجيو أو اإليحاء، وقد كانت عممية البحث موضوعية، بمعنى أن ا

 اسي لبلىتمام من قبل الطرفين. سئمة المطروحة ىي المحور األسوالمسح واأل

 أسموب طرح األسئمة:  -4

راعت الباحثة عددًا من االعتبارات عند طرح األسئمة، منيا الحيادية، طرح األسئمة بأسموب ىادئ، 
طرحيا كما ىي مكتوبة بالضبط، وحسب تسمسميا في االستمارة وعدم القفز عن أي سؤال باإلضافة إلى 

المبحوث، كتابة المبلحظات التي قد يدخميا الباحث عمى صيغة  تكرار السؤال في حال عدم فيم
السؤال، استخدام طريقة لطرح أسئمة استيضاحية، عدم إطبلع المبحوث عمى أية استمارة ال تخصو، 

 تجنب التوقعات وعدم طرح السؤال بطريقو سريعة بل التأني عند طرح السؤال. 

 آلية التعامل مع حاالت عدم االستجابة:  -5

 عيا(. سكنية خالية من أىميا مثل )تورمسسكانية خالية: قامت الباحثة بتسجيل ال وحدة ( ب

األسرة غير موجودة طيمة فترة المسح: حيث عادت الباحثة مرًة أخرى بعد عدة أيام من الزيارة  ( ت
 األولى. 
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األسرة أو الشخص المؤىل غير موجود وقت المقابمة: في حال غياب أو عدم تواجد األشخاص  ( ث
 ين قامت الباحثة بالعودة مرًة أخرى في اليوم التالي. المؤىم

 حاالت الرفض: تعاممت الباحثة بمباقة مع مقاومة المبحوث لئلجابة.  ( ج

ة قبل المغادرة نتياء من استيفاء االستمارة قامت الباحثة بمراجعة االستبانإنياء المقابمة: بعد اال -6
 وباسم الجية المسؤولة.  كل األسئمة، وقدمت الشكر باسميا نلضمان اإلجابة ع

 وسائل ضبط ومراقبة جودة البيانات: -7

وسط الضفة الغربية، و قامت الباحثة بتطبيق االستبانات عمى عينة من شمال الضفة الغربية،   -1
)دوائر حكومية،  -وجنوب الضفة الغربية، وتم تطبيق ىذه االستبانات في العديد من األماكن منيا:

، أسواق تجارية، بيوت سكنية، عمارات وشقق، صالونات لمنساء، مكاتب محبلت تجارية، مقاٍه لمرجال
محامين، مخيمات، الشوارع العامة، النوادي الرياضية، مطاعم، منتزىات عامة، مجمع لمكراجات، 

 مدينةبمس، مخيم عسكر، مخيم ببلطة، جامعات(. كما زارت الباحثة منطقة شمال الضفة الغربية:  )نا
طوباس، و مخيم الفارعة، و زبابدة، والطوباس، و الشيداء، و قباطية، و يم جنين،  مخو جنين، و سمفيت، 

قرية و قرية فرعون، و قرية شوفو، و مدينة طولكرم، و كفر زيباد، و كفر صور، و جيوس، و عزون، و قمقيمية، و 
بمدة ، بمعا، باقة الشرقية بمدة، عنبتا بمدة، قرية ذنابة، مخيم نور شمس، قرية شويكة، قرية كتابوو أرتاح، 

عصيرة الشمالية، زيتا، عبلر، كفر راعي، يعبد(. وزارت الباحثة منطقة وسط الضفة الغربية: )مدينة رام 
اهلل ، سطح مرحبا، أم الشرايط، بيرزيت، اإلرسال، المصيون، الطيرة، مخيم األمعري، الطيبة، بيت 

مخيم الجمزون، كفر عقب،  ساحور، العبيدية، ابو ديس، بيت لحم، تقوع، البيرة، بيت أمر، صوريف،
 مخيم قمنديا(. 

قامت الباحثة بزيارة منطقة جنوب الضفة الغربية: )مدينة الخميل، رأس الجورة، حارة الشيخ، قرية  -2
سعير، مدينة دورا، بيت عوا، دير سامت، ترقوميا، إذنا، مخيم الفوار، خاراس، البمدة القديمة في 

يب، البرج، المجد، الكوم، المورق، يطا، الظاىرية، السموع، الخميل، خرسا، بيت الروش، الشرفة، الصم
( بالبيت بتبلقي Wi-Fiالريحية(. فبعض األشخاص عندما سمع عنوان الرسالة قال لمباحثة: "أغمقي )

 الكل حواليِك". وكذلك بعض األشخاص قال أن السبب الرئيسي لمخرس الزوجي ىو" سبب شيطاني".
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 واجيت الباحثة أثناء إجراء الدراسة:   من المعيقات التي( 9ممحق )

 عدم فيم معنى الخرس الزوجي . -1

 عدم فيم األسئمة وخصوصًا فقرة )لغة الجسد(، فالبعض اعتبر ىذه الفقرة غير أخبلقية.  -2

 البعض كان يعتقد بأن الباحثة تحتاج لممال.  -3

 أعتبر البعض موضوع الدراسة غير أخبلقي وقال أنو " قمة حياء".  -4

 ض تعبئة االستبانات العتقادىم بأن موضوع الرسالة ىو تدخل بالحياة الشخصية.رفض البع -5

 أسرار الزوجين لمعالم. كشفالستبانو قد تاعتقاد بعض األشخاص أن تعبئة ىذه ا -6

اعتقاد بعض األشخاص وخصوصًا الكبار بالسن أنو قد يحصل عمى مبمغ مالي مقابل تعبئة ىذه  -7
 االستبانة. 

 عدم ارتباطيا. عن اختيار الباحثة لموضوع الدراسة عمى الرغم من سألوا شخاصألالعديد من ا  -8

الصييونية التي تقام عمى واجيت الباحثة بعض الصعوبات بالتنقل بين المدن بسبب الحواجز  -9
مخارج المدن مثل ) حاجز عناب، حاجز قمقيمية، حاجز قمنديا، حاجز حواره، حاجز الكونتينر، مداخل و 

 حاجز جبع (. 

 الباحثة لمشتائم والطرد من قبل البعض.  تضتعر  -10

انو عمى الرغم من أنيم أشخاص متعممون، بشخاص المساعدة بقراءة بنود االستطمب بعض األ -11
 وقد استغرق ذلك وقتًا إضافيًا بتعبئة االستبانة. 

التعرض لؤلسئمة التي تتدخل بحياة الباحثة الشخصية مثل: مرتبطة؟، كم عمرك؟، ىل تصمي أم  -12
م أذبمة  ىل لديك "فيس بوك" من اجل التواصل؟، ىل تزوجِت من قبل؟، ىل تضعين في يدك ال؟،

 خاتم؟، ىل يمكن الحصول عمى رقمك الشخصي؟. 

 طمب البعض ىوية الباحثة الشخصية لموافقة اسميا مع االسم المكتوب عمى االستبانة.  -13

 خيُر متاِعيا المرأُة الصالحة(. ، و عمى االستبانات مثل )الدنيا متاعٌ ترك بعض األشخاص كتابات  -14



96 
 

لكتروني الشخصي عمى االستبانة، والبعض ترك لى عبارات مثل: ترك بعض األشخاص بريده اإل -15
 )أىواك ببل أمِل(، كما تركت إحدى النساء العبارة التالية: "من برا ىاهلل ىاهلل و من جوا جوز يعمم اهلل".

زمن من أجل تعبئتيا وعند عودة الباحثة  بعض األشخاص كان يأخذ االستبانو لفترة من ال -16
ألخذىا كان يعتذر عن اإلجابة ويعيد االستبانة، البعض لم يكمل تعبئة االستبانة، البعض كان يغادر 

 وراق من االستبانة ويعيدىا ناقصة.المكان ويأخذ االستبانة، والبعض كان ينزع بعض األ

 شخصيًا دون إعادتيا. طمب البعض أخذ االستبانة واالحتفاظ باإلجابة لو  -17

تركت إحدى النساء مبلحظة: " لو كان أحد ىذه الفقرات باالستبانة ) يفتقر ىذا المقياس لمسؤال   -18
 تقميدي، حب من طرف واحد(.  زواج إذا كان الزواج عن ) حب،

 ستبلميا. وعودة الباحثة في اليوم التالي البعض األشخاص كان يطمب ترك االستبانة  -19

ض تعبئة االستبانو ألن "مزاجو مو رايق، مريض، أنا ما عندي خرس زوجي بعض األشخاص رف -20
 أنا  متزوج جديد شوفي ناس غيري". 

بعض األسر تعاني من الخرس الزوجي لكنيا رفضت تعبئة االستبانة بمجرد سماع عنوان  -21
غبلق الباب بطريقة حادة جدًا.   الرسالة، وا 

 وي عمى فقرات تتعمق بالدين. اعتقد البعض أن ىذه الرسالة عممانية ال تحت -22

يفضل إعطاء ىذه االستبانة ألشخاص غير عاممين، فغالبًا ما يكون عندىم خرس زوجي  -23
 وخاصًة عند الزوجة، فالبعض كان يرفض تعبئة االستبانات من باب التوفير. 
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