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Abstract: 

 
 The research aims mainly to identify the relationship between the 

personal traits of the respondents with their studied dimensions ( 
social traits- mental traits- psychological traits- leadership traits) 

and marital silence with its studied axes (emotional separation- 

intellectual separation- sexual separation) 

 A random sample was taken from the housewives of the village ‘ 

Toukh Al-Khail’ Al-Menya Governorate, for the rural sector , and 

from the town of Matay , Al-Menya Governorate, for the urban sector. 
The sample size was (568) housewives, (322) from rural families, and 

(246) from urban families. The data were collected via personal 

interviews and many statistical methods were used in describing and 

analyzing data namely; frequency distributions, percentages, simple 

correlation, T-test, F-test, and multiple linear regression. The results 
of the study can be summarized as follows ; 

The dimension of emotional separation came first, followed by the 

dimensions the intellectual and the sexual separation. There is a 

multi-correlative relationship between the independent studied 

quantitative variables altogether, and the degree of marital silence for 

the respondents in the three dimensions studied, and that the 
variable of total personal traits ranks first in terms of influencing the 

degree of emotional separation, followed by the variable of the age of 

the respondent, and finally the number of the years of education of 

the respondent, also, the variable of total personal traits ranked first 

in terms of influencing the degree of intellectual separation, followed 
by the age variable, then the variable of the number of educational 

years of the husband, and finally the variable of family size ranked 

last in terms of influencing the degree of intellectual separation. The 

variable of total personal traits ranked first in terms of affecting the 

degree of sexual separation, followed by the variable of the monthly 

income of the family ranked second, and finally the variable of the 

number of years of education of the husband. 
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 الزواج   وعالقتها بالصمت  األرسةالسمات الشخصية لربة 

 
 3 عبير عبده دمحم عل  

 4 لهام عبده دمحم عل  إ
 

 الملخص
ن السمات الشخصية  للمبحوثات يستهدف البحث بصورة أساسية التعرف عىل العالقة بي 

 – السمات النفسية –السمات العقلية  –السمات االجتماعية ها المدروسة )أبعادب
ن ا ي بالسمات القيادية( وبي  ي المدروسة )ه أبعادلصمت الزواج 

االنفصال  –االنفصال العاططن
  ) االنفصال الجندي  –الفكري 

 –مركز المنيا  –بقرية طوخ الخيل  الريفية األس عينة عشوائية منتظمة من ربات  أخذ وتم  
ي 
محافظة المنيا ليمثل القطاع  –ومركزمطاي  ،محافظة المنيا لتمثل القطاع الريطن

ي، وبلغ حجم العينة ) ( ربة 266و) ،ريفية أسة( ربة 646بواقع ) ،أسة( ربة 865الحضن
ية أسة وقد استخدمت العديد من  ،وتم جمع البيانات بواسطة المقابلة الشخصية ،حضن

ي وصف وتحليل البيانات وهي  األساليب
ن
والنسب  ،راريةالتوزيعات التك :االحصائية ض

 .واالنحدار الخسي المتعدد ،واختبار ت ،واالرتباط البسيط ،المئوية
ي المرتبة األ أحتل - :ويمكن ايجاز نتائج الدراسة فيما يىلي 

يليه بعدي  وىاالنفصال العاططن
ات  ،االنفصال الفكري واالنفصال الجندي  ن المتغي  توجد عالقة ارتباطية متعددة بي 

ي األ 
ن
ي للمبحوثات ض  درجة الصمت الزواج 

ن  بعاد المستقلة الكمية المدروسة مجتمعة وبي 
من حيث  وىالسمات الشخصية يحتل المرتبة األ إجماىي وأن متغي   ،الثالثة المدروسة

ي  تأثي  ال
 و  ،يليه متغي  سن المبحوثة ،عىل درجة االنفصال العاططن

 
ا عدد سنوات تعليم  أخي 

عىل  تأثي  من حيث ال وىالمرتبة األ أحتلالسمات الشخصية  إجماىي وأن متغي   ،المبحوثة
يليه متغي  عدد  ،المرتبة الثانية أحتلدرجة االنفصال الفكري يليه متغي  سن المبحوثة 

 و  ،سنوات تعليم الزوج
 
ا ة من حيث أحتل األسةمتغي  حجم  أخي  عىل  تأثي  ال المرتبة االخي 
من  وىالمرتبة األ أحتلالسمات الشخصية  إجماىي ن متغي  إو  ،درجة االنفصال الفكري

المرتبة  أحتل سةعىل درجة االنفصال الجندي يليه متغي  الدخل الشهري لل  تأثي  حيث ال
 و  ،الثانية

 
ا  . متغي  عدد سنوات تعليم الزوج أخي 

ي التعليم ، سيناريوهات التعامل: الكلمات المفتاحية وني 
 .كورونا  أزمة، اإللكير

 
 المقدمة: 

ي توجددد عنددد النددا  بدددرجات مختلفددة عددىل  ،تعددد الشخصددية أظددي  مدداهرة معقدددة
فدد ي عبددارة عددن مجموعددة مددن السددمات الددير

أو  ،عقليددددةأو  ( والسددددمات الشخصددددية سددددواا تانددددت سددددمات اجتماعيددددة، Stagner,1974,11اخددددتالف ثقددددافتهم وأجناسددددهم )
ي الشخصيةأو  ،نفسية

ن
ي حياة االفراد باعتبارها من الوحدات األساسية ض

ن
ن نالحظ أن سلوك فرد ما  ،قيادية موجودة ض فحي 

ي سدددلوكه فدددان ملددد  يسدددم  أن نصدددفه صدددفة ثابتدددة مالزمدددة لددده
ن
ة طويلدددة يظهدددر فيددده ندددوع مدددن الثبدددات والتماسددد  ض وتعتدددي   ،لفدددير

ات داخلددددددة يسددددددتدل   ،الموقددددددف المالحددددددظ )عبددددددد الخددددددال أو  عليهددددددا السددددددمات الشخصددددددية هي )مكونددددددات وسدددددديطة ( أومتغددددددي 
 ( 1،ص: 9151

ي تمتلكها ربة 
ي الحياة وطريقة تعاملها مع زوجهدا  األسةفالصفات الير

ن
ي تحدد طريقة تعاملها ض

حيدث توجدد صدفات  ،هي الير
هدا ومدن أهمهدا  ،ى ضعيفةأخر و  ،وخصائص قوية ومتكررة هدا عدن  ي  ن ي تمي 

ويوجد لكل شخصية مجموعة مدن السدمات الدير
هدددا مدددن السدددمات الشخصدددية ) عسدددكر  ،والسددديطرة ،والقياديدددة ،والدددذتاا  ،ينخدددر كيفيدددة التواصدددل مدددع األ   ،والثقدددة بدددالنفه و ي 

 (4 :ص ،6004
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ي تددددرف  التفاعددددل مددددع األ  ،وهندددداك الشخصددددية السددددلبية
وهندددداك  ،لعزلددددة واالبسددددحا ا إىين وتميددددل خددددر وهي الشخصددددية الددددير

ي تسسدم أصدحابها بالتعامدل مدع األ  يجابيةالشخصية اإل 
تحقيد  مصدالحها  إىوهنداك شخصدية ىعسدص  ،ين بكفدااةخدر وهي الدير

 (69 :، ص6090 ،) السيدي وعكسها الشخصية الخاضعة  ،ينخر ى تميل للسيطرة عىل األ أخر و  ،الشخصية
ي األزواج والزوجددات ي بداتتدده ال يمددر  فتواجدده مشددالة الصددمت الددزواج 

ن
ي أن الددزواج ض

ة عددىل الددزواج، وهددذا اليعددين دد فددير ي
بعددد مرن

هدددذه المشددداخل والخالفدددات أسدددلو  حيددداة تدددو ي  ولكدددن المهدددم هدددو أن التصدددب  ،خدددر بدددبع  المشددداخل والخالفدددات مدددن  ن أل 
ة ما أو  والصمت الدائم ي فير

ن
ي تمر بها الحياة الزوجية ض

ي هو أحد المشاخل الير  (6098 ،)أبو زنيد ما يسىم بالخر  الزواج 
، وعدم إنهاا العزلة الزوجية، لخوفهن  هنا وتامن المشالة البارزة وهو

 
ي الزواج شاليا

ن
أن  البية النساا يفضلن االستمرار ض

 مدددا تتعلددد  بمصدددي  األ  ،مدددن عواقدددب الطدددال 
 
المحددداخم فسسدددتمر  إىوالنفقدددة، وخالفهمدددا مدددن األمدددور الموصدددولة  بندددااخصوصدددا

ي مل العالق
ن
ن يعيشدان معدا تحدت سدقف واحدد  ،ة المتوترة زمنا طويال دون أي مالم  للعالجالمعاناة ض ي تجعدل الدزوجي 

والير
ي عيددون 

ن
ي المحافظددة عددىل صددورة زواجهمددا ض

ن
ي المشدداعر، وقطيعددة جسدددية وفكريددة وعاطفيددة، وأيضددا ر بتهمددا ض

ن
مددع تصددحر ض

ي مدل عالقدة مشدوهة و دي  صدحية، ال خر األ 
ن
ي مجتمعناا أن تعيش ض

ن
ان، فالمرأة تفضل ض ين من أهل وأصدقاا ومعارف وجي 

يددة مجددرد األس تحصددل فيهددا عددىل متطلباتهددا العاطفيددة، وحقوقهددا الزوجيددة، بدددال مددن ىعسددميتها مطلقددة فعليددا، وتغدددو الحيدداة 
وك ،) قمر أو بناا ليه له مضمون  شال  (909 :، ص6001 ،مي 

ي 
إال أن جسدامة تحمددل متاعددب هددذا الصددمت  البددا مددا يقددع عددىل النسدداا مقارنددة بالرجددال نظددرا إلسددتمرار األسددبا  الرئيسددة الددير

ي يمنحهددا  ،تسسددام  بسددميا مددع الرجددل وتمنحدده رخصددة البحددث عددن المتددع خددارج البيددت
فيهيددة الددير مقابددل هددذه الفسددحات الير

ي طريقددة النظددر 
ن
ي المجتمددع إىالمجتمددع بحاددم العددادات والتقاليددد ض

ن
بينمددا نجددد هددذه العددادات تضددي  الخنددا  عددىل  ،الرجددل ض
ي بكيفية 

ي الغالب تبعات الصمت العاططن
ن
ي تعيش هي ض

 ( 2 :، ص6005 ،عنفا وإحباطا.)ناصيف أظي  المرأة الير
ي تمدددر بهدددا 

ي هدددو عددددم وجدددود حلدددول مناسدددبة للمشددداالت الدددير حيدددث أشدددارت بعددد  الدراسدددات ان مدددن أسدددبا  الصدددمت الدددزواج 
ن مما تهدد الكيان  ةاألس  ن الزوجي  ي العالقة بي 

ن
 (6094 ،ي )عبد الخال األس وبقائها معلقة تزيد الفجوة ض

ن  إى( 6001وأشدارت دراسدة منصددور ) ن الددزوجي  اعددات بدي  ن
 مدن انسشددار الخالفدات والين

 
ي بدداا

 ،وجدود مراحددل لالنفصدال العدداططن
ام ،ثدددددم االنتقدددددادات المتبادلة ي التواصدددددل وفقددددددان االحدددددير

ن
ن بعددددددم الر بدددددة ض مرحلدددددة  إىان يصدددددل  إىوشدددددعور تدددددل مدددددن الدددددزوجي 

ي  ،االنفصال الجسدي
 والفكري. ،والعاططن

تات ان ماهرة صدمت الدزوج6098وكشفت دراسة أبو زنيد )  ي الدذي تد ثر أو  ( نقال عن الي 
ا سدلبيا عدىل تدأثي  الخدر  العداططن

 ،والحدددب ،انددده يحدددرم االطفدددال مدددن البيدددت الطبددديصي المتمتدددع بالددددفا  ،ة الزوجيدددة عامدددةوعدددىل الحيدددا بندددااواأل  ،نفسدددية الزوجدددة
تب عليها حياة زوجية جافة وقاسية ،والحنان  .ويير

من الصمت لتفادي الخالف ولحماية الصورة الذاتية ألزواجهن أن الزوحات Ghuan,G(2004)بينما كشفت دراسة  ن  .يلير
ي بانهددا 6098تمددا حدددد عددواد )   يددة ألسددبا  نفسددية األس ملدد  النددوع مددن الصددمت الددذي تنتددا  الحيدداة  ( حالددة الخددر  الددزواج 

ل وداخلده و سددكنون  ن ي محديط المدين
ن
ن ض ن الدزوجي  ي ملد ، وتنحضد المشدالة بدي 

ن
خالصدة وال توجدد للعوامدل البيولوجيدة سدمبا ض

ي هددددذه الحالددددة بعددددد سددددنوات مددددن االبسدددد.فيدددده كغربدددداا
ن األزواج، ومددددن الغريددددب أن مجدددداملتهم .وتددددأهر جام وتبددددادل الحددددديث بددددي 

ل ن ي المين
ن
هم ال يعكددده حالدددة الصدددمت لددددتهم ض ي  إىوهدددذا مدددا يشدددي  ،وتبدددادلهم الحدددديث مدددع  دددي 

ن
ن سدددلوكهم ض تنددداق  كبدددي  بدددي 

 .البيت وخارجه
ي يغلدددب عليهدددا الصدددمت قدددد تكدددون س شدددقاا تدددال مدددن  ،ن الحيددداة الزوجيدددة التعيسدددةأ بنددداا عدددىل مدددا سدددب  تدددرى الباحثتدددان

والدددير
ن طددددوال حياتهمددددا  ي نتددددائج سددددلبية تتعددددر  لهددددا الزوجددددان ، ىعسددددبب تفدددداقم واضددددطرا أو  ،الددددزوجي  العالقددددة  ن للصددددمت الددددزواج 

ي سددوف ىعشدديع بينهمددا ، ممددا يجعددل مددن الصددعب عليهمددا أن يعيشددا حيدداة زوجيددة مسددتقرة ، ويصددعب 
الزوجيددة والكراهيددة الددير

ي تددنعكه خددر ميددة عالقددات سددوية مددع األ عليهمددا تن
 زيددادة المشدداالت الصددحية والنفسددية واالجتماعيددة الددير

ن
ين ، تمددا يسددهم ض

ي عدىل تربيدة األ  ي تعتدي  ندواة المجتمدع األسةوصدحة  بندااأثارها بشال سدلي 
 السدصي  .الدير

ن
وعليده فقدد تمثلدت مشدالة البحدث ض

ي لددددى المبحوثدددات للتعدددرف عدددىل ن سدددمات الشخصدددية والصدددمت و  ،درجدددة سددديادة الصدددمت الدددزواج  الكشدددف عدددن العالقدددة بدددي 
ي   .الزواج 
 

 أهداف البحث 
 –)السدمات االجتماعيدة  هدا المدروسدةأبعادب يستهدف هذا البحث بصورة رئيسية دراسدة السدمات الشخصدية للمبحوثدات

االنفصددددال  ) ه المدروسددددةأبعدددداد(وعالقتهددددا بالصددددمت الددددزواج  ب السددددمات القياديددددة –السددددمات النفسددددية -السددددمات العقليددددة 
ي 
  :( ويمكن دراسة مل  من خالل االهداف الفرعية التاليه االنفصال الجندي  –االنفصال الفكري  –العاططن

-السمات العقليدة  –)السمات االجتماعية  ها المدروسةأبعادب التعرف عىل مستوى السمات الشخصية للمبحوثات .9
 ( السمات القيادية –السمات النفسية 
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ي التعددرف عددىل مسددتوى  .6 ي  ه المدروسددةأبعددادللمبحوثددات ب الصددمت الددزواج 
 –االنفصددال الفكددري  –) االنفصددال العدداططن

 ( االنفصال الجندي 
ن  .2 ات المستقلة المدروسة وبي  ن المتغي   ه المدروسة أبعاددرجة الصمت الزواج  ب تحديد العالقات الثنائية بي 

ات المسددددتقلة المدروسددددة مج .4 ن المتغدددي  ن درجددددة الصددددمت الددددزواج  تحديدددد العالقددددات االنحداريددددة بددددي  ه أبعددددادب تمعددددة وبدددي 
 المدروسة 

 

 أهمية الدراسة: 
 : ي
ن
 تامن أهمية الدراسة الحالية ض

ي ازلة اى جمود األسةإلقاا الضوا عىل السمات المحتلفة لربة  .9
ن
ن أو  فكرىأو  عاططن  وأثرها ض د بينهدا وبدي  زوجهدا  جندي

 مما تنغص عليها صفو الحياه الزوجية 
ن السددمات الشخصددية والصددمت الددزواج  عددىل المسددتوى  .6 ن تلدد  العالقدة بددي  ي تبددي 

تعتدي  هددذه الدراسددة مددن الدراسددات الددير
 ى األس 

 .الخروج بتوصيات يمكن تعميمها للعالج والحد من الصمت الزواج   .2
ي تسنددداول الصدددمت الدددزواج  مدددن زوايدددا مختلفدددة .4

ممدددا يعدددود بدددالنفع عدددىلي  ،إزاحدددة السدددتار لخدددروج العديدددد مدددن األبحدددام الدددير
ي هذا المجال

ن
  .المجتمع بأسه من خالل البحوم الجديدة ض

ي تناولت الصمت الزواج   -عىل حد علم الباحثتان –قلة البحوم الميدانية  .8
 الير

وجةإت .6 ن ن حياة المرأة المير ي وضع برامج إرشادية وقائية وعالجية لتحسي 
ن
العاطفية  احة الفرصة للبحوم المستقبلية ض

 دانيةوالواج

 

 النظري اإلطار 
ي دراسددة  أظددي  مددن  تعددد نظريددة التبددادل االجتمدداشي 

ن
 ض
 
ي ركددزت عددىل عالقددة  األسةالنظريددات انسشددارا

ال سدديما تلدد  الدراسددات الددير
ن  ة استعمالها ترجع  ،الزوحي    .مرونتها وقابليتها لتفسي  الكثي  من الظواهر االجتماعية إىولعل أحد أسبا  كي 

ن Thileut and Kellyوتقدوم نظريدة التبدادل االجتمداشي ل تيلدوت وكديىلي ) ن الدزوجي  ( عدىل مددي تبدادل الماافدات واإلثبدات بدي 
 باعتبارهما معززات للعالقة الزوجية. 
ن )  يكون عىلي النحو التاىي  أن التبادل) Jacobson and Margolin,1979وقد أوض  جاظبسون ومار ولي 

ن  :السلوظي للزوجي 
ي سلوك الطرف األ  خر زوج يقدم تبعات "نتائج" لل أن تل 

ن
ي  يمار  سيطرة هامة ت ثر ض  خر بطريقة مستمرة مادام تل سر

ن  ، وبذل  فالعالقة الزوجية هي عملية تتابع "نتائج" خاصة وتبادلية للسلوكيات ف ي نمومج لفهدم كيفيدة تحقيد  الدزوجي 
ن العالقدددة السدددعيدة  لوضدددع متكددددر و دددي  متكددددر.  ن ، ويحددددم الصدددمتوتتمدددي  الدددزواج   بدددأعىلي قددددر مدددن اإلثابدددات لكدددال الدددزوجي 

ن قليال من اإلثابات للطرف األ  ي أو  ، خدرعندما يعسي تال الزوجي 
ن
ي حياتهمدا الزوجيدة ، ولكدن ض

ن
ة ض يحصدالن عدىلي خسدائر كبدي 

ي حالدة وجدود حدواجز قويدة تجعدل الطدال
ن
ي عالقة زوجيدة  دي  مرضدية لده وملد  ض

ن
ا ،الواقع قد يستمر الفرد ض ن أو    صدعب  حدي 

تكددون البدددائل المتاحددة لهددذه العالقددة قليلددة ، وقددد حلددل أصددحا  نظريددة التبددادل طبيعددة العالقددة الزوجيددة واالتددزان الددزواج  
لالنجدذا  للبددائل أو  بمصطلحات المااسب والخسائر من استمرار العالقة الزوجية الحالية ، ي التغي 

ن
بما يسبب صعوبة ض

ي ( 19:، ص9118)الندداص، 
ن
ي نظريددة التبددادل السددلوظي صددا  جوتمددان )وض

ن
ددا نظريددة  Gottman,1993b تطددور حددديث ض

 
(فروض

ن السددددلوكيات اإل  ،التعددددادل السددددلوظي أو  تعددددرف بنظريددددة التددددوازن والسددددلبية تمدددد سر  يجابيددددةحيددددث تعمددددل العالقددددة النسددددمية بددددي 
Equilibriumي بسنظدديم السددلوك بحيددث تتددوازن تلدد  السددل

ي الددذي يعددين والسددلبية بهدددف  يجابيددةوكيات اإل عددىلي التعددادل الددزواج 
ي ىعسدددداوي السددددلوكيات اإل 

ي أن تكددددون بسددددبة السددددلوكيات  يجابيددددةالمحافظددددة عددددىلي الحيدددداة ، ملدددد  ال يعددددين
والسددددلبية ، بددددل يعددددين

 . 9:8للسلبية  يجابيةاإل 
ي  وتلمددا زاد تكددرار السددلوكيات السددلبية زاد احتمددال حدددوم الصددمت

ن
ن ليسددا ض حاجددة  الددزواج  ومهمددا يكددن مددن أمددر فددان الددزوجي 

ي تسبادالنهدا
ي بسبة االيجابيات والسلبيات الدير

ن
ظي يكوندا سدعيدتن ، والمفتداو هدو التوصدل إىي تعدادل  للوصول لتعادل تامل ض

ا.   (606ص: ،9119خليل، ( التبادل عىلي مرالزمن بصورة يقبالنها سوي 
ي مجدددال العالقدددات الزوجيدددة بدددأن تدددل سدددلوك ألحدددد 

ن
ي وتدددوجي تلددد  النظريدددات عندددد تطبيقهدددا ض

ن
ن تددد ثر بصدددورة تبادليدددة ض الدددزوجي 

ي للسلوكيات السدالبة مدن وجهدة نظدر تلد  النظريدات اعدىلي بكثدي  مدن  خر سلوك األ  ، ويعمل تمسبب له ، إال أن الوزن النسي 
، فالمسدددالة ليسدددت حسدددابات بسددديطة للمااسدددب والتالفدددة لكدددن أن تدددنخف  السدددلوكيات السدددالبة إىي  يجابيدددةالسدددلوكيات اإل 

ي تمدددا وضددد
الدددزواج  ، والعمدددل عدددىلي زيدددادة تبدددادل السدددلوكيات  ( لتجندددب الصدددمتGottman,1993bحه جوتمدددان )الحدددد األدهن

.  يجابيةاإل   إىي الحد الذي تحدم فيه التعادلية والرضا الزواج 
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 :الفروض االحصائية
ات البحثية المسدتقلة )سدن المبحوثدة عدم وجود - 9 ن المتغي  عددد سدنوات تعلديم المبحوثدة  –  عالقة ارتباطية معنوية بي 
 –السددددمات العقليددددة –السددددمات االجتماعيددددة– األسة أبنددددااعدددددد  – سةالدددددخل الشددددهري لددددل  -عدددددد سددددنوات تعلدددديم االددددزوج –

ن الصدمت الدزواج  ب –السمات النفسية ي   ه المدروسدةأبعدادالسمات القيادية( وبي 
االنفصدال الفكدرى  –) االنفصدال العداططن

 االنفصال الجندي ( –
ن متوسدطات الصددمت - 6 نددوع  –  قامدةعندد تصدنيفهم تبعددا لكدل مدن )محددل اإل ه المدروسددةأبعدادب ال توجدد فدرو  معنويددة بدي 

 عمل الزوج ( -عمل المبحوثة  –مركبة أو  نووية األسة
ن الصدددمت الدددزواج  ب عددددم وجدددود – 2 ات المسدددتقلة المدروسدددة مجتمعدددة وبدددي  ن المتغدددي  ه أبعدددادعالقدددة ارتباطيدددة متعدددددة بدددي 
ي  لمدروسةا

 االنفصال الجندي (  –االنفصال الفكري  –) االنفصال العاططن
ات المسددتقلة الكميدة المدروسدة مجتمعدة )سددن  - 4 ن تددل متغدي  مدن المتغدي  عدد م وجدود عالقدة ارتباطيددة معنويدة متعدددة بدي 

– األسة أبندددااعدددد  – سةالددددخل الشددهري لدددل  -عدددد سدددنوات تعلدديم االددزوج – عدددد سدددنوات تعلدديم المبحوثدددة –  المبحوثددة
ي تفسدددي  التبددداتن  السدددمات القياديدددة( –السدددمات النفسدددية –السدددمات العقليدددة –السدددمات االجتماعيدددة

ن
ي الصدددمت  ض

ن
الحدددادم ض

 .ه المدروسةأبعادب الزواج  
 
  األ 

 سلوب البجث 
 أ

ا
 حدود الدراسة  :ول

 ية وجات و لدتهن طفل عىل  األس ( مبحوثة، من ربات 865بلغ عدد أفراد عينة البحث ) :الحدود البشر ن و  األقدلالمير
دد محافظدددة المنيدددا  د ت عيندددة أخدددذو  ،ت عيندددة الريدددف مدددن قريدددة طدددوخ الخيدددل التابعدددة لمركدددز المنيدددا أخدددذو  ،مدددن ريدددف وحضن

 التابع لمحافظة المنيا الحضن من مركزمطاى

 ي ىعسددتغرقها الدراسدددة الميدانيددة ومرحلددة جمددع البيانددات مددن مجتمددع الدراسدددة  :الحدددود الزمنيددة
ة الزمنيددة الددير وهي الفددير

ة الزمنية من تناتر  ،وتفريغها  ي الفير
ن
 م6060وحير سيتمر  6060وقد تم جمع البيانات من مجتمع الدراسة ض

 ت عينة الحضن أخذو  ،ة لمركز المنيا طوخ الخيل التابع قرية من األس أجريت الدراسة عىل ربات  :الحدود الجغرافية
 من مركز مطاى التابع لمحافظة المنيا

 
 
 
 منهج الدراسة  :ثانيا
ي والتحلديىلي حيدث يقدوم هدذ المدنهج عدىل الوصدف الددقي  والتفصديىلي لموضدوع الدراسدةأ

أو  تبع هذا البحث المنهج الوصطن
ومدن  ،جمع بياندات ومعلومدات تافيدة ودقيقدة عدن الظداهرة إىنوعيا وبالتاىي فهو تهدف أو  المشالة قيد البحث وصفا تميا 

 .العوامل الم ثرة عىل تل  الظاهرة إىثم دراسة وتحليل ما تم جمعه بطريقة موضوعية وصوال 
 
 
 
 ا: المصطلحات العلمية والمفاهيم االجرائية ثالث

 :المصطلحات العلمية
ي  :السدددمات

ن
ي ىعسدددم  معالجتهدددا بالطريقدددة نفسدددها ض

ي تربطهدددا ندددوع مدددن الوحددددة الدددير
مجموعدددة ردود األفعدددال واالسدددتجابات، الدددير

 ( 86ص:  ،6092معظم األحوال) أبو عجوة،
 السدمات هدذه تاندت سواا االجتماعيةأو  االنفعاليةأو  العقليةأو  ( بانها الصفات الجسمية 659:، ص6002ويرى صبحي )

ن  أومكسسدبة فطريدة تعدي   الشدخص، بهدا تتمدي 
ن  كندوع بسدميا ثابدت اسدتعداد عدن وَّ ي  الفدرد ويفهدم السدلوك مدن معدي 

ن
 ضدوا ض

 الشخصيته، سماتة
ي  والجسدمية النفسدية األجهدزة بتلد  الفدرد داخدل الددتنا ي  التنظديم ملد  :الشخصدية

  وفكدره، خصدائص سدلوكه تحددد الدير
((Allport, 1961, p: 95  

النظدام الكامدل مدن الميدول واال سدتعدادات الجسدمية والعقليدة الثابتدة بسدميا  ( بانهدا68 :، ص6005ويعرفها ايضا ابو موخ)
ي التكيف مع البيئة ا

ن
 .جتماعيةال لمادية واويتحدد بمقتضاها أسلوبه الخاص ض

ن بهدا الفدرد أو  االنفعاليدة،أو  العقليدة،أو  هي مجموعدة مدن الصدفات الجسدمية، :السمات الشخصية وتكدون االجتماعيدة تتمدي 
ي تنظيم الشخصية، وهي خصائص متااملة للشخصدية بسدسنتج أو  فطرية و ارثية

ن
مكسسبة متعلمة، وهي وحدات أساسية ض
  ( 6008:68ببعضها البع  ) نام،  إيجابيةوجودها من خالل سلوك الفرد، وهي مرتبطة بصورة 

خصددية وتكددون مو ديمومددة واسددتمرارية اى الددير توجدده الش ( بانهددا السددمات والصددفات829، ص: 6004) بينمددا يعرفهددا تددوىعه
ن الشخص عن األ   .ينخر السلوك واالستجابة الير تمي 
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ن  :الصمت الزواج   - ي المشداعر تصديب الدزوجي 
ن
ة عدىل الدزواج حيدث يصدا   ،هو حالة من الجمود ض د فدير ي

وبخاصدة بعدد مرن
مددا الصددمت معظددم الوقددت داخددل البيددت ن ن بحالددة مددن الملددل وفقدددان التواصددل ،فيلير وال يجدددا مددا يمددىلا الفددرا  الددذي  ،الددزوجي 

 ( 6099،أصا  حياتهما ) الريماوي
ي 
ن
ل واحدد، ويعيشدان ض ن ي مدين

ن
: "حالدة يعديش فيهدا الزوجدان منفدردتن عدن بعضدهما الدبع  ر دم وجودهمدا ض االنقصال العاططن

، ولكل منهما عالمه الخاص البعيد عن الطرف األ  ي
ا  الحب والر ضا وينتج عنه برود الحياة الزوجية و ي خر انعزال عاططن

" )هادي، ن ن الزوجي   (429 :ص ،6096من العالقة بي 
ي وجهدددات النظدددر كبدايدددة حدددول قضدددية معيندددة تهدددم  :االنفصدددال الفكدددرى -

ن
حيدددث يفكدددر تدددل منهمدددا بطريقدددة  ،األسةاخدددتالف ض
 (6060،وقد تكون مضادة لها وعىل النقي  منها )البلهان،حول هذه المشاالت خر مختلفة عن طريقة تفكي  األ 

ن سدواا تدان أحدد األطدراف السدبب :االنفصال الجندي  - ن الدزوجي  الطرفدان أو  فتور والبعد عن ممارسة العالقة الحميمية بي 
ن  لددي اضدطرابات االضدطرابات هدذه وتتضدمن مضدطربة اتفقدا عدىل ملد  و تكدون بالدذكور  خاصدة اضدطرابات الجنسدي 

 (204، ص: 9118،واضطرابات خاصة باالنام )عبد القوي
 

 :التعريفات االجرائية
الفطريددة والمكسسددبة لربددة  السددمات الشخصددية: ويقصددد بهددا مجموعددة الصددفات االجتماعيددة والعقليددة والقسددية والقياديددة -

  األسة
ي  تدأثي  يقصد بها الصفات الخاصة بادارة العالقات االجتماعية مع المجتمع المحديط مدن خدالل ال :السمات االجتماعية -

ن
ض

 سلوك االفراد والجماعات. 
ي تخددددتص بالعقددددل والددددذتاا والتفكددددي  والقدددددرة عددددىل حددددل المشدددداالت  -

السددددمات العقليددددة: ويقصددددد بهددددا مجمددددل الصددددفات الددددير
  األسةفيما يختص بشئون  األزماتوإدارة  والتخطيط الفعال

ية :السمات النفسية - ي تختص بالنفه البشر
احباطهدا واقبالهدا عدىل الحيداه أو  ا مددى تفاالهد يقصد بها مجموع الصفات الير

 .بالحياه يجابيةومشاركتها اإل  من عدمه
ي سددلوك األفدددراد والجماعدددات مدددن  تدددأثي  السددمات القياديدددة: ويقصدددد بهددا نمدددط السدددلوك المنددتهج والدددذى تدددتم عددن طريقددده ال -

ن
ض
 .خالل تأدية األدوار والمس وليات والمهارات المختلفة من أجل تحقي  االهداف المرسومة

ي  - ي المشدداعر، يقصددد بدده :الصددمت الددزواج 
ن
ن ض ي العزلددة  ،واألفاددار  جمددود يصدديب الددزوجي 

ن
والعالقددات الجنسددية ممددا تسسددبب ض

 .بينهما
 
. 

 
 شاملة وعينة الدراسة  :رابعا
كعينددة ممثلددة  المنيددا كعينددة ممثلددة للريددف واختيددار مركددز مطدداي بمحافظددة المنيددااختيددار قريددة طددوخ الخيددل بمحافظددة  تددم   

ي القرية والمركز  األس ، وتحددت شاملة البحث من جميع ربات إلجراا الدراسة ولجمع البيانات للحضن 
ن
حيث بلغ عدد  ،ض

ي مركددز مطدداي  األس 
ن
، وتددم 4562بالقريددة  األس وبلددغ عدددد  ،( مبحوثددة266% بواقددع )2عينددة بنسددبة  أخددذ وتددم  أسة 907922ض
، وتدم جمدع البياندات بالمقابلدة  أسة(ريدة 865المسدتهدفة)  لعيندةا إجمداىي ( مبحوثة وبلدغ 646% بواقع )8عينة بنسبة  أخذ 

يطددة أسة( ربددة 865المقدابالت واسددسيفاا البيانددات مدن ) إجددراا أمكدنالشخصدية ، وقددد  ن تكددون أ،و تدم اختيددارهن عشدوائيا سر
وجة ولدتها طفل عىل  ن  .األقلمير

 
 
 
ات البحثية :خامسا  :قياس المتغير
دأو  المبحوثة اما تاندت تقديم بدالريف إقامةويقصد به ماان  قامة: محل اإل – وتدم قياسده بمقيدا  اسدىمي تتكدون مدن  بالحضن

( و  ن )ريف ، حضن تيب 6،  9عطيت اوزانا )أفئتي   .( عىل الير
ن فقط بسيطة األسةويقصد به كون  :األسةنوع  – ن  أظي  ممتدة مكونة من أو  وه المكونة من جليي  وتم قياسه ،من جليي 

ن واعطيت اوزانا ) تيب 6،  9بمقيا  اسىمي تتكون من فئتي   (عىل الير
ويقصدد بده عدددد السدنوات الكاملدة مدن وقددت المديالد حدير تداريددددا جمدع البيانددات مدن المبحوثدة ويعدي  عندده  :سدن المبحوثدة –

 .بقيمة رقمية
ن )تعمددل ، وال تعمددل مددن عدمدده، وتددم قياسدده بمقيددا  اسددىمي تتكددو  المبحوثددة ويقصددد بدده كددون  المبحوثددة عمددل – ن مددن فئتددي 

تيب 9،  6 وزانا )أتعمل( واعطيت   ( عىل الير
ن )يعمددل ، وال ،يعمددل مددن عدمدده ويقصددد بدده كددون زوج المبحوثددة :عمدل الددزوج – وتم قياسدده بمقيددا  اسددىمي تتكددون مددن فئتددي 

تيب9،  6يعمل( واعطيت اوزانا )   ( عىل الير
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ي التعلدديم ويقصددد بدده عدددد السددنوات :عدددد سددنوات تعلدديم المبحوثددة - 
ن
ي اتمتهددا المبحوثددة ض

وتددم قياسدده بعدددد سدددنوات  ،الددير
ي حصلت عليها المبحوثة حير وقت جمع البيانات

 .التعليم الير
ي اتمهدددا -

ي التعلددديم عددددد سدددنوات تعلددديم الدددزوج ويقصدددد بددده عددددد السدددنوات الدددير
ن
وتدددم قياسددده بعددددد سدددنوات  ،زوج المبحوثدددة ض

ي حصل عليها زوج المبحوثة حير وقت 
 جمع البيانات التعليم الير

وملد  وقدت جمدع  ،مقددرة بالجنيدة المضدي سةاالتردات النقدية الشهرية لدل  إجماىي : ويقصد به سةالدخل الشهري لل  -
 .البيانات

ي الزوجددة والددزوج واأل  أسةويقصددد بدده عدددد أفددراد  :األسة عدددد أفددراد -
ن
ن ض ي مسددكن  بنددااالمبحوثددة ممثلددي 

ن
الددذتن يقيمددون معددا ض

كة وقت جمع البيانات ويعي  عنه بقيمة رقميةواحد ويعيشون حي
 .اة اجتماعية واقنصادية مشير

والسددددمات  ،والسددددمات النفسددددية ،والسددددمات العقليددددة ،وهي السددددمات االجتماعيددددة أبعدددداد ويضددددم أربعددددة  :السددددمات الشخصددددية
ي  ،االربددع بعاد وتم معاترة درجات هذه األ  ،القيادية

ن
+ 90وايجاد القيمة التائية لها ومل  بضن  درجات المعاترة لكدل بعدد ض

 .، وتم جمع درجاتهم للحصول عىل الدرجات الخاصة بمتغي  السمات الشخصية80
، وال (  :السددمات االجتماعيددة -

 
 وأحيانددا

 
د عبددارة وتانددت فئددات االسددتجابة ) دائمددا د وتددم قياسدده بمقيددا  مكددون مددن ثمانيددة عشر

تيددب للعبددارات اإل 9، 6، 2ت األوزان أعطيددت الفئددا تيددب للعبددارة 2، 6، 9وأعطيددت الفئددات األوزان  ،يجابيددةعددىلي الير ، عددىل الير
ي حصلت عليها المبحوثة لتعي  عن الدرجة الكلية لبعد السمات االجتماعية وتم جمع ،السلبية

ن  الدرجات الير اوو ما بي 
تير

 ( درجة. 84 -95)
، وال ( أعطيددت وتددم قياسدده بمق :السددمات العقليددة -

 
 وأحيانددا

 
دة عبددارات وتانددت فئددات االسددتجابة ) دائمددا د يددا  مكددون مددن عشر

تيددب للعبددارات اإل 9، 6، 2الفئددات األوزان  تيددب للعبددارة السددلبية2، 6، 9وأعطيددت الفئددات األوزان  ،يجابيددةعددىلي الير  ،، عددىل الير
ي حصلت عليها المبحوثة لتعي  عن الدرجة الكلية لب وتم جمع

ن )الدرجات الير اوو مدا بدي 
( 20 -90عد السدمات العقليدة و تدير

 درجة. 
، وال ( أعطيددت  :السددمات النفسددية -

 
 وأحيانددا

 
دة عبددارات وتانددت فئددات االسددتجابة ) دائمددا د وتددم قياسدده بمقيددا  مكددون مددن عشر

تيددب للعبددارات اإل 9، 6، 2الفئددات األوزان  تيددب للع2، 6، 9وأعطيددت الفئددات األوزان  ،يجابيددةعددىلي الير  ،بددارة السددلبية، عددىل الير
ن ) وتم جمع اوو ما بي 

ي حصلت عليها المبحوثة لتعي  عن الدرجة الكلية لبعد السمات النفسية و تير
( 20 -90الدرجات الير

 درجة. 
، وال ( أعطيددت  :السدمات القياديددة -

 
 وأحيانددا

 
وتدم قياسدده بمقيدا  مكددون مدن ثمانيددة عبدارات وتانددت فئدات االسددتجابة ) دائمدا

تيددب للعبددارات اإل 9، 6، 2الفئددات األوزان  تيددب للعبددارة السددلبية2، 6، 9وأعطيددت الفئددات األوزان  ،يجابيددةعددىلي الير  ،، عددىل الير
ي حصلت عليها المبحوثة لتعدي  عدن  وتم جمع

ن )الدرجات الير اوو مدا بدي 
( 64 -5الدرجدة الكليدة لبعدد السدمات القياديدة و تدير

 درجة. 
 

  :صدق وثبات المقياس
ي للمقيدددا 

وللتعدددرف عدددىل صدددد   ،الحادددم عدددىل مددددى تمثيدددل المقيدددا  للهددددف الدددذي يقيسددده إىويددهددددف  :الصدددد  المدددنططر
validity  ن ن وملدد  للتعددرف عددىل 4والددذي بلددغ عددددهم ) ،هددذا المقيددا  تددم عرضدده عددىل مجموعددة مددن المتخصصددي  ( محامددي 

ي ضدوا الهددف منده  أبعداد مدى ارنباط العبارة بال بعد من  –مناسبة تل عبارة للبعد المقا   –صحة العبارات 
ن
المقيدا  ض

ي 
ي صورته 41وقد اشتمل هذا المقيا  عىل ) ،والتعريف االجراها

ن
ن  ،األولية( عبارة ض ن المحامي  عىل  وبلغت بسبة االتفا  بي 

تمددا تددم تعددديل بعدد  العبددارات   ،% حيددث تددم اسددسبعاد ثالثددة عبددارات11مددن  أظددي   إى( عبددارة مددن عبددارات هددذا المقيددا  46)
ن  ي صدورته النهائيددة مكددون مدن ) ،وفقدا رراا بعدد  المحامددي 

ن
وبددذل  يكدون هددذا المقيددا   ،( عبددارة46ويصدب  هددذا المقيددا  ض

ي قيا  السمات الشخصية 
ن
 .عينة الدراسة األسةلربة قد خضع لصد  المحتوى ض

ن عدددىل عيندددة اسدددتطالعية قوامهدددا خمددده  إجدددرااوقدددد تدددم تطبيددد  المقيدددا  بعدددد  :الدراسدددة االسدددتطالعية تعدددديالت المحامدددي 
وقدد  ،عينة الدراسة األسةومل  بهدف مدى مناسبة عبارات المقيا  لقيا  السمات الشخصية لربة  ،أسةوثالثون ربة 

 استفادت الباحثتان من الدراسة االستطالعية بتعديل صيا ة بع  العبارات 
سدون لكدل  :صد  االىعسا  الداخىلي  تم قيا  صد  االىعسا  الداخىلي للمقيا  ومل  عدن طريد  حسدا  معامدل ارتبداط بي 

 المقيا  وللمقيا  تال  أبعادبعد من 
ن الدرجة الكلية 9جدول )   المقيا  والدرجة الكلية للمقيا   أبعاد لكل بعد من  ( قيم معامالت االرتباط بي 

 الداللة  االرتباط   بعاداأل 

 0709 07551  السمات االجتماعية

 0709 07999 السمات العقلية
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 0709 07145 السمات النفسية 

 0709 07966 السمات القيادية 

 المقيا   أبعاد مما يدل عىل صد  وتجابه 0709( أن معامال ت االرتباط تلها عند مستوى 9) ويتض  من جدول
 - Split halfوالتجزئدة النصددفية  Alpha Cronbach معامدل الفدا كرونبداخ –تدم حسدا  الثبدات عددن طريد   :ثبدات المقيدا 

  Guttmanومعامل 
 والمقيا  تال المقيا  أبعاد عد من (قيم التجزئة النصفية ومعامل الفا وجيوتمان لكل ب6جدول ) 

معامدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  التجزئة النصفية  عدد العبارات   بعاداأل 
 جيوتمان 

 معامل الفا

 07590 07582 07588 95  السمات االجتماعية

 07940 07591 07161 90 السمات العقلية

 07569 07166 07594 90 السمات النفسية 

 07529 07104 07195 5 السمات القيادية 

 ( ان جميعها قيم عالية وت كد عىل ثبات المقيا  6تتض  من جدول )  

 
  قياس الصمت الزواج   :المتغير التابع

، وال (  :االنفصدددال العددداططن  -
 
 وأحياندددا

 
دد عبدددارة وتاندددت فئدددات االسدددتجابة ) دائمدددا د وتدددم قياسددده بمقيدددا  مكدددون مدددن ىعسدددعة عشر

تيددب وتددم جمددع9، 6، 2أعطيددت الفئددات األوزان  ي حصددلت عليهددا المبحوثددة لتعددي  عددن الدرجددة الكليددة  عددىلي الير
الدددرجات الددير

ن ) اوو ما بي 
ي لتير
 ( درجة89 -91لبعد االنفصال العاططن

، وال (  وتدددم قياسددده بمقيدددا  مكدددون مدددن :االنفصدددال الفكدددرى-
 
 وأحياندددا

 
دد عبدددارة وتاندددت فئدددات االسدددتجابة ) دائمدددا د خمسدددة عشر

تيددب وتددم ج9، 6، 2أعطيددت الفئددات األوزان  ي حصددلت عليهددا المبحوثددة لتعددي  عددن الدرجددة الكليددة  مددععددىلي الير
الدددرجات الددير

ن ) اوو ما بي 
 ( درجة. 48 -98لبعد االنفصال الفكري لتير

، وال ( أعطيدت  :االنفصال الجندي  -
 
 وأحياندا

 
وتم قياسه بمقيا  مكدون مدن سدبعة عبدارات وتاندت فئدات االسدتجابة ) دائمدا

تيددددب وتددددم 9، 6، 2الفئدددات األوزان  ي حصددددلت عليهددددا المبحوثددددة لتعددددي  عددددن الدرجددددة الكليددددة لبعددددد  جمددددععددددىلي الير
الدددددرجات الددددير

ن ) اوو ما بي 
 ( درجة. 69 -9االنفصال الجندي و تير

 
  :صدق وثبات المقياس

ي للمقيدددا 
وللتعدددرف عدددىل صدددد   ،الحادددم عدددىل مددددى تمثيدددل المقيدددا  للهددددف الدددذي يقيسددده إىويددهددددف  :الصدددد  المدددنططر

validity  ن هددذا المقيددا  تددم عرضدده ن وملدد  للتعددرف عددىل 4والددذي بلددغ عددددهم ) ،عددىل مجموعددة مددن المتخصصددي  ( محامددي 
ي ضدوا  أبعداد بعدد مدن أو  مددى ارنبداط العبدارة بادل مجدال –مناسبة تل عبارة للمجال المقدا   –صحة العبارات 

ن
المقيدا  ض

ي 
ي صددورته 46وقددد اشددتمل هددذا المقيددا  عددىل ) ،الهدددف مندده والتعريددف االجددراها

ن
ن  ،األوليددة( عبددارة ض وبلغددت بسددبة االتفددا  بددي 

ن عددىل ) تمددا تددم تعددديل   ،% حيددث تددم اسددسبعاد عبددارة واحدددة16مددن  أظددي   إى( عبددارة مددن عبددارات هددذا المقيددا  49المحامددي 
ن  ي صورته النهائية مكون من ) ،بع  العبارات وفقا لآلراا بع  المحامي 

ن
وبذل  يكون  ،( عبارة49ويصب  هذا المقيا  ض

ي قيا  الصمت الزواج  لربة هذا المقيا  قد خضع لصد
ن
 .عينة الدراسة األسة  المحتوى ض

ن عدددىل عيندددة اسدددتطالعية قوامهدددا خمددده  إجدددرااوقدددد تدددم تطبيددد  المقيدددا  بعدددد  :الدراسدددة االسدددتطالعية تعدددديالت المحامدددي 
وقدد  ،عينة الدراسة األسةومل  بهدف مدى مناسبة عبارات المقيا  لقيا  السمات الشخصية لربة  ،أسةوثالثون ربة 

 استفادت الباحثتان من الدراسة االستطالعية بتعديل صيا ة بع  العبارات 
سدون لكدل  :صد  االىعسا  الداخىلي  تم قيا  صد  االىعسا  الداخىلي للمقيا  ومل  عدن طريد  حسدا  معامدل ارتبداط بي 

 المقيا  وللمقيا  تال أبعادبعد من 
ن الدرجة الكلية لكل بعد من 2جدول )  المقيا  والدرجة الكلية للمقيا   أبعاد ( قيم معامالت االرتباط بي 

 الداللة  االرتباط   بعاداأل 

ي 
 0709 07110  االنفصال العاططن

 0709 07119 االنفصال الفكري

 0709 07188 االنفصال الجندي 
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 المقيا   أبعاد مما يدل عىل صد  وتجابه 0709( أن معامال ت االرتباط تلها عند مستوى 2ويتض  من جدول )
 - Split halfوالتجزئدة النصددفية  Alpha Cronbach معامدل الفدا كرونبداخ –تدم حسدا  الثبدات عددن طريد   :ثبدات المقيدا 

  Guttmanومعامل 
  المقيا  أبعاد وجيوتمان لكل بعد من (قيم التجزئة النصفية ومعامل الفا 4جدول ) 

معامدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  التجزئة النصفية  عدد العبارات   بعاداأل 
 جيوتمان 

 معامل الفا

ي 
 07182 07512 07140 91  االنفصال العاططن

 07152 07124 07169 98 االنفصال الفكري

 07156 07192 07186 9 االنفصال الجندي 

 ( ان جميعها قيم عالية وت كد عىل ثبات المقيا   4تتض  من جدول ) 
 

 
 
  البحث:  األساليب :سادسا

 
 اإلحصائية المستخدمة ف

 للهدداف البحثيدة، وتدم إدخدال البياندات 
 
ها، وتفريغها، وجدولتها وفقا ن الحاسدب ارىي لتحليلهدا  إىتم جمع البيانات و ترمي 

، SPSSوملددد  باسددددتخدام برندددامج  ي ددون، وتددددم اسددددتخدام التكدددرارات، والنسددددب المئويدددة، والمتوسددددط الحسدددداه  د
اإلصدددددار العشر

سدون، واختيدار "ت"، وأسدلو  التحليدل االرتبداز واالنحددار المتعددد  واالنحراف المعياري، ومعامدل االرتبداط البسديط ليي 
، تما استخدم معامل ألفا وجيوتمان ي  .، وثبات المقيا بعاد   األ والتجزئة النصفية لمعرفة مدى اىعسا ،التدريح 

 
 :النتائج ومنافشتها

  مستوى السمات الشخصية للمبحوثات :أوال
 مستوى السمات االجتماعية 

ن  ،% مددن مجمدوع المبحوثددات مسدتوى السددمات االجتماعيددة لهدن مددنخف 22762( أن  8توضد  نتددائج جددول رقددم )  ي حددي 
ن
ض

ي فئدة المتوسدط 
ن
وىعشدي   ،لهدن مرتفدع % مدنهم مسدتوى السدمات االجتماعيدة 41752بينمدا  ،%96784بلغ بسبة المبحوثدات ض

 .البيانات أن حواىي نصف المبحوثات مستوى السمات االجتماعية لهن مرتفع
ن وفقا لمستوى8جدول )    السمات االجتماعية ( توزيددددع المبحوثي 

 السددمات الشخصددية للمبحوثدددات أبعدداد وباسددتعرا  اسددتجابات المبحوثددات فيمددا تتعلدد  بمنددود السددمات االجتماعيددة تاحددد 
ي  6تتضدد  مددن بيانددات جدددول رقددم )  ا (أن تلدد  االسددتجابات وفقددا للمتوسددط الحسدداه  ي مقدمددة هددذه البنددود أخدداف كثددي 

ن
جدداا ض

ي االجتماعددات
ن
ي ض
 ،أسددتطيع بسددهولة أن أبدددأ المحادثددات ،ينخددر مددن السددهل عددىلي توصدديل مشدداعري لل  ،ممددا يقولدده النددا  عددين

، و اندددمج مددع األ خددر لدددي القدددرة عددىل اقندداع األ  ي ي  ،ين بسددهولةخددر ين بددرأهي
ن
هددذه البنددود أحددب أن أظددون محددط  أخددر بينمددا جدداا ض

 .ينخر أنظار األ 
 ( توزيددددع استجابات المبحوثات وفقا للسمات الشخصية6جدول رقم )

 
 

 النسب المئوية  التكرار   السمات االجتماعية 

 22762 919 (20 إى 95منخف  ) 

 96784 14 (42اىي   29متوسط )

 41752 652 ( 84 إى 44) مرتفع

 900 865 المجموع 

 السمات االجتماعية  م
 

المتوسدددددددددددددددددط  ال أحيانا  دائما
ي   % التكرار % التكرار % التكرار الحساه 

ي   9   674 9979 19 2076 994 8672 619 المناسبات االجتماعية إىأجد متعة عند مهاه 

 676 579 46 6472 925 6976 254 .لدي الكثي  من األصدقاا 6

ي أشعر بارتياو 2
ي بأصدقاها

 676 074 6 4079 665 8178 225 .بعد لقاها
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 مستوى السمات العقلية  -
ن بلددغ  ،% مدن مجمدوع المبحوثددات مسدتوى السدمات االعقليدة لهددن مدنخف 96702(  9توضد  نتدائج جددول رقددم )     ي حدي 

ن
ض

ي فئة المتوسط 
ن
وىعشدي  البياندات  ،لهدن مرتفدع % منهم مستوى السمات العقليدة 69760بينما  ،%96729بسبة المبحوثات ض

ي المبحوثات مستوى السمات العقلية لهن مرتفع
 .أن حواىي ثلي 
ن وفقا لمستوى9جدول )  السمات العقلية ( توزيددددع المبحوثي 

تتضد   السدمات الشخصدية للمبحوثدات أبعداد وباستعرا  استجابات المبحوثات فيما تتعل  بمنود السمات العقلية تاحدد 
ي مقدمدة هدذه البندود أخلد  جدو مدن المدرو 5من بيانات جدول رقم ) 

ن
ي جداا ض  (أن تل  االسدتجابات وفقدا للمتوسدط الحسداه 

ي المواقف الصعبة
ن
ي  ،للتخفيف ض

ن
ي مواعيدها وال أؤجل عمل أخر بينما جاا ض

ن
 .هذه البنود أقوم باألشياا ض

 
 
 
 
 
 
 

ي اي مناسبة  4
ن
ا ألقرر هل سأشارك ض ال استغر  وقتا كبي 

 .أم ال اجتماعية

619 8672 994 2076 19 9979 674 

 676 579 46 6472 925 6976 254 .أحب الحديث امام عدد كبي  من النا  8

ي االجتماعات 6
ن
ي ض
ا مما يقوله النا  عين  679 078 2 2670 956 6974 252 .أخاف كثي 

 676 579 46 6472 925 6976 254 .ينخر احرص عىل إمهار المحبة لل  9

عددددددددىل االتصددددددددال تلفونيددددددددا باألصدددددددددقاا لالطمئنددددددددان أداوم  5
 .عليهم

229 8172 928 6276 46 579 678 

 679 579 46 9670 19 9871 429 .ينخر من السهل عىلي توصيل مشاعري لل  1

ي تقديم نفدي لل  90
ن
 674 079 4 8876 296 4279 645 .ينخر أجد صعوبة ض

 679 579 46 9670 19 9871 429 .أستطيع بسهولة أن أبدأ المحادثات 99

 676 074 6 9876 469 6478 921 .ينخر أحب أن أظون محط أنظار األ  96

ي ي 92 ن االعتبارأخذأهىلي وأهل زوج  ي بعي 
 674 9979 19 2076 994 8672 619 .ون مشورهر

ي خر لدي القدرة عىل إقناع األ  94  674 579 46 4978 690 4474 686 ين برأهي

 679 971 48 9676 16 9871 429 .ين بسهولةخر اندمج مع األ  98

 674 9676 16 6671 920 6071 246 .لدي عالقات طيبة مع الكبي  والصغي   96

ي أي موقدددددددددف  99
ن
ددددددددف الالئددددددددد  ض لددددددددددي القددددددددددرة عدددددددددىلي التضد

 .اجتماشي 

254 6976 12 9674 19 9670 678 

ي حل مشاخلهم 95
ن
ي يعتمدون عىلي ض

 678 9676 16 9676 16 6976 254 كثي  من أصدقاها

 
 

 النسب المئوية  التكرار   السمات العقلية 

 96702  19 (96 إى 90منخف  )

 96729 12 (62اىي  99متوسط )

 69760 254 ( 20 إى 64) مرتفع

 900 865 المجموع 
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 ( توزيددددع استجابات المبحوثات وفقا للسمات العقلية5جدول رقم )
 مستوى السمات النفسية  -

ن بلددغ  ،مددن مجمددوع المبحوثددات مسددتوى السددمات االنفسددية لهددن مددنخف % 89746(  1توضدد  نتددائج جدددول رقددم )  ي حددي 
ن
ض

ي فئة المتوسط 
ن
وىعشي  البيانات  ،لهن مرتفع % منهم مستوى السمات النفسية 24798بينما  ،%94742بسبة المبحوثات ض

 .أن ما تزيد عن نصف المبحوثات مستوى السمات النفسية لهن منخف 
 

ن وفق1جدول )  السمات النفسية ا لمستوى( توزيددددع المبحوثي 
 
    
 
 
 
 
 
 

تتضد   السمات الشخصية للمبحوثات أبعاد وباستعرا  استجابات المبحوثات فيما تتعل  بمنود السمات النفسية تاحد 
ي مقدمدة هدذه البندود أشدعر بعددم األمدان  90من بيانات جدول رقدم ) 

ن
ي جداا ض (أن تلد  االسدتجابات وفقدا للمتوسدط الحسداه 

ي 
ن
ي بينما جاا ض

ا متقلب ،ينخر ارذن بما عندي وال اقارن بما عند األ  ،هذه البنود  أخر بحياهر ي كثي   مزاج 

المتوسدددددط  ال أحيانا  دائما  السمات العقلية م
ي   % التكرار % التكرار % التكرار الحساه 

ي بعقىلي ال مشاعري 
 678 9670 19 9674 12 6976 254 .اتخذ قراراهر

ي  6
ن
ي لتحقي  اهداض

 674 579 46 2172 662 8676 611 .أضع جدول زمين

 676 9670 19 579 46 9871 429 طريقة عمىلي منظمة و ي  عشوائية  2

م بسنفيذها 4 ن ي والير
ن
 674 579 46 2179 666 6875 200 .أضع خطة لتحقي  اهداض

ي مواعيدها وال أؤجل عمل 8
ن
 679 6671 920 4476 689 2671 959 .أقوم باألشياا ض

ي المواقدددددددددف  6
ن
أخلددددددددد  جدددددددددو مدددددددددن المدددددددددرو للتخفيدددددددددف ض

 الصعبة 

461 9878 929 6479 6 074 675 

ي المواقف المختلفة 9
ن
 676 971 48 6478 921 6976 254 .لدي حسن تضف ض

 678 - - 4571 695 8979 610 أستطيع تحويل المواقف لصالحي  5

 676 971 48 6478 921 6976 254 أتجنب بع  سفاسف األمور بتجاهلها  1

ي حل مشاخىلي  احتام اىي عقىلي  90
ن
 679 971 48 9676 16 9871 429 ض

 
 

 النسب المئوية  التكرار  السمات النفسية  

 89746 616 (96 إى 90منخف  )

 94742 56 (62اىي  99متوسط )

 24798 914 ( 20 إى 64) مرتفع

 900 865 المجموع 

المتوسدددددط  ال أحيانا دائما  السمات النفسية  م
ي   % التكرار % التكرار % التكرار الحساه 

ي  9
 679 079 4 6479 929 9876 469 أشعر بعدم األمان بحياهر

ي يمكددن ان تحدددم  6
عقددىلي مشددوأل باألفاددار واألشددياا الددير

 .بالمستقبل

610 8979 659 4571 6 074 678 



Rimak Journal, Volume 3, Issue 2  230 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 219 -239 

 
 المبحوثات وفقا للسمات النفسيةت ( توزيددددع استجابا90جدول رقم )

  :مستوى السمات القيادية
ن بلددغ  ،% مددن مجمددوع المبحوثددات مسددتوى السددمات القياديددة لهددن مددنخف 64799(  99توضدد  نتددائج جدددول رقددم )  ي حددي 

ن
ض

ي فئة المتوسط 
ن
وىعشي  البياندات  ،لهن مرتفع % منهم مستوى السمات القيادية 66708بينما  ،%41756بسبة المبحوثات ض

 .لهن متوسط أن حواىي نصف المبحوثات مستوى السمات القيادية
ن وفقا لمستوى99جدول )  السمات القيادية ( توزيددددع المبحوثي 

 
    
 
 
 
 
 
 

تتضد   السمات الشخصدية للمبحوثدات أبعاد وباستعرا  استجابات المبحوثات فيما تتعل  بمنود السمات القيادية تاحد 
ي  96مددددن بيانددددات جدددددول رقددددم ) 

ي مقدمددددة هددددذه البنددددود أتخددددذ قددددراراهر
ن
ي جدددداا ض (أن تلدددد  االسددددتجابات وفقددددا للمتوسددددط الحسدددداه 

ي 
ن
.  تأثي  ين بالخر هذه البنود ال أسم  لل  أخر المتعلقة بالبيت بنفدي بينما جاا ض  عىل أفااري وأفعاىي

  ادية( توزيددددع استجابات المبحوثات وفقا للسمات القي96جدول رقم )

ا متقلب  2 ي كثي   674 9979 19 2076 994 8672 619 مزاج 

ي ضغوط 4
ي وأفكر بأشياا جميلة عندما تقابلين

جن  676 679 98 2676 958 6475 265 .اسير

 676 90 89 9678 14 9274 499 ال أتجاهل ما يحدم بواقصي  8

 678 071 8 4571 695 8076 658 اخاف من المستقبل 6

ي أيدي األ  9
ن
 676 9979 19 971 48 9870 466    ين وأتمين امتالظهخر أتطلع إىي ما ض

 672 172 82 4476 689 4678 664 ين خر ارذن بما عندي وال اقارن بما عند األ  5

ي خر أحب أن أري األ  1
ي حال أفضل مين

ن
 678 171 86 2275 916 8672 260 ين ض

ي عند إصابة من أظرهه بسوا 90
 678 9074 81 6878 948 6479 264 أتألم حير

 
 

 النسب المئوية  التكرار   السمات القيادية 

 64799 929 (96 إى 5منخف  ) 

 41756 652 (95اىي  92متوسط )

 66708 945 ( 64 إى 91) مرتفع

 900 865 المجموع 

المتوسدددددط  ال  أحيانا دائما  السمات القيادية  م
ي  التكددددددددرا % التكرار  الحساه 

 ر
التكددددددددرا %

 ر
% 

 674 9979 19 2076 994 8672 619 عىل أفااري وأفعاىي  تأثي  ين بالخر ال أسم  لل  9

ة 6 ة وكبي  ي بال صغي 
 679 071 8 6479 929 9870 466 .تعتمد عىلي أسهر

ي  2
 675 9712 99 9670 19 5670 466 المتعلقة بالبيت بنفدي أتخذ قراراهر

ي  4
 679 5712 89 9670 19 9870 466   انا المسئول األول عن إدارة شئون بيير

 678 5712 89 2871 604 8879 292 اخطط لما اقوم بعمله دائما 8

ف عىل تنفيذها 6 ي واسر
 676 9671 16 579 46 9870 466 احدد اهداف أسهر

 679 071 8 6479 929 9870 466 المسئولة عن بنود الضف المختلفةانا  9
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  :الصمت الزواج    ثانيا: 
ي  -

  مستوى االنفصال العاططن
ن  ،مدنخف لهدن  % مدن مجمدوع المبحوثدات مسدتوى االنفصدال العداططن  91751( ان  92توض  نتائج جددول رقدم )  ي حدي 

ن
ض

ي فئددة المتوسددط 
ن
ي  69744بينمددا  ،%95766بلددغ بسددبة المبحوثددات ض

وبددذل   ،لهددن مرتفددع % مددنهم مسددتوى االنفصددال العدداططن
ي لهن مرتفع ىعشي  البيانات ان حواىي ثلي  المبحوثات

 .مستوى االنفصال العاططن
ي 92جدول )      

 ( توزيددددع المبحوثات وفقا لمستوى االنفصال العاططن
 
    
 
 
 
 
 
 

ي ويتضددددد  مدددددن بياندددددات جددددددول) 
( أن تلددددد  94وباسدددددتعرا  اسدددددتجابات المبحوثدددددات فيمدددددا تتعلددددد  بمندددددود االنفصدددددال العددددداططن

ي  رفة منفردة
ن
ي ايام الفرا  والعطل اجله ض

ن
ي مقدمتها ض

ن
ي جاا ض ىعسي  االيدام والشدهور  ،االستجابات وفقا للمتوسط الحساه 

ي   بملل مدع زوج 
ن ي  ،والسني  ي فكدرة الطدال  مدن زوج 

ي المناسدبات ،تدراودهن
ن
ي ض
ي ال نسبدادل التهداهن عنددما اشدعر بدالقل   ،اندا وزوج 

ي ال تهدتم ألمدري ي صدامت عدابه ،والتوتر فان زوج   زوج 
ي  ،عنددما نخدرج سدويا تدبطر

ن
ي  أخدر بينمدا جداا ض

هدذه البندود عنددما يداهر
ي باستقبالهم أ  هىلي لزيارتنا ال تبادر زوج 
 

ي 94 جدول )
 ( توزيددددع استجابات المبحوثات طبقا للصمت العاططن

ي  تعتمد عىلي  5
ي حل المشاالت أسهر
ن
 679 971 48 9676 16 9871 429 ض

 
 

ي االنفص
 النسب المئوية  التكرار  ال العاططن

 91751 992 (29 إى 91منخف  ) 

 95766 906 (44اىي   26متوسط )

 69744 241 ( 89 إى 48) مرتفع

 900 865 المجموع 

ي  م
المتوسدددددط  ال أحيانا دائما ااالنفصال العاططن

ي   % التكرار % التكرار % التكرار الحساه 

ي  9  672 6076 246 9976 64 6578 966 أشعر أن مشاعري باردة تجاه زوج 

ي  ي  قادر عىل اسعادي  6  679 4672 640 6279 929 2479 919 أشعر أن زوج 

ي  2  670 2972 995 4970 622 6976 989 أشعر بخيبة أمل مع زوج 

ي الزوجية  4
 679 4976 665 9972 15 2876 606 أشعر بالتعاسة حيال حياهر

ي مددددددددددددددصي عندددددددددددددددما أتعددددددددددددددر   8 ال تتعدددددددددددددداطف زوج 
 لضغوط قوية 

980 6674 19 9670 269 8976 672 

ي  6 أشعر بعدم االسدتمتاع عندد الخدروج مدع زوج 
ي المناسبات االجتماعية

ن
 ض

941 6676 959 2671 626 4075 679 

ي  9  672 8475 299 9879 51 6176 965 ال استطيع ان اعي  عن مشاعري تجاه زوج 

ي الحديث الرومابدي  5  676 4974 661 6979 960 2978 991 ال اتبادل مع زوج 

ي حقيقة مشاعري  1  679 2871 604 2174 664 6476 940 ال يفهم زوج 

ي بمعظم مشاعره داخل نفسه  90  672 8276 206 6275 928 6279 929 يحتفظ زوج 

ي  99 ي اهددددددددددىلي لزيارتنددددددددددا ال تبددددددددددادر زوج 
عندددددددددددما يدددددددددداهر
 باستقبالهم 

612 8976 699 2979 64 9972 976 

ي مر مددة عددىل اسددتمرار العالقددة مددن  96
أشددعر بددانين

 اجل اطفاىي فقط 

946 6870 901 9176 299 8875 672 

ي  رفة منفردة  92
ن
ي ايام الفرا  والعطل اجله ض

ن
 674 6475 265 579 46 6979 984 ض

ي  94  بملل مع زوج 
ن  674 6879 290 9274 96 6978 966 ىعسي  االيام والشهور والسني 

ي  98 ي فكرة الطال  من زوج 
 674 6879 290 9976 66 6276 926 تراودهن
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 مستوى االنفصال الفكري  -

ن بلغ  ،لهن منخف  % من مجموع المبحوثات مستوى االنفصال الفكري 20765 (ان 98توض  نتائج جدول رقم ) ي حي 
ن
ض

ي فئددة المتوسددط 
ن
وبددذل  ىعشددي   ،% مددنهم مسددتوى االنفصددال الفكددري لهددن مرتفددع98741بينمددا  ،%84766بسددبة المبحوثددات ض
 نصف المبحوثات مستوى االنفصال الفكري لهن متوسط  منأظي  البيانات ان حواىي 

 ( توزيددددع المبحوثات وفقا لمستوى االنفصال الفكري98جدول )

( أن تلدددددد  96تتضدددددد  مدددددن بياندددددات جددددددول)  ،وباسدددددتعرا  اسدددددتجابات المبحوثدددددات فيمدددددا تتعلدددددد  بمندددددود االنفصدددددال الفكدددددري
ي وجود مناسبة ما تدبطر صدامت وتمدر المناسدبة تداي تدوم 

ن
ي مقدمة هذه البنود ض

ن
ي جاا ض االستجابات وفقا للمتوسط الحساه 

ي 
ن
ن عىل االمور الهامة  إىهذه البنود عند الحديث ال بستطيع ان نوجه الحديث  أخر عادي بينما جاا ض كي 

 .الير
 

 ( استجابات المبحوثات عن بنود االنفصال الفكري  96جدول رقم ) 

ي المناسبات  96
ن
ي ض
ي ال نسبادل التهاهن  674 8976 268 6276 926 9178 999 انا وزوج 

ي ال  99 تهتم عندما اشعر بالقل  والتوتر فان زوج 
 ألمري

969 6174 60 9076 249 6070 674 

ي صامت عابه  عندما نخرج سويا 95  زوج 
 674 6071 246 9870 58 6479 929 تبطر

 
 

 النسب المئوية  التكرار   االنفصال الفكري 

 20765 996 (64 إى 98منخف  )

 84766 205 (24اىي  68متوسط )

 98741 55 أظي  ف 28) مرتفع

 900 865 المجموع 

المتوسدددددددددددددددددط  نادرا  أحيانا  دائما  االنفصال الفكري  م
ي  التكددددددددرا الحساه 

 ر
 % التكرار % التكرار %

ن  إىعند الحديث ال بستطيع ان نوجده الحدديث  9 كدي 
الير

 عىل االمور الهامة 

684 4479 46 579 665 4976 6 

ي مناقشة حياتنا قبل اي قرارال  6
ن
ي ض  676 8670 295 579 46 2871 604  نسشارك انا وزوج 

ي الموضوعات المختلفة  2
ن
ي بأفااري ض  676 8474 201 579 46 2978 692 ال تهتم زوج 

 676 8875 299 579 46 2679 608 تنت ي مناقشسنا بسبادل االهانات  4

ي فهم وجهة نظري بشان بع  االمور  8
ن
ي ض  676 8276 206 9670 19 2075 998 يفشل زوج 

ي موضوع فان صوتنا ترتفع  6
ن
 672 8172 229 579 46 2676 958 عندما نسناقش ض

ي الحياة بغ  النظر  9
ن
ي عىل ان تتخذ طريقه ض يض زوج 

 عما اريده 

692 2978 46 579 201 8474 676 

ي ال أفهمه  5
ي من انين  676 8970 264 470 62 2571 669 يشكو زوج 

ي اسددددتعادة  1
ن
ا مددددا نتمددددادى ض ي كثدددي  حينمدددا نتجددددادل أنددددا وزج 

 وتكرار نفه االشياا القديمة 

606 2876 19 9670 698 4574 679 

ي التحدددددم  90 هندددداك بعدددد  االشددددياا ال اسددددتطيع انددددا وزوج 
 فيها معا

969 6572 65 9670 221 8179 672 

ي  99
ي التفاهم اللفسن  672 8678 269 9872 59 6576 960 افتقد انا وزوج 

ي اي قضية 96
ن
 679 4075 626 6878 948 2276 919 يحجم عن الحوار مصي ض

ي وجددود مناسددبة مددا تددبطر صددامت وتمددر المناسددبة تدداي  92
ن
 674 8171 240 9670 19 6479 929ض
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 ثالثا: مستوى االنفصال الجنس  
د لهدن مدنخف  68795(  99توض  نتائج جدول رقم )  ن بلدغ  ،% من مجموع المبحوثات مستوى االنفصدال الجندي ي حدي 

ن
ض

ي فئدة المتوسدط 
ن
دد لهدن مرتفدع66782بينمددا  ،%86761بسدبة المبحوثدات ض وبدذل  ىعشددي   ،% مدنهم مسدتوى االنفصدال الجندي

 ستوى االنفصال الجندي لهن متوسط. المبحوثات م من نصفأظي  البيانات ان 
 ( توزيددددع المبحوثات وفقا لمستوى االنفصال الجندي 99 جدول )     

ددددد ( أن تلددددد  95مدددددن بياندددددات جددددددول)  تتضددددد  ،وباسدددددتعرا  اسدددددتجابات المبحوثدددددات فيمدددددا تتعلددددد  بمندددددود االنقصدددددال الجندي
ي مقدمة هذه البنود تتعر  حياتنا الزوجيدة لمشداالت عديددة بسدبب عالقتندا االستجابات وفقا للمتوسط 

ن
ي جاا ض الحساه 

ي الحديث ويتعذر بالتعب ،الجنسية
ي  ،النعدا أو  ال تبادلين

ن
ي بدالفتور  أخدر بينمدا جداا ض ي مدع زوج 

ي عالقدير
ن
هدذه البندود أشدعر ض

 الجندي 
 ( استجابات المبحوثات عن بنود االنفصال الجندي  95جدول رقم ) 

 
ات المستقلة المدروسة وبير  الصمت الزواج  :ثانيا  العالقات الثنائية بير  المتغير

ي معامالت االرتباط  -أ   الصمت الزواج 
ن ات المستقلة الكمية المدروسة وبي  ن المتغي  سون( بي   البسيط )بي 

ات المسددتقلة الكميددة المدروسددة  91 يعددر  جدددول )    ن تددل متغددي  مددن المتغددي  سددون ( بددي  ( معددامالت االرتبدداط البسدديط )بي 
ي )  الصمت الزواج 

ن ي  وبي 
 االنفصال الجندي ( –الفكري  االنفصال –االنفصال العاططن

ي  – 9
 االنفصال العاططن

ي جدددول رقددم ) 
ن
ن تددال مدددن 9( وجدددود عالقددة ارتباطيددده موجبددة ومعنويددة احصدددائيا عنددد مسددتوى  91توضدد  النتددائج تمدددا ض % بدددي 
ن االنفصدال ،والسدمات القياديدة ،والسدمات النفسدية ،والسمات العقلية ،السمات االجتماعية ومجموع السدمات اجمداال وبدي 

ي حيث بلغت قيم معامالت
تيب  07852، 07422، 07406، 07852، 07885االرتباط  العاططن  عىل الير

 توم عادي

ي ببع  االهتمام بالموضوعات 94
ي اطرحها ال يشعرهن

 679 8279 208 470 62 4672 640 الير

يددد   98 ال توجددد هندداك مجدددال لسددماع وتبدددادل االراا مددع سر
ي 
 حياهر

964 6571 65 9670 226 8176 672 

 
 

 النسب المئوية  التكرار  االنفصال الجندي 

 68795 942 (99 إى 9منخف  )

 86761 619 (96اىي  96متوسط )

 66782 965 ( 69 إى 99) مرتفع

 900 865 المجموع 

 االنفصال الجندي  م
 

المتوسدددددط  ال أحيانا دائما 
ي   الحساه 

  التكرار  التكرار  التكرار

تتعددددددر  حياتنددددددا الزوجيددددددة لمشدددددداالت عديدددددددة بسددددددبب  9
 عالقتنا الجنسية 

999 2079 65 9670 261 8971 672 

 676 8272 202 9679 18 6171 990 عالقتنا الجنسية  ي  ممتعة  6

 676 8575 224 976 49 2470 912 أشعر بان العالقة الجنسية مجرد واجب يجب ادائه  2

ي عددددددددددن عواطفدددددددددده وحبدددددددددده اثندددددددددداا العالقددددددددددة  4 ال يعددددددددددي  زوج 
 الجنسية 

956 2670 65 9670 295 8670 676 

ي بالفتور الجندي  8 ي مع زوج 
ي عالقير

ن
 679 4478 682 9979 19 2574 695 أشعر ض

ي ال يسددددددددددودها  6  زوج 
ن ي وبددددددددددي 

أشددددددددددعر بددددددددددان العالقددددددددددة بيددددددددددين
 االبسجام 

695 2574 62 470 269 8976 676 

ي الحديث ويتعذر بالتعب 9
 672 6076 246 9076 60 6176 966 النعا  أو  ال تبادلين
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ن تدال مدن9تما اتض  وجود عالقة ارتباطيه عكسية ومعنويده احصدائيا عندد مسدتوى      وعددد سدنوات  ،سدن المبحوثدة % بدي 
ي  األسةوحجددم  ،سةوالدددخل الشددهري لددل  ،وعدددد سددنوات تعلدديم الددزوج ،تعلسددم المبحوثددة

ن اإلنفصددال العدداططن حيددث   وبددي 
تيب  07689-، 07644-، 07294-، 07656-، 07480-بلغت قيم معامالت االرتباط   عىل الير

ي )   
ن تددال مددن سددن المبحوثددة9وبندداا عددىل مددا سددب  يمكددن رفدد  الفددر  االحصدداها عدددد سددنوات  ،( فيمددا تتعلدد  بالعالقددة بددي 

والسدددددمات  ،السدددددمات االجتماعيدددددة ،األسةحجدددددم  ،سةعددددددد سدددددنوات تعلدددديم الدددددزوج، الددددددخل الشدددددهري لددددل  تعلدددديم المبحوثدددددة
ي  ومجموع السمات الشخصية اجماال ،والسمات القيادية ،والسمات النفسية ،العقلية

ن االنفصال العاططن   وبي 
  :االنفصال الفكري – 6

ي جددددول رقدددم )
ن
ن تدددال مدددن 9( وجدددود عالقدددة ارتباطيددده موجبدددة ومعنويدددة احصدددائيا عندددد مسدددتوى  91توضددد  النتدددائج تمدددا ض % بدددي 

ن االنفصدال  ومجموع السدمات اجمداال،والسدمات القياديدة ،والسمات النفسدية ،والسمات العقلية ،جتماعيةالسمات اال  وبدي 
تيب  07819، 07291،07669، 07669، 07629حيث بلغت قيم معامالت االرتباط  الفكري  عىل الير

ن تددال مددن9تمددا اتضدد  وجددود عالقددة ارتباطيدده عكسددية ومعنويدده احصددائيا عنددد مسددتوى   ،سددنوات تعلدديم المبحوثددة عدددد  % بددي 
ن االنفصددال الفكددري األسةوحجددم  ،سةوالدددخل الشددهري لددل  -، 07460- 07641-حيددث بلغددت قدديم معددامالت االرتبدداط   وبددي 

تيب07926   .عىل الير
ن االنفصال 8تما اتض  وجود عالقة ارتباطيه عكسية ومعنويه احصائيا عند مستوى  ن عدد سنوات تعليم الزوج وبي  % بي 

ن متغددددي  سددددن 07929-يددددث بلغددددت قيمددددة معامددددل االرتبدددداط الفكددددري ح ن وجددددود عالقددددة ارتباطيدددده معنويددددة بددددي  ، اال اندددده لددددم تسبددددي 
 .المبحوثة واالنفصال الفكري

ي )
ن تدال مدن عددد سدنوات تعلديم المبحوثدة9وبناا عىل ما سب  يمكن رف  الفر  االحصداها عددد  ( فيمدا تتعلد  بالعالقدة بدي 

 ،والسدمات النفسدية ،والسدمات العقليدة ،السدمات االجتماعيدة ،األسةحجدم  ،سةلل  سنوات تعليم الزوج، الدخل الشهري
ن االنفصدال الفكدري، بينمدا ال بسدتطيع رفضده بالنسدبة لمتغدي   ومجمدوع السدمات الشخصدية اجمداال ،والسمات القيادية وبدي 
 .سن المبحوثة

  :االنفصال الجندي  – 2 
ي جدددول رقددم ) 

ن
ن تددال مدددن 9عالقددة ارتباطيددده موجبددة ومعنويددة احصدددائيا عنددد مسددتوى ( وجدددود  91توضدد  النتددائج تمدددا ض % بدددي 
ن االنفصدال ،والسدمات القياديدة ،والسدمات النفسدية ،والسمات العقلية ،السمات االجتماعية ومجموع السدمات اجمداال وبدي 

تيب  07488، 07969، 07696، 07696 ،07991عىل  حيث بلغت قيم معامالت االرتباط الجندي   عىل الير
ن تددال مددن9تمددا اتضدد  وجددود عالقددة ارتباطيدده عكسددية ومعنويدده احصددائيا عنددد مسددتوى  وعدددد سددنوات  ،سددن المبحوثددة % بددي 

د األسةوحجم  ،سةوالدخل الشهري لل  ،تعلسم المبحوثة  اإلنفصال الجندي
ن -حيدث بلغدت قديم معدامالت االرتبداط   وبي 

تيددب 07682-، 07461-، 07810-، 07218 ن متغددي  عدددد سددنوات اال اندده لددم  ،عددىل الير ن وجددود عالقددة ارتباطيدده معنويددة بددي  تسبددي 
 .تعليم الزوج واالنفصال الجندي 

ي )    
ن تددال مددن سددن المبحوثددة9وبندداا عددىل مددا سددب  يمكددن رفدد  الفددر  االحصدداها عدددد سددنوات  ،( فيمددا تتعلدد  بالعالقددة بددي 

 ،والسدددمات النفسدددية ،لسدددمات العقليدددةوا ،السدددمات االجتماعيدددة ،األسةحجدددم  ،سةالددددخل الشدددهري لدددل  ،تعلددديم المبحوثدددة
د ومجمدوع السدمات الشخصدية اجمداال ،والسمات القياديدة  االنفصدال الجندي

ن بينمدا البسدتطيع رفضده بالنسدبة لمتغدي   ،وبدي 
 عدد سنوات تعليم الزوج. 

ات المسدددتقلة نتدددائج معدددامالت االرتبددداط البسدددط (91جددددول رقدددم )  ن المتغدددي  سدددون ( بدددي  ن الصدددمت  ) بي  ي الكميدددة وبدددي  الدددزواج 
ي أبعادب

 االنفصال الجندي ( –االنفصال الفكري  –ه المدروسة ) االنفصال العاططن

ات المستقلة  ي   االنفصال المتغي 
 االنفصال الجندي  االنفصال الفكري العاططن

قيمددددددددددددددددددددددددة معامددددددددددددددددددددددددل  قيمة معامل االرتباط قيمة معامل االرتباط 
 االرتباط

 **07218- 07091-  **07480- سن المبحوثة

عدددددددددددددددددد سددددددددددددددددنوات تعلدددددددددددددددديم 
 المبحوثة 

-656** . -07641** -07810** 

 07099- *07929- **07694- عدد سنوات تعليم الزوج

 **07461- **07460- **07244-  سةالدخل الشهري لل 

 **07682- **07926- **07689-  األسةحجم 
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 **07991 **07629 **07885 السمات االجتماعية 

 **07696 **07669 **07852  السمات العقلية

 **07696 **07291 **07406 السمات النفسية 

 **07969 **07669 **07422 السمات القيادية 

مجمددددددددددددددددددددددددددددددددوع السددددددددددددددددددددددددددددددددمات 
 الشخصية 

07852** 07819** 07488** 

 %9** معنوي عند مستوى                 %8* معنوي عند مستوى 
 
 :ويتضح من العرض السابق 
ي 9ارتباطيدة سدالبة ومعنويدة احصدائيا عندد مسدتوى وجدود عالقدة  -

ن متغدي  سدن المبحوثدة وتدال مدن االنفصدال العداططن  ،% بدي 
ن متغي  سن المبحوثة واالنفصال الفكري  ،واالنفصال الجندي  ن ال توجد عالقة ارتباطية بي  ي حي 
ن
 ض

ن متغي  عدد 9وجود عالقة ارتباطية سالبة ومعنوية احصائيا عند مستوى معنوية - ن تال  % بي  سنوات تعليم المبحوثة وبي 
ي 
 واالنفصال الجندي  ،واالنفصال الفكري ،من االنفصال العاططن

ن متغددددي  عدددددد سددددنوات تعلدددديم الددددزوج9وجدددود عالقددددة ارتباطيددددة سددددالبة ومعنويددددة احصددددائيا عنددددد مسددددتوى  - و االنفصددددال  % بددددي 
ي 
ن مت8بينمددا توجددد عالقددة ارتباطيددة معنويددة احصددائيا عنددد مسددتوى ،العاططن غددي  عدددد سددنوات تعلدديم الددزوج واالنفصددال % بددي 
 متغي  عدد سنوات تعليم الزوج واالنفصال الجندي  ،الفكري

ن ن التوجد عالقة ارتباطية معنوية احصائيا بي  ي حي 
ن
  .ض

ن متغدي  الددخل الشدهري لدل 9وجود عالقة ارتباطية سالبة ومعنوية احصائيا عندد مسدتوى معنويدة  - ن تدال مدن  سة% بدي  وبدي 
ي االنفصال ال

.  ،واالنفصال الفكري ،عاططن  واالنفصال الجندي
ن متغدي  الددخل الشدهري لل 9وجود عالقدة ارتباطيدة سدالبة ومعنويدة احصدائيا عندد مسدتوى معنويدة  -   األسةحجدم سة% بدي 

ي 
ن تال من االنفصال العاططن .  ،واالنفصال الفكري ،وبي   واالنفصال الجندي

ن السددمات االجتماعيددة للمبحوثددة9ا عنددد مسددتوى معنويددة ومعنويددة احصددائي وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة - ن تددال  % بددي  وبددي 
ي 
.  ،واالنفصال الفكري ،من االنفصال العاططن  واالنفصال الجندي

ن السددمات العقليددة9ومعنويددة احصددائيا عنددد مسددتوى معنويددة  وجددود عالقددة ارتباطيددة موجبددة - ن تددال مددن  للمبحوثددة % بددي  وبددي 
ي 
.  ،واالنفصال الفكري ،االنفصال العاططن  واالنفصال الجندي

ن السدمات النفسدية9ومعنويدة احصدائيا عندد مسدتوى معنويدة  وجود عالقة ارتباطيدة موجبدة - ن تدال مدن  للمبحوثدة % بدي  وبدي 
ي 
.  ،واالنفصال الفكري ،االنفصال العاططن  واالنفصال الجندي

ن السدمات القياديدة9ومعنويدة احصدائيا عندد مسدتوى معنويدة  وجود عالقدة ارتباطيدة موجبدة - ن تدال مدن  للمبحوثدة % بدي  وبدي 
ي 
.  ،واالنفصال الفكري ،االنفصال العاططن  واالنفصال الجندي

ي  -    متوسسي درجات الصمت الزواج 
ن عدىل أسدا  تدال مدن محدل  عند التصنيف اختبار " ت" الختبار معنوية الفرو  بي 

 لية للزوج الحالة العم ،الحالة العملية للمبحوثة ،األسةنوع  ،قامةاإل
ي للمبحوثددات  60يعددر  جدددول )      متوسددسي درجددات الصددمت الددزواج 

ن ( نتددائج اختبددار "ت " الختبددار معنويددة الفددرو  بددي 
 .الحالة العملية للزوج ،الحالة العملية للمبحوثة ،األسةنوع  ،قامةعند التصنيف عىل أسا  تال من محل اإل

ي للمبحوثددات بلددغ ( أن متوسددط درجددات 60رقددم ) ويتضدد  مددن الجدددول درجددة للمبحوثددات  909740، 11712الصددمت الددزواج 
تيددب د عددىل الير د وهي قيمددة معنويددة احصددائيا عنددد مسددتوى  67422وبلغددت قيمددة "ت" المحسددوبة  ،المقيمددات بددالريف والحضن

 متوسددسي  9معنويددة 
ن ي للمبحوثددات تبعددا لمحددل اإل % ممددا يدددل عددىل وجددود فددرو  معنويددة بددي   ،قامددةدرجددات الصددمت الددزواج 

ي أو   من الصمت الزواج 
ن ي يعاني 

 .من الريفيات أظي  ن المبحوثات المقيمات بالحضن هن الالهر
ي للمبحوثددددددات بلددددددغ 60رقددددددم )  تمددددددا تتضدددددد  مددددددن الجدددددددول درجددددددة  61700، 909786( أن متوسددددددط درجددددددات الصددددددمت الددددددزواج 
تيدددب األسةو  ،النوويدددة األسةللمبحوثدددات المقيمدددات بددد وهي قيمدددة  47054محسدددوبة وبلغدددت قيمدددة "ت" ال ،الممتددددة عدددىل الير

 متوسدددسي  9معنويددة احصدددائيا عندددد مسدددتوى معنويدددة 
ن ي  % ممدددا يددددل عدددىل وجدددود فدددرو  معنويدددة بدددي  درجدددات الصدددمت الدددزواج 

ي  وان المبحوثدددات المقيمدددات بددداس بسددديطة ،األسةللمبحوثدددات تبعدددا لندددوع   مدددن الصدددمت الدددزواج 
ن ي يعددداني 

مدددن  أظدددي   هدددن الدددالهر
 .الالهر يعشن باس ممتدة

ي للمبحوثددددددات بلدددددددغ  60رقدددددددم )  الجدددددددولويتضدددددد  مدددددددن  درجدددددددة   ،902798،960769( أن متوسدددددددط درجددددددات الصدددددددمت الدددددددزواج 
ي ال يعملن

تيب ،للمبحوثات الالهر ي يعملن عىل الير
وهي قيمة معنوية احصائيا  47800وبلغت قيمة "ت" المحسوبة  ،والالهر

 متوسدددسي  9عنددد مسدددتوى معنويدددة 
ن ي للمبحوثدددات تبعدددا  درجدددات % ممدددا يددددل عدددىل وجدددود فدددرو  معنويددة بدددي  الصدددمت الدددزواج 

ي يعملن ،للحالة العملية
ي  وان المبحوثات الالها  من الصمت الزواج 

ن ي يعاني 
 .من  ي  العامالت أظي   هن االهر
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ي للمبحوثدددات بلددغ60رقددم )  ويتضدد  مدددن الجددددول     درجدددة لدددلزواج  90711، 90700،( أن متوسدددط درجدددات الصددمت الدددزواج 
تيدب عىل والذتن اليعملون ،الذتن يعملون  ييمعنويدة احصدائيا عندد  وهي قيمدة 97126وبلغدت قيمدة "ت" المحسدوبة  ،الير

 متوسددسي  % ممددا يدددل عددىل عدددم 9مسددتوى معنويددة 
ن ي للمبحوثددات تبعددا  وجددود فددرو  معنويددة بددي  درجددات الصددمت الددزواج 

 . للحالة العملية للزواج
ي رقدم )   

ن متوسدطات درجدات المبحوثدات 6وعليه بسدتطيع رفد  الفدر  االحصداها ( الدذي تدنص عدىل " ال توجدد فدرو  بدي 
ي عندددد التصدددنيف عدددىل أسدددا  تدددال مدددن منطقدددة السدددكن ي الصدددمت الدددزواج 

ن
امدددا  ،والحالدددة العمليدددة للمبحوثدددات ،األسةوندددوع  ،ض

 .الحالة العملية للزوج فاليمكن رفضه
ي ( نتددددائج اختبدددد 60جدددددول )   متوسددددسي درجددددات الصددددمت الددددزواج 

ن عددددىل  عنددددد التصددددنيف ار " ت" الختبددددار معنويددددةالفرو  بددددي 
 الحالة العملية للزوج ،الحالة العملية للمبحوثة ،األسة، نوع قامةأسا  تال من محل اإل

ات المستقلة  المتوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددط  العدد المجموعات  المتغي 
ي   الحساه 

االنحددددددددددددراف 
 المعياري

 قيمة "ت"

 **67422 27869 11712 646 ريف  قامةمحل اإل

 27914 909740 266 حضن 

 **47054 9712 909786 495 نووية أسة  األسةنوع 

 97008 61700 10 ممتدة أسة

 **47890 47992 902798 940 ال تعمل  الحالة العملية للمبحوثة 

 67902 960769 465 تعمل 

 97026 27988 90700 9 ال يعمل   الحالة العملية للزوج

 17889     90711 869 يعمل

 
ات المستقلة وبير   - :ثالثا  الصمت الزواج    أبعاد العالقات االنحدارية بير  المتغير
ي  – 9

   االنفصال العاططن
ات 69توضدد  نتددائج االنحدددار الخددسي المعروضددة بجدددول ) عدددد  ،عدددد سددنوات تعلدديم المبحوثددة ،سددن المبحوثددة ( ان متغددي 

والسدددددمات الشخصدددددية اجمددددداال مجتمعدددددة تدددددرتبط بدرجدددددة  ،األسةحجدددددم  ،سةوالددددددخل الشدددددهري لدددددل  ،سدددددنوات تعلددددديم الدددددزوج
ي للمبحوثددات

( وهي قيمددة 67618، وبلغددت قيمددة "ف" المحسددوبة )07150بمعامددل ارتبدداط متعدددد قدددره   االنفصددال العدداططن
ات المسدتقلة وعليه بسسن ،(0709معنوية احصائيا عند المستوى االحتماىي ) ن المتغدي  تج وجدود عالقدة ارتباطيدة متعدددة بدي 
ي 
ن درجدددة االنفصدددال العددداططن دد نحدددو مجتمعدددة وبدددي  ات المسدددتقلة مجتمعدددة تفشد ي درجدددة 16وان هدددذه المتغدددي 

ن
.% مدددن التبددداتن ض

ي 
ي ) ،االنفصال العاططن

ي 2وعليه يمكن رف  الفر  االحصاها
ي بعد االنفصال العاططن

ن
ي ض   ( بالنسبة للصمت الزواج 

ي 
ي لالنفصددال العدداططن ي درجددة الصددمت الددزواج 

ن
ي تفسددي  التبدداتن ض

ن
ات ض  إجددرااتددم  ،وللتعددرف عددىل االسددهام الفريددد لتلدد  المتغددي 

ات سدددن المبحوثدددة وتوضددد  النتدددائج ،تحليدددل االنحددددار الخدددسي  السدددمات  إجمددداىي  ،عددددد سدددنوات تعلددديم المبحوثدددة ،ان متغدددي 
وهي قيمدددة معنويددددة  6711وتاندددت قيمددددة "ف" المحسدددوبة  0.194تددددرتبط بمعامدددل ارتبددداط متعدددددد بلدددغ  مجتمعدددة  الشخصدددية

ات المسدددتقلة  9احصدددائيا عندددد مسدددتوى معنويدددة  ن المتغدددي  %، ومدددن ثدددم يمكدددن اسدددسنتاج وجدددود عالقدددة ارتباطيدددة متعدددددة بدددي 
ي 
ي لالنفصال العاططن  درجة الصمت الزواج 

ن  الثالم محتمعة وبي 
ات المسددتقلة الددثال  إىو شددي  معامددل التحديددد  د ان المتغددي  ي 1471م محتمعددة تفشد ي درجددة الصددمت الددزواج 

ن
% مددن التبدداتن ض

ي  لالنفصددال
ات المسددتقلة الددثالم ،العدداططن ي  ،وعنددد اسددتعرا  االهميددة النسددمية للمتغددي 

توضدد  قدديم معامددل االنحدددار الجددزها
 و  ،ا يليده سدن المبحوثدةتأثي  هو االقوى   السمات الشخصية إجماىي المعياري أن متغي  

 
ا م المبحوثدة عددد سدنوات تعلدي أخدي 

ات المسدتقلة فلديه لهدا ،يحتدل المرتبدة الثالثدة ي  تدأثي  أما بقيدة المتغددي 
ي لالنفصدال العدداططن ي درجدة الصدمت الدزواج 

ن
 ،معنددوي ض

ي )
ي 4وعليه يمكن رف  الفر  االحصاها

ي بعد االنفصال العاططن
ن
ي ض  .( بالنسبة للصمت الزواج 

   االنفصال الفكري –6
ات69المعروضددة بجدددول ) توضدد  نتددائج االنحدددار الخددسي  عدددد  ،عدددد سددنوات تعلدديم المبحوثددة ،سددن المبحوثددة ( ان متغددي 

والسدددددمات الشخصدددددية اجمددددداال مجتمعدددددة تدددددرتبط بدرجدددددة  ،األسةحجدددددم  ،سةوالددددددخل الشدددددهري لدددددل  ،سدددددنوات تعلددددديم الدددددزوج
( وهي قيمدددة 9.212، وبلغدددت قيمدددة "ف" المحسدددوبة )07114بمعامدددل ارتبددداط متعدددد قددددره   للمبحوثدددات االنفصددال الفكدددري

ات المسدتقلة  ،(0709معنوية احصائيا عند المستوى االحتماىي ) ن المتغدي  وعليه بسسنتج وجدود عالقدة ارتباطيدة متعدددة بدي 
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ن درجددة االنفصددال الفكددري د نحددو مجتمعددة وبددي  ات المسددتقلة مجتمعددة تفشد ي درجددة 1575وان هددذه المتغددي 
ن
.% مددن التبدداتن ض

ي )وعليه يمكن رف  ا االنفصال الفكري،
ي بعد االنفصال الفكري2لفر  االحصاها

ن
ي ض  ( بالنسبة للصمت الزواج 

ي لالنفصدال الفكدري    ي درجدة الصدمت الدزواج 
ن
ي تفسدي  التبداتن ض

ن
ات ض  إجدرااتدم  ،وللتعرف عىل االسهام الفريد لتلد  المتغدي 

ات سدددن المبحوثدددة وتوضددد  النتدددائج ،تحليددل االنحددددار الخددسي   إجمددداىي  األسة،حجدددم  ،عدددد سدددنوات تعلددديم الددزوج ،ان متغددي 
وهي قيمددة  57156وتانددت قيمددة "ف" المحسددوبة  07190تددرتبط بمعامددل ارتبدداط متعدددد بلددغ  مجتمعددة  السددمات الشخصددية

ات  9معنويددددة احصددددائيا عنددددد مسددددتوى معنويددددة  ن المتغددددي  %، ومددددن ثددددم يمكددددن اسددددسنتاج وجددددود عالقددددة ارتباطيددددة متعددددددة بددددي 
ن درجة الصمت  المستقلة االربعة ي لالنفصال الفكريمحتمعة وبي    الزواج 

ات المسددتقلة االربعددة إىو شددي  معامددل التحديددد  د  ان المتغددي  ي 1479محتمعددة تفشد ي درجددة الصددمت الددزواج 
ن
% مددن التبدداتن ض

ات المسددتقلة االربعددة ،الفكددري لالنفصددال ي  ،وعنددد اسددتعرا  االهميددة النسددمية للمتغددي 
توضدد  قدديم معامددل االنحدددار الجددزها

يحتدددل  يليددده سددن المبحوثدددةوى،ا حيدددث يحتددل المرتبدددة األتدددأثي  هدددو االقددوى   السددمات الشخصدددية اىي إجمدددالمعيدداري أن متغدددي  
 و  ،عدددددد سددددنوات تعلدددديم الددددزوج يحتددددل المرتبددددة الثالثددددة ثددددم متغددددي   المرتبددددة الثانيددددة،

 
ا يحتددددل المرتبددددة  األسةمتغددددي  حجددددم  أخددددي 

ات المسددتقلة فلدديه لهددا ،الرابعددة ي درجددة  تددأثي  أما بقيددة المتغددي 
ن
ي معنددوي ض

ي لالنفصددال العدداططن وعليدده يمكددن  ،الصددمت الددزواج 
ي )
ي بعد االنفصال الفكري 4رف  الفر  االحصاها

ن
ي ض  .( بالنسبة للصمت الزواج 

   االنفصال الجندي  –2
ات69توضدد  نتددائج االنحدددار الخددسي المعروضددة بجدددول )  عدددد  ،عدددد سددنوات تعلدديم المبحوثددة ،سددن المبحوثددة ( ان متغددي 

والسدددددمات الشخصدددددية اجمددددداال مجتمعدددددة تدددددرتبط بدرجدددددة  ،األسةحجدددددم  ،سةوالددددددخل الشدددددهري لدددددل  ،سدددددنوات تعلددددديم الدددددزوج
( وهي قيمدددة 67999، وبلغدددت قيمدددة "ف" المحسدددوبة )07696بمعامدددل ارتبددداط متعددددد قددددره   للمبحوثدددات االنفصدددال الفكدددري

ات المسدتقلة وعليه بسسنتج وجدود عالقدة ارتباطيدة م ،(0709معنوية احصائيا عند المستوى االحتماىي ) ن المتغدي  تعدددة بدي 
دد  درجددة االنفصددال الجندي

ن د نحددو  مجتمعدة وبددي  ات المسددتقلة مجتمعددة تفشد ي درجددة 4876وان هددذه المتغددي 
ن
.% مددن التبدداتن ض

، ي ) االنفصال الجندي
ي بعد االنفصال الجندي 2وعليه يمكن رف  الفر  االحصاها

ن
ي ض  ( بالنسبة للصمت الزواج 

دوللتعرف عىل االسهام الفري    ي لالنفصدال الجندي ي درجدة الصدمت الدزواج 
ن
ي تفسي  التباتن ض

ن
ات ض  إجدرااتدم  ،د لتل  المتغي 

ات عددددد سددنوات تعلدديم المبحوثددة لمبحوثددة وتوضدد  النتددائج ،تحليددل االنحدددار الخددسي   سة،الدددخل الشددهري لدددل  ،ان متغددي 
وهي  27029قيمدة "ف" المحسدوبة وتاندت  07602تدرتبط بمعامدل ارتبداط متعددد بلدغ  مجتمعة  السمات الشخصية إجماىي 

ات  9قيمددة معنويددة احصددائيا عنددد مسددتوى معنويددة  ن المتغددي  %، ومددن ثددم يمكددن اسددسنتاج وجددود عالقددة ارتباطيددة متعددددة بددي 
ي لالنفصال الجندي  المستقلة الثالثة  درجة الصمت الزواج 

ن    محتمعة وبي 
ات المسددتقلة االربعددة إىو شددي  معامددل التحديددد  د  ان المتغددي  ي 2672محتمعددة تفشد ي درجددة الصددمت الددزواج 

ن
% مددن التبدداتن ض

دد لالنفصددال ات المسددتقلة الثالثددة ،الجندي ي  ،وعنددد اسددتعرا  االهميددة النسددمية للمتغددي 
توضدد  قدديم معامددل االنحدددار الجددزها

  سةلددل يليدده الدددخل الشددهري وى،ا حيددث يحتددل المرتبددة األتددأثي  هددو االقددوى   السددمات الشخصددية إجمدداىي المعيدداري أن متغددي  
 و  يحتل المرتبة الثانية،

 
ا ات المسدتقلة فلديه ،يحتل المرتبة الثالثة عدد سنوات تعليم المبحوثة متغي   أخي  أما بقية المتغي 

ي لالنفصال الجندي  تأثي  لها  ي درجة الصمت الزواج 
ن
ي ) ،معنوي ض

( بالنسدبة للصدمت 4وعليه يمكدن رفد  الفدر  االحصداها
ي بعد االنفصال الجندي 

ن
ي ض  . الزواج 
ات المسدددتقلة69جددددول رقدددم ) ن المتغدددي  ي المعيددداري بدددي 

ن  ( قددديم معدددامالت االنحددددار واالنحددددار الجدددزها الكميدددة المدروسدددة وبدددي 
ي  أبعاد درجة  ي   الصمت الزواج 

 االنفصال الجندي ( –االنفصال الفكري  –) االنفصال العاططن

        
  بعاداأل         

ات المستقلة  المتغي 

ي 
 االنفصال الجندي  االنفصال الفكري  االنفصال العاططن

قيمدددة معامدددل 
 االنحدار 

قيمددددددة معامدددددددل 
االنحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

ي 
 الجزها

قيمددددددة معامدددددددل 
 االنحدار 

قيمددددددة معامدددددددل 
االنحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 

ي 
 الجزها

قيمددددددة معامدددددددل 
 االنحدار 

قيمددددددددددددة معامددددددددددددل 
ي 
 االنحدار الجزها

  0722- **07622 **07248- *07966- *07962-  سن المبحوثة 

عدددددد سددددنوات تعلدددديم 
 المبحوثة 

 07992 * 07999 * 07959**  -07966* -07990* 

عدددددد سددددنوات تعلدددديم 
 الزوج

07029    -07084 -07959** 0729  

الددددددددددددددددددخل الشدددددددددددددددددهري 
  سةلل 

-07021  -07094  -07056 -07924* 
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  07065 *07996- **07989-  07015--  األسةحجم 

السددددددددددددددددمات  إجمدددددددددددددددداىي 
 الشخصية 

07829 07169** 07595** 07664** 07968* 07626** 

 **F 67618** 67064** 97212** 57156** 67999** 27029قيمة 

 R 07150 .07194 07114 07190 07696 07602قيمة 

 R2 07160 07141 07155 07149 07486 07262قيمة 

 %9** معنوي عند مستوى                            %8* معنوي عند مستوى 
 

  :توصيات الدراسة
ي جميع ن متغي  السمات الشخصية يسهمأاتض  من النتائج  - 9

ن
ي تفسي  التباتن ض

ن
وهم االنفصال  الصمت الزواج   أبعاد  ض

دد  واالنفصددال الفكددرى واالنفصددال الجندي
دورة العدداططن د مناشدددة الجهددات المهتمددة بددالمراه لعمددل  لددذل  تددوذي الباحثتددان بضن
ي الحد المراة السمات ارشادية تعليمية الظسا  برامج

ن
ي من شانها ان ىعساهم ض

 .من الصمت الزواج   الير
ي وسدددائل  عمدددل بدددرامج – 6

ن
المختلفددده للتوعيدددة بخطدددورة الصدددمت الدددزواج  ومدددا تسبعددده مدددن اثدددار سدددلبية عدددىل  اإلعدددالمتوعويدددة ض

 بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.  األسة
 بحدوم مسدتقبلية للعمدل عدىل إىعمل المزيدد مدن البحدوم بحيدث تكدون هدذه الدراسدة قاعددة علميدة بحثيدة لالنطدال   -2

ي السمات عند ربات 
ر
ي  األس كشف باض ي بمقتضاها العمل عىل الحد من ماهرة الصمت الزواج 

 الير

  ي  بشدددال عدددام والمدددرأة بشدددال خددداص بدددان تحقيددد  السدددعاده لدددن تتددداهر اال األس إفدددادة
ي اختفددداا تلددد  المشددداالت الدددير

ن
ض

ي المشددداعر وعزلدددة تدددال مدددن  إىتددد دى 
ن
ي تعكدددر صدددفو الحيددداة الزوجيدددة وتحولهدددا إىي تصدددحر ض

الصدددمت الدددزواج  و الدددير
ن   .الزوجي 

  هن لدددذا يجدددب  ظدددي  أمهدددرت نتدددائج الدراسدددة ان المبحوثدددات األصدددغر سدددنا هدددن األ تعرضدددا للصدددمت الدددزواج  عدددن  دددي 
الظسدابها مهدارات التوافد  الدزواج  والحدد  ون المراة لعمدل بدرامج توعويدةالمهتمة بشئ مناشدة جميع الم سسات

 والمجتمع  األسةلما لة من اثار سلبية تنعكه عىل  الزواج   من الصمت
 
 المراجع

 أوال: المراجع العربية
ي الضددفة الغربيددة :(6098مهددا ع عطددا  ) ،أبددو زنيددد 

ن
دد لدددى عينددة مددن األزواج ض ي وعالقتدده بددالتواف  النفدي  ،الخددر  الددزوج 

ن  ،القد  ،رسالة ماجستي    .فلسطي 
ن ) ، رسدددالة  :( 6092أبدددو عجدددوة، معدددير ن ي المخددددرات والعدددادتي  ي ومدددروج 

دراسدددة مقارندددة لدددبع  سدددمات الشخصدددية لددددى مددددمين
، الجامعة اإلسالمية،  زة.   ماجستي 

، سددمية ن 6005) أبددو مددوخي ي وعالقتدده بددبع  سددمات الشخصددية لدددى المعدداقي  ، الجامعددة  (: التوافدد  الددزواج  رسددالة ماجسددتي 
 .اإلسالمية،  زة 

 (9914العدد ) ،نوفمي  ،( مراحل الطال  من المنظور النفدي واالجتماشي جريدة  فا 6060عيد ) ،البلهان
ي علم االجتماع. عمان، دار الشر 9119خليل، معن )

ن
 و . ( نظريات معاصة ض

ات:(6099تيسددي  )  ،الريمدداوي، عمددر وعبددد   ي وعالقتدده بددبع  منغددي  ي  الصددمت الددزواج 
ن
الدراسددة لدددى عينددة مددن األزواج ض

بوية، جامعة قطر ، بحث منشور مجلة العلوم الير ن  منطقة بيت لحم فمسطي 

ددد ن ) ،السيدي ن النظريدددة والتطبيددد 6090شدددعبان عدددىل حسدددي  ي بدددي 
المكتدددب الجدددامصي  ،(: علدددم الدددنفه أسددده السدددلوك االبسددداهن

 بور سعيد ،الحديث

 (: االبسان وصحته النفسية، بدون طبعة، الدار المضية اللبنانية، القاهرة، مض . 6002صبحي ، سيد) 
 االساسية للشخصية، دار المعرفة الجامعية.،القاهرة بعاد (: األ 9151عبد الخال ، أحمد ع )-

دي، دراسدة ميدانيدة (: الطال  6094عبد الخال ، مروة مجدي ) ي المجتمع الحضن
ن
ي واثره عىل التنشئة االجتماعية ض

العاططن
، تلية االدا  جامعة طنطا ي مدتنة طنطا، الغربية، رسالة ماجستي 

ن
 ض

ي الطبعة األوى القاهرة مكتبة النهضة المضية9118عبدالقوي، سا ي )  ( علم النفه الفسيولوج 
 عن طري  خط اليد، مكتبة النهضة المضية، القاهرة (: دراسة الشخصية6004عسكر، رأفت السيد )
 6098/ 96/  6(: الخر  الزوجية ) ىعشخيص حالة ( مقابلة شخصية بتاريددددا 6098عواد، توسف ميا  )
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ي  6008 نددام، ختددام ) 
ن
ي المدددار  الحكوميددة ض

ن
(: السددمات الشخصددية والددوالا التنظدديىمي لدددى معلمددات المرحلددة األساسددية ض

 ة ماجستي   ي  منشورة، جامعة النجاو، نابله. محافظة نابله، رسال
وك، سحر فتحي ) (: الرعاية االجتماعية للسة والطفولة، المكتبة العضية للنشر والتوزيددددع، 6001قمر، عصام توفي ،ومي 

 المنصورة
تبدددة عليددده6001منصددور، عايدددده فددد اد ) ن واالثددار المير ن الدددزوجي  ي بدددي 

ي االنفصدددال العدداططن
ن
مددن وجهدددة نظدددر  (: العوامددل المددد ثرة ض

ي االردن، أطروحة دكتوراه، الدراسات العليا، جامعة عمان. 
ن
 عينة من الزوجات ض

، حوليددددات تليددددة االدا ، الحوليددددة 9118الندددداص، عبددددد الددددرحمن ) ن ن نحددددو مدددداهرة الددددزواج مددددن  ددددي  الكددددوتيي  (: اتجدددداه الكددددويتي 
، جامعة الكويت   العلىمي

، مجله النشر  الخامسة عشر

ي محافظددددة شددددمال الضددددفة الغربيددددة وعالقتدددده 6005) ناصدددديف، جميددددل توسددددف صددددال 
ن
(: صاع االدوار لدددددى المددددرأة العاملددددة ض
، رسالة ماجستي   ي  منشورة، جامعة القد .   بالتواف  النفدي

ات. مجلة االستام العدد)6096هادي، أنوار مجيد ) ي لدى األس العراقية وف  بع  المتغي 
 (609(أسبا  الطال  العاططن

و  للنشر والتوزيددددع ، عمان ، االردن6004)توبه: ع بين   (: مبادئ علم النفه، الطبعة األوى ،دار الشر
 

 جنبيةالمراجع األ 
Allport, G.W. (1961), Pattern and Growth in personality. New York,  -  
Rinehart and Winston, Inc 
Ghuan,G(2004): The Effect of Cultre on the use of Silnce In Marital Confict, Proqest In Formation and 

Leaming Company, united States Code  
Gottman, J. M. (1993b). A theory of marital dissolution and stability- 
Journal of Family psychology , 7,199-260 

Stagner,R (1974):Psychology of personality –Newyork: Megraw.Hill -  
Jacobson, N.S,and Margolin, G.(1979).Marital Therapy Strategies: based on social learning and 

behaviour exchange principles. New York:brunner / Mazel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


