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 :الملخص
 :هدف البحث الحالي إلى الكشف عن

 .من المراهقينراسة الدعينة أفراد كاهى والثبات االنفعالى لدى العالقة بين الحس الف -1
 .الفروق بين المراهقين من الذكور والمراهقين من االناث فى الحس الفكاهى  -2
 .الفروق بين المراهقين من الذكور والمراهقين من االناث فى الثبات االنفعالى -3

وذلن  ( 11:  11)م منابين ، تراوحنت أعمناره طالن  وطالبنة( 033)تكونت عينة البحث منن 
ُطبنننننق عجنننننيام المقياسنننننان .  نننننناثمنننننن اال% 03منننننن النننننذكور و% 03. منننننن مرحجنننننة ال امعنننننة

، ومقينناس الثبننات (اعننداد الباحننث)مقينناس الحننس الفكنناهى  المسننتمدمان فننى هننذا الدراسننة وهمننا
 :، وتوصل البحث إلى النتائج التالية(اعداد الباحث)االنفعالى 

بنننين ( 3.31)ذات داللننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى داللنننة  مو بنننة ةطردينننإرتباطينننة تو نند عالقنننة  .1
الضح  ، موا اة المواقف الضاغطة ، الفكاهنه الجفيينة ، )أبعاد الحس الفكاهى المتمثجه فى 

ضننبط )وأبعنناد الثبننات االنفعننالى المتمثجننة فننى  (انتنناا الفكاهننه ، المننرح ، الحننس الفكنناهى ككننل
الضنننح  ، )أننننه كجمنننا بادت أبعننناد الحنننس الفكننناهى ، أى  (النننذات ، المروننننة ، النننوعى بالنننذات

كجمنننا بادت أبعننناد ( موا انننة المواقنننف الضننناغطة ، الفكاهنننه الجفيينننة ، انتننناا الفكاهنننه ، المنننرح 
لندى أفنراد ( ضبط الذات ، المرونة ، النوعى بالنذات ، الثبنات االنفعنالى ككنل)الثبات االنفعالى

 .عينة الدراسة من المراهقين والعكس 
ة اسننننت ابات أفننننراد عينننننبننننين  (3.31)ذات داللننننة إحصننننائية عننننند مسنننتوى داللننننة تو ننند فننننروق  .2

، موا انة المواقنف الضناغطة ،  الضنح )الدراسة من الطال  المراهقين فى كال منن مسنتوى 
را عننة إلننى االمننتالف فننى ( ككننلالحننس الفكنناهى ،  إنتنناا الفكاهننة ، المننرح،  الفكاهننة الجفييننة

مسنتوى الضنح  لندى عجى النوع المتالف  و د تاثير معنوىي، وبالتالى  النوع لصالح الذكور
 .الطال  المراهقين لصالح الذكور

ة اسننننت ابات أفننننراد عينننننبننننين  (3.31)مسنننتوى داللننننة تو ننند فننننروق ذات داللننننة إحصننننائية عننننند  .0
، المرونة ، الوعى بالنذات ،  ضبط الذات)الدراسة من الطال  المراهقين فى كال من مستوى 

و ند تناثير ي، وبالتنالى  الننوع لصنالح النذكوررا عة إلى االمنتالف فنى ( كلاالنفعالى ك الثبات
 .مستوى ضبط الذات لدى الطال  المراهقين لصالح الذكورعجى النوع المتالف  معنوى
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Abstract: 

The current research aims at investigate : 

1 - the relationship between the sense of humor and emotional 

stability among the sample of the study of adolescents. 

2 - Differences between adolescent males and females of females in 

the sense of humor. 

3 - Differences between adolescent males and females of females in 

emotional stability. 

The research sample consisted of (300) male and female students, 

ranging in age from (18:19) from the university stage. 50% of males 

and 50% of females. The two measures used in this study were 

applied (the visual sense scale (researcher's preparation) and the 

emotional stability scale (researcher's preparation). , And the search 

results in the following results: 

1. There is a positive positive correlation relationship at the level of 

significance (0.01) between the dimensions of the intellectual sense of 

(laughter, confront stressful positions, verbal humor, production of 

humor, fun, sense of humor as a whole) and the dimensions of 

emotional stability represented in (self-control, (Self-control, 

flexibility, self-awareness, emotional stability as a whole) in the 

sample of the study. Of teenagers and vice versa. 

2. There were statistically significant differences at the level of (0.01) 

between the responses of the sample members of the study sample of 

the adolescent students in both the level of (laughter, confront 

stressful positions, verbal humor, production of humor, fun, sense of 

humor as a whole) And therefore there is a significant effect on the 

level of laughter of adolescent students in favor of males. 

3. There are statistically significant differences at the level of (0.01) 

between the responses of the sample members of the study sample of 

the adolescent students in both the level (self-control, flexibility, self-

awareness, emotional stability as a whole) due to the difference in 

gender for males, Gender differences in self-control among 

adolescent students in favor of males. 
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 :مقدمة
يق مع المناطق األمامينة لجمنخ ، وهذا يعمل بالتنسالبصرية والجغوية تأثير عجى نشاط المخ لجفكاهة

ميرة تعمل عجى دمج وت ايب المعجومات فى الذاكرة العامجة، والشئ الذى أدهش الباحثون هنو واأل
طق البصنننر نننناأن الفكاهننة الجغوينننة قننند بودت منننن نشننناط المنننناطق المنننايرة لجفننن  القنننذالى وهنننى م

الضنننرورى أن تكنننون كنننل حننناالت ولكنننن لنننيس منننن وتنننرتبط الفكاهنننة باالبتسنننامة والضنننح  .ولينننةاأل
. االبتسنننام والضنننح  مرتبطنننة بالفكاهنننة، حينننث ينننتم االبتسنننام والضنننح  فنننى سنننياقات غينننر فكاهينننة

ويبحننث العقننل عننن البا ننه والسننرور عننن طريننق اسننتعداد أو التايننو لجبا ننة، وهنننا  انننواع عدينندة 
 . الفنية بأشكالاا واألعمال، مناا النكته والدعابة، والمحاكاة لجفكاهه

االنفعاالت تجعن  دورا  ف ،الثبات االنفعالى  ال يمكن اغفالاا هو التيحد ال وان  النفسية المامة أو 
نشنننطة المتعننددة التنننى اطاننا بدوافعنننه وحا اتننه وبننأنواع األهميننة فنننى حينناة الفننرد وذلننن  الرتببننالا األ

 نند عجننى االطننالق أنننواع مننن الننتعجم أو العمننل أو النشنناط المبنندع المننالق دون أن يمارسنناا فننال يو 
ى أن االنفعننناالت هامنننة  ننندا لكنننل منننن الصنننحة النفسنننية أبا بنننالجون االنفعنننالى الممينننب لانننا يصنننط

عنننن االنسنننان همنننوم حياتنننه، وتدفعنننه لجتفننناول والنينننر بفنننرح  الضنننح   يرفنننعو . والبدنينننة والماارينننة
 .لجمستقبل
د فنننى مرحجنننة المراهقنننة بم موعنننة منننن االنفعننناالت الحنننادة، والتنننى تعكنننس اضنننطرابام فنننراويمنننر األ

الثبات االنفعالى واحدا  من ف .تباناأل وعدمالدامجى والمار ى، وييار ذل  فى سجوكام االنفعالى، 
ال وانننن  المامنننة فنننى حيننناة الفنننرد، فنننالفرد المتنننبن انفعالينننا  لدينننه القننندرة عجنننى تحمنننل تأ ينننل اشنننباع 

ولديه قدرة عجى تحمل قندر معقنول منن االحبناط، وينومن بنالتمطيط بعيند المندى، ولدينه  الحا ات،
 .ال ديدةالقدرة عجى مرا عة التوقعات فى ضوء اليروف 

 :وأسئلته البحث مشكلة
فنى ( فنى حندود عجنم الباحنث) نبينة رة النسبية لجدراسنات العربينة واألأنبثقت مشكجة الدراسة من الند

حيننث تجعنن  االنفعنناالت دورا  . سننة الحاليننة وماصننة الفكاهننة والثبننات االنفعننالىدراسننة متغيننرات الدرا
حيويا  وبدون االنفعاالت تصبح حياتنا  امدة وباردة ال ثراء فياا وال تنوع، فال يكاد يمر عجينا يوم 
إال ونشعر بالفرح أو الحبن، بالسرور أو الضيق، بالفمر أو المبى، بالود أو الغض ، باالمن أو 

واالنفعنناالت ضننرورية لبقنناء . وف، وبننناء عجننى تجنن  المشنناعر نقننرر إن كنننا سننعداء أو تعسنناءالمنن
الفرد، فاى تحفبا عجى الطعام والشرا  من مالل االحساس بالرضا بعد الشبع وارتواء اليمأ، كما 

أحمدد حسدين )أناا تمكنه من الحفناي عجنى نوعنه منن منالل االنفعناالت المتصنجة بالندافع ال نسنى 
 .(61، ص 0222ى، الشافع

التنننى تمنننس حاضنننر االنسنننان ، واالنفعالينننة موضنننوع الفكاهنننة منننن الموضنننوعات االنسنننانيةويعتبنننر 
، ومسننتقبجه وصننحته النفسننية ورويتننه اال تماعيننه فاالنسننان هننو الكننائن الوحينند الننذى يعننرف النكتننه
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جننه مننع ويسننتعين بالفكاهننة والسننمرية فننى تعام، سننبا  الضننح أويسننتمدم الفكاهننة ويتفنننن فننى مجننق 
وقند اسنتمدمت الفكاهنة لجكشنف عنن بعن  . االمرين، ويستعمل ذكائه فى ابتداع الروايات الابلية

نواح شمصية االطفنال والينافعين مثنل التفاعنل اال تمناعى واسنتمدام الفكاهنة وتاثيرهنا عجنى النتعجم 
ة بنين النكتنة قنوالعال، طفنال العناديين والمعناقينسنتمداماا االكجينيكنى لجعمنل منع األلدى االطفنال وا

نانا باالضنافة أل، داة تعجنيم ممتنابةأن الفكاهنة أ Gundalوضنح أدبى لندى االطفنال وقند والعمل األ
وتشنن ع عجننى المحادثننة وتوسننع ، فاناننا تننوثر فننى الجغننة، ناننا تمنننع المجننل والتعنن  فننى الفصننلألننى إ

 .( 61ص ، 0222حنان عبد الستار ، ) مفراداتاا
الحنننس الفكنناهى والثبننات االنفعننالى عبننر المراحننل الممتجفنننة لننى أهميننة تننناول ونمجنن  ممننا سننبق إ

بصورة عامة، ولفتنرة المراهقنة بصنورة ماصنة بأعتبارهنا فتنرة مامنة فنى حيناا االفنراد، ومنانا تتكنون 
 الحس الفكاهى دراسة محاولة في البحث الحالي مشكجة وتتحدد. شمصية االفراد وتكوينام النفسى
 :األسئجة اآلتية عن اإل ابة مالل من وذل  ،عينة من المراهقينوعالقته بالثبات االنفعالى لدى 

منننن  الدراسنننة عيننننة أفنننراد هنننل تو ننند عالقنننة بنننين الحنننس الفكننناهى والثبنننات االنفعنننالى لننندى -1
 المراهقين؟

هننل تو نند فننروق بننين أفننراد عينننة الدراسننة مننن المننراهقين فننى الثبننات االنفعننالى را عننة إلننى  -2
 االمتالف فى النوع ؟

بننين أفننراد عينننة الدراسننة مننن المننراهقين فننى الحننس الفكنناهى را عننة إلننى  هننل تو نند فننروق -0
 االمتالف فى النوع ؟

 : أهداف البحث
 :يادف البحث الحالي إلى الكشف عن

 .من المراهقيناراسة عينة أفراد العالقة بين الحس الفكاهى والثبات االنفعالى لدى  -1
 .اثالذكور واالنالمراهقين بين  الفروق فى الحس الفكاهى -2
 .الذكور واالناثبين المراهقين  الفروق فى الثبات االنفعالى -3

 :البحث أهمية
والتني تتمثنل  الحنس الفكناهى والثبنات االنفعنالىهنذا البحنث منن منالل أهمينة دراسنة  أهمينة تتبجنور
 :في

: تننأتى أهميننة هننذا الدراسننة مننن أناننا تتننناول سننمتين مامتننين فننى شمصننية االنسننان وهمننا - أ
ات االنفعنننننالى لجمنننننراهقين، فالثبنننننات االنفعنننننالى سنننننمة مامنننننة لجفنننننرد الحنننننس الفكننننناهى والثبننننن

. ومصوصا  فى مرحجة المراهقة، حيث يعترى الفرد كثير من التغيرات والتأثيرات المتنوعنة
وكذل  الحس الفكاهى لالفراد فاو ي عل الفرد يشنعر بحالنة نفسنية أفضنل ممنا تنوثر عجنى 

 .حياته المستقبجية
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فنننى تصنننميم بنننرامج قائمنننة عجنننى الفكاهنننة لرفنننع مسنننتوى الثبنننات  قننند تسنننام الدراسنننة الحالينننة -  
 .االنفعالى لجمراحل العجمية الممتجفة 

 .االستفادة من أدوات الدراسة لعمل أبحاث أمرى تتعجق بالمتغيرين -ا
 

 :االطار النظرى

 : البحث مصطلحات
عننام  الحننس الفكنناهى بأنننه اسننتعداد مبا ننى (6461)، ةحمددد عطيددأ يعننرف :الحددس الفكدداهى -6

ويطجق عجى الحس الفكاهى . يصبا تفكير صاحبه ويو اه الى كل ما من شأنه أن يثير الضح 
ويعنننرف اليننروف فنننى الجغننه العربينننة بأنننه يكنننون اليننرف فنننى بالغننة الجسنننان، وعبوبنننه " اليننروف" 

المنطننق، والتقننبب مننن االفعننال المسننتا نة، ويكننون فننى مفننة الحركننة وقننوة الننذهن، ومالحننة الفكاهننه 
الضننننح   ح ولننننذل  ينسننننخ الحقننننائق ويفتعننننل المواقننننف ويسننننتحدث المفارقننننات التننننى تسننننتثيروالمننننبا

حاطنة لغوينة تمكننه منن الغمنو  فنى إواستحداث المفارقة يحتاا  لنى ذاكنرة سنمية وذهنن متندفق وا 
ويعتبنر االدرا  . المعانى البعيدة والمسميات الننادرة لانذا ارتنبط الينرف أو الحنس الفكناهى بالنذكاء

ن الحننننس الفكننناهى يمجننننق المفارقنننة بينمننننا االدرا  ة مننننن در نننات الحننننس الفكننناهى ألهى در نننالفكنننا
الفكاهى ال يفعل أكثر من أن يميبها إذا كانت فى در ة معينة من الوضوح بمعنى أننه لنيس لدينه 

 . المقدرة عجى ابتداعاا
الحننس الفكنناهى بأنننه تجنن  المجكننة النفسننية الفطريننة  (34ص : 6441)هشدداع عددوا  وقنند عننرف 

تى تكون مباحنا  مرحنا ، يتنأثر بانا إحسناس االنسنان منن منالل بواعنث الضنح  ومثيراتنه، أى أننه ال
موهبنننة فطرينننة تعنننرف النننناس عجنننى تسنننميتاا بننناليرف، وعجنننى تسنننمية أصنننحاباا باليرفننناء، وينننرتبط 
الحنننس الفكننناهى بالنننذكاء النننذى يمكنننن اليرينننف منننن إدرا  كنننل مننناهو فكننناهى ويمينننبا وييانننرا بنننل 

 . ويبدعه
الحننس الفكنناهى بأنننه قنندرة المننرء عجننى أن يالحنني  (Ruch, 1998. p.6)ل مننن ويعننرف كنن

ننه حنس ينربط بقندرة المنرء عجنى أن يكتشنف . ويست ي  انفعاليا لج وان  المضحكة من االحداث وا 
المتناقضات فى الواقع المحيط به اى أن يالحي واحيانا  عجى نحو مبالا فيه التضاد بنين السنمات 

إنننه السننمة المرتبطننة بننالفروق الفرديننة فننى . دى شننم  مننا أو فننى موقننف مننااالي ابيننة والسننجبية لنن
وهننا  اتفناق بنين البناحثين عجنى أننه صنفة محببنة ومفضنجة . االدرا  والتعبير واالستمتاع بالفكاهه

. لدى النناس وايضنا  عجنى و نود فنروق مجحوينة بنين االفنراد فيمنا يتعجنق بنامتالكام الحنس الفكناهى
ى فردينا  منا  بفنرد كالنذى يجقنى نكتنه أو يمثنل فنى مسنرحية كوميدينة وقند وقد يكون الحس الفكناه

شدداكر عبددد )يكنون  ماعيننا  أو ماصنية مميننبة ل ماعنة معينننة منن البشننر يرتفننع لنديام روح الفكاهننه 
 .(01ص : 0223الحميد، 
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الحنس الفكناهى بأننه سنمه فطرينة دامجينة منن سنمات  (0226)سمير أبو المجدد،  فى حين يعرف
نبنع مننن دامنل الفننرد النذى يمتجن  تجنن  السنمه، ولكننن تجن  السنمة تتننأثر بالعوامنل البيئيننة الشمصنية ت

المحيطة بالفرد مثل  و االسرة واالصدقاء وأشار الى أن الشم  النذى يتمتنع بتجن  السنمة يكنون 
درا  العالقات بين االشياء  . سريع البدياة ولديه القدرة عجى حسن التصرف وا 

بأننننه القننندرة عجنننى إدرا  ال وانننن  الٌمضنننحكة فنننى المواقنننف  APA (0221)وٌيعنننرف فنننى قننناموس 
 .والتعبير عناا

على انه مجموعة من السدمات التدى توجدد داخد  "ويقوع الباحث بتعريف الحس الفكاهى اجرائيًا 
 ".الفرد، حيث يدرك الفرد الجوانب المضحكة فى المواقف والتعبير عنها

 :الثبات االنفعالى -0
مج  منننن تبايننننات االنفعننناالت الشنننائعة فنننى المنننباا النننوقتى واكتسنننا  الضنننبط هنننو القننندرة عجنننى النننت

مما يساعد الفرد عجى عدم االفراط فى االست ابة لجمواقف  Emotional controlاالنفعالى ال يد 
 Mood swingsاالنفعالية أو المثيرة لالنفعال والقدرة عجى مقاومنة التذبنذبات الشنديدة فنى المنباا 

 .(272،   1111 كمال الدسوقى،)
أن صميم االتنبان االنفعنالى يكمنن فنى تجن  المروننة التنى ( 21،   1111)ترى سامية القطان، 

تمكن صناحباا منن موا انة  مينع المواقنف، ليسنت المألوفنة فقنط بنل ال ديندة ايضنا ، بدر نة يمكنن 
ية، وييار أن تصل الى حد يمجق وابتكار است ابات  ديدة، وهو حالة وسط بين التردد واالندفاع

ندفاعينة االتبان االنفعالى عندما بال مود نقيضا  لجمرونة سنواء كنان هنذا ال منود عبنارة عنن ا نق 
 . اقدام أو ترددية اح ام

قدددرا الفددرد علددى الضددبط الدد اتى " ويقددوع الباحددث بتعريددف الثبددات االنفعددا  اجرائيددًا علددى اندده  
البيئددة والشددعور بالرضددا والبعددد عددن للمشدداعر واالنفعدداالت، حيددث يسددتطيا الفددرد التوافدد  مددا 

 ".التقلبات الحادا
 : The sense of humourمفهوع الحس الفكاهى : أوالً 

عمجية معرفية و دانية تنطوى عجى تبننى ات اهنات إي ابينة نحنو  (0266)هياع  شاهين، وتعرفه 
كة فننى نوعيننة السننجو  الننذى يثيننر المننرح والضننح  فضننال  عننن القنندرة عجننى إدرا  ال واننن  المضننح

وتندعيم النذات فنى موا انة . المواقف، والتعبير عناا بما يعمل عجى تسايل التفاعالت اال تماعينة
 . المواقف الضاغطة

عجننى أنننه نمننط مننن السننجو  المعتنناد يتميننب بو ننود ميننل عننام لجضننح  أو قننول قصنن  يعننرف كمننا 
التعبيننننر عننننن ممتعننننة، ويشننننار اليننننه بوصننننفه عمجيننننة و دانيننننة معرفيننننة تتضننننمن القنننندرة عجننننى إدرا  و 

 (Bushnell, 2000). ال وان  الٌمضحكة فى الموقف
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بأنه م موعة من السمات والقدرات النفسية واال تماعية التى  (0263)عبد العزيز محمودويعرفه 
ضننافة  ننو مننن البا ننة . تميننب بعنن  االفننراد، وتياننر فننى القنندرة عجننى  عننل االمننرين يضننحكون وا 

توييفاننا فننى موا اننة الضننغوط ومنغصننات الحينناا، وتقنندير والسننرور، والقنندرة عجننى إنتنناا الفكاهننه و 
 .الكوميديا وكل ماهو فكاهى، والقدرة عجى االستمتاع والضح  وقضاء االوقات المرحة

أننه مفانوم فرضنى يشنير النى سنمة شمصنية، ال يمكنن  (Ruch & Hofmann, 2012)ينذكر 
نمننا يسنتدل عجيانا مننن السنجوكيات الٌمالحيننة وال مبنرات التنى يننتم تقريرهنا، وهننو مالحيتانا مباشنرة وا 

 .امتراع لجعقل البشرى، وليس و ود كائن
 :أنواع الفكاهه

 .ومن أمثجة هذا النوع من أنواع الفكاهه النكته :الفكاهه الشفهية -1
ومننن أمثجننة هننذا النننوع مننن أنننواع الفكاهننه رسننوم الكاريكنناتير وأفننالم  :الفكاهدده التصددورية -2

 .الكرتون
 .اا الموسيقى الضاحكةومن أمثجت :الفكاهه السمعية -0
 Derks, et al)ومنن أمثجنة ذلن  العنر  بااليمناءات واالشنارات  :الفكاهدة السدلوكية -2

1998,p. 143). 
 :فوائد الفكاهه

الفكاهدده  فوائدددأيضددًا الددى مجموعددة أخددرى مددن  (0223 )عبددد الحميددد،شدداكر ويشددير  -1
 :تتمث  فى

ى المننخ وال انناب العصننبى تعمننل الفكاهننه والضننح  عجننى بيننادة حالننة االسننتثارة والنشنناط فنن - أ
 .لإلنسان

يعمل الضح  عجى حدوث بيادة فى ضغط الدم، وضربات القجن ، والتقجصنات العضنجية،  -  
وبيادة إفراب هرمون االدرينالين، ولكن هذا يحندث لفتنرة قصنيرة وكنل هنذا التغينرات تحندث 

أما هنذا أيضا  فى حاالت القجق والعدوان والموف كذل ، لكناا تستمر ماللاا فترة أطول، 
التغيرات المصاحبة لجضح  فسرعان ما تتبدد أو تمتفى، فينمف  ضغط الندم وضنربات 
القج ، وال يحدث ذل  بالطبع فى حاالت القجق، حيث يستمر هذا التغيرات ال سمية لفترة 
أطننول، والفكننرة هنننا هننى أن الفكاهننه والضننح  قنند يسنناعدان عجننى الننتمج  مننن القجننق مننن 

عجى التمج  من االثار ال سمية المصاحبة له ولنو عجنى نحنو مالل مساعدتاا لإلنسان 
 .موقت

أيارت الدراسات التى استمدمت  ااب رسم المخ الكاربنائى أن الضنح  يصناحبه نشناط  - ت
يمنننن يسنننر، حينننث يتعجنننق نصنننف المنننخ األمتنننبامن بنننين نصنننفى المنننخ االيمنننن واألتكنننامجى 

نفعال والحركنة فنى المكنان، ألبداع وافى الصور والميال واألبالنشاطات الماصة بالتفكير 
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ويتعجننق النصننف االيسننر بشننكل مننا  بالنشنناطات الجغويننة بشننكل عننام، والنشنناطات ذات 
ومايصناحباا  -الطبيعة المتتابعة والمتسجسجة بشكل ما ، وهذا يعنى أن الفكاهنه عمومنا

يترت  عجياا حدوث نشاطات متبامنة تنتم فنى الوقنت نفسنه وبصنورة متكامجنة  -من ضح 
المنننخ المنننا  بالمينننال والتحنننرر نسنننبيا  منننن قينننود الواقنننع المرتبطنننة بالنصنننف فنننى نصنننف 

النكتننه  -االيمننن، وكننذل  فننى النصننف االيسننر الننذى يحنناول أن يتننابع هننذا النشنناط الفكنناهى
بشكل متسجسل له منطقة المنا ، والنذى ينربط الضنح ، بشنكل أو بنأمر، بنالواقع  -مثال  

 . الحياتى
منور الطبينة والضنرورية لج سنم، الفكاهنه والضنح  منن األلنى ان إشير الدراسات الحديثة ت - ث

فامننا يعمننالن عجننى اسننتعادته لتوابنننه، مننن مننالل تأثيراتامننا، التننى تتمثننل فننى تبوينند النندم 
باالكس ين، والحفاي عجى مستوى ضغط الدم متوبانا  أو مسنتقرا ، وتنشنيط الندورة الدموينة، 

راحنة ال اناب الكجنى  والتوتر فى االعضاء الحيوية فنى ال سنم، والمسناعدة عجنى الاضنم، وا 
، ولننذل  فنن ن "حسننن الحننال"ل سننم االنسننان، ومننن ثننم إنتنناا حالننة  دينندة ت عجننه يشننعر  

لجفكاهننننننننننننننننه والضننننننننننننننننح  أهميتاننننننننننننننننا ال سننننننننننننننننمية والنفسننننننننننننننننية واال تماعيننننننننننننننننة والبقائيننننننننننننننننة 
 .(Attardo,2000)أيضا  

 :النظريات المفسرا للفكاهه
 سننون أنننه تو نند شننروط لحنندوث يننرى هنننرى بر  :نظريددة هنددرى برجسددون حددو  الفكاهدده -1

 : الفكاهه
. فى ضوء تفسير هنرى بر سون يرى بأنه ال مضح  اال فيما هنو أنسنانى :الشرط االو  - أ

فننالمنير قنند يكننون  مننيال  لطيفننا  رائعننا ، أو يكننون تافاننا  أو قبيحننا ، ولكنننه ال يكننون مضننحكا  
ذا ضننحكنا مننن حيننوان ف ننننا لقينننا عننندا وضننع إنسننان أو تعبينن. أبنندا   را  وقنند نضننح  مننن وا 

قبعننة، ولكننن الننذى يضننحكنا لننيس قطعننة ال ننوا أو القننش، بننل الشننكل الننذى فصننجاا عجيننه 
 .االنسان

يضيف هنرى أنه لكى يحندث الضنح  فالبند منن غينا  االنفعنال ولنتنذكر  :الشرط الثانى -  
فننال يمكننن لجمضننح  أن يحنندث هبتننه اال اذا . عنندم التننأثر الننذى يصنناح  الضننح  عننادة

فنننس هادئنننة تمنننام الاننندوء، منبسنننطة كنننل االنبسننناط، فالمبننناالة وسنننطة سنننقط عجنننى صنننفحة ن
وألنند أعدائننه االنفعننال لسنت أرينند باننذا أننننا نضننح  منن امننر  يبعننث فينننا الشننفقة . الطبيعنى

مننثال ، أو يثيننر فينننا المحبننة، ولكننننا حينننذا  ننسننى هننذا المحبننة ونسننكت تجنن  الشننفقة بضننع 
البنند أن يتوقننف القجنن  برهننه عننن لحيننات، فجكننى يحنندث المضننح  مننا يحنندث مننن تننأثير 

 .الشعور ألنه يتو ه الى العقل المح 
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يوكنند هنننرى بر سننون عجننى أن الشننرط الثالننث لحنندوث الضننح  هننو و ننود  :الشددرط الثالددث - ت
فنحن ال نتذوق المضنح  . تفاعل ا تماعى ويوكد هنا عجى الوييفة اال تماعية لجضح 
فالضننح  لنندى بر سننون هننو  .فننى حالننة شننعورنا بالعبلننة، والضننح  فننى حا ننة الننى صنندى

. ضح   ماعة فضح  المشاهد فنى المسنرح يكنون أشند كجمنا كاننت القاعنة مجيئنة بالنناس
ويشننير بر سننون بننأن المضننح  فننى حنناالت كثيننرة هننو صننالبة أليننة وتصننج  و مننود سننواء 

ومننا . فننى ال سننم أو الفكننر فمننثال  ر ننل يسننير فننى الشننارع، فيتعثننر فيسننقط، فيضننح  المننارة
ولكنننام . و كننان بنندا لاننذا الر ننل أن يقعنند عجننى االر  بمجننئ امتينناراأينننام يضننحكون لنن

ذن فجنيس تغيننر وضنعه ف نأا هننو . يضنحكون ألننه قعنند عجنى االر  فنى غيننر إرادة مننه وا 
النننذى يضنننح ، بنننل مننناليس إرادينننا  فنننى هنننذا التغينننر، فجعنننل حصننناا فنننى الطرينننق هنننى التنننى 

لنق  المروننة لدينه حينث  أسقطته فكان ينبغى له أن يغير سجوكه ومن هنا ضح  المارة
وهنا يقول بر سون أن االنسان فنى حا نة النى . ينبغى أن تو د مرونة إنسانية يقية حيه

انتباا دائم يميب حدود الموقف الراهن، وشئ من المرونة فى ال سم والفكر ي عجنا قنادرين 
فدى )الحيناا عجى التالوم مع مواقف الحياا فالتوتر والمرونة هما القوتان الجتنان تسنتمدماا 

 .(0221بوسى الدسوقى، 
وقنند  Marsil,Bوضننع هننذا النيريننة العننالم : superiority Theoryنظريددة التفددو   -2

أطجنننق عجيانننا االحسننناس بنننالتفوق وينننرى أن هنننذا االحسننناس يننننتج منننن الشنننعور باالمتيننناب 
والتفوق الشمصنى عجنى االمنرين أو حتنى عجنى نفسنه فنى الماضنى مقارننة بمنا هنو عجينه 

 .يطجقون عجى الضح  فى بع  االحيان صيحة النصراالن ولذل  
وقد تبنى هذا النيرية بعن  منولفى الكومينديا، حتنى إنانم يحرصنون عجنى االيحناء ل مانورهم 
الذين يريدون إضنحاكه بنالتفوق الندائم عجنى شمصنيات روايناتام، سنواء فنى النذكاء أو المعرفنة 

الكوميدى بع  شمصيات روايته  أو فى االمكانيات والقدرات ومن الممكن أن ي عل المولف
يتفوق عجى البع  االمر، اال انه ال يسمح مطجقا  بتفوقام عجى ال ماور، ولذا ال ي عل هذا 
النيرية معيم عجمناء الننفس حينث ينرون أن الضنح  ننوع منن التفنوق والشنعور بالنصنر حتنى 

ى الماضنى منن لو ضح  االنسان من نفسه، ألن هذا النوع من االسنتعالء عجيانا لمنا فعجتنه فن
كمننا أن الضننح  . حماقننات كننى يننوهم نفسننه أنننه قنند تمجنن  مننن هننذا الحماقننات فننى الحاضننر

والسنننمرية منننن االمنننرين هنننو ننننوع منننن استشنننعار التميينننب أو التفنننوق والمعافننناا منننن المنننأبق أو 
وتقنل هننذا كجمننا ارتفننع المسننتوى العقجننى والثقننافى . الننق  الننذى لنندى االمننرين موضننع الضننح 

 .(61-62ص : 6441شاع عوا ، ه)لدى االفراد 
ومننن أوائننل أنصننار هننذا النيريننة أفالطننون، الننذى ٌعننرف بعنندم ميجننه لجفكاهننه، فقنند كننان يننرى ان 

كما كان ينرى أن االنسنان الضناح  . الضح  عجى نقائ  االمرين مطأ وعمل غير امالقى
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 ,Lefcourt)يفقند السنيطرة عجنى االمنور ممنا يفقندا أحند أهنم مقومنات و نودا ك نسنان عاقنل 
. ووفقا  لاذا النيرية، إننا نضح  كتعبير عن سعادتنا بأننا االفضل أو االكثر تفوقا   (.2002

والحقيقة أن أفالطون قند يكنون محقنا  فنى عندم هنذا النوعينة منن الفكاهنه، لكنننا ال نسنتطيع أن 
 .نفسر الضح  والفكاهه فى ضوء االحساس بالتفوق، فانا  أنواع أمرى من الفكاهه

أو ما يعنرف بنيرينة التمفنف التنى تسنتند النى  :Freudian theoryالفرويديةالنظرية  -0
هننذا التفسننير يننأتى . االعتقنناد بننأن الفكاهننه والضننح  يعمننالن عجننى تفريننا الطاقننة المكبوتننة

حينث يفتنر  أن لكنل  ،(Berry, 2004: 5)فنى إطنار منن الفكنر الفرويندى التحجيجنى 
سنننمح لنننه الم تمنننع بنننالتعبير عنانننا صنننراحة إنسنننان نوابعنننه ال نسنننية والعدوانينننة التنننى ال ي

شننأناا شننأن  -فيكبتاننا فننى الشننعورا، ولكننن الفكاهننه تمكنننه مننن التعبيننر عننن تجنن  النننوابع
بصورة ال تستفب أنناا االعجنى أو تتحندى قينود الم تمنع حولنه، وبنذل   -االحالم والافوات

شنناعر يكننون الضننح  هننو التعبيننر عننن االرتينناح المصنناح  لجتنفننيس االمننن عننن تجنن  الم
 .المكبوتة

ويعد الفجيسوف االلمنانى إيمانوينل كنانط أول  :incongruirty theory نظرية التنافر -2
هنننا ينننرتبط تفسننير الضنننح  بعنصننر المفا ننأا فنننى الفكاهننه ومنننا . مننن طننرح هنننذا النيريننة

كننالمارا الصننغير الننذى يرتنندى حننذاءا  )تحمجننه مننن مفارقننات غيننر متوقعننة ومعننان متنننافرة 
فكاهنننه التننننافر مايسنننمى بنننالحجول المتناقضنننة ، حينننث تنطنننوى عجنننى وتتضنننمن (. عمالقنننا  
  .(Berry, 2014: 6)أولاما ذو مضمون مألوف، وثانياما غير متوقع وشاذ :  بئين

 
 : Emotional stabilityالثبات االنفعالى: ثانياً 

 :مفهوع الثبات االنفعالى
رد عجننى االسننتفادة مننن مبراتننه يننرى ان الثبننات االنفعننالى هننو قنندرة الفنن (0226)أمنددة المطددوعأمننا 

وت اربه والتوافق بين دوافعه وميوله وأهدافه من أ ل امتيار االست ابة المناسبة فى المواقف التى 
توا اه من مالل قدرته عجى ضبط ذاته والسيطرة عجنى دوافعنه وميولنه وأهوائنه بصنورة تنودى النى 

حنرر لثقنة واالسنتقرار واالسنتقاللية والتن احه فى موا انة تجن  المواقنف ويشنعر بالراحنة والسنعادة وا
 .من اى اضطرا  أو توتر دامجى

الثبنننات االنفعنننالى هنننو الحالنننة التنننى يسنننتطيع فيانننا  (61، ص 6444)محمدددد الطندددونى،ويعنننرف 
الشم  إدرا  ال وان  الممتجفة لجمواقف التى توا اه، ثم النربط بنين هنذا ال وانن  ومنا لدينه منن 

الن ننناح والفشنننل تسننناعدا عجنننى تعينننين وتحديننند ننننوع االسنننت ابة  دوافنننع ومبنننرات وت نننار  سنننابقة منننن
وطبيعتاا ومقتضنيات الموقنف النراهن، وتسنمح بتكينف مالئمنا  ينتانى بنالفرد النى التوافنق منع البيئنة 
والمسنناهمة االي ابيننة فننى نشنناطاا، وفننى الوقننت نفسننه ينتاننى الفننرد الننى حالننة مننن الشننعور بالرضننا 
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واء النفسنى، وهنى المروننة والحرينة والكفاينة الفعجينة واالرتبناط والسعادة تتضنمن األسنس العامنة لجسن
 .باالمرين و ميع المياهر السجوكية النات ة عن ديناميات السجو  السوى

أن الثبننات االنفعننالى يعنننى در ننة مننن الضننبط  إلننى (011، ص6443)،وآخددرونفددرط طدده  يعرفننه
من حينث الشندة واالسنتمرارية والموائمنة  الذاتى االنفعالى والتناس  بين االست ابة ونوعية المثيرات

معانا فننى ضننوء المتوقنع ا تماعيننا ، مننع وضنوح االسننتقرار واالتسنناق االنفعنالى والبعنند عننن التقجبننات 
الحننادة والشننديدة، وعنندم ياننور أى اثننار سننجبية بسننب  االنفعننال عجننى المينناهر الفسننيولو ية التننى 

لحشننوية فننى ال انناب الاضننمى أو ال انناب يننتحكم فياننا ال انناب العصننبى المسننتقل، مثننل التغيننرات ا
 .أو ال ااب التنفسى أو فى السجو الدورى 

 :أهمية الثبات االنفعالى
أن الفرد الذى يتمتع بالثبات االنفعالى هو ذل  االنسان  (61، ص 6444)محمد الطنوبى، يرى 

در االشنباع الذى اكتس  شعورا  بالثقة منالل تفاعجنه منع البيئنة وبصنفة ماصنة االم باعتبارهنا مصن
واألمننن ممننا ي عننل لننه الحريننة فننى التعامننل مننع االمننرين، وفننى عالقتننه بالعننالم الننذى يحننيط بننه، انننه 
يشعر بأمن معقول ومناس  لنفسه ولالمرين، وهو الشم  الذى تعجم تبادل الح  والوفاء والوالء 

عجمون تبادلاا فى مراحل نموا الممتجفة ويقدر عجى توصيل مشاعرا الى االمرين بصورة ت عجام يت
معه، وهو الذى قد تعجم كبح  ماح غضبه واندفاعنه دون أن يسنج  بطريقنة سنجبية، ودون أن يفقند 
تجقائيته ومبادئه، ودون أن يفقد متعة التعامل والمنافسة، وأميرا  هو االنسان الذى يستطيع أن يقوم 

 .بأدوارا اال تماعية بكفاية واي ابية
أن االفنننراد االكثنننر قننندرة عجنننى ضنننبط  (25 -26ص ص  ،6446)مندددا  عبدددد الخدددال ،وتوكننند 

أنفسنننام والنننتحكم فنننى ذواتانننم هنننم االكثنننر حساسنننية واالكثنننر قننندرة عجنننى تعنننديل وتكينننف سنننجوكياتام 
والوصننول الننى المراكننب القياديننة والقيننام بالماننام التننى ي نندون أنفسننام فننى موا اتاننا، ممننا يوكنند أن 

توافق يحققه الفرد فى اى م نال منن م ناالت حياتنه،  الثبات االنفعالى لدى االفراد يعد أساسا  لكل
ألن الفننرد الننذى يتمتننع بالثبننات االنفعننالى هننو القننادر عجننى الننتحكم فننى ذاتننه وضننبط انفعاالتننه دون 
اندفاع أو اح ام، يتحمل المسئولية ويقدرها، متعاون وطموح، وقنادر عجنى الحن  والثقنه المتبادلنة، 

 .ر عجى مجق الثقه والتفاهم بينه وبين االمرينومتكامل مع الم تمع االنسانى، وقاد
 :المراهقة: ثالثاً 

والمراهقننة فنني الجغننة  .مالمراهننق مننن الفعننل راهننق ويعننني الغننالم الننذ  قننار  الحجنن :المراهقددة ل ددة
والفعنل معنناا كبنر  ADOLSCENTA يشنتق منن الجغنة الالتينينة ADOLESCENCE األ نبينة

 .)021،ص 0223عفاف أحمد عويس،)
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والننذ  يعننني  ADOLESER هنني كجمننة التينيننة األصننل مشننتقة مننن الفعننل :ة اصددطالحاالمراهقدد
 واننن  النمننو تقريبننا ال سنندية  النمننو نحننو الرشنند، كمننا يمثننل مرحجننة نمننو سننريعة وتغيننرات فنني كننل

 ال ديدة والعالقات مع الراشدين والرفاق والعقجية والحياة االنفعالية كما أناا فترة في المبرات
 ). 00،ص  0221رغدا شريع، ) 

األمنن لجفنرد وهني بداينة تادينة  المراهقة فترة انتااء النمو   (ANNA FREUD )تعريف أنا فرويد
ينود  إلنى تنييمنات عصنابية وأعنرا   التنوابن بنين الانو واألننا منن منالل النضنج ال نسني النذ 

 ).30ص ، 0226فيص  خير الزارد، )  عصبية
 ديند لجفنرد وهني فتنرة عواطنف  اهقنة هني مولندمرحجنة المر  (STANLEY HALL) تعريف سنتانجي

،ص  0220أبدو بكدر مرسدي محمدد، )العنيفنة  ثر وشندة وتتمينب باالنفعناالت الحنادة والتنوتراتأوتن
32.)  

بدعة ا تماعينة فبنرغم منن  المراهقة فترة من فترات الحياة وهي (stein berey) تعريف ستانبير 
لننة والرشنند مرحجتنني الطفو  بننين تميننب هنني المرحجننة التننيأهميننة التغيننرات البيولو يننة إال أن المراهقننة 

 .(01،ص  0221رغدا الشريع، )
 :مراح  المراهقة

وفياننا حسنن   سنننة مننن العمننر 12إلننى  12تبنندأ هننذا المرحجننة مننن سننن : مرحجننة المراهقننة المبكننرة
الطفننل مننن مرحجننة الطفولننة  عجمنناء النننفس الطفننل والمراهننق يتضنناءل السننجو  الطفجنني ذلنن  لمننروا

ال سنمية والفيبيولو ينة والعقجينة واالنفعالينة  ول فني مرحجنة المراهقنة التني تبندأ معانا الميناهروالندم
بنالمراهق فني اليانور وفني البنروب ومنن الموكند فني هنذا  واال تماعية والدينية واألمالقية الماصنة

 .يةوأبرب مياهر النمو فياا هو البجوغ ال نسي ونمو األعضاء التناسج المرحجة األولى أن أهم
سنننة مننن  17إلننى  12وتعننرف أيضنا بالمراهقننة الوسننطى وهني تبنندأ مننن سنن : المراهقنة المتوسننطة

تنضننج لننه كننل  وفياننا يشننعر المراهننق بالنضننج ال سننمي وباالسننتقالل الننذاتي نسننبيا، كمننا. العمننر
 اهتمام كبيرا بنموا ال سمي  المياهر المميبة والماصة بمرحجة المراهقة الوسطى لذل  نراا ياتم

 ).112د الرحمان الوفي،   عب)
والسنجطات  إلنى االسنتقالل ويرغن  دائمنا فني النتمج  منن القينودفي هذا المرحجة يسعى المراهق و 

 .(2310سميرة طرا، ) قي لدى الفرد إحساس بذاته وكيانهالتي تحيط به ويستي
مننع التكيننف  سنننة، حيننث يت ننه الفننرد إلننى 21و  17تقننع مننا بننين سننن : مرحجننة المراهقننة المتننأمرة

الم تمننننع الننننذ  يعننننيش فيننننه ويننننواءم المشنننناعر ال دينننندة ويننننروف البيئننننة لي نننندد موقفننننه مننننن هننننوالء 
واالنطنواء تحننت لنواء ال ماعننة  الناضن ين محناوال التعننود عجنى ضنبط النننفس واالبتعناد عنن العبلننة

 .(101   ، 2333ميمائيل  ميل معو ، )فتقل نبعاته الفردية 
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ات اهاتنه  فني تحديند موقفنه و منن عنالم الكبنار، و تتعندد فني هنذا المرحجنة تتبجنور مشنكجة المراهنق
متمرد عجنى الكبنار، وعجنى  كذا العمل الذ  يسعى إليه المراهق. إباء الشوون السياسية اال تماعية

مر عينة ويحناول التحنرر منن السنجطة  المعايير والقنيم والتقاليند فني الم تمنع فانو يعتبنر أراء الكبنار
 .)021،   1110الغني الديد ،  عبد)  له قجقا شديدا األبوية والمدرسة، وهذا يسب

 :أنماط المراهقة
منع النذات  تتمينب باالسنتقرار العناطفي وتكامنل االت اهنات والتوافنق (:السدليمة)المراهقة المتوافقة 

هننذا المراهقننة هنني  ومننع اآلمننرين، والرضننا عننن الننذات والقنندرة عجننى تحمننل اإلحبنناط وت نناوب القجننق
وهنذا . السنجيم بنال نس اآلمنر عامجة األسرية السجيمة وأتاحنت لانا  نو االمنتالطالتي توفرت لاا الم

 . من مالل ال و الديمقراطي السائد فياا ما يساعد المراهق عجى تكوين صورة  يدة عجى األسرة
والشننعور  تتميننب بنناالنطواء واالكتئننا  والسننجبية، التننردد والم ننل :المراهقددة االنسددحابية المنطويددة

والتثبينت عجنى مراحنل  ستغراق في أحالم اليقية التي تدور حول موضنوعات الحرمنانبالنق  واال
عن الراحة النفسية واإلمال  من  الطفولية من النمو واالت اا إلى النبعة الدينية المتطرفة البحث

 . األسرة مشاعر الذن  وعن اضطرا  ال و النفسي في
والميننل  ضنند رمننوب السننجطة واالنحننراف ال نسنني تتميننب هننذا المراهقننة بننالثورة :المراهقددة العدوانيددة

 .التأثر السريع بأبطال الروايات اإلحساس باليجم والقجقو والعناد والتدمير  ىذلأل
األسنر  المقجن   يكنون فيانا المراهنق مننحال أمالقينا كنال نوح هنذا نتي نة ال نو :المراهقدة المنحرفدة

عنيفننة باإلضننافة إلننى  مات عاطفيننةوالسننتاتر وهننذا يعننود كننذل  لمننرور الفننرد بمبننرات شنناذة وصنند
، ص  0263سددميرا طددرط،) النننق  الحسنني والضننعف العقجنني وسننوء الحالننة االقتصننادية لألسننرة

00). 
 :دراسات سابقة
 : تناولت مفهوع الفكاهه سابقة درسات: المحور األو  

 ( 0220الناب ة فتحى ، ) قاع 
ادرا  )غضنننات الحيننناة اليومينننة بدراسنننة هننندفت النننى الكشنننف عنننن طبيعنننة العالقنننة بنننين التعنننر  لمن
كاحد مسببات المشقة وكل من ( المنغصات اليومية ودر ة التاثير السجبى الذى تتركه عجى االفراد

واعنننننننر  ( وقمنننننننع الغضننننننن  وضنننننننبط الغضننننننن  وايانننننننار الغضننننننن  الغضننننننن  كحالنننننننة وكسنننننننمة)
ل و الحننس الفكنناهى والتفننا)والكشننف عننن العالقننة بننين مصننائ  الشمصننية المتمثجننة فننى .االكتئننا 
ودر ة حدوث منغصات الحياة اليومية بابعادها الممتجفة ودر ة تاثيرها السجبى وكل من ( والتشاوم

والكشنف دور المنغصنات الحيناة اليومينة فنى التنبنوء .الغض  بابعادا الممتجفنة واعنرا  االكتئنا  
فنة واعننرا  االكتئننا  والكشنف عننن دور بعنن  جبدر نة االفننراد فنى كننل مننن الغضن  بابعننادا الممت
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فنى التنبنوء ( مستوى الدمل والمستوى التعجيمنى، اإلقامةومحل  والنوعالسن )لمتغيرات الديم رافية ا
النذكور )ومعرفنة الفنرق بنين .بدر ة منغصات الحياة اليومية وكل من الغض  واعنرا  االكتئنا  

المتعجمنننين تعجيمنننا  امعينننا  –كبنننار السنننن وصنننغار السنننن  –مننننمف  ومرتفنننع الننندمل  –واالنننناث 
ومعرفة الفروق بين .فى متغيرات البحث الممتجفة ( الريفين والحضرين –عجمين تعجيم متوسط والمت

 .نمف  الحنننس الفكنننناهى فننننى متغيننننرات البحننننث الممتجفننننة مننننمتوسنننطات مرتفننننع الحننننس الفكنننناهى و 
 .ومعرفة الفروق بين متوسطات المتفائيجين والمتشائمين فى متغيرات البحث الممتجفة 

حداهما لمنغصات الحياة اليومية واالمنر لجحنس الفكناهى وذلن  فنى اطنار محاولة ضبط مقياسين ا
 : و اءت نتائج الدراسة تشير الى.الم تمع المصرى 

الغضننن  كسنننمة وكنننل منننن در نننة التننناثير السنننجبى  در نننات و ننندت ارتباطنننات دالنننة مو بنننة بنننين -1
 .لجمنغصات االقتصادية ودر ة التاثير السجبى لجمنغصات اال تماعية واالسرية 

 اإلناثلصالح  واإلناثالذكور متوسط در ات  دت فروق  وهرية ذات داللة احصائية بين و  -2
 .فى متغير الحس الفكاهى اإلناثلصالح 

فنى كنل  نوالحضنريي نالنريفييمتوسنط در نات و دت فروق  وهرينة ذات داللنة احصنائية بنين  -0
 .من در ة التاثر لجمنغصات اليومية

كبنار السنن وصنغار السنن فنى  متوسط در ات ة بينو دت فروق  وهرية ذات داللة احصائي -2
 .در ة حدوث المنغصات اليومية

الحننس الفكنناهى ومنمفضننى الحننس  مرتفعننيمتوسننط در ننات و نندت فننروق دالننة احصننائيا بننين  -0
 .ل وسمة الغض و الفكاهى فى التفا

 :بدراسة هدفت إلى(  0226حنان عبد الجواد ، ) قامت 
 . ر االبتكارى والحس الفكاهىمحاولة الكشف عن العالقة بين التفكي -1
 .محاولة الكشف عن الفروق بين االناث والذكور فى الحس الدعابى -2

سنننة اننناث وذكننور مننن  10الننى  12وتكونننت عينننة الدراسننة مننن اطفننال فننى متوسننط عمننر بمنننى 
، طالن  وطالبنة 233ومدرسة احمد ماهر االعداية بنين وعددهم ، مدرسة المنيل االعدادية بنات 

مقيننناس :وتكونننت أدوات الدراسننة مننن . طالنن  اول وثنننانى  133صننف اول وثننانى وطالنن   133
وتم تقنيته بواسطة الباحثة ليالئم البحنث الحنالى  (1110إعداد بدرية احمد سنة ) الحس الفكاهى 

احمننند ، وامتبنننار النننذكاء المصنننور ( . 1111) وامتبننار التفكينننر االبتكنننارى لتنننورانس الصننورة    .
، را اسننننتمارة البيانننننات الشمصننننية واال تماعيننننة لعبنننند العبيننننب الشننننم  وامينننن.1171بكننننى صننننالح 

تو نننند عالقننننة اي ابيننننة بننننين الحننننس النننندعابى والتفكيننننر وقنننند توصننننجت نتننننائج الدراسننننة إلننننى .1110
تو نند فننروق ذات داللننة احصننائية بننين در ننات االننناث والننذكور عجننى مقينناس الحننس و  .االبتكننارى
 .الدعابى
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 (Kazarian & Martin. R. 2004)دراسة 
تنم تطبينق ". استمدامات الدعابة والشمصية والرفاهة بنين طجبنة ال امعنة الجبننانيين" وحمجت عنوان

وكننان مننن بننين . اسننتمبار اسننتمدامات الدعابننة عجننى عينننة مننن طجبننة ال امعننة االمريكيننة ببيننروت
. منع االنناث النتائج أن الذكور أكثر استمداما  لجدعابة العدوانية ودعابة االستمفاف بالذات مقارننة

 .وهذا نتي ة تتسق مع نتائج أمرى عجى عينات كندية وبج يكية كما تذكر الدراسة
 (Vitulli, W,2005)دراسة 

طالبنننا   131عجنننى عيننننة قوامانننا . تناولنننت االرتباطنننات بنننين اسنننتمدامات الدعابنننة والشنننعور بالوحننندة
بو ننود ارتباطننات سننجبية صنحة الفننر  القائننل التحقننق مننن ، وتننم ( طالبننة 72طالبننا  و 02) امعينا  

دالنننة لجشنننعور بالوحننندة  منننع الدعابنننة التوادينننة ودعابنننة تحسنننين النننذات، فنننى مقابنننل و نننود ارتباطنننات 
 .إي ابية دالة مع دعابة االستمفاف بالذات

 (Hampes, W, 2006)دراسة 
ذكننرا  ،  11)مبحوثننا   172الدعابننة والم ننل، تننم اعطنناء  العالقننة بننين اسننتمدامات اسننتادفت دراسننة

وأياننرت النتننائج و ننود عالقننة سننجبية . مقينناس الم ننل واسننتمبار اسننتمدامات الدعابننة( أنثننى 130
كما و دت عالقة اي ابية دالة بين الم ل ودعابنة االسنتمفاف . دالة بين الم ل والدعابة التوادية

وفنننى المقابنننل لنننم يو ننند ارتباطنننات بنننين الم نننل وكنننل منننن دعابنننة تحسنننين النننذات والدعابنننة . بالنننذات
 .نية بالنسبة لجعينة ككلالعدوا
هندفت الكشنف عنن الفنروق بنين ال نسنين فنى مسنتوى نشناط  (Azim, et al, 2005)دراسنة 

تراوحنت أعمنارهم منن ( ذكنور 13أنناث، و 13)مفحوصنا   23المخ المرتبط بالفكاهه، وتم تعنر  
 عرضنننا  منننن الرسنننوم 73سننننة تحنننت أشنننعة النننرنين المغناطيسنننى الوييفينننة أثنننناء تقنننديم ( 23-22)

لرسنننوم الفكاهنننه، كنننل منننن االنننناث والنننذكور اسنننت ابوا  وأيانننرت النتنننائج أن. الكاريكاتيرينننة الفكاهينننة
. وأيانننروا نشننناطا  مشننناباا  فنننى تنشنننيط منننناطق المنننخ وماصنننة منننناطق الفننن  الصننندغى والمنننومرى

وأياننرت االننناث در ننة أعجننى مننن مسننتوى تنشننيط الجحنناء ال باننى االمننامى عننن الننذكور ممننا ينندل 
الننوييفى والجغننه المعتمنندة عجننى الترميننب وبننذل  توصننجت الدراسننة الننى و ننود فننروق  در ننة الت ايننب

 . نسية نوعية فى االست ابة العصبية لجفكاهة
 (0260دياب عمر، )دراسة 

هدفت الدراسة الى الكشف عن أثر استمدام استراتي ية الفكاهة فى تحصنيل طجبنة الصنف التاسنع 
ي  اد بيئة صنفية أمننة فنى الوسنط العربنى، ولتحقينق ذلن  قنام وفى ات اهاتام نحو مادة ال غرافية وا 

وحندة المقنررة فنى مبحنث ال غرافينا، كمنا تنم الالباحث ب عداد رسنوم كاريكاتورينة ونكنت وتنم تندريس 
تصننميم أدوات الدراسننة المتمثجننة فننى امتبننار تحصننيجى، ومقينناس االت نناا نحننو ال غرافيننا، ومقينناس 

( 01)احث المناج شبه الت ريبنى بم منوعتين بجنا عندد أفرادهنا البيئة الصفية االمنة، واستمدام الب
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طالبا  وطالبة، مناا م موعة ضابطة درست الوحدة االعتيادية وامرى ت ريبية درست باسنتراتي ية 
. ، وأيانرت نتنائج الدراسنة بشنكل عنام تفنوق الم موعنة الت ريبينة عنن الم موعنة الضنابطةةالفكاه

 .طالباتلصالح ال لجنوعوو ود فروق تعبى 
 ( 0261أحمد جونى، )دراسة 

هنندفت هننذا الدراسننة الننى التعننرف عجننى المبننرة وعالقتننه بحننس الدعابننة لنندى طجبننة كجيننة االدا  فننى 
طالننن  وطالبنننة امتينننروا باالسنننجو  العشنننوائى، ( 233)اذ بجنننا عننندد أفنننراد العيننننة .  امعنننة القادسنننية

فقنرة ( 21)ن بصنيغته الناائينة منن ولقياس هذا الادف بنى مقياس االنفتاح عجنى المبنرة النذى تكنو 
فقننرة، وقنند ( 11)كننذل  قننام الباحننث ببننناء مقينناس حننس الدعابننة الننذى تكننون بصننيغته الناائيننة مننن 

وتشنير . وبتطبيق الوسنائل االحصنائية المناسنبة. استمرا لكل من االداتين شروط الصدق والثبات
ح عجنى المبنرة ولنيس هننا  فنرق ذو أهم نتنائج الدراسنة النى أن طجبنة كجينة االدا  يتسنمون باالنفتنا

االنفتننناح عجنننى المبنننرة وفنننق متغينننر الننننوع، وكنننذل  و ننندت متوسنننطي در نننات داللنننة احصنننائية فنننى 
الدراسة أن الطجبة الذين يتصفون بحس الدعابة، وليس هنا  فرق ذو داللة احصائية عجى مقياس 

 در نننات رتباطيننة بنننينحننس الدعابنننة وفننق متغينننر الننننوع، واشننارت النتنننائج النننى عنندم و نننود عالقنننة ا
 . حس الدعابة لدى الطجبةدر ات  االنفتاح عجى المبرة و

 :   ما يجي السابقة و د الباحث لدراساتا باستقراء: على الدراسات السابقة تعقيب
ما بين الكبير والصغير وعددهم  العينة المستادفةالسابقة فى إمتيار الدراسات تنوعت  .0

الطال  )الدراسات عجى عينة طجبة ال امعة دراستان ولكن اتفقت كثير من هذا 
 .وعددهم ممس دراسات( المراهقين

والذكور فى متغير  متوسطي در ات اإلناثأتفقت أغج  الدراسات عجى و ود فروق بين  .8
الحس الفكاهى ، بينما هنا  دراسة بينت عدم و ود فروق بين الذكور واإلناث فى الحس 

 .الدعابى
اهة فمنام استمدم مقياس الحس الفكاهى ، وهنا  باحث تنوع إستمدم الباحثون لجفك .3

إستمدم مقياس الحس الفكاهى فى إطار الم تمع المصرى ، وأمرون إستمدموا مقياس 
، هنا  باحث إستمدم الفكاهة  استمدامات الدعابةاستمبار حسن الدعابة ، وأمر إستمدم 

 .(1110 ،ية احمدإعداد بدر ) الحس الفكاهى مقياس ، وأمر أستمدم .ك ستراتي ية
تنوعت نتائج الدراسات فى توضيح أهمية الحس الفكاهى حيث بينت دراسات أن لجحس  .4

، هنا  دراسات أوضحت تأثير فى التحصيل الدراسى لدى الطجبة الفكاهى دورا  هاما  
الحس الفكاهى عجى مستوى الغض  والتفاول لدى األفراد، وأوضحت دراسات و ود 

 .بة تحسين الذات والدعابة العدوانيةادع عالقة بين الم ل وكل من
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هنا  بع  الدراسات ل أت الى وصف الحس الفكاهى، واغفجت اهمية المتغيرات  .5
الديمو رافية التى تبيد من قدرة الباحث عجى وصف المفاوم ورسم عالقاته الشائكة 

 .بغيرا
 :دراسات تناولت مفهوع الثبات االنفعالى: المحور الثانى 

التنى أ رينت فنى السنعودية فاندفت النى الكشنف عنن االعنرا   (0221)العدامرى،سدليمان  دراسة
السيكوسوماتية وعالقتاا باالتبان لدى عينة من المراهقين، كما هدفت الى الكشف عن الفروق فى 

مكانيننة التنبننو بنناالتبان االنفعننالى ( 121)وتكونننت عينننة الدراسننة مننن . مسننتوى االتننبان االنفعننالى، وا 
 نقنن وأياننرت نتائ اننا و ننود عالقننة ارتباطيننة اي ابيننة ذات داللننة احصننائية بننين  طالبننا  وطالبننة،

الماصة بال ااب العصبى، وو ود عالقة ارتباطية اي ابية ذات داللة  واألعرا  االنفعالياالتبان 
احصائية مع االعرا  السيكوسوماتية الماصة باالمرا  الممتجفة، كما بينت النتائج أن مسنتوى 

فعنننالى لننندى أفنننراد عيننننة الدراسنننة كنننان منمفضنننا ، وأشنننارت النننى امكانينننة التنبنننو بننناالتبان االتنننبان االن
 .االنفعالى من مالل االعرا  السيكوسوماتية الماصة باالمرا  الممتجفة

النى تحديند االثنار المترتبنة لالسنترماء  فى اينران هندفت( Janbozorgi, et al, 2009)دراسة 
طالبننا  شمصننوا باضننطرابات القجننق، تننم ( 02)نننة الدراسننة مننن تكونننت عي. عجننى االتننبان االنفعننالى

وأياننرت .  جسننة مننن قبننل التثقيننف النفسننى، كمننا تننم تننوبيعام عجننى م مننوعتين( 12)تعريضننام ل
 نتننائج الدراسننة و ننود انمفننا  فننى مسننتوى االتننبان االنفعننالى لنندى طجبننة الننذين لننديام مسننتوى قجننق

و نود أثنر دال  ىمرتفع، باالضافة الى اصابتام باالنطواء والموف والتوتر، كما أشارت النتائج الن
احصننائيا  لالسننترماء فننى االتننبان االنفعننالى، وبينننت أن مسننتوى االتننبان االنفعننالى لنندى أفننراد عينننة 

 .الدراسة كان بدر ة منمفضة
يكينة هندفت النى تندري  الطجبنة عجنى بدراسنة فنى الوالينات المتحندة االمر  (Henley, 2010)قنام 

تكوننت عيننة الدراسنة . الثبات واالتبان االنفعالى من مالل أسنجو  ضنبط النذات واكتسنا  مااراتنه
وأياننرت نتائ اننا أن دافعيننة الطجبننة نحننو اكتسننا  ماننارات ضننبط الننذات . طالبننا  وطالبننة( 07)مننن 

ت ضنبط النذات يصنبحون أكثنر قندرة كانت قوية، كما بينت النتائج أن الطجبنة عنند امنتالكام مانارا
عجننى التعامننل مننع االمننرين، كمننا أن المشننكالت المتصننجة بالسننجو  أمننذت بننالترا ع، واشننار الطجبننة 

 .الى أنام شعروا بثقة النفس بعد امتالكام هذا الماارات
–هننندفت هنننذا الدراسنننة النننى الكشنننف عنننن العالقنننة بنننين المسنننايرة  (0260أحدددالع سدددمور، )دراسنننة 

وكيدية واالتبان االنفعالى لدى طجبة الصف الحنادى عشنر فنى ضنوء بعن  المتغينرات المغايرة والت
، حيث تكونت عيننة (المنطقة التعجيمية -المستوى الدراسى -الترتي  الوالدى -التمص  -النوع)

طالبنننة منننن الطجبنننة المجتحقنننين فنننى ( 221)طالبنننا  ومننننام ( 232)فنننردا  مننننام ( 202)الدراسنننة منننن 
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 -مقيناس المسنايرة) واسنتمدمت الباحثنة. التابعة لمديرتى شمال غبة وغر  غبةالمدارس الحكومية 
 :الباحثة، وأيارت النتائج اددإعمن ( المغايرة ، مقياس التوكيدية، مقياس االتبان االنفعالى

المغننايرة، بننين مرتفعننى  -مسننتوى المسننايرةمتوسننط در ننات احصننائية فننى  ةو ننود فننروق ذات داللنن
وو ننود فننروق .نمفضننى االتننبان االنفعننالى لصننالح مرتفعننى االتننبان االنفعننالىاالتننبان االنفعننالى وم

 .، وعدم و ود فروق ذات داللة احصائية تر ع لجمستوى الدراسىاإلناثلصالح  لجنوعتعبى 
هنننندفت هنننذا الدراسننننة النننى الكشننننف عننننن العالقنننة بننننين اسننننتمدام  (0263منددددى سددددليمان، )دراسنننة 

ة اال تماعيننة، وأثننر بعنن  المتغيننرات عجننى اسننتمدام االنترنننت االنترنننت واالتننبان االنفعننالى والكفنناء
مشار  من ( 133)وضمت العينة . والمرحجة التعجيمية وعدد ساعات استمدام االنترنت النوعمثل 

وصننفى االرتبنناطى طننال  التعجننيم الثننانوى والفنننى والتعجننيم ال ننامعى، واسننتعانت الباحثننة بننالمناج ال
، ومقيناس االسنتمدام الُمشنكل (اعنداد الباحثنة)بياننات شمصنية  دوات اسنتمارةالمقنارن، وضنمت األ

، ومقياس االتبان االنفعالى (اعداد الباحثة)، ومقياس الكفاءة اال تماعية (اد الباحثةداع)لالنترنت 
وأسننفرت النتننائج عننن و ننود عالقننة ارتباطيننة سننالبة ذات (. 2313محمنند كمننال حمنندان، : ادداعنن)

االنترنننت واالتننبان االنفعننالى، وو ننود عالقننة ارتباطيننة بننين الكفنناءة داللننة احصننائية بننين اسننتمدام 
 . اال تماعية واالتبان االنفعالى

دراسننة فننى الاننند هنندفت الننى الكشننف عننن مسننتوى الثبننات االنفعننالى  (Kumar, 2013)وأ ننرى 
وعالقتنننه بالمسنننتوى اال تمننناعى واالقتصنننادى لننندى الطجبنننة النننذين يدرسنننون فنننى المننندارس الثانوينننة 

تيننننارهم بالطريقننننة مطالنننن  وطالبننننة تننننم ا( 133)تكونننننت عينننننة الدراسننننة مننننن . وميننننة والماصننننةالحك
وأياننننرت نتائ اننننا عننننن عنننندم و ننننود فننننروق ذات داللننننة احصننننائية فننننى مسننننتوى الثبننننات . العشننننوائية

االنفعالى لدى الطال  الذين يدرسون فى المدارس الحكومية والماصة، وو نود فنروق فنى المعندل 
ى واالقتصنننادى لننندى الطنننال  تبعنننا  لجثبنننات االنفعنننالى النننذى يمتنننابون بنننه، العنننام لجوضنننع اال تمننناع

 .وبينت النتائج أن مستوى الثبات االنفعالى لدى أفراد عينة الدراسة كان متوسطا  
التنى ُأ رينت فنى رومانينا فاندفت النى الكشنف عنن  (Nicoleta and Vitalia, 2013)دراسنة 

فنى الثبنات االنفعنالى، كمنا هندفت النى الكشنف عنن  تأثير برنامج تندريبى لتنمينة سنمات الشمصنية
وتكوننت عيننة . طرق تنمية سمات الشمصية التى من شنأناا تعبينب الثبنات االنفعنالى لندى الطجبنة

طنننال  منننن طجبنننة ال امعنننة منننن تمصننن  عجنننم الننننفس تراوحنننت أعمنننارهم بنننين ( 13)الدراسنننة منننن 
ية، وأيانرت نتائ انا و نود اثنر عاما ، الذين شناركوا فنى برننامج تنمينة سنمات الشمصن( 23-21)

اي ابى دال احصائيا  لبرنامج تنمية سمات الشمصية عجنى الطنال  بشنكل يسنمح بمجنق االنسن ام 
والتفاعننل والتكامننل سننواء عجننى مسننتوى االفننراد أو فيمننا بينننام، ممننا يننودى الننى رفننع مسننتوى الثبننات 

 .االنفعالى لديام
 :   ما يجي السابقة و د الباحث اتلدراسا باستقراء: على الدراسات السابقة تعقيب
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إذ شمجت كجاا الطال  والطالبات  العينة المستادفةالسابقة فى إمتيار الدراسات إتفقت  .0
ولكناا إمتجف فى المراحل الدراسية منام إمتار المرحجة ال امعية ومنام امتار المرحجة 

 .الثانوية ومنام إمتار المرحجتين معا  
مقياس االتبان االنفعالى اس االتبان االنفعالى ومنام إستمدم إستمدم أغج  الباحثين مقي .8

 .(2313محمد كمال حمدان، : ادداع)من 
و نود انمفنا  فنى مسنتوى االتنبان تنوعت نتائج الدراسنات هننا  بعن  إحندى الدراسنات  .3

امكانينة التنبنو بناالتبان ، أثبتت أمرى  االنفعالى لدى طجبة الذين لديام مستوى قجق مرتفع
وو ننود ،كمننا بينننت دراسننة أمننرى  الى مننن مننالل االعننرا  السيكوسننوماتية الماصننةاالنفعنن

 .عالقة ارتباطية بين الكفاءة اال تماعية واالتبان االنفعالى
كمنننا تبنننين أن  لجبنننرامج االرشنننادية دور فنننى تنمينننة سنننمات الشمصنننية بشنننكل يسنننمح بمجنننق  .4

 .لجمراهقيناالنس ام والتفاعل مما يودى الى رفع مستوى الثبات االنفعالى 
وقننند اتفنننق البحنننث الحنننالى منننع بعننن  الدراسنننات السنننابقة فنننى إمتينننار العيننننة منننن طنننال  وطالبنننات 

 ( مرحجة المراهقة)ال امعة 
 فرو  الدراسة

 .من المراهقين الدراسة عينة أفراد تو د عالقة بين الحس الفكاهى والثبات االنفعالى لدى -1
ن فنننى الثبنننات االنفعنننالى را عنننة إلنننى تو ننند فنننروق بنننين أفنننراد عيننننة الدراسنننة منننن المنننراهقي -2

 .االمتالف فى النوع
تو نننند فننننروق بننننين أفننننراد عينننننة الدراسننننة مننننن المننننراهقين فننننى الحننننس الفكنننناهى را عننننة إلننننى  -0

 .االمتالف فى النوع
 

 :إجراءات الدراسة وأدواتها
مندى  لدراسنة المقنارن االرتبناطي الوصنفي المنناج عجى الباحث اعتمد :المستخدع المنهج .0

 .ومدى الفروق بين ال نسين فى كال منام  الحس الفكاهى والثبات االنفعالىن العالقة بي

 : البحث حدود .2
المعاند العنالي لجعجنوم فني  طنال  وطالبنات منن المنراهقين عجنى الحنالي البحنث يقتصنر

 (.م2317)العام  في ، والمس التاإلدارية والت ارة المار ية
-11)تراوحنت أعمنارهم مننابين  بننة طالن  وطال( 033)تكونننت العيننة منن : عيندة البحدث .3

فدى ، ممدن يدرسدون نصفام ذكور والنصف االمنر انناث. وذل  من مرحجة ال امعة( 11
 المعهد العالي للعلوع اإلدارية والتجارا الخارجية

 :أدوات البحث .4
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 (:اعداد الباحث)مقياس الحس الفكاهى  -
 (:اعداد الباحث)مقياس الثبات االنفعالى  -
اعتمنند الباحننث عننند اعننداد المقينناس عجننى نتننائج الدراسننات السننابقة : كدداهىمقيدداس الحددس الف: أوالً 

-Askildson, 2005, 45)بشنأن اسنتمدام الفكاهنة وعجنى مقيناس الفكاهنه المعتمند عجنى الجغنه 
أحمنننند  ننننونى، ) ، و مقينننناس حننننس الدعابننننة(2311نبيجننننة شننننرا ،)ومقينننناس الفكاهننننه التربويننننة( 60

ومقينناس حننس الفكاهننه ( Martin, et al 2003)و اسننتمبار اسننتمدامات الدعابننة ( 2311
ن حيث ضم ، وتم صياغة م موعة من االسئجة تناس  المراهقي( 2313ايمان شاهين، )لجراشدين 
الضنننح  ، موا انننة المواقنننف الضننناغطة ، )جنننى ممنننس أبعننناد وهنننى بنننندا  توبعنننت ع( 00)المقيننناس 

المحنور األول :  ن البنود وهى ولكل محور م موعة م (ح الفكاهه الجفيية ، انتاا الفكاهه ، المر 
، ( بنود 1)، المحور الثالث يتكون من( بنود  1)، المحور الثانى يتكون من ( بنود 1)يتكون من 

 (.بنود 1)، المحور المامس يتكون من ( بنود 7)المحور الرابع يتكون من 
 – 0) بندر ات" را  ، نناد ، دائمنا  ، أحياننا  "  حينث المقيناس بطريقنة التندرا الثالثنى  تصحيح وتم
 .بنودلج الترتي  عجى( 1 – 2

 :الشروط السيكومترية حساب
 :وذل  بتعيين الصدق والثبات له كما يأتى  مقياستم تقنين ال

 :  مقياسصد  ال: أواًل 
 ( :صد  المحكمين ) الصد  الظاهرى . 6

داء أرائام محكم وذل  إلب( 11)فى صورته األولية عجى المحكمين وعددهم  المقياستم عر  
 : فيما يجى 

 .الذ  وردت ضمنه أو عدم انتمائاا  محورلج لمقياستحديد انتماء كل بند من بنود ا .أ 
 .صالحية البنود لقياس ما وضع من أ جه  .  
 . مقياسشمولية ال .ا 
 .لتوضيح المحور الذى يتضمناا  بنودكفاية عدد ال .د 
مكانية تعديل صياغة أو ح .ه  ذف أو إضافة بنود وضوح صياغة كل بند ألفراد العينة وا 

 .أكثر قدرة عجى تحقيق الغر  الذ  وضع من أ جه  المقياس ديدة ليصبح 
% 13)الباحثنننة عجنننى البننننود التننني حصنننجت عجنننى نسنننبة اتفننناق  ابقنننتوفنننى ضنننوء اتفننناق المحكمنننين 

ل بعن  التعنديالت عجيانا ادمنا  و منن عندد المحكمنين ، وتنم إعنادة صنياغة بعن  العبنارات ( فأكثر
 .ات المحكمين بناءا  عجي مالحي
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  ( :اإلتسا  الداخلى ) الصد  البنائى-  

المتبنننار مننندى تماسننن   Internal Consistencyوالصننندق البننننائي يقننناس باإلتسننناق الننندامجي 
 .ال ديدة  مقاييسوهى تعد كافية لجتأكد من صدق ال. مفرداته

 03)ية وعددها عجى مفردات العينة االستطالع بحسا  االتساق الدامجى لجمقياس وقد قام الباحث
 . طال  وطالبة( 

درجات ك  عبارا والدرجة الكلية لمقياس الحس  يوضح معامالت ارتباط التواف  بين( 6)جدو  
 الفكاهى للمراهقين

 العبارة
 معامل

 االرتباط
 العبارة الداللة

 معامل

 االرتباط
 الداللة

1 363.3** 36333 11 36.11** 36333 

2 36040** 36333 11 36.31** 36333 

3 360.3** 36333 23 364.0** 36333 

4 36021** 36333 21 36010** 36333 

0 36043** 36333 22 36410** 36333 

. 360.0** 36333 23 36441** 36333 

0 36421** 36333 24 36031** 36333 

1 3621.* 36311 20 36431** 36333 

1 36411** 36333 2. 36004** 36333 

13 36002** 36333 20 364.1** 36333 

11 36011** 36333 21 36.31** 36333 

12 36432** 36333 21 36013** 36333 

13 36014** 36333 33 360.4** 36333 

14 363..** 36333 31 36234* 36320 

10 36313** 36331 32 36112* 3634. 

1. 36310** 36333 33 36224* 36314 

10 36323** 36333  

 (2022)دا  إحصائيا عند مستوى (              * 2026)دا  إحصائيا عند مستوى **           
أن  ميع قنيم معنامالت االرتبناط تشنير إلنى داللتانا اإلحصنائية عنند  (1)رقم  ويالحي من ال دول

متماسننكة ، ممننا ينندل عجننى الت ننانس  مقينناسوهننذا يعنننى أن عبننارات ال( 3.30)، ( 3.31)مسننتوى 
 .س الحس الفكاهى لجمراهقينمقياالدامجي ل
يوضح معام  اإلرتباط بين درجة ك  عبارا والدرجة الكلية للمحور ال ى تنتمى إليه ( 0)جدو  

 العبارا

 العبارة
 معامل

 االرتباط
 العبارة الداللة

 معامل

 االرتباط
 الداللة

 36333 **36404 3 المحور األول
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1 36200** 36332 4 36.21** 36333 

2 360.0** 36333 0 36044** 36333 

3 36.11** 36333 . 364.0** 36333 

 المحور الرابع  36333 **36.11 4

0 36031** 36333 1 36310** 36333 

. 36.14** 36333 2 3631.** 36333 

 36331 **.3633 3 المحور الثانى

1 36214** 36332 4 36313** 36333 

2 36211** 36331 0 36321** 36333 

3 36031** 36333 . 362.1** 36333 

4 3601.** 36333 0 36001** 36333 

 المحور الخامس  36333 **36000 0

. 36424** 36333 1 36.03** 36333 

0 3603.** 36333 2 36.11** 36333 

1 36030** 36333 3 36011** 36333 

 36333 **36310 4 المحور الثالث 

1 36201** 36334 0 36021** 36333 

2 36043** 36333 . 36331** 36333 

 (                             2026)دا  إحصائيا عند مستوى **   
من ( 3.31)أن  ميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى  (2)رقم ويالحي من ال دول 

النننذ  متماسنننكة ، وتنتمننني كنننل عبنننارة إلنننى المحنننور  بنننارات المقيننناسالثقنننة ، وهنننذا يشنننير إلنننى أن ع
 .يتضمناا

 مقياس الحس الفكاهى للمراهقين عالقة المحاور ببعضها وبالدرجة الكلية ل(  3)جدو  

 المحاور
مواجهة المواقف 

 الضاغطة

الفكاهه 

 اللفظية
 المرح انتاج الفكاهه

المقياس 

 ككل

 **36012 **36404 **36112 **364.1 **36031 الضحك

 **36010 **36434 **36411 **364.1  مواجهة المواقف الضاغطة

 **36.13 **.3641 **364.1   الفكاهه اللفظية

 **36001 **36411    انتاج الفكاهه

 **36020     المرح 

 (2026)دا  إحصائيا عند مستوى  **
 مينع معننامالت االرتبناط سنواء بنين المحنناور منع بعضناا النبع  ، بننين  (0)رقنم  ال ندوليوضنح 

، حيننث تبننين أناننا كجاننا تتمتننع بدر ننة عاليننة مننن االرتبنناط النندال  ينناسجمقالمحنناور والدر ننة الكجيننة ل
، ممنننا يننندل عجنننى أن هنننذا المحننناور ذات داللنننة ( 3.30)،  (3.31)إحصنننائيا  عنننند مسنننتوى داللنننة 

، وهنذا يوكند إتسناق محتنوى المحناور منع الدر نة الكجينة مقيناس ببعضاا البع  وبالدر نة الكجينة لج
 . جمقياسل
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عادا التطبي   كرونباخ  معام  ألفا: ثانيًا   : وا 
 (  6)جدو  

عادا التطبي   عام  الثبات ألفا كرونباخميوضح   مقياس الحس الفكاهى للمراهقين  لمحاوروا 
 إعادة التطبيق  قيمة معامل الثبات المقياس محاور

 36110 36003 الضحك 

 36131 36103 مواجهة المواقف الضاغطة

 360.1 36131 الفكاهه اللفظية

 36.03 36131 نتاج الفكاهها

 36122 36001 المرح 

 36140 36141 المقياس ككل

الضح  ، موا اة المواقف ) ممسال مقياسوفي ضوء نتائج معامالت الثبات لمحاور ال
الموضحة بال دول السابق، لم يتم حذف  (الضاغطة ، الفكاهه الجفيية ، انتاا الفكاهه ، المرح 

حيث كانت معامالت الثبات مرتفعة في كل المحاور، وتراوحت ، المحاور،  هذا أ  محور من
 . مرتفع الكجي مقياسأن معامل ثبات ال( 2)كما يتضح من ال دول رقم 

اعتمند الباحنث عنند اعنداد المقيناس عجنى نتنائج الدراسنات السنابقة : الثبات االنفعالىمقياس : ثانياً 
لتى تمنت  بالثبنات االنفعنالى، وتنم صنياغة بشأن الثبات االنفعالى وعجى م موعة من المقاييس ا

أبعنناد  ثننالثبننندا  توبعننت عجننى ( 03)حيننث ضننم المقينناس  م موعننة مننن االسننئجة تناسنن  المننراهقين
المحنور :  ولكنل محنور م موعنة منن البننود وهنى  (ضبط الذات ، المرونة ، الوعى بالنذات)وهى 

، المحننور الثالننث يتكننون ( نننود ب 13)، المحننور الثننانى يتكننون مننن ( بنننود 13)األول يتكننون مننن 
 .(بنود 13)من
 – 0) بندر ات" ، ننادرا   ، دائمنا  ، أحياننا  "  حينث المقيناس بطريقنة التندرا الثالثنى  تصحيح وتم
 .بنودلج الترتي  عجى( 1 – 2

 :الشروط السيكومترية حساب
 :وذل  بتعيين الصدق والثبات له كما يأتى  مقياستم تقنين ال

 :  ياسمقصد  ال: أواًل 
 ( :صد  المحكمين ) الصد  الظاهرى . 6

محكم وذل  إلبداء أرائام ( 11)فى صورته األولية عجى المحكمين وعددهم  المقياستم عر  
 : فيما يجى 

 .الذ  وردت ضمنه أو عدم انتمائاا  محورلج لمقياستحديد انتماء كل بند من بنود ا .و 
 .صالحية البنود لقياس ما وضع من أ جه  .ب 
 . مقياسالشمولية  .ح 
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 .لتوضيح المحور الذى يتضمناا  بنودكفاية عدد ال .ط 
مكانية تعديل صياغة أو حذف أو إضافة بنود  .   وضوح صياغة كل بند ألفراد العينة وا 

 .أكثر قدرة عجى تحقيق الغر  الذ  وضع من أ جه  المقياس ديدة ليصبح 
( فأكثر% 13)فاق بة اتعجى البنود التي حصجت عجى نس لمحكمين ابق الباحثوفى ضوء اتفاق ا
وأدمل بعن  التعنديالت عجيانا بنناءا  عجني ، وتم إعادة صياغة بع  العبارات من عدد المحكمين

 .مالحيات المحكمين 
  ( :اإلتسا  الداخلى ) الصد  البنائى-  

المتبنننار مننندى تماسننن   Internal Consistencyوالصننندق البننننائي يقننناس باإلتسننناق الننندامجي 
 .ال ديدة  مقاييسفية لجتأكد من صدق الوهى تعد كا. مفرداته

 03)عجى مفردات العينة االستطالعية وعددها  بحسا  االتساق الدامجى لجمقياس وقد قام الباحث
 . طال  وطالبة( 

الثبات درجات ك  عبارا والدرجة الكلية لمقياس  يوضح معامالت ارتباط التواف  بين( 2)جدو  
 االنفعالى 

 العبارة
 معامل

 طاالرتبا
 العبارة الداللة

 معامل

 االرتباط
 الداللة

1 36431** 36333 1. 36011** 36333 

2 36432** 36333 10 36130** 36333 

3 3620.** 36330 11 36.11** 36333 

4 36241** 36331 11 36001** 36333 

0 36330** 36331 23 36022** 36333 

. 36320** 36333 21 30.2** 36333 

0 36113* 3633. 22 36031** 36333 

1 36201** 36332 23 36.11** 36333 

1 363.4** 36333 24 36103** 36333 

13 362.3** 36334 20 36031** 36333 

11 36031** 36333 2. 36.2.** 36333 

12 36.11** 36333 20 36.42** 36333 

13 36411** 36333 21 36.33** 36333 

14 36111** 36333 21 36023** 36333 

10 36.01** 36333 33 36034** 36333 

 (2022)دا  إحصائيا عند مستوى *          (            2026)دا  إحصائيا عند مستوى **  
أن  ميع قنيم معنامالت االرتبناط تشنير إلنى داللتانا اإلحصنائية عنند  (0)رقم  ويالحي من ال دول

متماسننكة ، ممننا ينندل عجننى الت ننانس  مقينناسلوهننذا يعنننى أن عبننارات ا( 3.30)، ( 3.31)مسننتوى 
 .الثبات االنفعالىمقياس الدامجي ل



 85 

يوضح معام  اإلرتباط بين درجة ك  عبارا والدرجة الكلية للمحور ال ى تنتمى إليه ( 1)جدو  
 العبارا

 العبارة
 معامل

 االرتباط
 العبارة الداللة

 معامل

 االرتباط
 الداللة

 36333 **36041 . المحور األول

1 36431** 36333 0 36.0.** 36333 

2 36431** 36333 1 36011** 36333 

3 36211** 36332 1 36.01** 36333 

0 36320** 36333 13 36031** 36333 

 المحور الثالث  36333 **36413 4

. 36321** 36333 1 36200** 36333 

0 36331** 36333 2 36313** 36331 

1 36421** 36333 3 362.4** 36334 

1 36432** 36333 4 36301** 36333 

13 36232* 36311 0 36310** 36333 

 36333 **.3631 . المحور الثانى 

1 3042** 36333 0 36443** 36333 

2 36.31** 36333 1 36433** 36333 

3 36011** 36333 1 36431** 36333 

4 36103** 36333 13 36211** 36331 

0 36011** 36333  

 (                             2026)دا  إحصائيا عند مستوى **   
من ( 3.31)أن  ميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ( 1)رقم ويالحي من ال دول 

متماسنننكة ، وتنتمننني كنننل عبنننارة إلنننى المحنننور النننذ   بنننارات المقيننناسالثقنننة ، وهنننذا يشنننير إلنننى أن ع
 .يتضمناا

 حاور ببعضها وبالدرجة الكلية لمقياس الحس الفكاهى للمراهقين عالقة الم(  1)جدو  
 المقياس ككل الوعى بالذات  المرونة  المحاور

 **.3600 **.3632 **36331 ضبط الذات 

 **36011 **36203  المرونة 

 **36020   الوعى بالذات 

 (2026)دا  إحصائيا عند مستوى  **
االرتبناط سنواء بنين المحنناور منع بعضناا النبع  ، بننين  مينع معننامالت  (7)رقنم يوضنح ال ندول 

، حيننث تبننين أناننا كجاننا تتمتننع بدر ننة عاليننة مننن االرتبنناط النندال  جمقينناسالمحنناور والدر ننة الكجيننة ل
، ممنننا يننندل عجنننى أن هنننذا المحننناور ذات داللنننة ( 3.30)،  (3.31)إحصنننائيا  عنننند مسنننتوى داللنننة 
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المحناور منع الدر نة الكجينة  ذا يوكند إتسناق محتنوىببعضاا البع  وبالدر نة الكجينة لجمقيناس ، وهن
 . الثبات االنفعالى  لمقياس
 : معام  ألفا كرونباخ : ثانيًا 

 الثبات اإلنفعالى مقياس  عام  الثبات ألفا كرونباخ لمحاورميوضح (  5)جدو  
 معامل التجزئة النصفية قيمة معامل الثبات المقياس محاور

 36130 36131 ضبط الذات

 360.0 36000 رونةالم

 36102 36021 الوعى بالذات

 36111 36110 المقياس ككل

ضبط الذات ، المرونة ، الوعى ) ثالثال مقياسوفي ضوء نتائج معامالت الثبات لمحاور ال
المحاور، حيث كانت  هذا الموضحة بال دول السابق، لم يتم حذف أ  محور من (بالذات

أن معامل ثبات ( 1)حاور، كما يتضح من ال دول رقم معامالت الثبات مرتفعة في كل الم
 .مرتفع الكجي مقياسال

 :نتائج البحث
 : فروض البحث 

 :األول  فرضال

عينددة أفددراد بددين الحددس الفكدداهى والثبددات االنفعددالى لدددى  إحصددائية توجددد عالقددة  ات داللددة .6
 ؟ من المراهقينالدراسة 

 : ى بالتال التالى قاع الباحث تحق  من صحة الفر ولل
الضننح  ، موا اننة )ن الحننس الفكنناهى حسننا  معامننل اإلرتبنناط لجتعننرف عجننى منندى قننوة العالقننة بنني

ضنبط النذات ، )والثبنات االنفعنالى  (المواقف الضاغطة ، الفكاهه الجفيية ، انتاا الفكاهه ، المرح
 . لدى أفراد عينة الدراسة من المراهقين( المرونة ، الوعى بالذات

 ( 4)جدو  
 لدى المراهقين  الثبات االنفعالي بأبعادهالحس الفكاهي بأبعاده و بين الرتباط ا تمعامال

 المقياس ككل الوعى بالذات  المرونة  ضبط الذات  المحاور

 **36032 **36.43 **36433 **36413 الضحك

 **.3612 **36111 **.3603 **36014 مواجهة المواقف الضاغطة

 **36003 **36.10 **.3640 **36020 الفكاهه اللفظية

 **36121 **361.1 **36001 **36011 انتاج الفكاهه

 **361.0 **36110 **36011 **36132 المرح 

 **36011 **..361 **36.11 **.3604 المقياس ككل 

          (            2026)دا  إحصائيا عند مستوى ** 
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بنننين ( 3.31)مسنننتوى داللنننة  ذات داللننة إحصنننائية عنننند مو بنننة طردينننةإرتباطينننة تو نند عالقنننة  .1
الضح  ، موا اة المواقف الضاغطة ، الفكاهنه الجفيينة ، )أبعاد الحس الفكاهى المتمثجه فى 

ضبط الذات ، المرونة ، الوعى )وأبعاد الثبات االنفعالى المتمثجة فى  (انتاا الفكاهه ، المرح 
ة المواقنف الضناغطة ، الضنح  ، موا ان)ه كجما بادت أبعناد الحنس الفكناهى ، أى أن (بالذات

ضننبط الننذات ، )كجمننا بادت أبعنناد الثبننات االنفعننالى( الفكاهننه الجفييننة ، انتنناا الفكاهننه ، المننرح 
 .لدى أفراد عينة الدراسة من المراهقين والعكس  (المرونة ، الوعى بالذات

بنننين ( 3.31)ذات داللننة إحصنننائية عنننند مسنننتوى داللنننة  مو بنننة طردينننةإرتباطينننة تو نند عالقنننة  .2
، أى أنه كجما باد الحس الفكاهى كجما باد الثبنات  س الفكاهى ككل والثبات االنفعالى ككلالح

 .االنفعالى لدى أفراد عينة الدراسة من المراهقين والعكس
 :نتائج ه ه الدراسة ما اتفقتوقد 
و ننود اثننر اي ننابى دال حيننث أشننارت إلننى ( Nicoleta and Vitalia, 2013)دراسننة  .1

نمية سمات الشمصية عجى الطال  بشكل يسمح بمجق االنس ام والتفاعنل احصائيا  لبرنامج ت
والتكامل سواء عجى مستوى االفراد أو فيما بينام، مما يودى الى رفع مستوى الثبات االنفعالى 

 .لديام
متوسنطى فنروق دالنة احصنائيا بنين حينث أشنارت إلنى و نود ( 0220) الناب دة فتحدىودراسة  .2

 .ل وسمة الغض و ومنمفضى الحس الفكاهى فى التفا مرتفعى الحس الفكاهىدر ات 
و ننننود ارتباطننننات إي ابيننننة دالننننة مننننع دعابننننة حيننننث أوضننننحت ( Vitulli,W,2005)ودراسننننة  .0

 .االستمفاف بالذات
 : فرض الثانىال

راجعدة إلدى االخدتالف  الحس الفكاهىتوجد فرو  بين أفراد عينة الدراسة من المراهقين فى  .0
 ؟فى النوع 

 : لفر  التالى قاع الباحث بالتالى وللتحق  من صحة ا
وذلن   Independent Samples T-Testفى حالة عينتين مسنتقجتين ( ت)إستمدام إمتبار  .1

 مراهقينأفراد عينة الدراسة من العجى إست ابات  النوعلجتعرف عجى مدى تأثير االمتالف فى 
 .فى الحس الفكاهى

 .من الذكور واالناثلكل حسا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .2
 
 

تعزي التى مقياس الحس الفكاهى  علي المراهقين متوسطات درجاتبين يوضح الفرو  ( 62)جدو  
  النوع إلي



 82 

 العينة مصدر التباين المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

(T  ) 

درجات 

 الحرية
 الداللة

مستوى 

 الداللة

 الضحك
 26310 116440 103 اإلناث

-126111 211 36333 
دالة عند 

 16010 146343 103 الذكور (3631)

مواجهة المواقف 

 الضاغطة

 26420 106.30 103 اإلناث
-136414 211 36333 

دالة عند 

 16134 116213 103 الذكور (3631)

 الفكاهة اللفظية
 16031 136113 103 اإلناث

-13610. 211 36333 
دالة عند 

 16021 126133 103 لذكورا (3631)

 إنتاج الفكاهة
 26121 136043 103 اإلناث

-106101 211 36333 
دالة عند 

 16101 106323 103 الذكور (3631)

 المرح
 16.13 116320 103 اإلناث

-136410 211 36333 
دالة عند 

 .1601 1360.3 103 الذكور (3631)

 المقياس ككل
 06123 26033. 103 اإلناث

-216233 211 36333 
دالة عند 

 062.4 0.6233 103 الذكور (3631)

 

 :  يتضح( 13)الجدول  من

  أن قيمننة(T= ) -12.111  مسننتوى المعنويننة مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 
بنننننين  (3.31)تو ننننند فنننننروق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة  " وبالتننننالى (3.31)

را عننننة إلننننى  فننننى مسننننتوى الضننننح  ة الدراسننننة مننننن الطننننال  المننننراهقينعيننننن اسننننت ابات أفننننراد
عجنننى  الننننوعالمنننتالف  و ننند تننناثير معننننوىي، وبالتنننالى  الننننوع لصنننالح النننذكوراالمنننتالف فنننى 

 .مستوى الضح  لدى الطال  المراهقين لصالح الذكور
  أن قيمننة(T= ) -13.212  مسننتوى المعنويننة مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 

بنننننين  (3.31)تو ننننند فنننننروق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة  " وبالتننننالى (3.31)
 ة الدراسة من الطال  المراهقين فى مسنتوى موا انة المواقنف الضناغطهاست ابات أفراد عين

الننوع المنتالف  و د تناثير معننوىي، وبالتالى  النوع لصالح الذكوررا عة إلى االمتالف فى 
 .مواقف الضاغطة لدى الطال  المراهقين لصالح الذكورمستوى موا اة العجى 

  أن قيمننة(T= ) -13.171  مسننتوى المعنويننة مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 
بنننننين  (3.31)تو ننننند فنننننروق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة  " وبالتننننالى (3.31)

را عنة إلنى كاهنة الجفيينة ة الدراسة من الطنال  المنراهقين فنى مسنتوى الفاست ابات أفراد عين
عجنننى الننننوع المنننتالف  و ننند تننناثير معننننوىي، وبالتنننالى  الننننوع لصنننالح النننذكوراالمنننتالف فنننى 

 .مستوى الفكاهة الجفيية لدى الطال  المراهقين لصالح الذكور
  أن قيمننة(T= ) -10.101  مسننتوى المعنويننة مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 

بنننننين  (3.31)وق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة تو ننننند فنننننر  " وبالتننننالى (3.31)
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را عننة إلننى  إنتنناا الفكاهننةة الدراسننة مننن الطننال  المننراهقين فننى مسننتوى اسننت ابات أفننراد عيننن
عجنننى الننننوع المنننتالف  و ننند تننناثير معننننوىي، وبالتنننالى  الننننوع لصنننالح النننذكوراالمنننتالف فنننى 

 .كورالفكاهة لدى الطال  المراهقين لصالح الذإنتاا مستوى 
  أن قيمننة(T= ) -10.217  مسننتوى المعنويننة مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 

بنننننين  (3.31)تو ننننند فنننننروق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة  " وبالتننننالى (3.31)
را عنة إلنى االمنتالف ة الدراسة من الطال  المراهقين فى مستوى المنرح است ابات أفراد عين

مسننتوى المننرح عجننى الننوع المننتالف  و نند تناثير معنننوىي، وبالتننالى  النننوع لصننالح النذكورفنى 
 .لدى الطال  المراهقين لصالح الذكور

  أن قيمننة(T= ) -21.200  مسننتوى المعنويننة مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 
بنننننين  (3.31)تو ننننند فنننننروق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة  " وبالتننننالى (3.31)

را عنة إلنى ة الدراسنة منن الطنال  المنراهقين فنى مسنتوى الحنس الفكناهى يناست ابات أفراد ع
عجنننى الننننوع المنننتالف  و ننند تننناثير معننننوىي، وبالتنننالى  الننننوع لصنننالح النننذكوراالمنننتالف فنننى 

 .مستوى الحس الفكاهى لدى الطال  المراهقين لصالح الذكور
 :من  الدراسات التى أتفقت ما الدراسة الحالية

و ننود فننروق ذات داللننة احصننائية بننين حيننث أشننارت إلننى ( 0226لجددواد ، حنددان عبددد ا) دراسددة
 .عجى مقياس الحس الدعابى وردر ات االناث والذكمتوسطي 
أن النذكور أكثنر اسنتمداما  حينث بيننت النتنائج  (Kazarian & Martin. R. 2004)دراسدة 

 .لجدعابة العدوانية ودعابة االستمفاف بالذات مقارنة مع االناث
بننين داللننة احصننائية عنندم و ننود فننروق ذات حيننث أشننارت النتننائج ( 0261أحمددد جددونى، )دراسددة 

 . متغير النوعلعجى مقياس حس الدعابة وفق متوسطات الدر ات 
 :ومن الدراسات التى إختلفت ما الدراسة الحالية 

فنننروق  وهرينننة ذات داللنننة احصنننائية بنننين ال حينننث بيننننت أن( 0220الناب دددة فتحدددى ، )دراسدددة  
 .واالناث لصالح االناث فى متغير الحس الفكاهى الذكور
و ود فروق بين ال نسين فى االست ابة  حيث أوضحت النتائج( Azim, et al, 2005)دراسة 

 . العصبية لجفكاهه وذل  فى ات اا االناث
 : فرض الثالثال

 ؟النوع  تعزي إليالمراهقين فى الثبات االنفعالى  متوسطي درجاتتوجد فرو  بين  .3
 : حق  من صحة الفر  التالى قاع الباحث بالتالى وللت
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وذلن   Independent Samples T-Testفى حالة عينتين مسنتقجتين ( ت)إستمدام إمتبار  .1
 مراهقينأفراد عينة الدراسة من العجى إست ابات  النوعلجتعرف عجى مدى تأثير االمتالف فى 

 .ثباتام االنفعالى فى
 .من الذكور واالناثرافات المعيارية لكل حسا  المتوسطات الحسابية واالنح .2

تعزي التى  الثبات االنفعالىمقياس  عليالمراهقين  متوسطي درجاتبين يوضح الفرو  ( 66)جدو  
 النوع إلي 

 العينة مصدر التباين المحاور
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

(T  ) 

درجات 

 الحرية
 الداللة

مستوى 

 الداللة

 ضبط الذات
- ..262 1160.0 103 إلناثا

126301 
211 36333 

دالة عند 

 161.1 226.03 103 الذكور (3631)

 المرونة
- 26144 236313 103 اإلناث

136030 
211 36333 

دالة عند 

 26331 0..226 103 الذكور (3631)

 الوعي بالذات
- 26224 236043 103 اإلناث

116002 
211 36333 

دالة عند 

 16111 2360.3 103 الذكور (3631)

 المقياس ككل
- 46313 36010. 103 اإلناث

236230 
211 36333 

دالة عند 

 26130 16113. 103 الذكور (3631)

 

 :  يتضح( 11)الجدول  من

  أن قيمننة(T= ) -12.301  مسننتوى المعنويننة مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 
بنننننين  (3.31)ق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة تو ننننند فنننننرو  " وبالتننننالى (3.31)

را عننة إلننى  ضننبط الننذاتة الدراسننة مننن الطننال  المننراهقين فننى مسننتوى اسننت ابات أفننراد عيننن
عجنننى الننننوع المنننتالف  و ننند تننناثير معننننوىي، وبالتنننالى  الننننوع لصنننالح النننذكوراالمنننتالف فنننى 

 .لدى الطال  المراهقين لصالح الذكور ضبط الذاتمستوى 
 يمننة أن ق(T= ) -13.737  مسننتوى المعنويننة مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 

بنننننين  (3.31)تو ننننند فنننننروق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة  " وبالتننننالى (3.31)
را عننننة إلننننى  المرونننننةة الدراسننننة مننننن الطننننال  المننننراهقين فننننى مسننننتوى اسننننت ابات أفننننراد عيننننن

عجنننى الننننوع المنننتالف  و ننند تننناثير معننننوىيالى ، وبالتننن الننننوع لصنننالح النننذكوراالمنننتالف فنننى 
 .لدى الطال  المراهقين لصالح الذكور المرونةمستوى 

  أن قيمننة(T= ) -11.002  مسننتوى المعنويننة مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 
بنننننين  (3.31)تو ننننند فنننننروق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة  " وبالتننننالى (3.31)

را عننة إلننى  الننوعى بالننذاتلدراسننة مننن الطننال  المننراهقين فننى مسننتوى ة ااسننت ابات أفننراد عيننن
عجنننى الننننوع المنننتالف  و ننند تننناثير معننننوىي، وبالتنننالى  الننننوع لصنننالح النننذكوراالمنننتالف فنننى 

 .لدى الطال  المراهقين لصالح الذكور الوعى بالذاتمستوى 
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  أن قيمننة(T= ) -23.200  لمعنويننةمسننتوى ا مننن قننلوهننو أ( 3.333)ومسننتوى الداللننة هننو 
بنننننين  (3.31)تو ننننند فنننننروق ذات داللنننننة إحصننننائية عنننننند مسنننننتوى داللنننننة  " وبالتننننالى (3.31)

را عنة إلنى  الثبات اإلنفعنالىة الدراسة من الطال  المراهقين فى مستوى است ابات أفراد عين
عجنننى الننننوع المنننتالف  و ننند تننناثير معننننوىي، وبالتنننالى  الننننوع لصنننالح النننذكوراالمنننتالف فنننى 

 .لدى الطال  المراهقين لصالح الذكور إلنفعالىالثبات امستوى 
 :ومن الدراسات التى إختلفت ما الدراسة الحالية 

و نود فنروق ذات داللنة احصنائية بنين در نات حينث أشنارت إلنى  (0260أحالع سدمور، )دراسة 
 .فى االتبان االنفعالى لصالح االناث  وراالناث والذك

ذات داللنة إحصنائية  مو بنة طرديةإرتباطية قة تو د عالوبالتالى يتضح من كل ما سبق أنه  .2
الضننننح  ، موا اننننة )أبعنننناد الحننننس الفكنننناهى المتمثجننننه فننننى بننننين ( 3.31)عننننند مسننننتوى داللننننة 

وأبعناد  (المواقف الضاغطة ، الفكاهه الجفيية ، انتاا الفكاهه ، المنرح ، الحنس الفكناهى ككنل
، أى أننه كجمنا بادت  (وعى بالنذاتضنبط النذات ، المروننة ، الن)الثبات االنفعالى المتمثجنة فنى 

الضننننح  ، موا انننة المواقننننف الضننناغطة ، الفكاهننننه الجفيينننة ، انتنننناا )أبعننناد الحننننس الفكننناهى 
ضبط الذات ، المرونة ، الوعى بالذات ، )كجما بادت أبعاد الثبات االنفعالى( الفكاهه ، المرح 

 .لعكس لدى أفراد عينة الدراسة من المراهقين وا( الثبات االنفعالى ككل
ة اسننننت ابات أفننننراد عينننننبننننين  (3.31)تو ننند فننننروق ذات داللننننة إحصننننائية عننننند مسنننتوى داللننننة  .0

، موا انة المواقنف الضناغطة ،  الضنح )الدراسة من الطال  المراهقين فى كال منن مسنتوى 
را عننة إلننى االمننتالف فننى ( ككننلالحننس الفكنناهى ،  إنتنناا الفكاهننة ، المننرح،  الفكاهننة الجفييننة
مسنتوى الضنح  لندى عجى النوع المتالف  و د تاثير معنوىي، وبالتالى  ذكورالنوع لصالح ال

 .الطال  المراهقين لصالح الذكور
ة اسننننت ابات أفننننراد عينننننبننننين  (3.31)مسنننتوى داللننننة تو ننند فننننروق ذات داللننننة إحصننننائية عننننند  .1

، المرونة ، الوعى بالنذات ،  ضبط الذات)الدراسة من الطال  المراهقين فى كال من مستوى 
و ند تناثير ي، وبالتنالى  الننوع لصنالح النذكوررا عة إلى االمنتالف فنى ( االنفعالى ككل لثباتا

 .مستوى ضبط الذات لدى الطال  المراهقين لصالح الذكورعجى النوع المتالف  معنوى
 :يوصى الباحث بالتالى  : التوصيات

 .لراشدينلجمراهقين والمف  الضغوط  اعداد برامج ارشادية تستمدم الحس الفكاهى .1
العالقة بين الحس الفكاهى وبع  المياهر النمائية لجمراهقين  القيام ب عداد دراسات عن .2

 .والراشدين
 .اعداد برامج سمعية ومرئية تستمدم الفكاهة لتعديل االت اهات السجبية .0
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 .، كأداة تعجيمية تساعد عجي التعجمتش يع استمدام الحس الفكاهى فى المدارس وال امعات .2
 .اسات عجى عينات ممتجفة حتى يمكن تحديد وتعميق مفاوم الحس الفكاهىدر  إعداد .0
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 :المراجا
 :المراجا بالل ه العربية

أزمدددددة الهويدددددة فدددددى المراهقدددددة والحاجدددددة ل رشددددداد : 2332أبنننننو بكنننننر مرسنننننى محمننننند،  .2
 .مصر، يافر لجطباعة،النفسى

لددددى طلبدددة الم دددايرا بالتوكيديدددة واالتددزان االنفعدددالى  -المسدددايرا: 2312احننالم سننمور،  .0
 .رسالة ما ستير، كجية التربية، ال امعة االسالمية، فجسطين الصف الحادى عشر،

، القنناهرة، مكتبننة إطاللددة علددى علددع الددنفس الفسدديولوجى: 233أحمنند حسننين الشننافعى،  .1
 .االن جو المصرية

االنفتدداع علددى الخبددرا وعالقتدده بحددس الدعابددة لدددى : 2311أحمنند عبنند الكننايم  ننونى،  .7
 .، م جة كجية االدا   امعة بغداد، العراق110،عدابطلبة كلية اال

العالقة بين الحس الفكاهى لالطفا  والقددرات االبتكاريدة فدى : 2332حنان عبد ال نواد،  .1
، رسنننالة ما سنننتير، معاننند الدراسنننات والطفولنننة،  امعنننة عنننين مرحلدددة الطفولدددة المتوسدددطة

 .شمس
. طفددا  والقدددرات االبتكاريددةالعالقددة بددين الحددس الفكدداهى لأ: 2330حنننان عبنند السننتار،  .1

 .الم جس العربى لجطفولة والتنمية. العدد السابا والعشرين. مجلة خطوا
أثددر اسددتخداع الفكاهددة فددى تحصددي  الصددف التاسددا فددى الوسددط : 2312ديننا  عمننر،  .13

، رسنالة دكتنوراا، كجينة العربى واتجاهداتهع نحدو مدادا الج رافيدة وايجداد بيئدة صدفية أمندة
 .رمو التربية،  امعة الي

 .، األردندار المسيرة ،سيكولوجية المراهقة: 2337رغدة شريم،  .11
، م جنننة كجينننة التربينننة، العننندد العاشنننر، قيددداس االتدددزان االنفعدددالى: 1111سنننامية القطنننان،  .12

 .10-1مطبعة  امعة عين شمس،     
االعددرا  السيكوسددوماتية وعالقتهددا بدداالتزان االنفعددالى لدددى : 2337سننجيمان العننامرى،  .10

 .،  امعة المج  مالد، الممجكة العربية السعوديةما ستير، رسالة المراهقينعينة من 
 .القناا االولى. برنامج ضحكة ونصف: 2332سمير أبو الم د،  .12
، تقدير ال ات وفاعليدة االندا عندد المراهد  المصداب بدداء السدكرى: 2310سميرة طنرا،  .10

 .رسالة ما ستير،  امعة محمد ميضر بسكرة
 .ة، القاهرةعالم المعرف. الفكاهه والضحك: 2330شاكر عبد الحميد،  .11
ار هومننة لجطباعننة د ،االنسددان مددن الطفولددة الددى الددزواط: 2331عبنند الرحمننان الننوافى،  .17

 .والنشر والتوبيع، ال بائر
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 ،المراهقة والتحليد  النفسدى ظواهرهدا، ومشداكلها، وخفاياهدا: 1110عبد الغنى الديدى،  .11
 .دار الفكر، بيروت

 .، القاهرةدار الفكر ،النمو النفسى للطف : 2330عفاف أحمد عويس،  .11
، الطبعنة موسدوعة علدع الدنفس والتحليد  النفسدى: 1110فرا عبد القنادر طنه وامنرون،  .23

 .، الكويتاالولى، دار سعاد الصباح
والقدددرا علددى  الدد كاء االنفعددالي وعالقتدده بالتحصددي  الدراسدددي:  2331فوقيننة محمنند،  .21

( 20)المنصورة، العدد  م جة كجية التربية،  امعنة امعة،التفكير االبتكاري لدى طالب الج
   ،137-232 

دار المسننيرة  ،2، طسدديكولوجية النشددأا االجتماعيددة: 2332فيصننل محمنند ميننر الننبراد،  .22
 .، القاهرةلجنشر والتوبيع

، مكتبنننة المعنننارف قدددراءات فدددى علدددع الدددنفس االجتمددداعى: 1111محمنند عمنننر الطنننوبى،  .20
 .الحديثة، اسكندرية

دراسدددة االتدددزان االنفعدددالى لددددى معلمدددى المرحلدددة : 1112عبننند المنننالق  نننا  ا ، مننننال  .22
، كجية التربية،  امعة البقنابيق، ، رسالة ما ستيراالبتدائية فى عالقته بأسلوبهع القيادى

 .فرع بناا
اسددتخداع االنترنددت وعالقتدده بدداالتزان االنفعددالى والكفدداءا : 2310منننى عيننادة سننجيمان،  .20

، م جة القراءة والمعرفة، 100،عئات متبانية فى محافظة شما  سيناءاالجتماعية لدى ف
 .مصر

، دار الفكننننر، 2، طسدددديكولوجية الطفولددددة والمراهقددددة: 2333ميمائيننننل  ميننننل معننننو ،  .21
 .مصر

  .الذهبية لجطبع ولجنشر والتوبيع، لبنان الدار ،الضحك: 1117هشام عوا ،  .27
والتفددا   كمت يددرات وسدديطة فددى الحددس الفكدداهى  .( 2332) النابغننة فتحننى ابننو الم نند  .21

رسننالة )،  " العالقددة بددين من صددات الحيدداا اليوميددة وكدد  مددن ال ضددب واعددرا  االكتئدداب
 . امعة المنيا، كجية االدا   ،  (غير منشورة دكتوراا
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