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 : مقدمة
ل للصراع ومشاعر اإلحباط ويف ظ والقلق والتوتر ويتعرض فيه الفرد يف ظل عصر مليء ابلضغوط

املعلومات مما قد جيعل اإلنسان عرضة للعديد  األحوال الصعبة احمليطة ابإلنسان يف عصر التكنولوجيا وثورة
من اإلضراابت النفسية، األمر الذي دفع اإلنسان إىل اللجوء للضحك والدعابة والكاريكاتري وغريها من 

مواجهة الضغوط وخفض آاثرها النفسية  االسرتاتيجيات وأكثرها فعالية يفأشكال املرح والفكاهة كأحد أهم 
 واجلسمية على اإلنسان. 

تنمية حس الفكاهة لدى األفراد يشغل العديد من الباحثني على مستوى العامل  األمر الذي جيعل من
والذين أثبتوا ابلفعل من خالل أحباثهم ودراستهم على أمهية تنمية روح املرح يف مواجهة العديد من األمراض 

 النفسية. 

من فوائد استخدامات الفكاهة اليت تناولتها الدراسات احلديثة أيضا تلك اليت ترتبط بنجاح العملية 
الرتبوية، حيث اتضح أن استخدام الفكاهة يف سياق العملية التعليمية خيلق مناخا مرحيا وابعث على البهجة 

ره على حتسني أدائهم الدراسي، كما أن ييسر جذب انتباه الطالب وإقباهلم على املادة املتعلمة، مما يعمل بدو 
الفكاهة ختفف التوتر والقلق مما يتيح اجملال لظهور القدرات االبتكارية وحيسن قدرة الطالب على حل 
املشكالت والتعامل مع مواقف االمتحان، كما أن للفكاهة أتثري إجيايب يف اجملال املهين، حيث توفر مناخا 
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حتسن العالقة بني الرؤساء  وتقوي العالقات اإلنسانية بينهم كما أهنا تزدهر فيه قدرات العاملنيوداي 
 (120: 120، 0202واملرؤوسني وترفع احلساسيات فيما يتعلق أبوامر القادة والرؤساء. )إميان فوزي، 

 اليت تنهض هبا الفكاهة وهي:  ةواالجتماعيتوجد جمموعة من الوظائف الشخصية 

: حيث تقدم الفكاهة ملا صمام أمان للتعبري عن األفكار ةتماعياالجالتخفف من وطأة احملرمات  -0
عادية مثل األمور السياسية واألمور الدينية واألمور املتعلقة ابجلنس  صعب التعبري عنها بصورةياليت 

فمن خالل الفكاهة يتم التنفيس املنضبط )أو املتحكم فيه( عن تلك اجلوانب بصورة مقبولة 
 جتماعياً. ا

جتماعي: يعد اهلجاء الساخر شكال من أشكال الفكاهة تتم من خالله اليت تتم من خالله النقد اال -0
السخرية من املؤسسات االجتماعية والسياسية والتقليل من شأهنا ومن شأن املشاهري الذين ينتمون 

 هلذه املؤسسات وقد يكون هذا اهلجاء وسيلة لتخفيف التوتر النفسي أو التنفيس عنه. 

 لسيطرتناوف والقلق: فيمكن من خالل الضحك على األشياء اليت ختيفنا أن خنضعها اخل مواجهة -3
وجنعلها أقل هتديدا لنا حبيث نستطيع من خالل الفكاهة أن ندافع عن أنفسنا ضد اخلوف والقلق 

 الذي نشعر به. 

فالفكاهة متنحنا رة العقلية املعرفية. ة نوعا من اللعب العقلي أو املبااللعب العقلي: فقد تكون الفكاه -4
ري، وتسمح كفالطرائق املنطقية اجلامدة من التنوعا من التحرر املؤقت من سيطرة القوالب النمطية و 

املؤقت بشكل ممتع خايل من قيود الواقع وتتيح لنا لفرتة من فرتات األصالة واخليال  ابهلروبلنا 
 (42: 4002)معتز سيد وآخرون واإلبداع. 

من أهم االسرتاجتيات للمحافظة على الذات ويف ظل أصعب الظروف فوجود  وتنمية روح املرح تعترب
إحساس املرح والدعابة جيعل الفرد قادر على االنعزال عن أي موقف وابلقدرة على أن يعلو فوقه، حىت ولو 

 (. 98، 2824)فرانكل: شيء أخر يف التكوين البشري. لثوان قليلة فقط، واملرح يتفوق يف هذا على أي 
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 الدراسة:  كلةمش
مقياس حس الفكاهة متعدد األبعاد  الستخدامنظرا لتوجه العديد من الباحثني على مستوى العامل 

(MHSH)   وأكثرها انتشارًا مما دفع كأحد أهم وأبرز مقاييس اليت تقيس حس الفكاهة لدى اإلنسان
صدق وثباته على عينة  الباحث الستخدامه يف دراسته ولكن بعد تعريبه وتقنينه من خالل التأكد من

 الدراسة وهي الشباب اجلامعي، حىت يكون املقياس مالئم لبيئتنا وثقافتنا العربية. 

 أهمية الدراسة: 
، وهو مقياس (MHSH)ريب مقياس حس الفكاهة متعدد األبعاد عتكمن أمهية الدراسة يف تقنني وت

 عاملي واسع االنتشار لقياس حس الفكاهة لدى اإلنسان. 

 ت الدراسة: مصطلحا
 الفكاهة:  (0

مييلون  اآلخرونالفكاهة هي أي شيء يقوله الناس أو يفعلونه ويدك على أنه مضحك أو جيعل 
للضحك والفكاهة عبارة عن عملية نفسية جيدة تتطلب كال من اإلدراك واإلبداع الستجاابت السرور 

ن العناصر االجتماعية والوجدانية العديد مالفكاهة على  وتنطويوكذلك كيفية االستمتاع بكل ما هو مرح، 
 (McQueen ،4024 ،57)ماكوين، واإلدراكية واملعرفية واالنفعالية والفسيولوجية. 

أن الفكاهة جمموعة من األشكال املتميزة من التعبريات ( Singer, ،4024 ،42سينجري ويرى )
إىل جمتمع ولكن صوت الضحك وتوجد يف كل الثقافات وخيتلف التعبري عنها من فرد إىل فرد ومن جمتمع 

الناتج عن الفكاهة يكاد يكون واحد يف كل العامل كما أن الفكاهة واحدة من أفضل السلوكيات التفاعلية 
 للتواصل بني األفراد يف اجملتمع. 

 حس الفكاهة:  (0
ة اليت حس الفكاهة أبنه تقدير واحرتام األفراد للدعابة والفكاهة الذاتية وكذلك تقدير الفكاهة والدعاب

ميلكها اآلخرون وامليل إىل الضحك والقدرة على االستماع بكل ما هو مثري للسخرية يف حياتنا وكذلك 
، Robert ،4009)روبرت املواقف الضاغطة يف حياتنا اليومية.  الفكاهة ملواجهة ولتخفيف استخدام

42 .) 
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القدرة هة هو حيث ترى أن حس الفكا (Fernandez ،4022 ،27فرياننديز، وتتفق معه ) 
ار أو القدرة على قضاء وقت مرح وهو القدرة على تمتاالس واإلبداعية إلبداع الفكاهة حس اإلنتاجية

استخدام الفكاهة لتحقيق التواصل االجتماعي وكذلك قدرة الفرد على إدراك الفكاهة وتقدير كل ما هو 
 احلياة.  مرح واستخدام املرح كإسرتاتيجية ملواجهة منغصات

 ة: العين
جامعة عني مشس وذلك هبدف التعرف على  -طالب وطالبة من كلية الرتبية 260وتكونت من 

رتية للمقياس وكذلك التعرف على وضوح ومناسبة الصياغة اللغوية لعبارات املقياس بعد ماخلصائص السيكو 
 نتعرفوسوف  هم املواقف واالستجاابت أو التطبيقفالرتمجة والوقوف بشكل دقيق على أي مشكلة تتعلق ب

الدرجات املعيارية والدرجات التائية ألفراد علي على أهم خصائص العينة والتوزيع اإلعتدايل للعينة وكذلك 
 العينة فيما يلي: 

يوضح اخلصائص السيكومرتية لدرجات أفراد العينة على مقياس حس الفكاهة  (2جدول )
 (MHSH)متعدد األبعاد 

 6953284 املتوسط
 69 الوسيط

 69522 نوالامل
 9592428 االحنراف املعياري

 195424 التباين
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يوضح تكرار الدرجات اخلام ألفراد العينة على مقياس حس الفكاهة متعدد األبعاد  (4جدول )
(MHSH) 

 النسبة املئوية للتكرار التكرار الدرجة اخلام النسبة املئوية للتكرار التكرار الدرجة اخلام

49 0 251% 12 00 351% 

22 3 0% 16 6 0% 

23 4 054% 11 2 051% 

24 4 054% 19 1 054% 

22 4 054% 18 6 0% 

26 4 054% 92 0 251% 

21 0 251% 90 0 251% 

29 2 051% 90 2 051% 

28 02 354% 93 3 0% 

62 02 250% 94 4 054% 

60 1 054% 92 3 0% 

60 8 3% 96 0 253% 

63 9 051% 91 0 253% 

64 00 351% 98 0 253% 

62 00 450% 82 0 253% 

66 02 354% 80 0 251% 

61 00 351% 83 0 251% 

69 06 254% Total 026 02252% 
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68 00 450%    

12 8 3%    

10 06 254%    

10 8 3%    

13 6 0%    

14 2 051%    

 

 يوضح توزيع الدرجات اخلام أفراد العينة على املنحين االعتدايل (2شكل )
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 (3جدول )

 Zيوضح تكرار الدرجات املعيارية 

score  ألفراد العينة على مقياس حس
 الفكاهة متعدد األبعاد الدرجة املعيارية

 التكرار
النسبة 
املئوية 
 للتكرار

الدرجة 
 ةاملعياري

 التكرار
النسبة 
املئوية 

 تكرارلل

-050883 0 251% 2514886 00 351% 

-0521343 3 0% 259608 6 0% 

-0513460 4 054% 2581294 2 051% 

-0560068 4 054% 0529911 1 054% 

-0522912 4 054 0502010 6 0% 

-0538290 4 054% 0530464 0 251% 

-0509099 0 251% 0540129 0 251% 

-0506884 2 051% 0524220 2 051% 

-0522120 02 354% 0562342 3 0% 

-844212 02 250% 0516638 4 054% 

-930042 1 054% 0591830 3 0% 

-109022 8 3% 0588006 0 253% 

-622012 9 051% 0502208 0 253% 

-480332 00 351% 0533021 0 253% 

-318382 00 450% 05444 0 253% 

-066462 02 354% 0566891 0 251% 

-023202 00 351% 0519090 0 251% 
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-242282 06 254% Total 062 
022

% 

2521032 00 450%    

2509208 8 3%    

2508900 06 254%    

2540006 8 3%    

2520428 6 0%    

2563123 2 051%    

 

 ألفراد العينة على املنحين االعتدايل z scoreيوضح توزيع الدرجات املعيارية  (4شكل )
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 : T scoreالدرجة التائية 
واليت تعين أبن صاحبها متوسط املستوى لكون الصفر يقابل  Z=0الدرجة اخلام اليت تقابل درجة 

فة للقيم السالبة والكسرية، ولكن اللفظ صفر مبهم عند البعض ابإلضا 252مساحة )احتمال( يساوي 
فنحصل على درجة جديدة تعرف ابلدرجة التائية  s50وجيمع للناتج  s10يف  zلذلك اقرتح أبن تضرب 

 أي: 

T= 10z+50  وهذه معادلة خطية وعليه يكونT  .حتويل خطي 
 02ي واحنرافه املعيار  22عالمة معيارية يف توزيع معتدل وسطه احلسايب  (T)إن العالمة التائية 

اخلام  الدرجةمن الدرجة اخلام نقوم أواًل بتحويل  T، وللحصول على قيمة 022تنحصر بني  Tوابلتايل قيم 
 Tومن مث نوجد قيمة الدرجة املعيارية.  zللدرجة املعيارية 

 (MHSH)يوضح تكرار الدرجات التائية ألفراد العينة على مقياس حس الفكاهة متعدد األبعاد  (4جدول)

 النسبة املئوية للتكرار التكرار الدرجة التائية النسبة املئوية للتكرار التكرار لتائيةالدرجة ا

01520 0 251% 2152 00 351% 

08501 3 0% 29563 6 0% 

30562 4 054% 28516 2 051% 

33519 4 054% 62598 1 054% 

34580 4 054% 60520 6 0% 

36524 4 054% 63502 0 251% 

31501 0 251% 64509 0 251% 

3953 2 051% 62540 2 051% 

38543 02 354% 66523 3 0% 

42526 02 250% 61566 4 054% 

40568 1 054% 69518 3 0% 
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40590 8 3% 68580 0 253% 

43582 9 051% 10522 0 253% 

42529 00 351% 13530 0 253% 

46500 00 450% 14544 0 253% 

41534 02 354% 1651 0 251% 

49546 00 351% 11593 0 251% 

48528 06 254% Total 256 02252% 

22510 00 450%    

20592 8 3%    

20589 06 254%    

24500 8 3%    

22504 6 0%    

26531 2 051%    

 توضح توزيع الدرجات التائية ألفراد العينة على املنحين االعتدايل (3شكل )



 أ/ عبد العزيز حممود عبد العزيز
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 وصف االستبيان:  (أ)

عبارة وفقًا لنموذج  04وهو اختبار يتكون من  0883استند الباحث إىل مقياس ثرثون وبويل 
ااًن= درجات، أحي 4درجات، موافق = 2ليكارت للمقاييس االختيارية وتدرج االستجاابت من موافق جدا=

موافق= درجتني، غري موافق جدا= درجة واحدة، ولكشف الكذب يف االستجاابت وضع  درجات، غري 3
إبجراء التحليل عاملي وتوصال للعوامل األربعة وبويل عبارات سلبية وقام كاًل من ثرثون  6عبارة إجيابية و 09

 اآلتية: 
 humor creationابتكار وتوظيف الفكاهة 

  uses of coping humorاجهة الضغوطدور الفكاهة يف مو 
 apparition of humor peopleتقدير الفكاهة 

 attitudes towards humorاالجتاه حنو الفكاهة 
وقام الباحث إبجراء التحليل العاملي هلذا املقياس على عينة مصرية وسوف نعرض نتائج التحليل العاملي 

 فيما يلي: 
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 (MHSH)حس الفكاهة متعدد األبعاد  مقياس التحقق من صدق وثبات مقياس

 صدق املقياس:  -أ
 للتحقق من صدق املقياس مت استخدام الصدق العاملي، وصدق املقارنة الطرفية. 

 Validityالصدق  -أوالا 

 . Factorial Validityالصدق العاملي  -2
 اليت Principal Componentاستخدم الباحث هذا األسلوب وفقًا لطريقة املكوانت األساسية 

وفقا حملك   Varimaxومت تدوير احملاور تدويرا متعامدا بطريقة الفارمياكس  Hotellingنج ليهوت وضعها
، وطبقا ملا جاء يف نتائج التحليل العاملي مت استخالص جمموعة من Kaiser Normalizationكايزر 

 األبعاد اليت يتكون منها. 
 : وهي كاآليت (MHSH)مقياس حس الفكاهة متعدد األبعاد 

 يوضح مصفوفة العوامل الدالة إحصائياً وتبعاهتا بعد تدوير احملاور (2جدول )

 العبارات
 العوامل

0 0 3 4 2 6 
8 908.      

02 190.      

2 160.      

3 120.      

04 601. 428.     

6 200.   310. 311.  

00 202.   223.   

02  142.     

03 424. 623.     



 أ/ عبد العزيز حممود عبد العزيز
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06  632.   364.  

08  492. 321. 398.   

00 310. 420.  326.   

03   102.    

00   641.    

01   634.    

9  321. 603.    

02   239. 420.   

04    100.   

02 312.   401.   

0     941.  

1 320.    484.  

4      120. 

0      241. 

00 390.     462. 

اجلذر 
 05409 05412 05994 05348 05408 45022 الكامن

نسبة 
 التباين

015102

% 
025000

% 85182% 15920% 65002% 25802% 

نسبة 
التباين 
 الرتاكمية

015102

% 
015930

% 
315600

% 
425410

% 
205281

% 
215221

% 
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وفيما يلي تفسري  من التباين الكلي %215221يتضح من اجلدول السابق وجود ست عوامل تفسر 
العامل الرابع تشبع  نسيكولوجيا بعد تدوير احملاور تدوير متعامد يتضح من اجلدول السابق أ هذه العوامل

( ولذا سوف يتم استبعاد هذا العامل ألنه 02، 04أبي عوامل أخرى مها ) مرتبطيعبارتني فقط غري  عليه
ل اخلامس تشبع ، كما يتضح أن العامKaiserمل يتشبع عليه ثالث عبارات على األقل طبقا حملك كايزر 

( ولذا سوف يتم استبعاد هذا العامل ألنه مل 1، 0أبي عوامل أخرى مها ) مرتبطيعليه عبارتني فقط غري 
 Kaiserيتشبع عليه ثالث عبارات على األقل طبقا حملك كايزر 

 العامل األول: 
ث ترتاوح بندًا ذات تشبعات دالة على هذا العامل حي 1أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 

، 45022جذره الكامن .( وبلغ 202.(، )908معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )
 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات.  %015102ويفسر هذا العامل 

 منهاشبعات الدالة على العامل األول ومعامالت تشبعات كل تيوضح عدد البنود ذات ال (6جدول )

 درجة التشبع العبارة رقم العبارة م

0. 8 
من  ينفجرونلدي القدرة على جعل الناس من حويل 

 .908 الضحك.

 .190 روح الدعابة أكثر ما مييزين وسط أصدقائي 09 0

 .160 يصف اآلخرين سلوكيايت أبن طابعها ذو "دم خفيف" 2 .3

 .120 أشعر بثقيت يف قدريت على إضحاك اآلخرين 3 .4

 .120 لدي مهارة الكالم بشكل يسلي )يضحك( اآلخرين 04 .2

 .601 لدي مهارة الكالم بشكل يسلي )يضحك( اآلخرين 04 .2

 .200 أختطي الكثري من املواقف احملرجة عن طريق استخدام الدعابة. 6 .6

 .202 من حويل.استخدام الفكاهة وسيليت للسيطرة على  00 .1
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 - 850-            3106ديسمرب  -63العدد  -مركز اإلرشاد النفسي -نفسيجملة اإلرشاد ال

ن معان ومضامني هذه البنود يتضح أهنا تدور حول قدرة الفرد على يتضح من اجلدول السابق أ
اآلخرين واستخدام وتوظيف الفكاهة يف املواقف املختلفة ومن مث فإن هذه املعاين واملضامني تدعم  إضحاك

 ابتكار وتوظيف الفكاهة. إمكانية تسمية هذه العامل بعامل 

 العامل الثاني: 
بندًا ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  2ن وجود أسفرت عملية التحليل العاملي ع

، 05408.( وبلغ جذره الكامن 420.(، )142معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )
 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات.  %025000ويفسر هذا العامل 

 بعات الدالة على العامل الثاين ومعامالت تشبعات كل منهايوضح عدد البنود ذات التش (1جدول )

 درجة التشبع العبارة رقم العبارة م

 .142 التواصل بيين وبني اآلخرين دائما مسلي يل وهلم. 02 .0

 .623 استخدم الفكاهة للرتفيه عن أصدقائي 03 .0

 .632 الضغوط تساعدين الفكاهة على مواجهة 06 .3

4. 08 
ي أن استخدام الفكاهة يعترب وسيلة رائعة للتوافق من وجهة نظر 

 .492 االجتماعي.

 .420 أشعر ابلراحة عندما استخدم الفكاهة 00 .2

يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود يتضح أهنا تدور حول استخدام الفكاهة 
ة يف التوافق االجتماعي والتواصل بني اآلخرين ومن مث فإن هذه لرتفيه وختفيض الضغوط واستخدام الفكاه

 دور الفكاهة يف مواجهة الضغوط. املعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذه العامل مبعامل 

 العامل الثالث: 
بندًا ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  2أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 

، 05348.( وبلغ جذره الكامن 239.(، )102هذا العامل ما بني ) شبع هذه البنود علىمعامالت ت
 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات.  %85182ويفسر هذا العامل 

 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل الثالث ومعامالت تشبعات كل منها (9جدول )
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 درجة التشبع العبارة رقم العبارة م

 .102 أنظر إىل الفكاهة وسيلة تواصل غري اجتماعية. 03 .0

0. 00 
من وجهة نظري وصف شخص ما أبنه "كوميدي" تعد إهانة  

 كبرية له
641. 

 .634 ينتابين شعور بعدم االرتياح عندما يبدأ من حويل بقول النكات. 01 .3

 .603 ت هو إنسان مزعج.أعتقد أن اإلنسان الذي يستخدم النكا 9 .4

2. 02 
أعتقد أنه من الغباء حماولة استخدام الدعابة إلدارة املواقف 

 .239 احلياتية.

يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود يتضح أهنا تدور حول رؤية الفرد حنو 
واملستخدمني للدعابة ومن مث  الفرد للدعابة الفكاهة وحنو األشخاص الذين يتمتعون بروح املرح وحول تقدر

 تقدير الفكاهة. فإن هذه املعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذه العامل بعامل 

 العامل الرابع: 
بندًا ذات تشبعات دالة على هذا العامل حيث ترتاوح  3أسفرت عملية التحليل العاملي عن وجود 

، 45261.( وبلغ جذره الكامن 462.(، )120معامالت تشبع هذه البنود على هذا العامل ما بني )
 من حجم التباين الكلي وفيما يلي جدول يوضح هذه العبارات.  %25802ويفسر هذا العامل 

 يوضح عدد البنود ذات التشبعات الدالة على العامل الرابع ومعامالت تشبعات كل منها (8جدول )

 درجة التشبع العبارة رقم العبارة م

 .120 حنو األعمال الكوميديةأفتقد امليل  4 .0

 .241 لدي قدرة أتليف القصص والنكات املضحكة 0 .0

 .462 أمتلك قدرة التعليقات الساخرة اليت تضحك اآلخرين.  00 .3



 أ/ عبد العزيز حممود عبد العزيز
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يتضح من اجلدول السابق أن معاٍن ومضامني هذه البنود يتضح أهنا تدور حول امليل حنو األعمال 
اخرة ومن مث فإن هذه املعاين واملضامني تدعم إمكانية تسمية هذه العامل الكوميدية وامليل حنو األعمال الس

 االجتاه حنو الفكاهة. بعامل 

 صدق املقارنة الطرفية:  -0
وهي من أهم الطرق اليت تستخدم لبيان صدق املقياس وتقوم على حساب داللة الفروق بني 

 (MHSH)فكاهة متعدد األبعاد متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس حس ال
ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة على نفس املقياس، وعندما تصبح لتلك الفروق داللة 
إحصائية واضحة فهذا يشري إىل صدق املقياس وقام الباحث حبساب الفروق لكل بعد مث قام حبساب الفروق 

 للمقياس ككل كما يلي: 

 ظيف الفكاهة: البعد األول: ابتكار وتو
 (64يوضح قيم ت لبيان داللة الفروق )ن=  (02جدول )

مستوى  ت ف ع م أفراد العينة
 الداللة

 0522222 0652602 ذوي الدرجات املنخفضة
05296 065800** 2520 

 0560420 0951344 ذوي الدرجات املرتفعة

ألفراد ذوي الدرجات املنخفضة وتوصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات ا
البعد األول من مقياس حس الفكاهة متعدد األبعاد علي ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة 

(MHSH) 
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 ة الضغوط: بعد الثاني: دور الفكاهة يف مواجال

 (64يوضح قيام ت لبيان داللة الفروق )ن=  (00جدول )

 لةمستوى الدال ت ف ع م أفراد العينة 

 0513663 0450222 ذوي الدرجات املنخفضة
25220 065021** 2520 

 0521212 0058263 ذوي الدرجات املرتفعة

وتوصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 
قياس حس الفكاهة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثاين من م املنخفضة

 (MHSH)متعدد األبعاد 



 أ/ عبد العزيز حممود عبد العزيز
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 البعد الثالث: تقدير الفكاهة: 

 (64يوضح قيم ت لبيان داللة الفروق )ن=  (00جدول )

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة 

 0594803 0452839 ذوي الدرجات املنخفضة
2504 015092** 2520 

 0549260 0056108 ذوي الدرجات املرتفعة

ل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات وتوص
املنخفضة ومتوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثالث من مقياس حس الفكاهة 

 (MHSH)متعدد األبعاد 
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 البعد الرابع: االجتاه حنو الفكاهة: 

 (64الفروق )ن=يوضح قيم ت لبيان داللة  (03جدول )

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة 

 0502013 152190 ذوي الدرجات املنخفضة
082. 025032** 2520 

 0500012 0052222 ذوي الدرجات املرتفعة

وتوصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 
د ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الرابع من مقياس حس الفكاهة املنخفضة ومتوسطات درجات األفرا

 . (MHSH)األبعاد متعدد



 أ/ عبد العزيز حممود عبد العزيز
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إجياد الفروق للدرجات الكلية لألفراد ذوي الدرجات املنخفضة على مقياس حس الفكاهة متعدد 

 ودرجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على نفس املقياس (MHSH)األبعاد 

 (64لبيان داللة الفروق )ن= يوضح قيم ت  (04جدول )

 مستوى الداللة ت ف ع م أفراد العينة 

 3522130 2156284 ذوي الدرجات املنخفضة
095092 065082** 2520 

 0512912 1252303 ذوي الدرجات املرتفعة

وتوصل الباحث إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات 
طات درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على مقياس حس الفكاهة متعدد األبعاد املنخفضة ومتوس

(MHSH) . 
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ويف جمموع درجات األفراد  حديومن خالل الفروق اليت وتصل إليها الباحث يف كل بعد على 

 للمقياس ككل يتضح من ذلك صدق املقياس. 

 ثبات املقياس:  -ب
 كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية   -لفاحلساب ثبات املقياس مت استخدام طريقة أ

 : Cronbach Alphaكرونباخ  طريقة ألفا (0)
تعتمد معادلة ألفا كرونباخ على تباينات أسئلة االختبار، وتشرتط أن تقيس بنود االختبار مسة واحدة 

 فقد، ولذلك قامت الباحث حبساب معامل الثبات لكل بعد على انفراد، 

 (026كرونباخ )ن=   -الثبات بطريقة ألفا يوضح قيم معامالت (02جدول )

 قيمة ألفا األبعاد

 25921 ابتكار وتوظيف الفكاهة

 25138 دور الفكاهة يف مواجهة الضغوط

 25648 تقدير الفكاهة
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 25402 االجتاه حنو الفكاهة

 25904 الدرجة الكلية للمقياس

 ا جيعلنا نثق يف ثبات املقياس. يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت ألفا مرتفعة، مم

 طريقة التجزئة النصفية:  (0)
 (026يوضح قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية )ن=  (06جدول )

 معامل التجزئة النصفية األبعاد

 25949 ابتكار وتوظيف الفكاهة
 25133 دور الفكاهة يف مواجهة الضغوط

 25292 تقدير الفكاهة
 25229 ةاالجتاه حنو الفكاه

 25928 الدرجة الكلية للمقياس
 يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم التجزئة النصفية مرتفعة مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس. 

 تعقيب عام على صدق وثبات املقياس 

مما سبق ميكنا مالحظة ارتفاع قيم تشبعات العبارات يف التحليل العاملي ولعل هذا راجع إىل أن هذا 

ابلتحليل العاملي أكثر من ثالث مرات من خالل ثرثون وبويل حيث وصلت أقل معاجلته ياس متت املق

مع العلم أننا نقبل التشبعات اليت تساوي  25902فيما وصلت أعلى التشبعات  25462التشبعات 

صالحية استخدام املقياس يف صورته النهائية يف األحباث والدراسات اخلاصة  مما يدل على 25322

 لفكاهة. اب
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وعند إجراء املقارنة الطرفية حيث قسم الباحث أفراد العينة وقارن الفروق بني درجات أفراد العينة ذوي 

تراوحت  t-testالقيم الناجتة من اختبار ت الدرجات املنخفضة وأفراد العينة ذوي الدرجات املرتفعة جند أن 

تكون دالة عند مستوى داللة  64إلرابعي= ** وهذه القيم لعدد األفراد يف ا015092** و025032 بني

 مما يؤكد على صدق املقياس.  2520

وهي قيم  25921و25402 وحينما ننتقل للثبات بطريقة ألفا كرونباخ جند أن القيم تراوحت بين 

أو  25082مرتفعة للثبات حيث أننا نقبل قيم الثبات من طريقة ألفا كرنوابخ عندما يكون معامل الثبات 

 ا يدل على ثبات املقياس وبنسب مرتفعة ولزايدة التأكد على ثبات املقياس جند أنه من خالل طريقةأكثر مم

مما يؤكد على ثبات املقياس بقيم مرتفعة.  25949و 25229التجزئة النصفية تراوحت معامالت الثبات بني 

ابتكار الفكاهة كعامل وعند مراجعة الرتاث النظري للفكاهة نالحظ اتفاق املعظم الباحثني على أمهية 

 ,2012 ,75أساسي واليت البد أن تتوفر يف اإلنسان الذي يتمتع حبس الفكاهة فعلى سبيل املثال جند )آن

Ann,  ،2009 ,21 :22( )إيفانس. Evans روبرت( )Robert ،0226 ،04 ( و)فرياننديز

Fernandez, ،0200 ،02 الفكاهة فهي  حسذوي ( وغريهم أكدوا على أن من أهم ما مسات الفرد

على إنتاج الفكاهة  خذ الفرد كل شيء على حممل فكاهي وهي قدرة الفردأيمسة كوميدية أصيلة حيث 

مييلون للضحك والفكاهة وهذا العامل متغري  اآلخرونوالقدرة على إدراكها. وهي قدرة الفرد على أن جيعل 

كذلك كيفية االستمتاع بكل ما هو مرح،  من اإلدراك واإلبداع الستجاابت السرور و  نفسي جيد يتطلب كال

كما جند اتفاق العديد من الباحثني لعامل الفكاهة ودوره يف مواجهة الضغوط فقد أشار كال من وجدير 

ابإلشارة ما أوردته س فهذا العامل هو نوع فريد من التواصل بني األفراد فهو اجلزء اخلاص ابلتوظيف 

آلية دفاعية يستطيع الفرد من خالهلا أن أو توافقية  كإسرتاتيجيةل  االجتماعي حيث ميكن اعتبار هذا العام
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يفرغ طاقته االنفعالية السلبية، فالشخص الفكاهي البد أن يكون لديه القدرة على تفعيل ومشاركة املرح 

انجحة للتعامل مع ظروف احلياة الصعبة. أما عن عامل تقدير الفكاهة فقد  كإسرتاتيجيةوتستخدم الفكاهة  

أن ( Fernandez ،4022 ،27( )فرياننديز، 49/ 45، 4002شاكر عبد احلميد )ق كال من اتف

ا، فهم كتقدير الفكاهة هو تلك السمة من مسات الشخصية اليت تتعلق بتذوق الفكاهة واالستمتاع هبا وكذل

يف حتويل وتنطوي تلك العناصر على قدرة الفرد الذي ميلك حس الفكاهة يف استخدامه هلذا احلس الفكاهي 

اآلخرين يقضون أوقات سعيدة وكذلك يتميز الشخص ذوي املواقف الصعبة بشكل انجح وقدرته على جعل 

 حس الفكاهة بتقديره لكل ما هو كوميدي ومضحك. 

وفيما يتعلق ابلعامل األخري وهو االجتاه حنو الفكاهة كعامل مميز حلس الفكاهة لدى الفرد تؤكد كال 

أن االجتاه حنو بعض املوضوعات  (William ،4009 ،22( و)ويليام 985، 4020إميان فوزي )من 

الذي يتمتع حبس الفكاهة وتتبدي يف صورة من امليل  اإلنسانواملواقف املضحكة؛ خاصية أساسية يف 

للضحك والرتفيه واملزاح والسخرية، وتؤدي ابلفرد إىل الشعور ابلرضا والسعادة. مما جيعلنا نوصي ابستخدام 

بعد تعريبه وتقنينه على البيئة املصرية يف األحباث والدراسات اخلاصة ابلفكاهة  النهائيةيف صورته  املقياس

ابعتبارها من أحدث املداخل العالجية يف علم النفس وابعتبارها من أحدث وأهم املتغريات النفسية يف 

 الدراسات الوصفية. 
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