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بية، ومدى  � الضفة الغر زواج �� لتوافق النف�� لدى عينة من ا�� ، وع�قته �� � هدفت الّدراسة الّتعرف إ� الّصمت الّزو��
(٣٠٠) أ�ة �� اختيارها  الّدراسة من  ، وتكونت عينة  ا�ستق�� ات  ا�تغ�� خت�ف بعض  ما �� � متوسطات � م�� ب�� وجود فروق 
، و�� التحقق  ، ومقياس التوافق النف�� � ، وتكونت أدوات الّدراسة من مقياس الّصمت الّزو�� � زواج الفلسطيني�� عشوائيًا من ا��

من د��ت الصدق والثبات ��دوات الّدراسة.
رت  � متوسطة، وأ�� زواج عالية، وأّن درجات الّصمت الّزو�� � الّدراسة أّن درجات الّتوافق الّنف�� لدى ا�� رت نتا�� أ��
� عدم وجود  رت الّنتا�� زواج. � أ�� � من �ت ا�� رت أن الزوجات يعان�� � تعزى للجنس، إذ أ�� � الّصمت الّزو�� وجود فروق ��
، وكذلك عن وجود  � تعزى ل� من متغ��ّ م�ن الّسكن، ومتغ��ّ مّدة الزواج ومتغ��ّ ا�ؤهل الع�� � درجات الّصمت الّزو�� فروق ��

 . � والّتوافق الّنف�� � الّصمت الّزو�� ع�قة ارتباطّيه سلبية ب��
. � نه يؤّدي إ� تف� ا��سـرة، ويقود إ� الّط�ق العاطـ�� ؛ �� � ورة التنبه إ� موضوع الّصمت الّزو�� وأوصت الّدراسة ب��

الكلمات المفتاحية: الّصمت الّزوجي، والتوافق الزواجي، والطالق العاطفي.
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This study aims to identify spousal silence and its relation to psychological adjustment among 
Palestinian spouses. It also investigates the differences in spousal silence according to some independent 
variables. A random sample of 300 families has been selected. Both the Spousal Silence Scale and the 
Psychological Adjustment Scale are administered with remarkable coefficients of reliability and validity. The 
results show that the psychological adjustment is high among Palestinian spouses, and the spousal silence 
is moderate. The results also indicate that husbands have spousal silence higher than that perceived by 
wives. The results also show no differences in the spousal silence among the spouses due to the place of 
residence, the duration of marriage, and qualification. Moreover, the results show a negative correlation 
between spousal silence and psychological adjustment. The study recommends that marital silence should 
be given more attention because it leads to emotional divorce and other family problems. 

Keywords: marital silence, marital adjustment, psychological divorce.
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