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 صـــــملخ

يهدف البحث الحالي للكشف عن العالقة بين أساليب الفكاهة وجودة الصداقة لدى طالالب  
الجامعالالالةم ومالالالدى قالالالد ة أسالالالاليب الفكاهالالالة علالالالد ال، بالالالع بجالالالودة الصالالالداقةم وال،عالالال ف علالالالد الفالالال و  بالالالين  
طالالالب الجامعالالالة مالالالن الالالال كو  وام الالالاث بالالالي كالالالو مالالالن أسالالالاليب الفكاهالالالة وجالالالودة الصالالالداقةم وقالالالد أج يالالال   

من ام اث(م مسال،ددمًا    110من ال كو م    110طالبًا جامعيًا )   220الد اسة علد عي ة بلغ قوامها  
 الباحث(.  )إعداد  ة مقياس جودة الصداق و دوا  مقياس أساليب الفكاهة )إعداد الباحث(م من ال 

( بالين  0.01لد وجود ا ،باط موجالب داو إحصالائيًا ع الد مسال،وى ) إ وقد ،وصل   ،ائج الد اسة  
بعالالأ أبعالالاد أسالالاليب الفكاهالالة وجالالودة الصالالداقة لالالدى طالالالب الجامعالالة وهالالد بال، ،يالالب الفكاهالالة اميجابيالالة  

(؛ الفكاهالالالة السالالاللبية ،جالالالاآل الالالال ا   0.465يجابيالالالة ،جالالالاآل الالالال ا  ) (؛ الفكاهالالالة ام 0.586ن ) ،جالالالاآل ايدالالال ي 
( بالالين الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل  0.01(؛ بي مالالا كالالان اا ،بالالاط سالالالبًا داو إحصالالائيًا ع الالد مسالال،وى ) 0.311) 

(؛ أمالالالا مالالالا ي،علالالال  بالبعالالالدين ال ئيسالالالين للفكاهالالالة بقالالالد وجالالالد ا ،بالالالاط  321م0-ايدالالال ين وجالالالودة الصالالالداقة ) 
يجابيالالالالة وجالالالالودة الصالالالالداقة لالالالالدى طالالالالالب  ( بالالالالين الفكاهالالالالة ام 0.01داو إحصالالالالائيًا ع الالالالد مسالالالال،وى )   موجالالالب 

(؛ بي حين ا يوجد ا ،باط داو إحصائيًا بالين الفكاهالة الساللبية وجالودة الصالداقة لالدى  0.566الجامعة ) 
( بالالالين  0.01(؛ كمالالالا وجالالالد  عالقالالالة موجبالالالة دالالالالة إحصالالالائيًا ع الالالد مسالالال،وى ) 0.034-طالالالالب الجامعالالالة ) 

 (. 0.284ية لساليب الفكاهة وجودة الصداقة لدى طالب الجامعة ) الد جة الكل 
 الالالاث بالالالي معلالالال  أسالالالاليب  عالالالن عالالالد  وجالالالود بالالال و  بالالالين الالالال كو  وام   بحالالالث سالالالف    ،الالالائج ال أ كمالالالا  

يجابيالة ،جالاآل الال ا ؛ الفكاهالة اميجابيالة ،جالاآل ايدال ين؛ الفكاهالة الساللبية ،جالاآل  )الفكاهالة ام   وهي الفكاهةم  
هالالالة اميجابيالالالةم والد جالالالة الكليالالالة للفكاهالالالة(م بي مالالالا وجالالالد  بالالال و  بقالالالط بالالالي  الالالال ا م والد جالالالة الكليالالالة للفكا 

للفكاهة الساللبية( لصالالا الال كو . كمالا أواالح  ال ،الائج    والد جة الكلية )الفكاهة السلبية ،جاآل ايد ينم  
بالالالين م،وسالالالطا  د جالالالا   ( بالالالي جالالالودة الصالالالداقة  0.01ع الالالد مسالالال،وى دالالالالة ) وجالالالود بالالال   داو إحصالالالائيًا  

م و لالالل لصالالالا ام الالاث. كمالالا ،وصالالل  ال ،الالائج إلالالد إمكا يالالة ال، بالالع مالالن دالالالو  ث  الالا الطالالالب الالال كو  وام 
ن ثالثالالة مالالن أسالالاليب  أ أسالالاليب الفكاهالالة بجالالودة الصالالداقة لالالدى طالالالب الجامعالالة. بقالالد أواالالح  ال ،الالائج  

دالال ينم الفكاهالالة  : الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل اي وهالالي الفكاهالالة كالالان لهالالا ،الالاثي  إيجالالابي علالالد جالالودة الصالالداقة  
لالال ا م الفكاهالالة اميجابيالالالة ،جالالاآل الالال ا م بي مالالا أسالاللوب واحالالالد مالالن أسالالاليب الفكاهالالة يسالالاله   السالاللبية ،جالالاآل ا 

 بي جودة الصداقة وهو الفكاهة السلبية ،جاآل ااد ين.   سلبي بشكو  
Abstract 

The present research aims at identify the relationship between 
humor styles and friendship quality among university students, and the 
extent of humor styles to predict the friendship quality, and identify the 
differences between male and female university students in both humor 
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styles and friendship quality, the study was conducted on a sample of 
220 students University (110 males, 110 females), using the tools of 
Humor Styles Scale (prepared by researcher), and Friendship Qualities 
Scale (prepared by researcher). 

The results of the study found that there was a statistically 
significant positive correlation at level (0.01) between some dimensions 
of humor styles and the quality of friendship among the university 
students, and arrange them as follows, positive humor towards others 
(0.586); positive humor toward self (0.465); negative humor towards self 
(0. 311), while there was a negative correlation at (0.01) between 
negative humor towards others and the quality of friendship (- 0.321). as 
for the two main dimensions of  humor styles, there was a statistically 
significant positive correlation at level (0.01) between the positive 
humor and the quality of friendship among university students (0.566); 
while there was no statistically significant correlation between the 
negative humor and the quality of friendship among University students 
(- 0.034); there was a statistically significant positive correlation at the 
level (0.01) between the total degree of humor styles and friendship 
quality among university students (0.284). 

The results of the study also revealed that there were no 
significant statistically differences between males and females in most of 
the humor styles ( positive humor toward self; positive humor toward 
others; negative humor toward self; total degree of positive humor; and 
total degree of humor), while only significant statistically differences 
were found in (humor negative towards others;  the overall degree of 
negative humor) in favor of males. The results also showed that there 
was a statistically significant difference at level of (0.01) in the quality of 
friendship between the average scores of male and female students, in 
favor of females. and finally, the results also reached the possibility of 
predicting through humor styles of the quality of friendship among 
university students, the results showed that three humor styles have a 
positive predict on the quality of friendship: positive humor towards 
others; negative humor towards self; positive humor towards self; while 
one style of humor contributes negatively predict to the quality of 
friendship, which is negative humor towards others.        
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 ة:ــــدمـــــمق

،ع،ب  الفكاهة واحدة من أكث  العواطف اا سا ية المالوبةم وال،ي كا   مواالو  مقالاا  
وك،ب علمية عديدةم وأصبح  الفكاهة مواوعًا لكثي  مالن الد اسالا  كط يقالة ي،عامالو بهالا ال الاس 

لل،كيالف مع العال  من حوله م وقد ا،فال  معلال  البالاحثين علالد أن الفكاهالة يمكالن أن ،الوب  مصالد ا 
لكو مالن مقالد  وم،لقالي الفكاهالةم كمالا يمكالن  وال احة ااج،ماعية وال فسيةم وال،اثي  العقلي اميجابي

م بقالد ،وصالل  بعالأ (Rieger & McGrail, 2015, p. 188)اس،ددا  الفكاهالة بشالكو االا  
 اهيالة الد اسا  لوجود عالقالة إيجابيالة بالين اسال،ددا  الفكاهالة العدوا يالة ،جالاآل ايدال ين والحقالد أو الك

لحا  ال ى به    (Vrabel, Zeigler-Hill, & Shango, 2017)له م لل،قليو من شا ه  وا 
و،له  م اجعة ال، اث ال فسي الساب  للفكاهة حداثة ه ا المفهو  بي مجالاو علال  الال فسم 
وأن معل  ما ك،ب حوو ه ا المواو  ا حص  بالي الد اسالا  الف يالة والدبيالة والفلسالفيةم وأن هال ا 

قالالالد لقالالالد اه،مامالالالا أقالالالو بالالالي الد اسالالالا  ال فسالالالية م علالالالد الالالال    مالالالن أهمي،الالال م و بالالالي الوقالالال  المواالالو  
ال اهنم يوجد اه،مالا  كبيال  بالفكاهالة بالي الد اسالا  ال فساليةم لمالا لهالا مالن بوائالد عديالدة كاسال، ا،يجية 
مواجهالالالة بعالالالالة للمشالالالكال  ال،الالالي يواجهالالالا الفالالال دم بهالالالي ،سالالالاعد الشالالالد  علالالالد ال،كيالالالف مالالالع االالال وط 

ن دالالالو ، ييالال  وجهالالة  لالال  الفالال د والسالالماغ باعالالادة صالاليا ة البكالالا  بالالي صالالو ة الحيالالاة اليوميالالةم مالال 
أكثالال  إيجابيالالةم باماالالابة الالالد  لالالل بهالالي ،عمالالو كمدلالال  مالالن ال،الالو، م كمالالا أن لالالديها القالالد ة علالالد 

وقالد ألهال   م (Cavanaugh, 2002, p. 2)،عزيالز و،فعيالو ميكا زمالا  الالدبا  الطبيعيالة للجسال  
اميجالابي للفكاهالة علالد الدصالائ  ال فسالية وااج،ماعيالة  للفال د م   ،ائج الد اسا  السالابقة ال،الاثي 

 ;Capps, 2006)مثالالالو: الصالالالحة ال فسالالالية والبد يالالالةم و،قليالالالو ال،عالالال أ لالاالالالط ابا  ال فسالالالية 

Dionigi & Gremigni, 2013; Erickson & Feldstein, 2007; Ökdem, Citak, 

Isik, & Elbas, 2018;  Ziv; 1983; ),  و،ديالف ايا  واللياقالة البد يالة  وال االا عالن الحيالاة
 ,Cavanaugh, 2002; Martin & Kuiper, 2016; Panish)؛ 2014)صالفية أمالينم 

عالقالالالة إيجابيالالالة بالالالين كالالالو مالالالن الفكاهالالالة الداعمالالالة للالالال ا  والفكاهالالالة اا ،مائيالالالة مالالالن جا الالالب   (2002
أمالا مالن م (Yaprak, Gϋlϋ, & Durhan, 2018)والصالبة ال فسية والسعادة من جا الب خدال  

الفكاهالالالة ،لعالالالب دو ًا مهمالالالًا بالالالي ،سالالالهيو العالقالالالا  بالالالين الشالالالدا  وال،واصالالالو ال احيالالالة ااج،ماعيالالالة ب
وال،الالالي يمكالالالالن أن ،الالالالعدى الالالالالد ال،فالالالالاعال  ااج،ماعيالالالالة وال شالالالالاط ااج،مالالالالاعي و،قلالالالالو مالالالالن الاالالالال وط 

 Cann & Etzel, 2008; Cooper, 2008; Heintz, 2017; Leist)ااج،ماعية والص ا  
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& Muller, 2013; Meyer, 2000)   وال االا عالن العالقالا  وجود،هالا والحصالوو علالد الالدع
 ,Heintz, 2017; Scheel et al, 2016; Sirigatti et al, 2014; Yue et al)ااج،ماعي  

م كمالالا أن الفكاهالالة اميجابيالالة ،قلالالو مالالن امحسالالاس بال االالبم و،ج الالب ال،عبيالال  الدالالا جي   (2014
 (Marin, Carrillo, & Carretero-Dios, 2018)ع   ،جاآل ااد ين 

( يالالالال،  1991) Lapierre and Padgettبالفكاهالالالالة كمالالالالا يالالالال ك  ابييالالالال  وبادجيالالالال  
اس،ددامها كاس، ا،يجية لل،واصوم وحابز ل،سهيو ال،فاعال  ااج،ماعيةم و،ماسل الجماعة ) . 

،سهيو ال مو المع بي واا فعالي وااج،مالاعيم و، لالي  العاطفالةم بالالب اد يسال،ددمو ها بالي و  (م41
يالالال  مالالالن الحيالالالان لل،عامالالالو مالالالع المواقالالالف العصالالاليبةم وال،عبيالالال  عالالالن امحبالالالاط بط يقالالالة م حالالالة أكثالالال  كث

اج،ماعيالالةم و،سالالاعد البالال اد علالالد اا دالال اط بالالي مزيالالد مالالن ال شالالطة ااج،ماعيالالة وكالالو ه  محبالالوبينم  
ولالديه  المهالا ة بالي ال،واصالالوم حيالث يمكال ه  ،دفيالالف حالدة ال،الو،  بالي اللالال وف  يال  العاديالة و يالال  

بالين ال الاسم و  باماابة الد مالا سالب  با هالا ،زيالو الحالواجز   (Wimsatt, 2014, p. 2)الم يحة 
قالالد ،قلالالو مالالن ال،سلسالالو اله مالالد بالالين البالال ادم وب الالا، العالقالالا  الجيالالدةم و،قليالالو الفالالوا   ااج،ماعيالالة بالالين  

 الب ادم ودل  م اخ أكث   احةم وزيادة اللفة و،قا ب ال اس من بعاه  البعأ. 
الم اهقالالة ،صالالبا الصالالداقة مهمالالة لل ايالالة بال سالالبة للمالال اهقينم حيالالث  وبالالددوو الفالال د بالالي سالالن

،وب  له  الدع  ااج،ماعي مثو اللفة والحبم كما أ ها مهمة لل،واصو ااج،مالاعي بال سالبة لهال م 
وب، ة الم اهقة والشباب مليئة بالعديد مالن الصال اعا م وقالد ة المال اهقين علالد حالو هال آل الصال اعا  

ميالالالة لصالالالح،ه  ال فسالالاليةم والفكاهالالالة يمكالالالن أن ،سالالالاعد بالالالي حالالالو الصالالال ا  بطالالال   ب الالالا،ة أمالالال  بالالالالغ اله
و،ج ب امحال ا  و،حسالين  وعيالة الصالداقةم ولهال ا بالان اس،كشالاف العالقالة بالين هال آل العوامالو يمكالن 
أن يسالالاعد ا علالالد بهالال  أباالالو للعوامالالو ال،الالي ،الالعث  علالالد صالالداقة الشالالبابم ودو  الفكاهالالة بالالي حالالو 

كمالالا أن  ،الالائج مثالالو هالال آل البحالالاث يمكالالن ان ،قالالد  الصالال اعا م و ،حسالالين الصالالداقة بالالين الشالالبابم 
 بعالالالالالأ ااق، احالالالالالا  م شالالالالالاد و،ثقيالالالالالف الشالالالالالباب بالالالالالي مجالالالالالاو الصالالالالالحة ال فسالالالالالية وام شالالالالالاد ال فسالالالالالي

.(Zhao, 2011) 
و ل ًا لل،اثي  العمي  ال ي ،حدثال  الفكاهالة علالد الفال د مالن جهالةم وعلالد عالق،ال  بالايد ين 

،الالاثي  ااج،مالالاعي لسالالاليب للفكاهالالة علالالد مالالن جهالالة ثا يالالةم بالالان هالال ا البحالالث يسالالعد لد اسالالة هالال ا ال
 جودة الصداقة لدى طالب الجامعة.
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 ث:   ــــــــــة البحــــــــــمشكل

الفكاهالالة ا يمكالالن إ كا هالالا كالالاداة اج،ماعيالالة بالالي العالقالالا  بالالين الشالالدا م بالفكاهالالة م الال،ج 
ن اج،مالالالاعيم و ا  ولالالالائف اج،ماعيالالالةم ويمكالالالن ال لالالال  إلالالالد الفكاهالالالة الصالالالحية علالالالد أ هالالالا  الالالو  مالالال 

الكفا،ة ااج،ماعيةم بي حين قد ،كون أ ماط الفكاهالة  يال  الصالحيةم ،ال ،بط بال ق  بالي المهالا ا  
ااج،ماعيالةم وقالد ي،جالالاوز ال ال أ مالالن الفكاهالة والاالالحل مجال د ال،واصالالو مالع ايدالال م ل،وليالد حالالالة 

 عاطفية إيجابية بي ايد ينم باساليب الفكاهة لكو م ها ،داعيا،  ااج،ماعية الداصة.
اسالال،ددا  الفكاهالالة يالالعث  علالالد صالالحة الفالال د وال االالا عالالن حيا،الال م بهالالو يمكالالن أن  وا  ا كالالان

يكالالالون لهالالالا ،الالالاثي  علالالالد ايدالالال ين كالالال للي بالفكاهالالالة سالالاللول يميالالالو إلالالالد أن يكالالالون ،فاعليالالالًا واج،ماعيالالالًا 
بطبيع،الالال م و لالالال ًا لالالال للم كيالالالف يمكالالالن للشالالالد  أن يلهالالال  إحساسالالال  بالفكاهالالالة بالالالي واحالالالدة مالالالن أهالالال  

 ي وهي العالقة مع الصدقا،م وما هو ،اثي  أساللوب الفكاهالة ال،فاعال  ااج،ماعية علد امطال
Lapieerre and Padgett (1991 )المسال،دد  علالد جالودة الصالداقةي ويال ى ابييال  وبادجيال  

أن الفكاهة مهمة بي السيا  ااج،ماعيم كاس، ا،يجية ،واصو و،حفيز ل،سالهيو ال،فالاعال  ااج،ماعيالة  
(. بالفكاهالالالة ،زيالالالو الحالالالواجز بالالالين  41واجز بالالالين ال الالالاس ) .  و،ماسالالالل المجموعالالالةم كمالالالا أ هالالالا ،زيالالالو الحالالال 

   ال اس من دالو إ شا، بيئة م يحةم وزيادة العالقا م و،ق يب ال اس من بعاه  البعأ. 
ويعكس أسلوب الفكاهة الط   ال،ي يعب  بهالا ال الاس عالن الفكاهالة أو ال ك،الة بالي المالاكن 

بي ه ا امطا  ه ال أ بعة أ ماط  ئيسية  ااج،ماعيةم والفكاهة يمكن أن ،كون  ا،ية أو موجهةم
للفكاهالالةم الفكاهالالة  ا  ال،وجالال  الالال ا،ي اميجالالابي )الداعمالالة للالال ا ( أو السالاللبي )الهادمالالة للالال ا ( أو 

 ,Cann, Norman, Welbourne)الموج  لآلد ين إيجابية )اا ،مائية( أو السلبية )العدوا ية( 

& Calhoun, p. 133)  
بشكو م اسب يمكن أن ،كالون بعالالة بالي  الز  ب،يالو الصال ا  بالين كما أن اس،ددا  الفكاهة 

. ولكن يمكن أن ،كالون للفكاهالة ،الاثي ا  ساللبية علالد الصالداقة بالدًا (Bippus, 2003)الصدقا، 
مالن ال،الاثي  اميجالابي المطلالوبم ولال لل بالان مع بالالة الفال و  الف ديالة بالي أساللوب الفكاهالة المسالال،دد  

سال،دد  بالي الفكاهالة علالد جالودة الصالداقةم ومع بالة مالا هالي مه  بي ،حديد مدى ،اثي  السلوب الم
 ال،اثي ا  اميجابية والسلبية للفكاهة علد الصداقة.
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ال،الالي ، اولالال  العالقالالة بالالين  –بالالي حالالدود علالال  الباحالالث   –وعلالالد الالال    مالالن  الالد ة الد اسالالا  
جابيالالًا أشالالا    ،الالائج الد اسالالا  السالالابقة أن الفكاهالالة ،الال ،بط إي قالالد أسالالاليب الفكاهالالة وجالالودة الصالالداقةم ب

م وزيادة بي قبالوو (Masten, 1986; Pellegrin, et al, 1987)بالكفا،ة ااج،ماعية لألطفاو 
م وأن الفكاهالالالة اميجابيالالالة ،سالالالاه  بالالالي العالقالالالة (Oberjohn, 2002)القالالال ان وعالالالدد الصالالالدقا، 

اميجابيالالة مالالع الصالالدقا،م بالالي حالالين أن الفكاهالالة السالاللبية ،سالالاه  بالالي العالقالالة السالاللبية مالالع الصالالدقا، 
(Winsntt, 2014)م ووجالالالالالالالود عالقالالالالالالالالة إيجابيالالالالالالالة بالالالالالالالالين الفكاهالالالالالالالة والمهالالالالالالالالا ا  ااج،ماعيالالالالالالالالة 

  ( Salavera, Usan, & Jarie, 2018)  وال ف ان وال،ساما مع ايد ين .(Hampes, 2016) م   
 ,Mastenوبي ما اه،م  العديد من الد اسا  بد اسة الصداقة لدى الطفاو والم اهقين )

1986; Pellegrini et al, 1987; Oberjohn, 2002, Winsntt, 2014)   م اه،مال)
د اسا  قليلة بد اسة الصداقة لدى الشباب بالي الم حلالة الجامعيالةم علالد الال    مالن الالدو  الحاسال  
الالالال ى ،لعبالالال  الصالالالداقة بالالالي ال مالالالو وال،كيالالالف ال فسالالالي للشالالالباب بشالالالكو عالالالا  وطالالالالب الجامعالالالة بشالالالكو 

ئلالالالة والقالالالا بم مالالالع اصالالالدقائه  بالالالي دالالالا م بالعديالالالد مالالالن طالالالالب الجامعالالالة يعيشالالالون بعيالالالدا عالالالن العا
 & Wise)الجامعةم ول لل بالصالداقة ،لعالب دو ًا مهمالًا بالي ال،كيالف ال الاجا مالع الحيالاة الجامعيالة 

King, 2008, p. 830-831)  كمالا أن جالودة الصالداقة الم ،فعالة ،، بالا بقلال  اج،مالاعي أقالو بالي
بجالالودة الحيالالاة  وأن جالالودة الصالالداقة كا الال  ،، بالالام  (Rodebaugh, et al, 2015)المسالال،قبو 

وب، ة الشباب يوجد بها العديد من الص اعا م . (Thien & Razak, 2013)المد سية لل،المي  
 .(Zhao, 2011)والفكاهة يمكن أن ،ساعد بي حو ه آل الص اعا  و،حسين  وعية الصداقة 

كمالالالا يالحالالالل علالالالد معلالالال  الد اسالالالا  السالالالابقة للفكاهالالالةم أ هالالالا اه،مالالال  بالجا الالالب اميجالالالابي 
،اثي ا،هالالالا اميجابيالالالة علالالالد الفالالال د وايدالالال ينم وأهملالالال  الجا الالالب السالالاللبيم و لالالال   للفكاهالالالة للفكاهالالالة و 

 طالالوى علالالد  ي كمفهالالو  أحالالادي البعالالدم ولكالالن ال لالال ة الحديثالالة للفكاهالالة باع،با هالالا مفهومالالا م،عالالدد البعالالادم  
أ مالاط إيجابيالة وساللبية علالالد كالو مالن الشالد  وايدالال ينم وهال ا يقود الا الالد ،ب الالي  مالو   م،عالدد البعالالاد  

 ساليب الفكاهة بي د اسة العالقة بين أساليب الفكاهة وجودة الصداقة لدى طالب الجامعة. ل 
،صالالالو ا م،عالالالدد البعالالالاد  بالالالي االالالو، امطالالالا  ال لالالال ي السالالالاب  وقالالالد واالالالع الباحالالالث الحالالالالي 

للفكاهالةم قسالال  بيالال  الفكاهالالة الالالد قسالالمين: إيجابيالالة وسالاللبيةم وكالالو مالال ه  يكالالون موجهالالا  حالالو الالال ا  أو 
إيجابيالة  حالو ايدال ين  –يكون لدي ا أ بعة أ مالاط للفكاهالة: إيجابيالة  حالو الال ا  ايد ينم وبال،الي 
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سالالاللبية  حالالالو ايدالالال ينم وبالالالد االالالو، هالالال ا ال،صالالالو  للفكاهالالالةم كالالالان الهالالالدف  –سالالاللبية  حالالالو الالالال ا   –
للد اسالالة الحاليالالة هالالو بحالال  مالالدى ،الالاثي  هالال آل السالالاليب ال بعالالة للفكاهالالة وعالق،هالالا بجالالودة الصالالداقة 

ل الفالال و  بالالين الالال كو  وام الالاث بالالي كالالو مالالن أسالالاليب الفكاهالالة وجالالودة لالالدى طالالالب الجامعالالة. وكالال ل
الصالالالداقةم  لالالال ًا ل،عالالالا أ  ،الالالائج الد اسالالالا  السالالالابقة بالالالي  ،الالالائج الفالالال و  بي همالالالام وكالالال لل لالدالالال،الف 
الثقالالابي بالالين البيئالالة الع بيالالة ب،قاليالالدها وعادا،هالالا والبيئالالة ااج بيالالة الالالد أج يالال  بيهالالا هالال آل الد اسالالا . 

 لد ال،ساعا  ال،الية:و لل من دالو امجابة ع
ما العالقة بين كو من أساليب الفكاهة با واعها ال بعالة )الفكاهالة اميجابيالة ،جالاآل الال ا ؛  -1

الفكاهالالالة اميجابيالالالة ،جالالالاآل ايدالالال ين؛ الفكاهالالالة السالالاللبية ،جالالالاآل الالالال ا ؛ الفكاهالالالة السالالاللبية ،جالالالاآل 
 ايد ين(م وجودة الصداقة لدى طالب الجامعة.

الالالال كو  واا الالالاث مالالالن طالالالالب الجامعالالالة بالالالي أسالالالاليب  مالالالا الفالالال و  بالالالين م،وسالالالطا  د جالالالا   -2
 الفكاهة.

مالالالالا الفالالالال و  بالالالالين م،وسالالالالطا  د جالالالالا  الالالالال كو  وام الالالالاث مالالالالن طالالالالالب الجامعالالالالة بالالالالي جالالالالودة  -3
 الصداقة.

مالالا مالالدى إسالالها  د جالالة أسالالاليب الفكاهالالة با واعهالالا ال بعالالة )الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل الالال ا ؛  -4
،جالالالاآل الالالال ا ؛ الفكاهالالالة السالالاللبية ،جالالالاآل الفكاهالالالة اميجابيالالالة ،جالالالاآل ايدالالال ين؛ الفكاهالالالة السالالاللبية 

 ايد ين(م بي ال، بع بجودة الصداقة لدى طالب الجامعة.

 ث:ــــداف البحــــأه

يهالالدف البحالالث الحالالالي إلالالد د اسالالة العالقالالة بالالين أسالالاليب الفكاهالالة با واعهالالا ال بعالالة )بكاهالالة 
بكاهالة ساللبية   -بكاهالة ساللبية  حالو الال ا   –بكاهالة إيجابيالة  حالو ايدال ين  –إيجابية  حو الال ا  

 حالالو ايدالال ين( وجالالودة الصالالداقة لالالدى طالالالب الجامعالالةم وكالال لل ال،عالال ف علالالد الفالال و  بالالين الالال كو  
وام الالاث بالالي كالالو مالالن أسالالاليب الفكاهالالة وجالالودة الصالالداقة. ومالالدى قالالد ة أسالالاليب الفكاهالالة علالالد ال، بالالع 

 بجودة الصداقة.  
 ث:ــــة البحـــــأهمي

  ال،الالي ي، اولهالالا بالد اسالالة وهمالالا أسالالاليب ،،االالا أهميالالة البحالالث الحالالالي مالالن أهميالالة الم، يالال ا
الفكاهالالة وجالالودة الصالالداقة باع،با همالالا مالالن المواالالوعا  ال،الالي ،الال ،بط بعلالال  الالال فس اميجالالابي كا،جالالاآل 
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حديث بي عل  ال فس. وواع ،صو  جديد للفكاهة باع،با ها مفهوما م،عدد البعاد ي طالوي علالد 
يجابيالالةم ومحاولالالة كشالالف ال قالالاب عالالن مالالدى العال قالالة وال،الالاثي ا  المح،ملالالة بالالين هالال آل جوا الالب سالاللبية وا 

السالالاليب المد،لفالالة للفكاهالالة وجالالودة الصالالداقة. كمالالا ،سالاله  هالال آل الد اسالالة بالالي إمالالداد المك،بالالة الع بيالالة 
بمقياسين جديالدين بالد علال  الال فس وهمالا مقيالاس أسالاليب الفكاهالة بالي االو، ال،صالو  الال ي واالع  

هةم واع،ماد معل  اابحاث ااج بيالة الباحثم  ل ًا اب،قا  المك،بة الع بية لمقياس لساليب الفكا
م والمقيالاس الثالا ي  Martin et al, 2003 مالا ،ن وخدال ون بالد جميالع ا حالا، العالال  علالد مقيالاس

لجالالودة الصالالداقةم ممالالا يسالالاعد البالالاحثين بيمالالا بعالالد بالالي إجالال ا، مزيالالد مالالن البحالالاث بالالي هالال ا المجالالاو. 
 لدى طالب الجامعة. وواع ،صو  لب امج ل، مية كو من أساليب الفكاهة وجودة الصداقة

 ث:ــــــات البحــــــمصطلح

 :Humor Stylesأساليب الفكاهة 

: يع بهالا الباحالث الحالالي با هالا بكاهالة ،كيفيالة The Positive Humor الفكاهة اايجاايجة  ▪
سالالالوا، مالالالع الالالال ا  أو ايدالالال ين ول،عزيالالالز الالالال ا  أو ،عزيالالالز عالقالالالة الشالالالد  بالالالايد ين وزيالالالادة 

 د: ال،ماسل ااج،ماعي و، قس  إل

: ،ع الد أن The Positive Humor Toward Selfالفكاه اايجاايج اتااهاالةاا ا -1
م أو بالالالي المواقالالالف الصالالالعبة آليشالالالع  الفالالال د بالبهجالالالة والم،عالالالة والسالالال و م ح،الالالد وهالالالو بمفالالال د 

 والاا طةم وكميكا يز  لل،كيف ال فسي مع المواقف الاا طة.
: The Positive Humor Towards Others الفكاهة اايجاايجة اتاةاهااينة ج  -2

وهالي ،،االالمن إسالعاد ايدالال ين وشالالعو ه  بالم،عالة والسالالعادةم بالالدون أن يكالون علالالد حسالالاب 
ال ا  أو علد حساب ايد ينم وهي  الو  مالن ال،كيالف ااج،مالاعي مالع ايدال ينم وزيالادة 

 و،قوية ال وابط ااج،ماعية.

مالة : يع بهالا الباحالث الحالالي با هالا بكاهالة هاد  The Negative Humorالفكاهة االلةييج  ▪
 لل ا  أو ايد ين واما ا  به م و، قس  إلد: 

وهي: إسعاد  The Negative Humor Towards Self فكاه الييج اتااهاالاا  -1
ايدالال ين علالالد حسالالاب الالال ا  مالالالن دالالالو ال،قليالالو مالالن شالالالا   وال االالا بالالان يكالالون مواالالالعا 
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للسد ية والفكاهة لآلد ينم بالسد ية مالن  فسال م بقصالد محاولالة الحصالوو علالد  االاه  
 ال،قليو من المشاكو معه .و 

 The Negative Humor Towards Others فكاهةة الةةييج اتاةةاهاا نةة ج  -2
وهي: محاولالة إسالعاد الال ا  علالد حسالاب ايدال ين وال يالو مال ه  مالن دالالو الال،هك  علاليه  
والسد ية م ه  و قده م وقوو ال ك  ب أ ال ل  عن وقعها علد ايد ينم وال،ي ،اد  

 بع العدائية. بد الحاا  الم،ط بة طا

 و،قاس إج ائيًا من دالو الد جة ال،ي يحصو عليها الطالب بي مقياس أساليب الفكاهة.

 :friendship quality جودة الصداقة

يع بهالالالا الباحالالالث الحالالالالي با هالالالا عالقالالالة اج،ماعيالالالة بالالالين شدصالالالين أو أكثالالال  يسالالالودها اللفالالالة 
كو م هما علد ،قدي  الالدع  والمسالاعدة  والمودةم والثقة الم،بادلةم والشعو  بالمنم وال،عاون وقد ة

لآلدالال م وال  بالالة بالالي صالالحبة بعاالالهما وقاالالا، معلالال  أوقالالا  بالال ا ه  معالالًام و،جالالاوز الدالالالف وحالالو 
الصال ا  بي همالالا. و،قالالاس إج ائيالالًا مالالن دالالالو الد جالالة ال،الي يحصالالو عليهالالا الطالالالب بالالي مقيالالاس جالالودة 

 الصداقة.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أساليب الفكاهة: 

ع،بالال  كلمالالة الفكاهالالة مفهومالالا عامالالا وشالالامال لالال  دالالالة إيجابيالالة وم  وبالالة اج،ماعيالالام وال،الالي ،شالالي   ، 
إلالالد أي شالالي، يقولالال  أو يفعلالال  أي شالالد  يبالالدو ماالالحكًام ويثيالال  الاالالحل والمالال غ لالالدى ايدالال ينم وقالالد  
مالال  هالال ا المفهالالو  ،ا يديالالًا بعالالدة م احالالو علالالد مالال  العصالالو م بقالالد بالالدأ بمع الالد مد،لالالف ،مامالالًا عالالن مالالا هالالو  

بالي إشالا ة الالد    Fluid or Liquidاينم بقالد بالدأ  كلمالة الفكاهالة ككلمالة ا،ي يالة ،ع الد السالائو  عليال   
سالالعاو الجسالال م بقالالد  أى الطبيالالب اليو الالا ي أبقالال اط )بالالي القالال ن ال ابالالع قبالالو المالاليالد( والطبيالالب جالالالين ) بالالي  

ي الجسالال   القالال ن الثالالا ي قبالالو المالاليالد( أن الصالالحة الجيالالدة ،ع،مالالد علالالد ال،الالوازن الصالالحيا ل بعالالة سالالوائو بالال 
وهالد الالد  والالبل   والصالف ا، والسالودا،م وأن هال آل السالوائو ،م،لالل صالفا   فسالية معي الةم بحيالث إن وجالالود  
بائأ بي أي واحالد م هالا بالي الفال د قالد يدلال   وعالًا معي الًا مالن المالزا  أو الشدصاليةم ب،سالبب  لبالة الالد   

حزي الالالة أو  بالالالي أن يكالالالون لالالالدى الشالالالد  مالالالزا  دمالالالوي أو مالالالبهجم والكثيالالال  مالالالن الصالالالف ا، ، الالال،ج شدصالالالية  
ال،الي ،ال  اسال،عا ،  مالن الفكاهالة الف  سالية    -اك،ئابية. وبد الل ة ام جليزية اس،م  ،طالو  مفهالو  الفكاهالة  
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بالالي القالال ن السالالادس عشالال م بقالالد أد  بكالال ة الفكاهالالة باع،با هالالا مزاجالالا أو سالالمة شدصالالية  يالال  م،واز الالة    -
بكاهالالة أصالالبح  ،ع الالد  اسالال،ددامها لاشالالا ة إلالالد أي سالاللول ي حالال ف عالالن المعالالايي  ااج،ماعيالالةم وكلمالالة  

شدصًا   يبًا أو   يب الطوا م  ل ًا لن مثالو هالعا، الشالدا  كالا وا ي لال  الاليه   البالًا علالد أ هال   
أمالالال  مثيالالال  للسالالالد ية والاالالالحلم وبالالالد ال هايالالالة أصالالالبا الشالالالد  ال  يالالالب الالالال ى كالالالان مواالالالو  الاالالالحل  

قالد ة علالد جعالو  يع ف باسال  الفكالاهيم وأصالبح  الفكاهالة ي لال  إليهالا علالد أ هالا موهبالة ، طالوي علالد ال 
ايدالال ين ياالالحكونم ومالالع  لالالل لالال  ي عدالال  مصالالطلا الفكالالاهي مالالن م ،صالالف القالال ن ال،اسالالع عشالال  ح،الالد  
أوادالالال  القالالال ن ال،اسالالالع عشالالال  بالالالالمع د الحالالالديث للشالالالد  الالالال ى يصالالال ع م ،جالالالًا يسالالالمد الفكاهالالالة ل،سالالاللية  

 (. (Martin, 2007. P. 20-21ايد ين  
  الكاديميالالالالةم بالالالالالي الفكاهالالالالة مواالالالالو  معقالالالالالدم يالالالال،  د اسالالالال،  بالالالالالي العديالالالالد مالالالالن ال،دصصالالالالالا

ال، بيالالالالالة وعلالالالالال  الالالالالال فس وال ث وبولوجيالالالالالام والبيولالالالالالوجيم والل ويالالالالالا م وعلالالالالال  ااج،مالالالالالا م والد اسالالالالالا  
،ع،بالالالالالالال  الفكاهالالالالالالالة والاالالالالالالالحل مالالالالالالالن الثقابيالالالالالالالة وال يااالالالالالالاليةم وعلالالالالالالال  العصالالالالالالالابم والفلسالالالالالالالفة والفالالالالالالالنم و 

لا سالالالالالالالانم اهالالالالالالال،  بهالالالالالالالا بالسالالالالالالالفة كبالالالالالالالا  أمثالالالالالالالاو ابالطالالالالالالالون وأ سالالالالالالالطو وهالالالالالالالوبز  الدصالالالالالالالائ  المميالالالالالالالزة 
كالالالالالالا ط وشالالالالالالوب هو م كمالالالالالالا اهالالالالالال،  بهالالالالالالا علمالالالالالالا، الالالالالالال فسم وا،االالالالالالا  لالالالالالالل بالالالالالالي لهالالالالالالو  عالالالالالالدة    وب جسالالالالالالون 

  ل يا   فسية ل،فسي  الفكاهة والاحل من أهما: 
 ل ية ال،حليو ال فسي: وقد  ل  بيها ب ويد إلد الفكاهالة وال ك،الة باع،با هالا ميكالا ز  وخليالة  -1

الاالي  إلالد حالالة   فسية دابعية بي مواجهة العال  الدا جي المهالدد للال ا م ل،حويالو حالالة
مالالن الم،عالالةم بهالالي خليالالة دباعيالالة ،سالالما للمالال ، بالالان يواجالال  مواقفالالًا صالالعبًام مالالن دون أن يقالالع 
ب يسالالة لال فعالالاا   يالال  السالالا ة المصالالاحبة لهالال ا الموقالالف. كمالالا ،الال   بطهالالا بالالشالالعو  بالالي 

 ال،عبي  عن الدوابع الالشعو ية  ا  الصب ة العدوا ية ،جاآل ايد ين.

د: وهي  ل ية ،ه،  بالجا ب المع بي بي الفكاهةم علد عكس  ل ية ال، اقأ بي المع  -2
ال ل ية السابقة بي ال،حليو ال فسيم وال،ي ،ه،  باا فعاا  والالدوابع ال فساليةم وهالي ،قالو  
علالالد عمليالالة الجمالالع وال، كيالالب كمفهالالومين أو مالالوقفين أو ،صالالو ين يكو الالان م،باعالالدين بالالي 

 م،وقعة أو مثي ة للدهشة. الل وف العاديةم وي،  الجمع بي هما بط يقة  ي 

 ل يالالة ال،فالالو  والسالاليط ة: وهالالي مالالن أقالالد  ال ل يالالا  المفسالال ة للفكاهالالةم ويعالالود ،ا يدهالالا إلالالد  -3
أبالطالالون وأ سالالطو وب جسالالون وهالالوبزم ويالال ى أصالالحاب هالال آل ال ل يالالة أن الفكاهالالة والاالالحل 
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، شا  ،يجة شعو  ما بال،فو  المادي أو العقليم يشع  بها الااحل ،جاآل ايد ين القو 
 الال م  ،يجالالة اس،صالال ا  ا و،قليل الالا مالالن شالالان ايدالال ينم أو مالالن أ فسالال ا بمقا  الالة مااالالي ا بمالالا م

م 2003ي طوي علي  من حماقة أو سلول أد   بما هو علي  اين )شاك  عبد الحميالدم 
 . 121-156.) 

ال ل ية ااج،ماعية: وي ل  أصحاب ه ا ال،وج  إلد الفكاهة باع،با ها  شالاطا اج،ماعيالا  -4
بالالين م سالالو ومسالال،قبوم ،حالالدث بالالي مد،لالالف مواقالالف ال،فاعالالو ااج،مالالاعدم  ي،طلالالب ،واصالالال

بهالالالي بمثابالالالة عمليالالالة اج،ماعيالالالة وع صالالال ا مهمالالالا بالالالد ال،فاعالالالو بالالالين البالالال اد )صالالالفية أمالالالينم 
 ( 9م  . 2014

أمالالا بالالي ال،الال اث الع بالالي وامسالالالمي بلالال  ي حالال   امسالالال  الفكاهالالة والاالالحلم ولكالالن دعالالا إلالالد 
عم   اد اهلل ع هما قاو: قاو  سوو اهلل صاللد اهلل عليال  عد  امب اط بيهمام بقد  وي عن ابن 

 اد اهلل ع   قاو: قاو  سالوو اهلل صاللد  –" وعن أبد     إ ِّي لمزغم وا أقوو إاا حقًّاوسل  " 
 "." َ،َبسُّم ل بي َوْج  َأِديل لل صدقة اهلل علي  وسل  

يالالة و ل يالالة  ئيسالالية ويمكالالن ،صالال يف ال،الال اث السالالاب  بالالي الفكاهالالة إلالالد ثالثالالة ،وجهالالا  بحث
بالين مالا هالو م،وقالع ومالا يحالدث وهي: أوًا:  ل ية ال، اقأ و،ال ى أن يكالون ه الال بعالأ ال، الاقأ 

كحابز بي ،فسي  ااس،جابة للفكاهة. ثا يالا: د اسالا  حالوو حالس الفكاهالة كسالمة شدصاليةم بالفعو 
سالالة الفكاهالالة حيالالث يالالد س العلمالالا، اادالال،الف بالالي ميالالو البالال اد لال دالال اط بالالي الفكاهالالة. ثالثالالا: يالال،  د ا

كلاه ة اج،ماعية و،واصليةم وال،ي ،شمو الجوا ب الشدصية للفكاهةم وكيفية اس،ددا  ال اس لها 
 .(Werner, 2012, p. 16)لل،اثي  علد سلول ايد ين 

معلالالال  ال الالالاس يالالالد كون الشالالالي، الماالالالحل ع الالالدما يحالالالدثم ويفعلالالالون  لالالالل بالالالال  يزة وبالالالدون 
الوجالالال م ومعقالالالدة الب الالالا،م ،،كالالالون مالالالن المكو الالالا  مجهالالالودم ومالالالع  لالالاللم بالالالان الفكاهالالالة ب يالالالة م،عالالالددة 

( ل،حديالد الفكاهالة 2007) Martinالمع بية والعاطفية والسلوكية والفساليولوجيةم بقالد اق،ال غ مالا ،ن 
" لوصالف المشالاع  ال،الي ،سالبب  بيهالا الفكاهالة أو ال ك،الةم و"  Mirthاس،ددا  مصطلا " الطال ب 

" ل،مثيالالالالالو ااسالالالالالال،جابة  Laughter" لوصالالالالالالف الجا الالالالالب المع بالالالالاليم و" الاالالالالالالحل  Witدفالالالالالة الالالالالالد  
السلوكيةم ه آل المكو ا  الثالثة مج،معة ، ،ج ، ي ا  عميقة بي ااس،جابة العصبية الفسيولوجية 

(.  وه الال بالال   بالين الفكاهالة والاالحلم بمصالطلا الفكاهالالة  8ال،الي ،ال ،بط بالصالحة الجيالدة ) . 
إلالالد بعالالأ عمليالالا  امد ال  يمثالالو ب الالا، مع بيالالا عاطفيالالا سالاللوكيا معقالالدام عالالادة مالالا يسالال،دد  لاشالالا ة



أساليب الفكاهة وعالقتها بجودة الصداقة لدى طالب   عادل عبد الفتاح محمد الهجين /د
 الجامعة 

 

 54 

الحسالالالالالي والمع بالالالالالي والعالالالالالاطفيم بي مالالالالالا يشالالالالالي  الاالالالالالحل إلالالالالالد الم، يالالالالال ا  الفسالالالالاليولوجية والسالالالالاللوكية 
 المصالالالالالالالالالالالالاحبةم بالاالالالالالالالالالالالالحل هالالالالالالالالالالالالو بعالالالالالالالالالالالالو مالالالالالالالالالالالال عكسم مثالالالالالالالالالالالالو ااسالالالالالالالالالالالال،جابة السالالالالالالالالالالالاللوكية الفسالالالالالالالالالالالاليولوجية 

(Martin & Lefcourt, 1986, p. 3)  ومع  لالل بالعالقالة بي همالا وثيقالةم ب البالًا ا يحالدث أحالدهما .
 دون ايد . ب 

( أن الفكاهالالالة والاالالالحل ،قالالالد مالالالن المالالال اأ ال فسالالالية 2003ويالالال ك  شالالالاك  عبالالالد الحميالالالد )
والزمالالالا  ااج،ماعيالالالة وااالالالط اب الشدصالالالاليةم بهالالالي ،قالالالاو  القلالالالال  وااك،ئالالالاب وال االالالبم و، شالالالالط 
الديالالاو وامبالالدا  والعقالالوم و،قالالوي ال،فاعالالو وال،عالالاون ااج،مالالاعي بالالين البالال اد والجماعالالا م و،لطالالف 

(م وقالد لدال  علمالا، 53-52و،حوو هجومه  السلبي إلد حالة إيجابية ) .   اب ايد ينم
ال فس ولائف الفكاهةم بد دمس ولائف  ئيسالية وهالي: ال،دفيالف مالن اال ط القيالود ااج،ماعيالة 

 –ط يقالالالة لمواجهالالالة الدالالالوف والقلالالال   –،ثبيالالال  عاالالالوية الفالالال د بالالالي الجماعالالالة  –ال قالالد ااج،مالالالاعي  –
Martin (2007 )ويالال ك  مالالا ،ن (. 59-58م  .  2003اللعالالب العقلالالي )شالالاك  عبالالد الحميالالدم

 أن الولائف ال فسية للفكاهة يمكن ،ص يفها إلد ثالث بئا   ئيسية وهي:  
الفوائالالد ااج،ماعيالالة والمع بيالالة للمشالالاع  اميجابيالالة للفكاهالالة: وهالالد أن المشالالاع  اميجابيالالة  -1

مثالو القلال   للفكاهة مثو الف غ والس و  ،عدى إلد ولائف  فسية عكس المشالاع  الساللبية
والدالالالوفم بالمشالالالاع  اميجابيالالالة ال،الالالي ،، ،الالالب علالالالد الفكاهالالالة ،سالالالاعد الفالالال د علالالالد اا ،بالالالالاآل 
وال، كيالالز ومزيالالد مالالن امبالالدا  بالالي حالالو المشالالكال  وال، الالو  بالالي عالالدد البالالدائو والديالالا ا  بالالي 

للف د  ااس،جابا  السلوكيةم وقد ة علد اس، الو مصاد  مادية وبك ية واج،ماعية م،احة 
ديا  الحياةم كما أ ها ،لعب دو ًا مهمًا بي ، لالي  العالقالا  الشدصالية و،عزيالز  لل،عامو مع ،ح 

 الحالة العاطفية اميجابية ال،ي عادة ما ،كون مش، كة بين اث ين أو أكث . 

اسالال،ددا  الفكاهالالة باع،با هالالا وسالاليلة لل،واصالالو ااج،مالالاعي بالالين الشالالدا م وال،الالاثي  علالالد   -2
بط الالة بط يقالالة  يالال  مباشالال ةم بالفكاهالالة ط يقالالة ايدالال ين بطالال   مد،لفالالةم و قالالو ال سالالائو الم

مفيدة بشكو دا  بي ال،واصو بالي المواقالف ال،الي يواجال  بيهالا الشالد  دطال ا كبيال ا بالي 
المواجهالالة المباشالال ةم وبالالي المواقالالف المح جالالة أو المحفوبالالة بالمدالالاط م والفكاهالالة يمكالالن أن 

 ،كون وسيلة ل،دفيف حدة ال،و،  وال زا  بين ال اس.

ال،و، : بقد احل البالاحثون علالد مال  السال ين هال آل الوليفالة للفكاهالة ال،كيف و،دفيف حدة  -3
وهالالي الالال،دل  مالالن ال،الالو، م ممالالا يعكالالس أحالالد الفوائالالد المهمالالة للفكاهالالة كوسالاليلة لل،عامالالو مالالع 
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الصعوبا  والا وطم مما يسه  بالي القالد ة علالد الصالمود وال، لالب علالد هال آل المشالكال  
 . (15-20  ) 

 ة إيجابيالالة لهالالا بوائالالد صالالحية و فسالالية واج،ماعيالالة وبالالال    مالالن أن الفكاهالالة بشالالكو عالالا  لالالاه
 ائعة؛ كال، فيس العاطفيم و،دفيالف حالدة ال،الو،  والقلال م إا أ هالا ليسال  بالي جميالع الحالواو ،كالون 
إيجابية وم اسبةم بقد يس،ددمها الشد  بالي ااع،الدا، علالد ايدال ين والسالد ية مال ه م باماالابة 

الحالواو مثالو حالاا  الزمالا  الحالادة. باد،يالا  الد  لل بان الفكاهالة ا ،كالون م اسالبة بالي جميالع 
الهالدف واللال وف والوقالال  الم اسالب هالالي عوامالو بالالي الحكال  علالالد الفكاهالة با هالالا إيجابيالة أو سالاللبيةم 

( أ الالالال  ،وجالالالالد بعالالالالأ المزالالالالال  أو العثالالالال ا  اسالالالال،ددا  2002) Cavanaughولالالالال لل يالالالال ى كابالالالالا و 
فم و،ج ب أن ،كالون علالد حسالاب الفكاهة و وعهام مما ي،طلب بي ب ية الفكاهة أن يكون لها هد 

 شد  خد م ل لل بعأ الهداف الوااحة ال،ي يجب ،ج بها بي الفكاهة ،،امن:
 ال،قليو من شان ايد ين. (أ

 أي مجموعة علد أساس الدين أو الع   أو الج س أو ال،وج  الج سي.اس،هداف  (ب 

 السد ية وااس،هزا،. ( 

 .ال كا  ال،ي ،ح،وي علد اللفال الب يئة أو ااب، او (د 

 المح،وى الج سي أو ال،لميا. (ه

 امعاقا  البد ية أو العقلية أو  ي ها من امعاقا . (و

 (.5-4قاايا حساسة لل اية مثو اميدز وامجهاأ. ) . (ز
وممالالالا يالالالدو علالالالد أن الط يقالالالة المع،الالالادة للشالالالد  بالالالي اسالالال،ددا  الفكاهالالالةم يمكالالالن أن ،الالالعث  

 ي قالالالالالالا   ي،شالالالالالالا دز وك وجالالالالالال إيجابيالالالالالالًا أو سالالالالالاللبيًا علالالالالالالد الصالالالالالالحة البد يالالالالالالة لالالالالالال م ،لالالالالالالل الد اسالالالالالالة ال،الالالالالال 
Richards and Kruger (2017 وال،ي سع  لد اسة الدو  الال ي ،،وسالط أ مالاط الفكاهالة بالي )

طالبالالًا جامعيالالًا مالالن كالالال  954العالقالالة بالالين الاالال ط المالالد ل والصالالحة الجسالالديةم و،االالم   العي الالة 
د يالالالةم الج سالالالينم مسالالال،ددمًا ثالثالالالة مقالالالاييس وهالالالد أ مالالالاط الفكاهالالالةم والاالالال ط المالالالد لم والصالالالحة الب

وألهالالالال   ال ،الالالالائج أن أسالالالاللوب الفكاهالالالالة الهادمالالالالة للالالالال ا  ،،وسالالالالط العالقالالالالة بالالالالين الاالالالال ط  والصالالالالحة 
الجسالالالديةم وأن ااسالالال،ددا  العلالالالد لهالالال ا السالالاللوب صالالالاحب  زيالالالادة بالالالي أعالالال اأ الصالالالحة الجسالالالدية 

 وأع اأ الصحة البد ية الم اية. اا ،مائية الم اية. ووجود عالقة سلبية بين الفكاهة
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( أن من السباب ال،ي ،جعو الشد  ي ف  لآلدال ين 2016) Hampes هامبس وي ى
وي،سالالاما مالالع أدطالالائه م هالالو قالالد ة الم،سالالاما علالالد ال لالال  بايجابيالالة إلالالد مالالا يقالالو  بالال  ايدالال ونم أو 
علد القو يقلو من سلبية ما يقو  ب  ايد ون وال،عاطف معه م وقد يكون سلول الم،ساما مع  

بد اسالة  Hampesأساللوب الفكاهالةم ولال لل بقالد قالا  هالامبس  عاماًل بي ،يسي  ه آل العمليةم وم ها
طالبالالًا جامعيالالًام طبالال  علالاليه  اسالال،بيان أسالالاليب  112العالقالالة بالالين أسالالاليب الفكاهالالة وال فالال انم علالالد 

الفكاهالالالةم والمقالالالاييس الف عيالالالة ل يالالالاب السالالاللبية وحاالالالو  اميجابيالالالة لمقيالالالاس ال فالالال انم وقالالالد ،وصالالالل  
حصالالائيًا بالالين الفكاهالالة الداعمالالة للالال ا  وكالالو أبعالالاد مقيالالاس الد اسالالة إلالالد وجالالود عالقالالة إيجابيالالة دالالالة إ

ال ف انم وعالقة سلبية دالة إحصائيًا بالين الفكاهالة الهادمالة للال ا  والعدوا يالة وبعالأ أبعالاد مقيالاس 
 ال ف انم ول  ،وجد عالقة  ا  دالة إحصائية بين الفكاهة اا ،مائية وال ف ان.

سلوب الفكاهة لدى الوالدين مع أب ائه  هالو وقد يكون من العوامو ال،ي ،عث  بي اد،يا  ا
Singer (2012 )أسالالاللوب المعاملالالالة الوالديالالالة المفاالالالو لالالالدى الوالالالالدينم وقالالالد قامالالال  د اسالالالة سالالال ج  

مالن  174بفح  العالقة بين أساليب المعاملة الوالديالة وأسالاليب الفكاهالةم علالد عي الة مكو الة مالن 
اسالال،بيان أسالالاليب الفكاهالالةم وقالالد كشالالف  ايبالالا، واامهالالا م طبالال  علالاليه  اسالال،بيان السالاللطة الوالديالالةم و 

 ،ائج الد اسة عن وجود عالقة موجبة دالالة إحصالائيًا بالين الساللوب ااسال،بدادي للوالالدين والفكاهالة 
العدوا يالالالةم والسالالاللوب الالالالديمق اطي للوالالالالدين والفكاهالالالة اا ،مائيالالالة والفكاهالالالة الداعمالالالة للالالال ا م ووجالالالود 

 اطي والفكاهالالالة الهادمالالالة للالالال ا . كمالالالا ،وصالالالل  عالقالالالة سالالاللبية دالالالالة إحصالالالائيًا بالالالين السالالاللوب الالالالديمق
 الد اسة إلد وجود ب و  بين الب وال  بي أساليب الفكاهة وبقًا للج س والعم  والددو وال،علي .
كما أن أسلوب الفكاهة يمكن أن يعث  علد جودة الحياة لالدى الشالد م وممالا يالدو علالد 

وال،الي سالع  للكشالف عالن العالقالة  Cavanaugh (2002) لل ،لل الد اسة ال،ي قا  بها كابالا و 
باحالدي امن أعاا، هيئالة ال،الد يس 240بين أساليب الفكاهة وجودة الحياة علد عي ة مكو ة من 

الجامعا  اام يكيةم طب  عليه  مقياس جودة الحياةم واس،بيان أساليب الفكاهةم و،وصل   ،ائج 
اميجابيالة وجالودة الحيالاة لعاالا، الد اسة لوجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين أساليب الفكاهالة 

( ل ،ائج مشالابهةم وال،الي أج يال  2014هيئة ال،د يس بالجامعة. وقد ،وصل  د اسة صفية امين )
مقيالاس جالودة الحيالاةم  ةطالبًا وطالبالةم مسال،ددم 365علد عي ة من طالب الجامعة ،كو   من )

ا ،باطيالة دالالة احصالائيًا  ومقياس أسالاليب الفكاهالة لمالا ،نم وقالد ،وصالل  الد اسالة إلالد وجالود عالقالة
 بين جودة الحياة وأساليب الفكاهةم وقد ة أساليب الفكاهة علد ال، بع بجودة الحياة.
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 ة:ـــــــاس الفكاهـــــــقي 

الفكاهة مفهو  م،عدد البعادم وا يوجد ،ع يف واحد يعكس بشكو كالاف البعالاد الم،عالددة 
عقالد بالي الوسالائو المسال،ددمة لقياسالهام و يال ى للفكاهةم لال لل بالاج ا، البحالوث بالي مجالاو الفكاهالة م

( أن ه الالالال ثالثالالالة طالالال   لقيالالالاس 1974) Babad( وبقالالالًا لبا الالالدو ا 2002) Cavanaughكابالالالا و 
الفكاهالالة وهالالالد: المالحلالالالة الطبيعيالالةم وال،ق يالالال  الالالال ا،يم والقيالالاس ااج،مالالالاعي )،قيالالالي  القالالال ان(م وأن 

بيعيالة مملالة و،سال،    وق،الًا طالوياًلم ه ال بعأ السلبيا  لكو من هال آل السالاليبم بالمالحلالة الط
وع اة لل،حيز من جا ب المالحلم أما ،قيي  الق ان بقد ،د،لف ،بعًا لد جة العالقة مع الق انم 
عجابالالال  بالمواالالالو م ومواالالالوعية د جالالالة القالالال ين المقالالالي م ولهالالال ا  ود جالالالة املمالالالا  بمواالالالو  ال،قيالالالي م وا 

اس،ددا  اس،بيان ،ق ي  ال ا م والمشاكو  بالط يقة السهو والكث  اق،صادية لقياس الفكاهةم هي
الم ،بطة به آل الط يقة هي أن الشدا  يميلون إلد المبال ة بي ،قدي  حسه  الفكاهيم كما أن 

(. و لالالال ًا لطبيعالالالة 30هالالال آل ال،قالالالا ي  ،ميالالالو إلالالالد قيالالالاس ،قالالالدي  الفكاهالالالة ولالالاليس ا ،الالالا  الفكاهالالالة ) .
وا الالب اميجابيالالة والسالاللبيةم با الال  يمكالالن أن الفكاهالالة كمفهالالو  م،عالالددة البعالالاد ي،االالمن العديالالد مالالن الج

م وقد ا عكس  (Richards and Kruger, p. 1)يكون لها جوا ب مفيدة واا ة علد حد سوا، 
 بال،الي ه ا المفهو  الم،عدد البعاد بي صعوبة قياس الفكاهة. 

ومالالالالن الدوا  ال،الالالالي اسالالالال،ددم  بالالالالي الد اسالالالالا  السالالالالابقة لقيالالالالاس الفكاهالالالالة مقيالالالالاس الحالالالالس 
؛ مقيالاس ال،كيالف الفكالاهي  (the Sense of Humor Scale, Svebak, 1974)الفكالاهي 

(The Humor Coping Scale, Martin & Lefcourt, 1983)  ؛ اسال،بيان ااسال،جابة
 & The Situational Homor Response Questionnaire, Martin)للمواقف الفكاهية  

Lefcourt, 1984) د ؛  مقياس الحس الفكاهي م،عدد البعا(Multidimensional Sense 

of humor Scale, Thorsen & Poweel, 1993)  م أمالا اسال،بيان أسالاليب الفكاهالة لمالا ،ن
بيع،بال   (The Humor styles Questionnaire, SHQ, Martin et al, 2003وخدال ون 

مالالالن أشالالاله  وأحالالالدث المقالالالاييس ال،الالالي اسالالال،ددم  بالالالي قيالالالاس الفكاهالالالةم وقالالالد ،الالال ج  الالالالد عالالالدة ل الالالا م 
بي العديد من الد اسا  السابقة بي مجالاو الفكاهالةم والال ي قسال  الفكاهالة إلالد أ بعالة أ الوا  وهالي:    واس،دد  

  –  Self-Enhancing humorالفكاهالة الداعمالة للال ا     –  Affiliative humorالفكاهالة اا ،مائيالة  
 . Self-defeating humorالفكاهة اا هزامية   –  Aggressive Humorالفكاهة العدوا ية 

امطالالا  ال لالال ي السالالاب  للفكاهالالة بقالالد واالالع الباحالالث الحالالالي ،صالالو ا للفكاهالالة  وبالالد االالو،
م،عالالدد البعالالاد يالال ى أن الفكاهالالة سالاللوكا معقالالدا و م،عالالدد البعالالادم ،د،لالالف أهدابالال  لالالدى الفالال دم بالالالف د 
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يمكالالالن أن يسالالال،ددمها بط يقالالالة إيجابيالالالة لالالالدع  الالالال ا م أو لالالالدع  عالقا،الالال  ااج،ماعيالالالة بالالالايد ينم أو 
ي سالالوا، بالي ا،جالالاآل الال ا م بال،قليالالو مالن  فسالال م أو ،جالاآل ايدالال ين لل،قليالو مالالن يسال،ددمها بشالالكو ساللب

شالا ه  م وأن الفكاهالة ،ح،الالو م ،بالة وسالالطا علالد م،صالوم والالال ى ي،االمن الفكاهالالة اميجابيالة : وهالالد 
بكاهالالة ،كيفيالالة سالالوا، مالالع الالال ا  أو ايدالال ينم ول،عزيالالز الالال ا  أو ،عزيالالز عالقالالة الشالالد  بالالايد ين 

بكاهالالة إيجابيالالة ،جالالاآل ايدالال ين(م بالفكاهالالة اميجابيالالة  –بيالالة ،جالالاآل الالال ا  و، قسالال  الالالي: )بكاهالالة إيجا
م أو بالالي المواقالالف آل،جالالاآل الالال ا  ،ع الالد أن يشالالع  الفالال د بالبهجالالة والم،عالالة والسالال و م ح،الالد وهالالو بمفالال د 

الصالالالعبة والاالالالا طةم وكميكالالالا يز  لل،كيالالالف ال فسالالالي مالالالع المواقالالالف الاالالالا طة ومسالالالاعدة الفالالال د بالالالي 
للحيالالاة ع الالد مواجهالالة اللالال وف الاالالا طة أو السالاللبيةم و ،يجالالة لالال لل الحفالالال علالالد ال لالال ة الم،فائلالالة 

 البالالًا مالالا يسالال،دد  هالال ا السالاللوب مالالن الفكاهالالة علالالد أ الال  شالالكو مالالن أشالالكاو الفكاهالالة ال،كيفيالالة.. أمالالا 
الفكاهة اميجابيالة ،جالاآل ايدال ين بهالي ،،االمن إسالعاد ايدال ين وشالعو ه  بالم،عالة والسالعادةم بالدون 

حسالالاب ايدالال ينم مالالن دالالالو اسالال،ددا  ال كالالا  والقصالال   أن يكالالون علالالد حسالالاب الالال ا  أو علالالد
والاالالحلم وهالالي  الالو  مالالن ال،كيالالف ااج،مالالاعي مالالع ايدالال ينم وزيالالادة و،قويالالة الالال وابط ااج،ماعيالالة. 
وقي  هاية الطال ف مالن الجالا بين ي،االمن الفكاهالة الساللبية وهالي: بكاهالة هادمالة للال ا  أو ايدال ين 

بكاهالالة ساللبية ،جالاآل ايدال ين( بالفكاهالالة  –لال ا  واماال ا  بهال م و، قسال  إلالد: )بكاهالالة ساللبية ،جالاآل ا
اميجابيالة ،جالالاآل الال ا  إ ا ،دطالال  حالدودها باصالالبح  محاولالة إسالالعاد الال ا  علالالد حسالاب ايدالال ين 
وال يو م ه م من دالو ال،هك  عليه  والسالد ية مال ه  و قالده م وال،الي ،ادال  بالي الحالاا  الم،ط بالة 

 ين. أمالالا ال الالو  الثالالا ي مالالن الفكاهالالة السالاللبية طالالابع العدائيالالةم با هالالا ،صالالبا بكاهالالة سالاللبية ،جالالاآل ايدالال 
والالال ي يكالالون ،جالالاآل الالال ا م بهالالي  الالو  مالالن الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل ايدالال ين ال،الالي ،دطالال  حالالدودهام 
باصبح  ،،امن إسالعاد ايدال ين علالد حسالاب الال ا م مالن دالالو ال،قليالو مالن شالا   وال االا بالان 

بقصالالد محاولالالالة الحصالالوو علالالالد يكالالون مواالالالعا للسالالد ية والفكاهالالالة لآلدالال ين بالسالالالد ية مالالن  فسالالال م 
( وقد احل الباحث أ   1 ااه م وال،قليو من المشاكو معه . وي،اا ه ا ال،صو  بي الشكو )

 ( ال،الي: 2من دالو ث د ط بي ه ا الم،صو يمكن الحصوو علد الشكو )
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 ( تصور مقترح ألساليب الفكاهة 1شكل )

 ( تصور مقترح ألساليب الفكاهة 2شكل )
ا  السالابقة وامطالا  ال لالال ي قالا  الباحالث بب الالا، مقيالاس للفكاهالةم والالال ي وبالد االو، الد اسالال 

ي،امن أ بعة ابعاد ب عية وهي: الفكاهة اميجابية ،جاآل ال ا  والفكاهة اميجابيالة ،جالاآل ايدال ينم 
والفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل الالال ا  والفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل ايدالال ين.  و،حالالاوو الد اسالالة الحاليالالة ال،عالال ف 

وال،الالاثي ا  المح،ملالالة لهالال آل ال مالالاط المد،لفالالة مالالن الفكاهالالة علالالد جالالودة الصالالداقة لالالدى  علالالد العالقالالة
 طالب الجامعة.            

 اساليب الفكاهة وجودة الصداقة:

لقد اس،اث  مواو  الصداقة باه،ما  كبي  ا ، حص  حدودآل بد إطا  الد اسا  ال فسية 
  الحيالالاة ام سالالا ية مالالن بلسالالفة وخداب وااج،ماعيالالة بحسالالبم بالالو ي،سالالع مجالالال  ليشالالمو كابالالة مجالالاا
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وب ونم بااه،ما  بالصداقة ليس وليد العصال  الحالاليم بالو هالو اه،مالا  ع يال  ياال ب بجال و آل بالي 
أعمالالا  ال،الالا يظم  لالال ًا للمكا الالة ال،الالي ،ح،لهالالا الصالالداقة باع،با هالالا قيمالالة إ سالالا ية  ا  أثالال  علالالي  بالالي 

واالوعا  ال،الي ،حلالد باه،مالا  علمالا، حيا، ام وبد الوق  ال اهن يع،ب  مواو  الصداقة مالن الم
أسالامة والصحة ال فسالية ) ال فس بمد،لف ،دصصا،ه م وداصة بي مجاو عل  ال فس ااج،ماعي

 (.17م  . 1993ابو س يعم 
ه الالالد -و، جالالع الجالالال و  الولالالالد اسالال،ددا  مفهالالالو  الصالالالداقة الالالالد أبحالالاث ه الالالدي وس،يف سالالالون

Hinde and Stevenson-Hind (1976 م وه دي)Hinde (1987 وال،ي أشا وا بيها إلالد )
أن الدصالالائ  الشدصالاليةم بمالالا بالالي  لالالل الفيزيقيالالة مثالالو العالال  م والبيولوجيالالة مثالالو المالالزا  والفكالال م 
وال فسالالالاليةم هالالالال آل الدصالالالالائ  ،الالالالوث  بالالالالي قالالالالد ة الفالالالال د علالالالالد المشالالالالا كة واا دالالالال اط بالالالالي ال،فالالالالاعال  

الصالداقة بالالي ااج،ماعيالة مالالع ال بقالا، ااج،مالالاعيين والصالدقا،م و،الالعث  علالد شالالكو ووليفالة وجالالودة 
 ال،فاعال  مع الصدقا،.

وجالالودة الصالالداقة هالالو مصالالطلا يسالال،دد  لوصالالف طبيعالالة الصالالداقةم ودصالالائ  ال،فالالاعال  
بالالين البالال ادم و،،ميالالز جالالودة الصالالداقة بمجموعالالة مالالن السالالما  اميجابيالالة مثالالو: السالاللول ااج،مالالاعي 

 ,Berndt)ج  المعيد واللفة والوا،م ومس،وى م دفأ من الصفا  السلبية مثو الص ا  وال،شا

2002, p.7; Thien & Razak, 2013, p. 682)  م وأن البال اد الال ين لالديه  جالودة صالداقة
يكو ون أكث  اش، اكا بي ال شطة ااج،ماعيةم وأكث  قالد ة علالد حالو ال زعالا م وأكثال  باعليالة بالي 

.  ا دفالاأ القلال  ااج،مالاعي أث الا، (Newcomb & Bagwell. 1995. P.306)أدا، المهالا  
لالالدى  م ا دفالالاأ الدجالالو(Rodebaugh et al, 2015)عال  ااج،ماعيالالة بالالي المسالال،قبو ال،فالا

 & Kingم كما ،وصل  د اسالة كيال ج و،يال  س (Basak & Can, 2014)الشباب بي الجامعة 

Terrance (2006 عالالالن العالقالالالالة بالالالالين سالالالما  ااالالالالط اب الشدصالالالالية وجالالالودة الصالالالالداقةم وال،الالالالي )
معالةم إلالد وجالود عالقالة ساللبية دالالة إحصالائيًا من طالالب الجا 363أج ي  علد عي ة ،كو   من 

بالالالين ااالالالط ابا  الشدصالالالية وجالالالودة الصالالالداقةم كمالالالا ،وصالالالل  إلالالالد عالالالد  وجالالالود بالالال و  بالالالين الالالال كو  
 وام اث بي جودة الصداقة.

وقد حاولال  بعالأ الد اسالا  السالابقة د اسالة العالقالة بالين الفكاهالة والعالقالا  ااج،ماعيالةم 
ي قالا  بيهالا بد اسالة العالقالة بالين الفكاهالة وال،حصاليو ( وال،ال 1986) Masten وم ها د اسة ماس،ن 

س ةم   14  -10الد اسي والكفا،ة ااج،ماعية م و لل علد عي ة من الطفاو ،، اوغ أعما ه  بين  
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إ ،الالالا   –بهالالال  الفكاهالالالة  –( بمقا  الالالة ثالثالالالة مقالالالاييس وهالالالد )،قالالالدي  الفكاهالالالة Masten (1986وقالالالا  
يم و،قييمالالالالالا  القالالالالال ان والمد سالالالالالين للكفالالالالالا،ة الفكاهالالالالالة( علالالالالالد  كالالالالالا، الطفالالالالالاوم وال،حصالالالالاليو الد اسالالالالال 

ااج،ماعية لألطفالاو بالي المد سالة ) مثالو ااج،ماعيالةم وال،عاو يالةم واااالط اب( و لالل مالن دالالو 
عامالالًام وطلالالب  14إلالالد  10عالال أ  سالالو  كا يكا،و يالالة بكاهيالالة علالالد أطفالالاو ،،الال اوغ أعمالالا ه  مالالن 

 غ لما ا كان كالو كالا ،ون مسالليًا م ه  ،قدي  مدى سعاد،ه  عن كو كا ،ون ) ،قدي  الفكاهة(م وش
الفه  الفكاهي(م وعمو  ك،ة مك،وبة عن كو كا ،ون )إ ،ا  الفكاهالة(م وقالد كشالف   ،الائج الد اسالة )

أن جميالالع المقالالاييس الثالثالالة للفكاهالالة ا ،بطالال  إيجابيالالًا بالكفالالا،ة ااج،ماعيالالة لألطفالالاو بالالي المد سالالةم 
ياليمه  علالد أ هال  أكثال  سالعادة وأقالو عزلالةم وأن أدا، الطفاو الفكاهيين أباو بي المد سةم و،  ،ق

وأكث  ،فاعال اج،ماعيا من  ل ائه   يال  الفكالاهيين. كمالا ،وصالل  الد اسالة إلالد أن الفهال  وام ،الا  
وقالالالالد ،وصالالالالل   ،الالالالائج د اسالالالالة بيليج ي الالالالد وخدالالالال ون الفكالالالالاهي يالالالال ،بط إيجابيالالالالًا بال،حصالالالاليو الد اسالالالالي. 

Pellegrini et al (1987،  إلد  ،ائج ،كاد ،،شاب  مع ) ائج الد اسة السابقةم و لالل علالد عي الة
عامًام وال،ي ،وصل  إلد وجود عالقة بين قد ة الطفاو   14-9من الطفاو ،، اوغ أعما ه  بين  

بمع الالالالد معالجالالالالة  -علالالالالد الفهالالالال  أو ال،قالالالالدي  أو اا ،الالالالا  للفكاهالالالالة وبالالالالين امد ال ااج،مالالالالاعي لهالالالال  
 ج،ماعية.م وال،حصيو الد اسيم والكفا،ة اا-المعلوما  ااج،ماعية

( بقالالالالد اسالالالال،هدب  العالقالالالالة بالالالالين  وغ الدعابالالالالة 2002) Oberjohnأمالالالالا دا سالالالالة أوب يوح الالالالا 
 278والكفا،ة ااج،ماعية م،مثلة بي قبوو الق ان وزيادة عدد ااصالدقا،م علالد عي الة بلالغ قوامهالا 

طفالالالاًلم وقالالالد ،وصالالالل  الد اسالالالة إلالالالد وجالالالود عالقالالالة إيجابيالالالة  ا  دالالالالة إحصالالالائية بالالالين  وغ الدعابالالالة 
 ا،ة ااج،ماعية م م،مثلة بي قبوو الق ان وزيادة عدد الصدقا،.والكف

 Cann, Norman, Welbourneبي ما سع  د اسالة كالان و و مالان ويلبالو ن وكالالهون 

and Calhoun  (2010 للكشف عن العالقة بين أساليب اا ،باط وأساليب الصال ا  وأسالاليب )
  أن العالقالالة بالالين أسالالاليب ال،علالال  وال االالا الفكاهالالة بالالي سالاليا  العالقالالا  العاطفيالالةم يف،الال أ ال مالالو  

عالالالن العالقالالالا  ،الالال  ،وسالالالطها جزئيالالالًا بواسالالالطة أ مالالالاط الصالالال ا  وأسالالالاليب الفكاهالالالة ال،الالالي ،الالال  اد،با هالالالا. 
وعمومالالًا ،الال  دعالال  العالقالالا  الم،وقعالالة بالالين المقالالاييس الالالثالث. وقالالد أج يالال  الد اسالالة علالالد عي الالة مالالن 

ةم مسالالال،ددمًا مالالالن الدوا  سالالال  20.7مالالالن الالالال كو م بم،وسالالالط عمالالال ي  186مالالالن ام الالالاثم و  251
مقيالالاس أسالاللوب ال،علالال م و اسالال،بيان أسالالاليب الفكاهالالة لمالالا ،نم وأسالاللوب حالالو الصالال ا م وال االالا عالالن 
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العالقة. وقد كشف   ،ائج الد اسة عن أن أساليب الصال ا  وأسالاليب الفكاهالة ال،الي ،عكالس اا،جالاآل 
عكالس اا،جالاآل  حالو  حو ايد ينم كا   ، ،بط باسلوب ال،ج بم بي حالين كا ال  السالاليب ال،الي ،

الالالال ا  م ،بطالالالة ببعالالالد القلالالال م وأن أسالالالاليب الفكاهالالالة وأسالالالاليب الصالالال ا  كا الالال  ،،وسالالالط العالقالالالة بالالالين 
 أسلوب ال،عل  وال اا عن العالقا .

( بقد اس،هدب  د اسالة العالقالة بالين ثالثالة أسالاليب 2014) Winsntt أما د اسة واي س   
ا م وجالالالودة العالقالالالة بالالي الطفولالالالة الم،وسالالالطةم للفكاهالالة وهالالالي: اا ،مائيالالةم والعدوا يالالالةم والداعمالالالة للالال  

طبالال  علالاليه  مقيالالاس جالالودة العالقالالا  اايجابيالالةم مقيالالاس جالالودة العالقالالا  السالاللبية اسالال،بيان اسالالاليب 
الفكاهة لما ،نم وقد ،وصل  ال ،ائج إلد أن أساليب الفكاهة اا ،مائية والداعمة لل ا  ،ساه  بي 

عالقالالة بالالين أسالالاليب الفكاهالالة العدوا يالالة والعالقالالة  العالقالالة اايجابيالالة مالالع ااصالالدقا،م بالالي حالالين ،وجالالد 
 السلبية مع الصدقا،.

Salavera, Usan,  and Jarie (2018 )وقالا  كالو مالن سالاابي ا و أوسالان و جالا ى 
بد اسة العالقة بين أساليب الفكاهة والمها ا  ااج،ماعيةم طب  عليه  اس،بيان أساليب الفكاهالةم 

مالن طالالب جامعالة س قسالطة باسالبا يا  643عي ة مكو ة من  ومقياس المها ا  ااج،ماعيةم علد
The University of Zaragoza م وقالد ،وصالل   ،الائج الد اسالة إلالد وجالود عالقالة إيجابيالة بالين

أسالالالاليب الفكاهالالالة والمهالالالا ا  ااج،ماعيالالالةم كمالالالا أواالالالح  ال ،الالالائج أن الالالال كو  يسالالال،ددمون أسالالالاليب 
 من ام اث.  الفكاهة العدوا يةم والفكاهة الهادمة لل ا  أكث  

 بهالالدف الوقالالوف علالالد( د اسالالة 2013) Thien and Razak كمالالا أجالال ى ثالالين و زا 
علالالد  الطالبالاليوجالالودة الصالالداقة واا الالدما   الكالالاديميالمباشالال ة و يالال  المباشالال ة لل،كيالالف  ال،الالاثي ا  

وقالالد مالالن طالالالب الم حلالالة الثا ويالالةم  ماليزيالالاطالالالب  2400 علالالد عي الالة مالالنجالالودة الحيالالاة المد سالاليةم 
بسال   أكثال  مالن  الكالاديميموال،كيالف  الطالباليواا الدما   جودة الصالداقةأن  إلد ئجال ،ا ،وصل  

 .جودة الحياة المد سية للطالب  ي% من ال،باين ب 46
Zhou, Li, Zhang, & Zeng  (2012 )،شالو و لالي و ،شالا ج و ز الج  أمالا د اسالة

عي الة مكو الة مالن  وال،ي سع  لد اسة العالقة بين ال  جسية وجودة الصالداقة لالدى المال اهقينم علالد
مالالن ام الالاث(م وقالالد أسالالف    ،الالائج الد اسالالة عالالن أن ام الالاث كالالا وا  288مالالن الالال كو م  197) 485

أعلد بي د جا  جودة الصداقة مالن الال كو م وأن الال كو  كالا وا أعلالد بالي ال  جسالية مالن ام الاثم 
ي  كمالالا كشالالف  ال ،الالائج عالالن وجالالود عالقالالة إيجابيالالة بالالين ال  جسالالية وجالالودة الصالالداقة  لالالدى الالال كو  بالال 
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بعالالأ الصالالفا م مثالالو الثقالالة والالالدع  وامبصالالاغ واا،صالالاوم بي مالالا لالال  ،وجالالد عالقالالة بالالين ال  جسالالية 
 وجودة الصداقة لدى ام اث.
( وال،الالي هالالدب  لد اسالالة العالقالالة بالالين أسالالاليب الفكاهالالة 2007) Cecenأمالالا د اسالالة سيسالالن 

اهالالةم علالالد والشالالعو  بالوحالالدة لالالدى طالالالب الجامعالالة ب، كيالالام مسالال،ددمًا مقيالالاس مالالا ،ن وخدالال ين للفك
طالبالًا جامعيالالًام وقالد كشالف   ،الائج هال آل الد اسالالة عالن وجالود عالقالة ا ،باطيالالة  483عي الة مكو الة مالن 

سالبة دالة إحصائيًا بين الفكاهة الداعمة لل ا  أو اا ،مائيالة والشالعو  بالوحالدةم وعالقالة ا ،باطيالة 
جالد عالقالة بالين الفكاهالة موجبة دالة إحصائيا بين الفكاهة اا هزامية والشعو  بالوحالدةم بي مالا ا ،و 

العدوا ية والشعو  بالوحدةم كما أواالح   ،الائج الد اسالة أن جميالع أسالاليب الفكاهالة السالابقة كا ال  
م  بئة  بالشعو  بالوحدةم وأن الفكاهة اا ،مائية كا   أباو السالاليب الم  بئالة بالشالعو  بالوحالدة. 

بالالالين الالالال كو  وام الالالاث بالالالي  كمالالالا أواالالالح   ،الالالائج الد اسالالالة عالالالد  وجالالالود بالالال و   ا  دالالالالة إحصالالالائية
 أساليب الفكاهة.

وي،االالا مالالن دالالالو امطالالا  ال لالال ي والد اسالالا  السالالابقةم مالالدى أهميالالة الالالدو  الالال ي ،لعبالال  
أسالالالاليب الفكاهالالالة بالالالي العالقالالالة ااج،ماعيالالالةم كمالالالا ي،االالالا أن الد اسالالالا  السالالالابقة لالالال  ،هالالال،  باسالالالاليب 

لجامعةم وأن إسها  أساليب الفكاهة وعالق،ها بجودة الصداقةم دصوصًا لدى الشباب بي م حلة ا
سالالوا، بالالي  –بالالي حالالدود علالال  الباحالالث  –الفكاهالالة بالالي ال، بالالع بجالالودة الصالالداقة لالال  ، الالو اه،مامالالا كابيالالا 

الد اسا  الع بية او الج بيةم مما دبالع الباحالث الحالالي لد اسالة هال آل العالقالة ال، بعيالة بالين أسالاليب 
 الفكاهة وجودة الصداقة

الج بيالالالة ال،الالالي اه،مالال  بد اسالالالة الفكاهالالالة كاسالالاللوب  كمالالا يالحالالالل  الالالد ة البحالالاث الع بيالالالة أو 
م،عالالدد البعالالاد بقالالد ا حصالال  اه،مالالا  معلالال  البالالاحثين علالالد د اسالالة الفكاهالالة كاسالاللوب أحالالادي البعالالد 
بشالالكو عالالا  دون ال، كيالالز علالالد الفكاهالالة كمفهالالو  م،عالالدد البعالالاد. كمالالا أ هالالا  كالالز  علالالد ال،الالالاثي ا  

بالالع الباحالالث الحالالالي إلالالد ،ب الالي ،صالالو  م،عالالدد اميجابيالالة للفكاهالالة أكثالال  مالالن الجوا الالب السالاللبية. ممالالا د 
 البعاد للفكاهة.

السابقة وجود عدد قليو من الد اسا  ال،الي اه،مال  بد اسالة    كما أواح   ،ائج الدا سا
الفالال و  بالالين الج سالالين بالالي أسالالاليب الفكاهالالة وجالالودة الصالالداقةم ووجالالود ،عالالا أ بالالي  ،الالائج الد اسالالا  

د جا  الفكاهةم بقد ،وصل  بعأ الد اسالا  إلالي السابقة بيما ي،عل  بالف و  بين الج سين  بي 
 ,Zhou, Li, Zhang, and Zengأن ام الاث كالا وا أعلالد بالي د جالا  الفكاهالة مالن الال كو  )

عالالدة د اسالالا  أن الالال كو  كالالا وا أكثالال  اسالال،دداما للفكاهالالة العدوا يالالة مالالن (م بالالي حالالين كشالف   2012
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 ;Frewen et al, 2008; Kalliny, 2006; Kazarian & Martin, 2004) ام الاث 

Martin, et al, 2003; Salavera, et al, 2018)  بي مالا اسالف   د اسالا  خدال ي عالن عالد  م
 (Cecen, 2007)وجود ب و   ا  دالة إحصائية بين ال كو  وام اث بي أساليب الفكاهة 

وبالالالد االالالو، مالالالا سالالالب  وبالالالد االالالو، ال،صالالالو  الالالال ي واالالالع  الباحالالالث الحالالالالي للفكاهالالالةم بقالالالد صالالالي   
 لي:ب وأ البحث كال،ا

،وجالالالد عالقالالالة ا ،باطيالالالة دالالالالة إحصالالالائيًا بالالالين كالالالو مالالالن أسالالالاليب الفكاهالالالة با واعهالالالا ال بعالالالة  -1
)الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل الالال ا ؛ الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل ايدالال ين؛ الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل 

 ال ا ؛ الفكاهة السلبية ،جاآل ايد ين(م وجودة الصداقة لدى طالب الجامعة.

 بالالين م،وسالالطا  د جالالا  الالال كو  واا الالاث مالالن طالالالب الجامعالالة ،وجالالد بالال و  دالالالة إحصالالائياً  -2
 بي أساليب الفكاهة.

،وجالالد بالال و  دالالالة إحصالالائيًا بالالين م،وسالالطا  د جالالا  الالال كو  وام الالاث مالالن طالالالب الجامعالالة  -3
 بي جودة الصداقة.

،سه  أساليب الفكاهة با واعها ال بعة )الفكاهة اميجابية ،جاآل الال ا ؛ الفكاهالة اميجابيالة  -4
ين؛ الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل الالال ا ؛ الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل ايدالال ين(م بالالي ال، بالالع ،جالالاآل ايدالال  

 بجودة الصداقة لدى طالب الجامعة.
 ث:ــــــــــراءات البحــــــــــإج

 ث: ــــــــج البح ــــــــمنه

اس،دد  الباحالث المال هج الوصالفي اا ،بالاطي المقالا نم لم اسالب،  لهالداف البحالثم كمالا ،ال  
موعالالالالة مالالالالن السالالالاليب امحصالالالالائية اد،بالالالالا  صالالالالحة بالالال وأ البحالالالالث وصالالالالد  وثبالالالالا  اسالالال،ددا  مج

 الدوا  وهي: معامو ا ،باط بي سونم اد،با  " "م ،حليو اا حدا  الم،عدد.

 ث:ــــــــة البح ــــــــعين 

طالبالالا وطالبالالةم مالالن طالالالب كليالالة ال، بيالالة بجامعالالة  220،،كالالون عي الالة الد اسالالة الحاليالالة مالالن 
(م وال،ي ، قسال  إلالد مجمالوع،ين الولالد 1.17؛ وا ح اف معيا ي 20.5 الم وبية )بم،وسط عم ي

(م 1.02؛ وا حالالالالال اف معيالالالالالا ي 20.3طالبالالالالًا )بم،وسالالالالالط عمالالالالال ي  110مالالالالن الالالالالال كو  ويبلالالالالالغ قوامهالالالالالا 
؛ وا حالال اف معيالالا ي 20.7طالبالالة )بم،وسالالط عمالال ي  110والمجموعالالة الثا يالالة مالالن ام الالاث وعالالدده  

  . 2017/2018(. و لل دالو العا  الد اسي 1.32
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 ث:ــــــــأدوات البح 

اس،دد  الباحث بي ه ا البحالث الدوا  ال،اليالة: مقيالاس أسالاليب الفكاهالةم ومقيالاس جالودة 
الصالالداقةم ولل،حقالال  مالالن الدصالالائ  السالاليكوم، ية لهالال آل الدوا م بقالالد ،الال  ،طبيالال  المقياسالالين علالالد 

 د اسة.طالبا وطالبة بكلية ال، بية جامعة الم وبية من  ي  عي ة ال 85عي ة ،كو   من 
 ( الباحث  : )إعداد:The Humor styles Scaleمقياس أساليب الفكاهة   -1

(م موزعالة علالد أ بعالة مقالاييس ب عيالالة 1مفال دة )ملحالال   قال   20ي،كالون هال ا المقيالاس مالن ا
عبالالالا ا  لكالالالو مقيالالالاس ب عالالالد. والجالالالدوو ال،الالالالي يواالالالا المقالالالاييس الف عيالالالة ال بعالالالة  5)بمالالالا يعالالالادو 

 وكما ي،اا بي الجدوو ال،الي: و،وزيع العبا ا  علد كو مقياس.
 ( يوضح األبعاد الفرعية األربعة وتوزيع العبارات على كل بعد 1جدول ) 

 الفكاهة السلبية  الفكاهة اإليجابية

 تجاه الذات  -4 تجاه اآلخرين -3 تجاه اآلخرين -2 تجاه الذات  -1

1 3 2 4 

5 7 6 8 

9 11 10 12 

13 15 14 16 

17 19 18 20 

س،جابة لكو عبا ة ،،  وبقا لمقيالاس م،الد   مالن أ بالع  قالاط ،،ال اوغ بالين )أوابال  ود جا  اا
(م بحيالالالث ،،الالال اوغ الد جالالالة الكليالالالة علالالالد 1؛ ا أوابالالال  بشالالالدة   2؛ ا أوابالالال  3؛ أوابالالال   4بشالالالدة  

 (. وكلما ا ،فع  الد جة كلما دو  لل علد زيادة د جة الفكاهة.80الد  20المقياس بين )
السالالاليكوم، يةم بقالالالد قالالالا  الباحالالالث الحالالالالي بال،اكالالالد مالالالن صالالالد  أمالالالا بيمالالالا ي،علالالال  بالدصالالالائ  
 وثبا  ه ا المقياس عن ط ي  ما يلي:

: بقالالالد ،الالال  ال،اكالالالد مالالالن صالالالد  المقيالالالاس مالالالن دالالالالو حسالالالاب اا،سالالالا  الالالالدادلي لمعامالالالو الصةةة   ▪
الالد  0.365اا ،باط بين د جالة العبالا ة والد جالة الكليالة للمقيالاسم وقالد ، اوحال  الالد جا  بالين 

م كمالالالا ،الالال  ال،حقالالال  مالالالن صالالالد  المقيالالالاس عالالالن ط يالالال  0.01ع الالالد مسالالال،وى وكلهالالالا دالالالالة  0.570
الصد  ال،الزميم و لل من دالو ،طبي  المقيالاس الحالالي واسال،بيان أسالاليب الفكاهالة لمالا ،ن 

( ،ق الالالين صالالالفية أمالالالينم علالالالد عي الالالة ال،ق الالالينم وقالالالد بلالالالغ معامالالالو اا ،بالالالاط بالالالين 2003وخدالالال ون )
 المقياس الحالي.مما يدو علد صد   0.830الد جة الكلية للمقياسين 
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 Cronbach،الالال  حسالالالاب ثبالالالا  المقيالالالاس بطالالال يق،ين وهمالالالا: ط يقالالالة ألفالالالا ك و بالالالاخ  الثيةةةا   ▪

Alpha بالالالال اون  -م وال،جزئالالالالة ال صالالالالفية باسالالالال،ددا  معدلالالالالة سالالالالبي مانSpearman-Prown م
 والجدوو ال،الي يواا  ،ائج معامال  الثبا . 

 والتجزئة   ( يبين ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباك 2جدول ) 
 ( 85النصفية ألبعاد مقياس أساليب الفكاهة )ن = 

 أبعاد المقياس
عدد  

 العبارات

 طريقة حساب الثبات

ألفا  
 كرونباك

 التجزئة النصفية 
 )سبيرمان_براون(

 0.745 0.730 5 الفكاهة االيجابية تجاه الذات 

 0.760 0.755 5 الفكاهة اإليجابية تجاه اآلخرين

 0.811 0.803 5 تجاه الذات الفكاهة السلبية 

 0.790 0.784 5 الفكاهة السلبية تجاه اآلخرين 

 0.787 0.772 20 المقياس ككل

ي،اا مما سب  أن جميع معامال  الثبا  للمقيالاس ككالو والبعالاد الف عيالة ال،الي ي،كالون م هالا  
 س. (م مما يدو علد ثبا  المقيا 0.80  –  0.73بالط يق،ين كا   م ،فعةم حيث ، اوح  بين ) 

 : )إعداد/ الباحث(. The Friendship Qualities Scale مقياس جودة الصداقة  -2

بالالي االالو، ااطالالال  علالالد امطالالا  ال لالال ي والد اسالالا  السالالابقةم والمفهالالو  امج ائالالي الالال ي 
واع  الباحث لجودة الصداقةم وم اجعة الدوا  السالابقة بالي مجالاو جالودة الصالداقة مثالو مقيالاس 

 The Friendship Qualities Scaleسالالكدم هالالوزا وبالالويفين جالالودة الصالالداقة إعالالداد بوكوب

(FQS, Bukowski, Hoza, Boivin, 1994)    ؛ واسالال،بيان جالالودة الصالالداقة لبالالا ك  وأشالال
Friendship Quality Questionnaire (FQQ, Parker & Asher, 1993)    ؛

 ) Friendship intimacy scale،وسمان م كابالن وأسو   -ومقياس الصداقة الحميمة لليفد

Levy-Tossman, Kaplan, & Assor, 2007) ؛ ومقيالاس عالقالا  الصالداقة بالي الم اهقالة
 ,The Adolescent Friendship Attachment Scale (AFASإعالالداد ويلك سالالون 

Wilkinson, 2008)  م وب اً، علد ما سب   قا  الباحث باعالداد ،صالو  لهال ا المقيالاسم وال،حقال
 من صدق  وثبا، .

 :المقجاسص  اوثيا ا ▪
 :أوي االص   اتماالتحق ام اص  االمقجاسايط جقتج اوهما
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اص  االمحكمج  اا-1
و لل من دالو ع أ المقياس علد أ بعة من الم،دصصين بي الصالحة ال فسالية وعلال  
ال فس ال، بوي بكلية ال، بية جامعة الم وبيةم للحك  علد مدى دقة العبا ا م وم اسب،ها للمواو  

العي ة وثقابة المج،معم وقد قالا  الباحالث بال،عالديو واماالابة والحال ف لمفال دا   ال ي ،قيس م ولسن
المقياس بي او، ما أشا  ب  هعا، الباحثونم كما ،  ح ف المف دا  ال،ي ل  ،حَل ب سبة ا،فا  

 من المقياس. 95%

االص  االعاميي اا-2
 Exploratory factorااس،كشابي  لل،اكد من صد  المقياس اس،دد  ال،حليو العاملي 

Analysis  م باسالال،ددا  ط يقالالة المكو الالا  الساسالالية لهالالو،لي جPrincipal Components 

Method  مالالع ال،الالدوي  الم،عامالالد بط يقالالة الفالالا يمكسVarimax Method . باسالال،ددا  الب  الالامج
وقالالالد أسالالالف  ال،حليالالالو العالالالاملي عالالالن ،شالالالبع جميالالالع مفالالال دا  م SPSS -Version 23امحصالالالائي 

مفالال دة علالالد ثالثالالة عوامالالوم و،الال  قبالالوو ال،شالالبعا  الدالالالة للعوامالالو ب الالا، علالالد  30لمقيالالاسم وعالالددها ا
. وقالالالد  سالالالب  0.3محالالالل جيلفالالالو دم الالالال ي يقبالالالو ال،شالالالبعا  إ ا كا الالال  قيم،هالالالا أكبالالال  مالالالن أو ،سالالالاوي 

المفالال دا  ال،الالي ،شالالبع  علالالد أكثالال  مالالن عامالالو للعامالالو الالال ي ،شالالبع  عليالال  بد جالالة أكبالال م كمالالا ،الال  
 (Kaiser-Meyer-Olkin- KMO)  جالودة القيالاسم حيالث بل ال  قيمالة قيالاس ال،اكد من اد،با

ممالا يالدو علالد زيالادة ااع،ماديالة للعوامالو ال،الي  حصالو عليهالا مالن  0.05وهد أكبال  مالن  0.789
ال،حليالو العالالامليم وكال لل  حكالال  بكفايالة حجالال  العي الة. كمالالا أن قيمالة مسالال،وى الدالالة اد،بالالا  با لالال  

Barlett  وChi-Square  (0.000)  م وهالال ا يعكالالد علالالد وجالالود عالقالالة (0.05)و هالالي أقالالو مالالن
 وي،اا  لل بي الجدوو ال،الي: دالة إحصائيًا وب لل يمكن إج ا، ال،حليو العاملي.

 ( نتائج التحليل العاملي لمقياس جودة الصداقة3جدول ) 

 
 ارةـــــــــــــــــــــالعب  م

 العوامل الثالث لمقياس جودة الصداقة 
 األول 
األلفة  

 المودة: و

 الثاني
الشعور  
 باألمن

 الثالث
التعاون 
 والمساعدة 

   .776 معاً.  ةممتع ةأنا وأصدقائي نقوم بعمل أشياء كثير  7
   .762 وأصدقائي دائما ما نلعب معاً في أوقات الفراغ والعطالت.  أنا 10
   .672 وأصدقائي نزور بعضنا في المنزل كثيراً.  انا 9
   .657 منا بأهمية اآلخر. أنا وأصدقائي كل  أشعر 2

أكون غاضباً من شيء ما حدث لي، يمكنني دائماً أن  عندما 5
   .655 اتحدث مع أصدقائي حول هذا الموضوع. 

شياء التي  أجلس انا وأصدقائي لنتحدث عن الذكريات واأل دائماً  17
   .598 نحبها.

   .542 بالسعادة عندما أكون مع أصدقائي.  اشعر 24
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   .465 نا وأصدقائي معظم أوقات فراغنا معاً.أقضي أ 16
   .445 أنا وأصدقائي في أشياء مرحة نعملها معاً. أفكر 18
   .414 باأللفة والمودة في عالقتي بأصدقائي  أشعر 20
   .399 أنه تربطني بجميع أصدقائي عالقات جيدة.  أشعر 28

مكن من  يساعدني أصدقائي في االعمال التي أكلف بها، حتى أت  15
  .771  إنجازها في أسرع وقت ممكن. 

يساعدني أصدقائي عندما أواجه مشكلة في عمل الواجبات   25
  .724  المدرسية. 

عندما أواجه مشكلة مع أصدقاء آخرين، فإن أصدقائي   26
  .719  يساعدونني في حلها وما يجب فعله. 

  .662  بها. أنا وأصدقائي نساعد بعضنا البعض في األعمال التي نقوم  6
  .615  يدافع عنى أصدقائي في غيابي، عندما يذكرني اآلخرون بسوء.  29

عندما تواجهنى مشكلة مع شخص آخر، فإن أصدقائي يقفون   22
  .521  بجانبي ويساعدونني.

نتشارك أنا وأصدقائي في عمل أشياء مثل مجالت الحائط   12
  .435  والملصقات واللعب. 

  .357  قائي في الوصول ألفكار جيدة لعمل األشياء. أتعاون انا وأصد  14
  .329  عادة يساعدني أصدقائي عندما تواجهني مشكلة.  11

عندما أحتاج لنقود أو أي شيء آخر، فإنى يمكن أن أقترضه من   19
 .749   أصدقائي. 

 .675   دائماً ما أتحدث مع أصدقائي عن مشاكلنا. 1
 .654   خالفاتنا بسرعة أستطيع أنا وأصدقائي أن نحل  30

عندما يرى أصدقائي أنهم أضروا بمشاعري في شيء ما، فأنهم   3
 .580   يبادرون باالعتذار. 

 .579   أجد أصدقائي بجواري عندما أحتاج لهم.  21
 .579   يمكنني دائماً الثقة في زمالئي في الحفاظ على أسراري.  8

نا يمكن أن نتجاوزه  عندما يحدث خالف بيني وبين أصدقائي، فإن  4
 .551   بسهولة. 

عندما يواجه أصدقائي مشكالت حتى ولو كانت خاصة، فإنهم   27
 .540   يتحدثون معي عن تلك المشكالت. 

 .410   يمكنني الوثوق في أصدقائي في عدم إفشاء أي سر أخبرهم به.  13
 .361   عندما يكون لدى مشكلة، يمكنني التحدث مع أصدقائي بشأنها.  23
 1.659 3.155 8.464 الجذر الكامن  
 5.530 10.518 28.212 نسبة التباين المفسر بواسطة العامل  
 44.26 نسبة التباين الكلى 

ا (3وكمااجتضحافياا ولا)
  العاملااألول ااأللف اوالمو ة  ▪

و،شي  الد الشعو  بال احة والم،عالة وال االا عالن هال آل الصالداقةم وقالد اسال،حو  هال ا العامالو 
( و،شالالبع  8.464%( مالالن ال،بالالاين اا ،بالالاطي الكلالالدم وبلالالغ الجالال   الكالالامن لالال  ) 28.212علالالد )

 مف دة وي،امن ه ا البعد: 11علي  جوه يًا 
و،،االالالمن العبالالالا ا  ال،الالالي ،شالالالي  إلالالالد مقالالالدا  الوقالالال  الطالالالوعي الالالال ي  ال فقةةة اأواالصةةةحي   (أ

حساسالالاله  بال احالالة والم،عالالالة لهالالال آل ال بقالالالة. و،ح،الالوي علالالالد  وهالالالي  عبالالالا ا   5يقاالالو   معالالالًام وا 
(7-9-10-16-24.) 
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و،،امن العبا ا  ال،ي ،شي  إلد امحساس بالمودة والمكا ة المميزة ال،ي يحسها  الق ب  (ب 
-17-5-2عبالالا ا  وهالالالي ) 6الفالال د مالالع صالالديق م وقالالوة اا ،بالالاط بي همالالا. ويح،الالوي علالالد 

18-20-28.) 

 العاملاالثاني االتعاو اوالملاع ة  ▪

بين الف د وأصدقائ م وقد اس،حو  ه ا العامالو  ويشي  إلد مدى الدع  والمساعدة الم،بادلة
( و،شالالبع  3.155%( مالالن ال،بالالاين اا ،بالالاطي الكلالالدم وبلالالغ الجالال   الكالالامن لالال  ) 10.518علالالد )
 مف دا م وي،امن ه ا البعد: 9علي  
 (.25-14-15-12-11-6عبا ا  وهي ) 6ال،عاون والمساعدة المباش ةم و،،امن  (أ

ة الصالالالدقا، للقالالالدو  لمسالالالاعدة صالالالديقه م ع الالالدما وي،مثالالالو بالالالي   بالالال  الحماجةةة امةةة اايجةةةاا   (ب 
ي،عالالال أ للماالالالايقة أو ااع،الالالدا، عليالالال  مالالالن أشالالالدا  خدالالال ينم أو أن يالالالدابعوا ع الالال  ع الالالدما 

 (.29-26-22عبا ا  وهي ) 3ي، اول  ايد ون بكال  جا غ بي  ياب . و،ح،وي علد 

  مالالالع : ويشالالالي  إلالالالد مالالالدى شالالالعو  الفالالال د بالمالالالان بالالالي عالق،الالال العامةةةلاالثالةةةع االاةةةعو ايةةةاألم  ▪
( مالالن ال،بالالاين اا ،بالالاطي الكلالالدم وبلالالغ % 5.530أصالالدقائ م وقالالد اسالال،حو  هالال ا العامالالو علالالد )

 مف دا م وي،امن ه ا البعد: 10( و،شبع  علي  1.659الج   الكامن ل  )
وهالو امحسالاس بالان صالداق،ه  قويالةم وقالاد ة علالد ااسال،م ا  بالال     الوثو ام اقوةاالعالقة   (أ

ع،قالاد بالي أ ال  يمكالن الثقالة وااع،مالاد علالد أصالدقائه  بالي أوقالا  من المشالاكو والِ زاعالا م واا
 (21-19الحاجة إليه . و،ش،مو علد عبا ،ين وهما )

ويشالالي  إلالالد مالالدى قالالد ،ه  علالالد ،جالالاوز الدالبالالا م والقالالد ة علالالد  تاةةاوااالنالفةةا اوالماةةاكل  (ب 
،ح،الوي ال، لب عليها بس عةم والشعو  بان صداقا،ه  قوية بما يكفي ل،حمو ه آل الدالبالا . و 

 (30-4-3عبا ا  وهي ) 3علد 

ويشالالي  إلالالد مالالدى قالالد ة الفالال د علالالد أن يبالالوغ  الثقةة اوالنصوصةةج افةةياالتعيجةة اعةة االماةةاع   ( 
باسالال ا آل أمالالا  أصالالدقائ م بالالدون أي دالالوف أو قلالال  مالالن أبشالالا، أصالالدقائ  لهالال آل السالال ا . و،ح،الالوي 

 (27-23-13-8-1عبا ا  وهي ) 5علد 

( 2مفال دة )ملحال   قالال   30ئيالة يح،الوي علالد وبال لل أصالبا هال ا المقيالاس بالي صالالو ،  ال ها
 % من ال،باين الكلي للمقياس. 44.26موزعة علد ثالثة أبعاد ب عيةم وال،ي اس،حو   علد 
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وي،  ،صحيا المقياس من دالو ااس،جابة لكو مف دة علد مقياس م،د   مالن أ بالع  قالاط )أوابال  
،،الالال اوغ الد جالالالة الكليالالالة علالالالد (م بحيالالالث 1؛ ا أوابالالال  بشالالالدة   2؛ ا أوابالالال  3؛ أوابالالال   4بشالالالدة  

 (. وكلما ا ،فع  الد جة كلما دو  لل علد جودة أعلد للصداقة.120الد  30المقياس بين )
قالالا  الباحالالث بحسالالاب الثبالالا  علالالد عي الالالة ال،ق الالينم وقالالد ،الال  حسالالاب الثبالالا  بطالالال يق،ين الثيةةا  ا ▪

 م وال،جزئالالالة ال صالالالالفية باسالالالال،ددا  معدلالالالالةCronbach Alphaوهمالالالا: ط يقالالالالة ألفالالالالا ك و بالالالاخ 
 م والجدوو ال،الي يواا  ،ائج معامال  الثبا . Spearman-Prownب اون  -سبي مان 
ألبعاد مقياس جودة    ( لمعامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية4جدول ) 

 الصداقة

 م
 

 األبعاد الفرعية 
عدد  

 العبارات
معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ
 معامل ثبات التجزئة النصفية

 بروانلسبيرمان 

 0.71 0.73 11 األلفة والمودة 1

 0.77 0.74 9 التعاون والمساعدة  2

 0.79 0.76 10 الشعور باألمن 3

 0.84 0.82 30 المقياس ككل 

ي،اا مما سب  أن جميع معامال  الثبا  للمقيالاس ككالو والبعالاد الف عيالة ال،الي ي،كالون م هالا  
 (م مما يدو علد ثبا  المقياس. 0.84  –  0.71بالط يق،ين كا   م ،فعةم حيث ، اوح  بين ) 

 ا:ـــــة ومناقشتهـــــج الدراســـــنتائ

 نتائج الفرض األول:

ويالال   هالال ا الفالال أ علالالد أ الال  " ،وجالالد عالقالالة ا ،باطيالالة دالالالة إحصالالائيًا بالالين كالالو مالالن أسالالاليب  -1
الفكاهالالة با واعهالالا ال بعالالة )الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل الالال ا ؛ الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل ايدالال ين؛ 
الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل الالال ا ؛ الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل ايدالال ين(م وجالالودة الصالالداقة لالالدى طالالالب 

 Pearsonالجامعة". ولل،حق  من صالحة هال ا الفال أ ،ال  اسال،ددا  معامالو اا ،بالاط لبي سالون 
 وكا   ال ،ائج كما ي،اا من الجدوو ال،الي:

 صداقة لدى طالب الجامعة( معامل ارتباط بيرسون بين أساليب الفكاهة وجودة ال5جدول ) 

                                                
 جودة الصداقة
 أساليب الفكاهة

 جودة الصداقة  العينة الكلية 

 ** 0.465 220 الفكاهة االيجابية تجاه الذات

 ** 0.586 120 الفكاهة اإليجابية تجاه اآلخرين

 ** 0.311 220 الفكاهة السلبية تجاه الذات

 ** 0،321- 220 كاهة السلبية تجاه اآلخرينالف
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 ** 0.566 220 الدرجة الكلية للفكاهة االيجابية

 0.034- 220 الدرجة الكلية للفكاهة السلبية

 ** 0.284 220 الدرجة الكلية للفكاهة

 (0.01دالة إحصائيًا ع د مس،وى ) **(              0.05دالة إحصائيًا ع د مس،وى ) *    
( بالين 0.01جدوو الساب  وجود ا ،باط موجالب داو إحصالائيًا ع الد مسال،وى )ي،اا من ال

بعالالالالأ أبعالالالالاد أسالالالالاليب الفكاهالالالالة وجالالالالودة الصالالالالداقة لالالالالدى طالالالالالب الجامعالالالالة وهالالالالد بال، ،يالالالالب الفكاهالالالالة 
(؛ الفكاهالالة السالاللبية 0.465(؛ الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل الالال ا  )0.586اميجابيالالة ،جالالاآل ايدالال ين )

( بين الفكاهة 0.01اا ،باط سالبًا داا إحصائيًا ع د مس،وى )(؛ بي ما كان 0.311،جاآل ال ا  )
(؛ أمالا مالا ي،علال  بالبعالدين ال ئيسالين للفكاهالة بقالد 321م0-السلبية ،جاآل ايد ين وجودة الصداقة )

( بالالين الفكاهالالة اميجابيالالة وجالالودة الصالالداقة 0.01وجالالد ا ،بالالاط موجالالب داو إحصالالائيًا ع الالد مسالال،وى )
ي حالالالين ا يوجالالالد ا ،بالالالاط داو إحصالالالائيًا بالالالين الفكاهالالالة السالالاللبية (؛ بالالال 0.566لالالالدى طالالالالب الجامعالالالة )

(؛ كمالالالا وجالالالد  عالقالالالة موجبالالالة دالالالالة إحصالالالائيًا ع الالالد  0.034-وجالالالودة الصالالالداقة لالالالدى طالالالالب الجامعالالالة ) 
( بالالالالالين الد جالالالالالة الكليالالالالالة لسالالالالالاليب الفكاهالالالالالة وجالالالالالودة الصالالالالالداقة لالالالالالدى طالالالالالالب الجامعالالالالالة  0.01مسالالالالال،وى ) 

 (0.284 .) 
جزئيالالًام حيالالث ،الال ،بط معلالال  أسالالاليب الفكاهالالة  و،ثبالال  ال ،الالائج السالالابقة صالالحة هالال ا الفالال أ 

السالالابقة إيجابيالالًا بجالالودة الصالالداقةم حيالالث ،واالالا هالال آل ال ،يجالالة وجالالود عالقالالة إيجابيالالة دالالالة إحصالالائيًا 
بالين كالو مالن الفكاهالة اميجابيالة بشالكو عالا م والفكاهالة اميجابيالة ،جالاآل الال ا ؛  0.01ع الد مسال،وى 

 ،ائج الد اسالا  السالابقة يجة مع ما ،وصل  إلي  والفكاهة اميجابية ،جاآل ايد ينم و،،ف  ه آل ال ،
 Masten, 1986; Pellegrin, et)بي أن الفكاهة ، ،بط إيجابيًا بالكفا،ة ااج،ماعية لألطفاو 

al, 1987) ،م وزيالالادة بالالي قبالالوو القالال ان وعالالدد الصالالدقا(Oberjohn, 2002) م وأن الفكاهالالة
م بالالي حالالين أن الفكاهالالة السالاللبية ،سالالاه  بالالي اميجابيالالة ،سالالاه  بالالي العالقالالة اميجابيالالة مالالع الصالالدقا،

م ووجود عالقة إيجابية بين الفكاهة والمها ا  (Winsntt, 2014)العالقة السلبية مع الصدقا، 
. وال فالال ان وال،سالالاما مالالع ايدالال ين (Salavera, Usan, & Jarie, 2018 )ااج،ماعيالالة 

(Hampes, 2016) فكاهالة هالو مالن ال الو  الال ى ويمكن ،فسي  هال آل ال ،يجالة بالان هال ا ال الو  مالن ال
يجعو الشد  م،كيفًا مع  فس  وهد الفكاهة اميجابية ،جاآل ال ا  ك و  من ال،كيف الدادليم قد 
،جعو الشد  أكث  ،حمال للا وط وأقو شعو ًا بالقل م و،كون السعادة بال سبة ل  مملكالة قائمالة 

الالالة ال فسالالية الدادليالالة   الال  بالالال فس وليسالال  مع،مالالدة بالد جالالة الولالالد علالالد المحيطالالين بالال م وهالال آل الح
أهمي،ها بال سبة للف د وصح،  ال فسيةم إا أ ها قد ، عكس علد عالق،  بالمحيطين ب م من  احية 
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أ   يكون دفيف اللوم حسن المزا م مقبوا من ايد ينم مما يساعد علد جالودة الصالداقة لديال م 
ة ،جالاآل ايدال ين ب لال ًا لن هال ا ال الو  أما ال و  الثا ي من الفكاهة اميجابية وهالو الفكاهالة اميجابيال 

ددالالاو البهجالالة والسالال و  علالاليه م بالالدون أن يكالالون علالالد  مالالن الفكاهالالة يهالالدف إلالالد إسالالعاد ايدالال ين وا 
حساب ال ا  أو علد حساب ايد ينم مما يساعد بي ال،كيف ااج،ماعي مع ايد ينم و ،قوية 

 العالقا  ااج،ماعية وزيادة أواص  المحبة و جودة الصداقة.  
بيما ي،عل  بالبعالدين الفال عيين أما ما ي،عل  بالفكاهة السلبية بقد أواح  ال ،ائج السابقة 
( بين الفكاهالة الساللبية 0.01للفكاهة السلبية أن اا ،باط كان موجبًا وداا إحصائيًا ع د مس،وى )

 (؛ بي مالالالا كالالالان اا ،بالالالاط سالالالالبًا داا0.311،جالالالاآل الالالال ا  وجالالالودة الصالالالداقة لالالالدى طالالالالب الجامعالالالة )
(م 321م0-( بالين الفكاهالة الساللبية ،جالاآل ايدال ين وجالودة الصالداقة )0.01إحصائيًا ع د مس،وى )

و،بالالدو هالال آل ال ،يجالالة   يبالالة إلالالد حالالد مالالام بقالالد ،وقالالع الباحالالث أن ،كالالون العالقالالة سالاللبية بالالين الفكاهالالة 
الساللبية بوجال  عالا  أو الفكاهالة الساللبية ،جالاآل ايدالال ين أو ،جالاآل الال ا  وجالودة الصالداقة لالدى طالالالب 
الجامعةم ولكن جا،  ال ،ائج بعكس  لاللم ويمكالن ،فسالي  هال آل ال ،يجالة بالان الفكاهالة الساللبية ،جالاآل 
ال ا  يمكن أن ،حلد بالقبوو من ايدال ين والصالدقا،م ل هالا  ،كالون علالد حسالاب الال ا  ولاليس 
علالالد حسالالاب ايدالال ينم وبال،الالالي بهالالي ا ،ثيالال  مشالالاكو لألصالالدقا، والمحيطالالين بالشالالد م بالالو إن 

،دد  ه ا ال و  من الفكاهالةم بقصالد أن يكسالب ود ايدال ين ويحالوز علالد  االاه م الشد  قد يس
وليقالالوي العالقالالا  والالال وابط ااج،ماعيالالة معهالال م ولهالال ا كا الال  العالقالالة إيجابيالالة بالالين الفكاهالالة السالاللبية 
،جاآل ال ا  وجودة الصداقة لدى طالب الجامعةم بي ما كا ال  العالقالة ساللبية بالين الفكاهالة الساللبية 

ن وجودة الصداقة لدى طالب الجامعة لن ه ا ال و  من الفكاهة يكون علالد حسالاب ،جاآل ايد ي
ايدالال ين سالالوا، بال قالالد أو الالال،هك  والسالالد ية مالال ه م ولالال لل بالالان هالال ا ال الالو  مالالن الفكاهالالة قالالد ا يلقالالد 
اس،حسا ا وقبوا من الصدقا، والمحيطين بالشد م ل   قد يثي  لهال  الم،اعالب والاالي . ولهال ا 

سالالاللبية بالالالين أسالالاللوب الفكاهالالالة السالالاللبية ،جالالالاآل ايدالالال ين وجالالالودة الصالالالداقة لالالالدى طالالالالب  كا الالال  العالقالالالة
أما ما ي،عل  بالفكاهة السلبية بشكو عا  بقد أواح  ال ،ائج السابقة بان اا ،باط بين الجامعة. 

 الد جالالالالالة الكليالالالالالة للفكاهالالالالالة السالالالالاللبية وجالالالالالودة الصالالالالالداقة كالالالالالان سالالالالاللبيًام ولك الالالالال  لالالالالال  يصالالالالالو لمسالالالالال،وى الدالالالالالالة  
 لالالالل إلالالالد أن الد جالالالة الكليالالالة للفكاهالالالة السالالاللبية اشالالال،مل  علالالالد بعالالالدينم  يعالالالزو الباحالالالث (م و 0.034-) 

  أحده  كان مقبوا و،كيفيا مع الصدقا،م وهو الفكاهة السلبية ،جاآل ال ا م بي ما كان ايد   ي
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،كيفي و ي  مقبوو من الصدقا،م وهالو الفكاهالة الساللبية ،جالاآل ايدال ينم ولهال ا كالان اا ،بالاط بالين 
 لكلية للفكاهة السلبية وجودة الصداقة  ي  داو إحصائيًا.الد جة ا

أمالالا مالالا ي،علالال  بالعالقالالة بالالين الد جالالة الكليالالة لسالالاليب الفكاهالالة وجالالودة الصالالداقةم بقالالد كالالان 
(م ويالحالل أ ال  بالال    0.01( وهالد دالالة إحصالائيًا ع الد مسال،وى )0.284موجبة ودالة إحصائيا )

م إا أ ال  أقالو  الو  بالي اا ،باطالا  السالابقةم  0.01من أن ه ا اا ،باط موجبا وداا ع د مسال،وى 
ل   اش،مو علد ما هو إيجابي و ي  إيجابي أو ،كيفالي و يال  ،كيفالي مالن الفكاهالةم ولهال ا اعطالد 

 ه آل ال ،يجة.

 نتائج الفرض الثاني:

لل،حقالالال  مالالالن صالالالحة هالالال ا الفالالال أ والالالال ي يالالال   علالالالد " ،وجالالالد بالالال و  دالالالالة إحصالالالائيًا بالالالين 
اث مالن طالالب الجامعالة بالي أسالاليب الفكاهالة" ،ال  اسال،ددا  اد،بالا  م،وسطا  د جا  ال كو  وام ال 

 ) ( للعي ا  المس،قلةم وكا   ال ،ائج كما ي،اا من الجدوو ال،الي:
( يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في  6جدول ) 

 أساليب الفكاهة 

 يرــــــــالمتغ م
قيمة  (110)ن =  اإلناث ( 110الذكور )ن = 

)ت( 
 وداللتها

مستوى 
 الداللة 

تفسير 
مستوى 
 الداللة 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

1 
يجابية تجاه الفكاهة اإل

 الذات 
 غير دالة  0.75 0.314 2.80 15.02 2.33 14.91

2 
الفكاهة اإليجابية تجاه 

 اآلخرين
 غير دالة  0.14 1.47 2.99 15.77 2.38 15.24

3 
الفكاهة السلبية تجاه  

 الذات 
 غير دالة  0.74 0.34- 3.21 11 3.17 11.15

4 
الفكاهة السلبية تجاه  

 اآلخرين
10.20 3.07 8.77 3.06 -3.45 0.01 

دالة عند  
مستوى 
0.01 

5 
الدرجة الكلية للفكاهة  

 االيجابية
 غير دالة  0.29 1.05 4.96 30.79 4.10 30.15

6 
لية للفكاهة  الدرجة الك

 السلبية
21.35 4.89 19.77 4.76 -2.42 0.016 

دالة عند  
مستوى 
0.05 

7 
الدرجة الكلية ألساليب  

 الفكاهة
 غير دالة  0.29 1.06- 6.28 50.56 6.65 51.49

 (0.01دالة إحصائيًا ع د مس،وى ) **(        0.05دالة إحصائيًا ع د مس،وى ) *
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بالال و   ا  دالالالة إحصالالائية ع الالد مسالال،وى دالالالة  وي،بالالين مالالن الجالالدوو السالالاب  عالالد  وجالالود 
أمالالالا مالالالا ي،علالالال  بالالالين الالالال كو  وام الالاث.  ( باقالالو بالالالي الد جالالالة الكليالالة لمقيالالالاس أسالالالاليب الفكاهالالة0.05)

،االالالا عالالالد  وجالالالود بالالال و   ا  االفكاهالالالة السالالاللبية(م بقالالالد  –بالبعالالالدين ال ئيسالالاليين )الفكاهالالالة اميجابيالالالة 
 الاث بالي الد جالة الكليالة للفكاهالة لال كو  وام( باقالو بالين ا0.05دالة إحصائية ع الد مسال،وى دالالة )

( بين ال كو  وام اث 0.05اميجابيةم بي ما ،وجد ب و   ا  دالة إحصائية ع د مس،وى دالة )
أما ما ي،عل  بالبعالاد الف عيالة ال بعالة لسالاليب  بي الد جة الكلية للفكاهة السلبية لصالا ال كو .

( باقالالو بالالي 0.05لالالة إحصالالائية ع الالد مسالال،وى دالالالة )،االالا عالالد  وجالالود بالال و   ا  دااالفكاهالالة بقالالد 
يجابية ،جاآل ال ا ؛ الفكاهة اميجابية ،جاآل ايد ين؛ الفكاهة السلبية )الفكاهة ام وهيأبعاد  ةثالث

( بالين الال كو  وام الاث 0.01،جاآل ال ا (م ووجود ب و   ا  دالة إحصائية ع د مس،وى دالالة )
 اهة السلبية ،جاآل ايد ين(.بعد واحد وهو )الفك ال كو  بيلصالا 

وي،االالالا مالالالن دالالالالو ال ،يجالالالة السالالالابقة عالالالد  وجالالالود بالالال و  بالالالين الالالال كو  وام الالالاث بالالالي معلالالال  
الفكاهالة و الفكاهة اميجابية ،جاآل ايد ين؛ و يجابية ،جاآل ال ا ؛ )الفكاهة امأساليب الفكاهةم وهي 
بي مالالالا وجالالالد   (مليالالة للفكاهالالالةم والد جالالالة الكليالالة للفكاهالالالة اميجابيالالالةم والد جالالالة الكالسالاللبية ،جالالالاآل الالالال ا  

 لصالا ال كو . للفكاهة السلبية( م والد جة الكلية)الفكاهة السلبية ،جاآل ايد ينب و  بقط بي 
 ,Zhou, Li،شو ولد و ،شا ج و ز الج  و،د،لف ه آل ال ،يجة مع ما ،وصل  إلي  د اسة

Zhang, and Zeng  (2012 مالن أن ام الاث كالا وا أعلالد بالي د جالا  الفكاهالة مالن ) الال كو م
( وال،ي كشف  عن عالد  وجالود بال و   ا  دالالة إحصالائية 2007) Cecenوأياا د اسة سيسن 

العديد من الد اسالا  السالابقة  ،،ف  ه آل ال ،يجة معبين ال كو  وام اث بي أساليب الفكاهة. بي ما 
(Frewen et al, 2008; Kalliny, 2006; Kazarian & Martin, 2004; Martin, et 

al, 2003; Salavera, et al, 2018)  وال،ي أواح  ان ال كو  كا وا أكث  اس،دداما للفكاهالة
العدوا يالالة مالالن ام الالاثم ويمكالالن ،فسالالي  هالال آل ال ،يجالالة با الال  ا ،وجالالد بالالي ال الالالب بالال و  بالالين الالال كو  
وام الالالاثم بالالالي مالالالدى حالالالبه  للفكاهالالالة واسالالال،ددامه  لهالالالا بالالالي المواقالالالف ااج،ماعيالالالةم ولكالالالن  بمالالالا يقالالالف 

فكاهالالة ع الالد حالالد الفكاهالالة اميجابيالالة بقالالطم وا ،،دطالالد   لالالل اسالال،ددا  الفكاهالالة اسالال،ددا  ام الالاث لل
الساللبية أو العدوا يالة مالع ايدال ينم وقالالد يكالون السالبب بالي  لالل شالالدة الحيالا، لالدى ام الاثم ودالالوبهن 
من أن ي،ع ان ل دة بعو أو سد ية من جا ب ايد ينم مما ياالعهن بالي مواقالف مح جالةم ممالا 

سالالال،ددا  الفكاهالالة العدوا يالالالةم كمالالا يعالالالزو الباحالالث هالالال آل الفالال و   إلالالالد يجعلهالالن ي الالاين با فسالالالهن عالالن ا
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أسلوب ال، شئة ااج،ماعية المد،لفة لل كو  وام اثم وال،ي قد ،ف أ بعأ القيود علالد ام الاثم 
مثالالالو عالالالد  الاالالالحل بحاالالال ة الدالالال ين أو الحالالالديث بصالالالو  م ،فالالالعم أو الالالالددوو بالالالي مشالالالاكو مالالالع 

عطالالا،  مزيالالد مالالن الح يالالة للالال كو  أكثالال  مالالن ام الالاثم و،الالدع  ال ،يجالالة السالالابقة أهميالالة  ايدالال ينم  وا 
ال لالال  إلالالد الفكاهالالة كمفهالالو  م،عالالدد البعالالادم ولالاليس بعالالدًا واحالالدًام وأياالالا أهميالالة ال الالو  بالالي اسالال،ددا  
أسالاللوب الفكاهالالة المفاالالو لكالالو مالالن الالال كو  وام الالاثم وأياالالا الفالال و  الثقابيالالة وال، شالالئة ااج،ماعيالالة 

وام اثم وا عكاسها علد اس،ددا  أسلوب بكاهة أكث  بين مج،مع وخد  بي ، بية كو من ال كو  
 من  ي آل.

 نتائج الفرض الثالث:

ويالال   هالال ا الفالال أ علالالد " ،وجالالد بالال و  دالالالة إحصالالائيًا بالالين م،وسالالطا  د جالالا  الالال كو  
وام الالاث مالالن طالالالب الجامعالالة بالالي جالالودة الصالالداقة " ولل،حقالال  مالالن صالالحة هالال ا الفالال أ ،الال  اسالال،ددا  

 وكا   ال ،ائج كما ي،اا من الجدوو ال،الي: اد،با  ) ( للعي ،ين المس،قل،ينم
( يوضح نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في  7جدول ) 

 جودة الصداقة 

 المتغير م

الذكور )ن =  
110 ) 

قيمة )ت(  (110اإلناث )ن = 
 وداللتها

مستوى 
 الداللة 

 ع م ع م

 ** 0.018 2.39 5.32 34.69 6.25 32.82 األلفة والمودة 1

 0.32 0.99 4.5 28.61 4.21 28.03 التعاون والمساعدة  2

 * 0.03 2.22 4.09 30.93 4.99 29.56 الشعور باألمن 3

 ** 0.012 2.55 10.66 94.23 11.57 90.  41 المقياس ككل 4

 (0.01دالة إحصائيًا ع د مس،وى ) **(      0.05دالة إحصائيًا ع د مس،وى ) *
ع الالالالد مسالالالال،وى دالالالالالة  إحصالالالالائية دالالالالالة  ا   بالالالال و  ن دالالالالالو مالالالالا سالالالالب م وجالالالالود وي،االالالالا مالالالال 

م و لالالالل لصالالالالا الالالال كو  وام الالالاث  الطالالالالب  د جالالالا   م،وسالالالطا   بالالالين( بالالالي جالالالودة الصالالالداقة 0.01)
ام اث بي كال من الد جالة الكليالة وكال لل بالي اللفالة والمالودة كاحالد البعالاد الف عيالةم أمالا مالا ي،علال  

بي مالا كا ال  الفال و  دالالة ع الد   و  دالالة بالين الال كو  وام الاثمببعالد ال،عالاون والمسالاعد بالال ،وجالد بال 
و،د،لف ه آل ال ،يجة مالع مالا ،وصالل  إليالة  بي بعد الشعو  بالمن لصالا ام اثم 0.05مس،وى 

( مالن عالد  وجالود بال و  2006) Alan, King and Terranceد اسالة خان وكيال ج و ،يال ا س 
 بين ال كو  وام اث بي جودة الصداقة.

ه آل الف و  بين ال كو  وام اث بي د جة الصداقة بي او،  ل ية الدو   سي ،فويمكن 
أن الال كو  وام الاث  Tani et al (2015)ااج،مالاعيم ووبقالًا لهال آل ال ل يالة يال ى ،الا ي وخدال ون 



أساليب الفكاهة وعالقتها بجودة الصداقة لدى طالب   عادل عبد الفتاح محمد الهجين /د
 الجامعة 

 

 76 

يميلالالالون الالالالالد ال،صالالال ف بط يقالالالالة م،سالالالقة مالالالالع أدوا  الجالالالال س الم،وقعالالالة اج،ماعيالالالالا لكالالالو مالالالالن الالالالال كو  
مثالالو الحساسالالية ي سالالن مبكالال ة ،ج الالب السالاللوكيا  ال،الالي ،ع،بالال  أ ثويالالة وام الالاثم بالالال كو  ي،علمالالون بالال 

والح الالو والقالالد ة علالالد ال،عبيالال  العالالاطفيم بالالي المقابالالو ،الال،عل  ام الالاث السالاللوكيا  القائمالالة علالالد الالالدع  
(م 285ااج،مالالاعي والمسالالاعدةم و عايالالة ايدالال ين والكشالالف العالالاطفي والمشالالا كة و ال،واصالالو ) .

  بقوة علد الف و  بي جودة الصداقة بالين الال كو  وام الاث بالي ومثو ه آل ال، شئة ااج،ماعية ،عث
( أن 2003) Birdم احالالو العمالالال  المد،لفالالالةم وممالالا يعكالالالد مالالالا سالالب  مالالالا ،وصالالالل  إليالال  د اسالالالة بيالالال د 

صالالالداقا  الالالال كو  ، كالالالز علالالالد مشالالالا كة ال شالالالطة وااه،مامالالالا م و،،طلالالالب ،سلسالالالو السالالاللطةم والالالال ى 
 Brownة. بي ما كشف  د اسة بال اون وكلالو  يمكن أن يعدى بي كثي  من الحيان إلد الم ابس

and Klute (2003 أن صداقا  ام اث ،ميو الد ال،اكيد علالد اللفالة والمالودة والمسالاعدة مالن )
أجالالالالو ،لبيالالالالالة ااح،ياجالالالالالا  الم،بادلالالالالالةم ومالالالالالا ،وصالالالالل  إليالالالالال  د اسالالالالالة كاما ي الالالالالا وسالالالالالا يجا ي وبي، سالالالالالن 

Camarena, Sarigiani and Petersen (1990 مالالالن أن ام الالالاث أقالالال ) وى بالالالي الصالالالداقة
والحميميالالة مالالن الالال كو م ويكشالالفن الكثيالال  مالالن المشالالاع  والمعلومالالا  الشدصالالية أكثالال  مالالن الالال كو م لهالال آل  

( أن ام الاث أكثال  ا ،قائيالة بالي  1999)    Hartup and Stevensالسالباب يال ى هالا ،وب وسال،يف س  
صالاليةم  اد،يالالا  أصالالدقائهنم ل هالالن يبحالالثن عالالن الشالالدا  الالال ين يشالالا كو هن المزيالالد مالالن سالالما  الشد 
   وال ين يكون لديه  إيثا  وقد ة علد العطا،م وقاد ون علد الكشف عن المشاع  والعواطف. 

كما يعزو الباحث ه آل الف و  إلد ما ،،م،ع بال  شدصالية ام الاث مالن الهالدو، وعالد  الميالو 
الد الع فم مما يساعدهن علد كسب الصدقا، وااح،فال به آل الصداقة أكث  من الال كو م كمالا 

ال ،يجالالة مالالع  ،يجالالة الفالال أ السالالاب م وال،الالي أشالالا   إلالالد أن الالال كو  كالالا وا أعلالالد مالالن  ،،مشالالد هالال آل
ام الالاث بالالي د جالالا  الفكاهالالة السالاللبية دصوصالالًا الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل ايدالال ينم ويبالالدو أن هالال آل قالالد 
،كالالون مالالن السالالباب ال،الالي أثالال   علالالد الفالال و  بالالين الالال كو  وام الالاث بالالي جالالودة الصالالداقةم وجعلالال  

الفكاهالالة كوسالاليلة للسالالد ية مالالن  ن  بالالي جالالودة الصالالداقةم ل هالالن ا يسالال،ددمام الالاث أعلالالد مالالن الالال كو 
ااد ين وال،قليو من شالا ه  أو ،وجيال  ال قالد لهال م ممالا سالاعد بالي ،قويالة هال آل الصالداقة لالدى ام الاث 

 أكث  من ال كو .

 نتائج الفرض الرابع:

ا لل،حقالال  مالالن صالالحة هالال ا الفالال أ والالال ي يالال   علالالد أ الال  " ،سالاله  أسالالاليب الفكاهالالة با واعهالال 
ال بعالالة )الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل الالال ا ؛ الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل ايدالال ين؛ الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل 
ال ا ؛ الفكاهة السلبية ،جاآل ايد ين(م بي ال، بع بجودة الصالداقة لالدى طالالب الجامعالة" ولل،حقال  

 Standardمالالالن صالالالحة هالالال ا الفالالال أ ،الالال  اسالالال،ددا  اسالالاللوب ،حليالالالو اا حالالالدا  الم،عالالالدد القياسالالالي

Multiple Regression Analysis م و لالالل لمع بالالة مالالدى اسالالها  أسالالاليب الفكاهالالة اميجابيالالة
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،جالالاآل الالال ا  أو ،جالالاآل ايدالال ينم والسالاللبية ،جالالاآل الالال ا  أو ،جالالاآل ايدالال ين بالالي ال، بالالع بجالالودة الصالالداقة 
 لدى طالب الجامعة. وكا   ال ،ائج كما ي،اا من الجدوو ال،الي:

 المتعدد ومربعه وقيمة التباين وداللته ( يبين قيم معامل االرتباط 8جدول ) 

المتغير 
 التابع

 العدد  المتغيرات المستقلة المنبئة
معامل االرتباط 

 (R)المتعدد 
R2 F 

مستوى 
 Fداللة 

 
جودة 
 الصداقة 

 الفكاهة اإليجابية تجاه الذات 

 
220 

 
0.682 

 
0.465 

 
46.68 

 
0.01 

 الفكاهة اإليجابية تجاه اآلخرين

 لسلبية تجاه الذات الفكاهة ا

 الفكاهة السلبية تجاه اآلخرين

اجيي اوجتضحام االا ولااللاي اما
أن معامالالو اا ،بالالاط بالالين الم، يالال  ال،الالابع وهالالو جالالودة الصالالداقة وأسالالاليب الفكاهالالة ال بعالالة بل الال   ▪

كمالالالا ي،االالالا مالالالن الجالالالدوو السالالالاب  أن الم، يالالال ا  المسالالال،قلة وهالالالي السالالالاليب ال بعالالالة  0.682
،سه  بي ،فسي  ال،باين الحادث بي الم، يال  ال،الابع )جالودة الصالداقة(   م بالع معامالو  للفكاهة

م أي أن أسالالالالاليب الفكاهالالالالة مواالالالالع الد اسالالالالة وهالالالالي: %46.5ب سالالالالبة    R2اا ،بالالالالاط الم،عالالالالدد 
)الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل الالال ا  واميجابيالالة ،جالالاآل ايدالال ين والسالاللبية ،جالالاآل الالال ا  والسالاللبية ،جالالاآل 

% مالالن ال،بالالاين الحالالادث بالالي د جالالا  جالالودة  46.5كالالن أن ،، بالالا ب سالالبة ايدالال ين( مج،معالالة يم
أي مقالد ة الم، يال ا  المسال،قلة بالي  (R2)الصداقة لدى طالب الجامعة. واد،با  مدى دالالة 

(م F)قيمالة  Anova،  حساب ،حليالو ،بالاين اا حالدا  ال، بع بالم، ي  ال،ابع مقبولة احصائيًا 
ممالالالا  0.01الالالالة إحصالالالائيًا ع الالالد مسالالال،وى دالالالالة وهالالالي قيمالالالة د  F   46.68حيالالالث بل الالال  قيمالالالة 

يجعل الالالا  قبالالالو بصالالالحة هالالال ا الفالالال أ وأن اا حالالالدا  مع الالالوي وبال،الالالالي ،وجالالالد عالقالالالة بالالالين الم، يالالال  
 ال،ابع وهو جودة الصداقة والم، ي ا  المس،قلة وهي أساليب الفكاهة. 

 Coefficientsول،وايا أي الم، ي ا  المس،قلة  ا  أث  أكبال  بقالد ا،االا  لالل بالي جالدوو  ▪
 وال ي ي،اا بيما يلي:

 بجودةللتحقق من إمكانية التنبؤ  تحليل االنحدار المتعدد القياسي   نتائج( يبين  9جدول ) 
 ( 220)ن=  الجامعة طالب  لدى أساليب الفكاهة  درجةمن خالل  الصداقة 

 Tمستوى داللة  T بيتا معامل االنحدار المتغير

 0.000 11.57 - 54.681 ثابت االنحدار

 0.002 3.21 0.186 0.799 اإليجابية تجاه الذاتالفكاهة 

 0.000 6.58 0.389 1.589 الفكاهة اإليجابية تجاه اآلخرين

 0.000 4.82 0.254 0.884 الفكاهة السلبية تجاه الذات

 0.000 4.11- 0.222- 0.782- الفكاهة السلبية تجاه اآلخرين

اوجظه ام اناللاالا ولااللاي امااجيي 
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الفكاهالالالة  –ألبعالالالاد ال بعالالالة لسالالالاليب الفكاهالالالة )الفكاهالالالة اميجابيالالالة ،جالالالاآل الالالال ا  ل (T)أن قيمالالالة  ▪
الفكاهالة الساللبية ،جالاآل ايدال ين( وأن  –الفكاهة السلبية ،جاآل ال ا   –اميجابية ،جاآل ايد ين 

(م وهالال ا يالدو علالد أن كالالو بعالد مالن ،لالالل 0.01كلهالا أبعالاد  ا  دالالة إحصالالائية ع الد مسال،وى )
 دالة إحصائية بي ،فسي   سبة ال،باين الحادث بي الم، ي  ال،ابع.البعاد ل  إسها   و 

قيمة ثاب  اا حدا  ومعامال  اا حدا  للم، ي ا  المسال،قلة علالد الم، يال  ال،الابعم وال،الي مالن  ▪
 داللها يمكن ك،ابة معادلة ال، بع كما يلي: 

 ×1.589د جالالالالة الفكاهالالالالة اميجابيالالالالة ،جالالالالاآل الالالالال ا (   ) ×0.799د جالالالالة جالالالالودة الصالالالالداقة   )
 0.884الفكاهة الساللبية ،جالاآل اادال ين(   ) × 0.782) -الفكاهة اميجابية ،جاآل ايد ين( 

 54.681الفكاهة السلبية ،جاآل ال ا (    ×

،عبالال  قيمالالة )بي،الالا( عالالن الالالوزن ال سالالبي مسالالها  كالالو م، يالال  مسالال،قو بالالي ال، بالالع بال،بالالاين الحالالادث بالالي   ▪
(م و،الالالدو هالالال آل ال ،الالالائج علالالالد أن أكثالالال  هالالال آل  الم، يالالال  ال،الالالابع )جالالالودة الصالالالداقة لالالالدى طالالالالب الجامعالالالة 

الم، ي ا  المس،قلة إسالهامًا بالي ال، بالع بجالودة الصالداقة هالي بال، ،يالب: أوًا: الفكاهالة اميجابيالة ،جالاآل  
(م  %25.4(م ثا يالالًا: الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل الالال ا م و،سالاله  ب سالالبة ) %38.9اادالال ين و،سالاله  ب سالالبة ) 

(م  ابعالالالًا: الفكاهالالالة اميجابيالالالة ،جالالالاآل  %22.2سالالاله  ب سالالالبة ) ثالثالالالًا: الفكاهالالالة السالالاللبية ،جالالالاآل ايدالالال ينم و، 
م بالع معامالو اا ،بالاط الم،عالددم    R2(. ومجموعها بالطبع ا يسالاوى  18.6ال ا م و،سه  ب سبة ) 

الالال ي يعبالال  عالالن  سالالبة ال،بالالاين الكليالالة بالالي الم، يالال  ال،الالابع ال،الالي يفسالال ها الم، يالال ا  المسالال،قلة مج،معالالة  
 ش، ل ي،  ح بها ع د ،امي ها بي ال مو   الكلد.  و لل لن ه ال قد ا من ال،باين الم 

وي،االالا مالالن دالالالو مالالا سالالب  أن ثالثالالة مالالن أسالالاليب الفكاهالالة كالالان لهالالا ،الالاثي  إيجالالابي علالالد 
جالالودة الصالالداقة وهالالد: الفكاهالالة اميجابيالالة ،جالالاآل ايدالال ينم والفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل الالال ا م والفكاهالالة 

الفكاهالالالة يسالالاله  بشالالالكو سالالاللبي بالالالي جالالالودة اميجابيالالالة ،جالالالاآل الالالال ا م بي مالالالا أسالالاللوب واحالالالد مالالالن أسالالالاليب 
الصالالالداقةم وهالالالو الفكاهالالالة السالالاللبية ،جالالالاآل ايدالالال ين. ويمكالالالن ،فسالالالي  ال ،يجالالالة السالالالابقة با الالال  إ ا كا الالال  
الفكاهالالة بجميالالع أشالالكالها ،الالعث  بالالي العالقالالا  ااج،ماعيالالة للشالالد م وأن معلالال  هالال ا ال،الالاثي  يكالالون 

م وقالد أ،ال  بالي مقدمالة أسالاليب الفكاهالة إيجابيًام إا أن ه ا ال،اثي  ليس إيجابيًا بالي جميالع الحالواو
ال،ي ،عث  بشكو إيجابي بالي جالودة الصالداقة الفكاهالة اميجابيالة ،جالاآل ايدال ينم ل هالا ،سالاعد الفال د 
علالالالد ال،كيالالالف ااج،مالالالاعي مالالالع ايدالالال ينم ول هالالالا ا ،كالالالون علالالالد حسالالالاب الالالال ا  أو علالالالد حسالالالاب 
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ماسل ااج،ماعيم ول لل كا   ايد ينم وبشكو  ي  عدوا يم وهد  البًا ما ،عدى إلد زيادة ال،
أكث  ،اثي ًا علد جودة الصداقةم وعلد ال قيأ من  للم بقالد كالان للفكاهالة الساللبية ،جالاآل ايدال ين 
،الاثي  سالاللبي علالالد جالالودة الصالالداقةم ل هالا قالالد ،هالالدف إلالالد الحالالط مالن قالالد  ايدالال ينم بقصالالد السالالد ية 

صالالالدقا، ي فالالال ون مالالالن الالالال ين مالالال ه  وااسالالال،هزا، بهالالال   والماالالالايقة لهالالال م ولهالالال ا السالالالبب بقالالالد ،جعالالالو ال
يسالال،ددمون هالال ا السالاللوب ويب،عالالدون عالالن صالالداقا،ه م وهالال ان السالاللوبان بالالي ال الالالب موجهالالان ،جالالاآل 
ايدال ينم ولهال ا بالان ،اثي همالالا أكثال  واالوحا بالالي جالودة الصالداقةم لن كالال مالال ه  يحالدث بالي إطالالا  

 ال،فاعال  ااج،ماعية. و،بدو ه آل ال ،يجة م طقية إلد حد كبي .
  بال،الالاثي  اميجالالابي علالالد جالالودة الصالالداقة لكالالو مالالن الفكاهالالة السالاللبية ،جالالاآل الالال ا م  أمالالا مالالا ي،علالال 

والفكاهالالالة اميجابيالالالة ،جالالالاآل الالالال ا م وهمالالالا مالالالن الفكاهالالالة الموجهالالالة  حالالالو الالالال ا م ب،بالالالدو هالالال آل ال ،يجالالالة  يالالال   
م،وقعالة إلالد حالالد مالا بيمالا ي،علالال  بالشال  الوو وهالو الفكاهالالة الساللبية ،جالاآل الالال ا م و م طقيالة بيمالا ي،علالال   

  الثا ي وهو الفكاهة اميجابية ،جاآل الال ا م بقالد ،وقالع الباحالث ان أساللوب الفكاهالة اميجابيالة ،جالاآل  بالش 
الالال ا  يسالاله  بشالالكو إيجالالابي بالالي جالالودة الصالالداقةم وهالال ا مالالا ،وصالالل  إليالال   ،الالائج الد اسالالة الحاليالالةم ويمكالالن  

بالالي الحفالالال    ،فسالالي   لالالل بالالان هالال ا السالاللوب قالالد يكالالون شالالكال مالالن أشالالكاو الفكاهالالة ال،كيفيالالةم يسالالاعد الفالال د 
علالالد  لالال ة م،فائلالالة للحيالالاة ع الالد مواجهالالة المواقالالف الاالالا طةم وهالال ا قالالد يالالعدى إلالالد  ،الالائج إيجابيالالة ،عالالود  
علالالالد الشالالالد  وقالالالد ،الالال عكس علالالالد عالق،الالال  بالالالايد ينم وأمالالالا مالالالا ي،علالالال  باسالالاللوب الفكاهالالالة السالالاللبية ،جالالالاآل  

الال ا م لكسالب    إها الة ال ا م بقد ،وقع الباحث أن يسه  بشالكو ساللبي بالي جالودة الصالداقةم لمالا بيال  مالن  
ولكالن  ،الائج    ،اييد ايد ين أو  ااه م من دالو السماغ ل فس  بان يكون محو   كا  شد  خد م 

الد اسالالة الحاليالالة قالالد ،وصالالل  إلالالد عكالالس  لالاللم وأ الال  يالالعث  بشالالكو إيجالالابي بالالي جالالودة الصالالداقةم و يعالالزو  
 ينم بالالو قالالد  الباحالالث  لالالل إلالالد أن هالال ا ال الالو  مالالن الفكاهالالة يكالالون علالالد حسالالاب الالال ا  وا ي الالاو مالالن ايدالال 

يسالالبب لهالال  السالالعادةم و قالالد يسالال،دد  الشالالد  هالال ا السالاللوب مالالن الفكاهالالة بقصالالد الحصالالوو علالالد  االالا  
ايدالال ين وكسالالب صالالداق،ه م ولالال لل بالالان هالال ا السالاللوب قالالد يقالالوي مالالن عالقالالا  الشالالد  ااج،ماعيالالةم  

 ولكن قد ياعف من دصائص  ال فسيةم مثو ثق،  ب فس  أو ،قدي آل ل ا، .   
 Thien and Razakاسالة مالع مالا ،وصالل  إليال  د اسالة ثالين و زا  و،،فال   ،الائج هال آل الد  

كمالالا ،،فالال  أياالالا مالالع  .( وأن جالالودة الصالالداقة كا الال  م  بئالالة بجالالودة الحيالالاة المد سالالية لل،الميالال  2013)
( وال،الالالي كشالالالف  أن أسالالالاليب الفكاهالالالة اا ،مائيالالالة والداعمالالالة 2014) Winsnttد اسالالالة واي سالالال     

لصالالدقا،م بالالي حالالين ،وجالالد عالقالالة بالالين أسالالاليب الفكاهالالة للالال ا م ،سالالاه  بالالي العالقالالة اميجابيالالة مالالع ا
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العدوا يالالة والعالقالالة السالاللبية مالالع الصالالدقا،. كمالالا ،عيالالد  ،يجالالة هالال ا الفالال أ مالالا ،وصالالل  إليالال   ،يجالالة 
 الف أ الووم من وجود عالقة بين أساليب الفكاهة وجودة الصداقة.

 ث: ــــــــــات البحــــــــــتوصي

ايى جائجااليحع،اوتتينصافجمااتلتن االتوصجا االتالج اعيىانت
 أوالً: توصيات البحث والتطبيقات التربوية:

والمع بالالي والعالالاطفي وال وحالاليم ال،الالي  ي لالال ًا لل ،الالائج اميجابيالالة للفكاهالالة بالالي الجا الالب ااج،مالالاع -1
أشا   إليهالا  ،الائج الد اسالة الحاليالة والد اسالا  السالابقةم حيالث إن الد اسالة الحاليالة ،الدع  عمالو 

هالة اميجابيالة بالي ال،علالي  الجالامعيم و، فيال  اسال، ا،يجيا  لمسالاعدة الطالالب ب امج ل،طبي  الفكا
ددالهالالالا بالالالي حيالالالا،ه  اليوميالالالةم لمالالالا لهالالالا مالالالن أثالالال  بالالالي ،عزيالالالز ال،فاعالالالو  بالالالي  مالالالو  وغ الفكاهالالالةم وا 

 ااج،ماعيم و،دفيف الا وط وااك،ئاب و بع جودة الصداقة بين الطالب. 

د جميع المس،ويا م من دالو إد ا  الفكاهالة ،شجيع اس،ددا  الفكاهة بي البيئة الجامعية عل -2
بي ااح،فاو بالم اسبا  ااج،ماعيةم والحلقا  الد اسيةم وم شو ا  الجامعةم وااج،ماعا م 

 و، لي  و ش عمو للفكاهة.

إعادة ال ل  بي ب امج إعداد المعلمين بي الم حلة الجامعيةم بحيث يجب أن ،،امن بال امج  -3
لفالال   ل،علالاليمه  و،شالالجعيه  علالالد اسالال،ددا  الفكاهالالة بالالي حيالالالا،ه  امعالالداد المه الالي للمعلمالالينم ا

 المه يةم سوا، بي إعداد الد وسم أو إدا ة الفصوم أو ال،عامو مع الطالب.

يجالالب علالالالد أعاالالالا، هيئالالالة ال،الالالد يس بالالالي الجامعالالالة أن ي كالالالزوا علالالالد اسالالال،ددا  أسالالالاليب الفكاهالالالة  -4
 امله  مع الطالب.اميجابيةم وأن ي،ج بوا اس،ددا  أساليب الفكاهة السلبية بي ،ع

 ثانياً: توصيات ببحوث مستقبلية:

اتقت حاهاهاال  ال اع  ام االيحوعاالملتقييج اوهي 
د اسالالة اسالال،ددا  أعاالالا، هيئالالة ال،الالد يس للفكاهالالة بالالي ال،الالد يس وأثالال آل علالالد جالالودة الصالالداقة بالالين  -1

 طالب الجامعة.

وأثال آل بالي العمليالة د اسة ،قيي  الطالب اس،ددا  أعاا، هيئة ال،د يس للفكاهة بالي ال،الد يسم  -2
 ال فسية وال،عليمية للطالب.

د اسالالة م، يالال ا  خدالال ي بالالي محاولالالة لفحالال  العوامالالو ال،الالي ،سالالبب الفكاهالالة أو جالالودة الصالالداقة.  -3
 ومحاولة اك،شاف عوامو أد ىم قد ،عث  علد كو من أساليب الفكاهة وجودة الصداقة.
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 حلالالالة ااب،دائيالالالةم أو إجالالال ا، د اسالالالا  مماثلالالالة مالالالع عي الالالا  وبئالالالا  أدالالال ىم مثالالالو ال،الميالالال  بالالالي الم -4
ال،الميالالال   وي ااح،ياجالالالا  الداصالالالةم لل،عالالال ف علالالالد مالالالا إ ا كا الالال  ،وجالالالد عالقالالالة مشالالالابهة بالالالين 

 أساليب الفكاهة وجودة الصداقة.
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 (1ق )ـــــــملح

 مقياس أساليب الفكاهة

 لهجينإعداد: د/ عادل ا

 بيانات أولية:

 : .....................الكيج : ..................................           ايلم
 ..: ................التنصصاااااااااا...............................  الاامع  

 تعليمات:

وجواة اجع ضاعيجكافجمااجيياماموع ام االعيا ا االتةياتعية اعة األةالجباالفكاهة  ا
اوهي اا اماماكلاعيا ةاأواموقفاأ يع انانا اتعي اع اأ يع اانتجا ا

 إ ا ك   معيد للفق ة بشكو كبي .أواف ايا ة اا ▪

 ااإ ا ك   معيد للفق ة بقط.أواف  ا ▪

 إ ا ك    ي  معيد للفق ة.ياأواف  اا ▪

 إ ا ك    ي  معيد بشدة للفق ةياأواف ايا ة ا ▪

بدقة ث  ،د،الا  مالن الدا الا  الثالثالة مالا يعبال  عالن  أيالل  والمطلوب م ل أن ،ق أ كو عبا ة
( بالالي الدا الالة الم اسالالبةم مالالع مالحلالالة أ الال  لالاليس ه الالال إجابالالة √بالالي العبالالا ةم و لالالل بواالالع عالمالالة )
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صالالحيحة وأدالال ى داطئالالةم وااجابالالة ،ع،بالال  صالالحيحة طالمالالا أ هالالا ،عبالال  عالالن  أيالاللم ولالال لل يجالالب ان 
 ،جيب كما ،شع  بي الواقع.

 وشكراً على حسن تعاونك، 
 الباحث 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 ارة ــــــــــــــــــــــــــــالعب م
أوافق  
 بشدة

 أوافق
ال 

 أوافق

ال 
  وافقأ

 بشدة

1 
أستطيع ان استمتع بالتفكير فى المواقف المضحكة فى الحياة، حتى عندما 

 اكون بمفردي. 
    

2 
عندما يخطئ اآلخرون فإنني أستخدم الفكاهة كوسيلة للنقد، والتقليل من شأن  

 رون. اآلخ
    

     أحب الضحك والمزاح مع أصدقائي.  3

4 
لونى موضوعاً للضحك والفكاهة، إذا كان ذلك  عأسمح ألصدقائي بأن يج

 يسبب لهم سعادة. 
    

5 
عندما تواجهنى مواقف صعبة وضغوط فى الحياة، أحاول التفكير فى شىء  

 مضحك أسعد به نفسي. 
    

     النظر عن وقعها على اآلخرين. أقول النكت واألشياء المضحكة بصرف  6

     أحب قول النكت والفكاهة وأنا مع اآلخرين لتسليتهم. 7

     أحياناً أبالغ فى المزاح والسخرية من نفسي ألضحك اآلخرين.  8

9 
نظرتي الفكاهية والمرحة للحياة تقيني من الشعور بالضغط واالكتئاب. و  

 . تجعلنى اشعر باالرتياح والتحسن النفسى
    

10 
أقول النكت واألشياء المضحكة، حتى لو لم تكن مناسبة للموقف او تجرح  

 مشاعر اآلخرين، وال أستطيع أن أمنع نفسي من ذلك. 
    

11 
استمتع فى قول االشياء الفكاهية عندما أكون مع أصدقائي المقربين أو  

 أسرتي وجعلهم يضحكون. 
    

12 
من خالل قول النكت واألشياء  أحاول أن أحظى بحب وقبول اآلخرين 

 المضحكة عنى. 
    

     أحاول التفكير فى األشياء الفكاهية وأنا بمفردي، ألسعد بها نفسي.  13

14 
استخدم الفكاهة كوسيلة لمضايقة االشخاص الذين ال أحبهم، وجعلهم  

 يشعرون باإلهانة واألذى. 
    

     وجوههم.  يحب أصدقائي الجلوس معي، ألني ارسم البسمة على  15
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     عندما أكون مع األخرين، أقول نكت وأكون مضحك، لدرجة تقلل من شأني. 16

17 
أستطيع الحصول على المتعة والتسلية والتفكير فى األشياء المضحكة، وأنا  

 بمفردي بدون حاجة الى اكون مع االخرين. 
    

18 
رون  أجعل زمالئي موضوع للضحك والفكاهة، لدرجة قد تجعلهم يشع

 باإلهانة.
    

19 
ارى أنى شخص فكاهي ومضحك بطبعي، وال احتاج لبذل الجهد لجعل  

 اآلخرين يضحكون. 
    

20 
أحب أن اجعل االخرون يضحكون، حتى ولو جعلوني مجال للفكاهة  

 والتسلية. 
    

 
 
 

 (2ق )ــــــــملح

 مقياس جودة الصداقة

 إعداد: د/ عادل الهجين

 بيانات أولية:

 : ........................الكيج ..................................           : ايلم
 ...: ................التنصصاااااااااا...............................  الاامع  

 تعليمات:

جعة ضاعيجةةكافجمةةااجيةةياماموعةة امةة االعيةةا ا االتةةياتعيةة اعةة امةة  ااةةو ةاالصةة اق  ا
اوهي اا واموقفاأ يع انانا اتعي اع اأ يع اانتجا اوجوا ااماماكلاعيا ةاأ

 إ ا ك   معيد للفق ة بشكو كبي .أواف ايا ة اا ▪

 ااإ ا ك   معيد للفق ة بقط.أواف  ا ▪

 إ ا ك    ي  معيد للفق ة.ياأواف  اا ▪

 إ ا ك    ي  معيد بشدة للفق ةياأواف ايا ة ا ▪

ا ا  اا بعالة مالا يعبال  عالن  أيالل والمطلوب م ل أن ،ق أ كو عبا ة بدقة ث  ،د،ا  من الد
( بالالي الدا الالة الم اسالالبةم مالالع مالحلالالة أ الال  لالاليس ه الالال إجابالالة √بالالي العبالالا ةم و لالالل بواالالع عالمالالة )
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صالالحيحة وأدالال ى داطئالالةم وااجابالالة ،ع،بالال  صالالحيحة طالمالالا أ هالالا ،عبالال  عالالن  أيالاللم ولالال لل يجالالب ان 
 ،جيب كما ،شع  بي الواقع.

 وشكراً على حسن تعاونك، 
 الباحث 

 
 
 
 
 
 

 ارة ــــــــــــــــــــالعب م
أوافق  
 بشدة

 أوافق
ال 

 أوافق

ال 
  وافقأ

 بشدة
     دائماً ما اتحدث مع أصدقائي عن مشاكلنا. 1
     أشعر أنا وأصدقائي كل منا بأهمية اآلخر. 2
عندما يرى أصدقائي انهم اضرو بمشـاعري فـي شـيء مـا، فـأنهم يبـادرون  3

 باالعتذار.
    

 ارة ــــــــــــــــــــالعب م
أوافق  
 بشدة

 أوافق
ال 

 أوافق

ال 
  وافقأ

 بشدة
     عندما يحدث خالف بيني وبين أصدقائي، فأننا يمكن ان نتجاوزه بسهوله. 4
ي دائمـاً أن اتحـدث مـع أصـدقائي   5 عندما أكون غاضباً من شيء ما حدث لي، يمكنـن

 حول هذا الموضوع. 
    

     مال التي نقوم بها.أنا وأصدقائي نساعد بعضنا البعض في االع 6
     أنا وأصدقائي نقوم بعمل أشياء كثيره ممتعه معاً. 7
     يمكنني دائماً الثقة في زمالئي في الحفاظ على أسراري. 8
     انا وأصدقائي نزور بعضنا في المنزل كثيراً. 9

     أنا وأصدقائي دائما ما نلعب معاً في أوقات الفراغ والعطالت. 10
     ادة يساعدني أصدقائي عندما تواجهنى مشكلة.ع 11
نتشارك أنـا وأصـدقائي فـي عمـل أشـياء مثـل مجـالت الحـائط والملصـقات  12

 واللعب.
    

     يمكنني الوثوق في أصدقائي في عدم افشاء أي سر أخبرهم به. 13
     اتعاون انا وأصدقائي في الوصول ألفكار جيدة لعمل األشياء. 14
دني أصدقائي في االعمال التي أكلف بها، حتى أتمكن من إنجازهـا فـي أسـرع  يساع  15

 وقت ممكن. 
    

     أقضي أنا وأصدقائي معظم أوقات فراغنا معاً. 16
     دائماً أجلس انا وأصدقائي لنتحدث عن الذكريات واالشياء التي نحبها. 17
     أفكر أنا وأصدقائي في أشياء مرحة نعملها معاً. 18
     عندما احتاج لنقود أو أي شيء آخر، فأنى يمكن أن اقترضه من أصدقائي. 19
     أشعر باأللفة والمودة في عالقتي بأصدقائي 20
     أجد أصدقائي بجواري عندما احتاج لهم. 21
عنــدما تــواجهنى مشــكلة مــع شــخص آخــر، فــإن أصــدقائي يقفــون بجــانبي  22

 ويساعدوني.
    

     لدى مشكلة، يمكنني التحدث مع أصدقائي بشأنها. عندما يكون 23
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     اشعر بالسعادة عندما أكون مع أصدقائي. 24
     يساعدني أصدقائي عندما أواجه مشكلة في عمل الواجبات المدرسية. 25
عندما أواجه مشكلة مع أصدقاء آخرين، فإن أصدقائي يسـاعدوني فـي حلهـا  26

 وما يجب فعله.
    

ت خاصـة، فـإنهم يتحـدثون معـي عـن  عندم  27 ا يواجه أصدقاء مشكالت حتى ولو كاـن
 تلك المشكالت. 

    

     أشعر أنه تربطني بجميع أصدقائي عالقات جيدة. 28
     يدافع عنى أصدقائي في غيابي، عندما يذكرني اآلخرون بسوء. 29
     أستطيع أنا وأصدقائي أن نحل خالفاتنا بسرعة 30

 


