
 بالتوافق كمنبئات االمتنان عن والتعبري الفكاهة ساليبأ
 املتزوجني من عينة لدى الزواجي

 

 )*( محمد فتحي النابغة

 صلخ  م  
 ناحية من االمتنان عن والتعبير الفكاهة أساليب بين العالقة على التعرف إلى البحث هذا َهدف 
 والتعبير الفكاهة أساليب متوسطات في الفروق  داللة معرفة وكذلك ،أخرى  ناحية من الزواجي والتوافق
 ومعرفة ،)العمر – التعليم-النوع( الديموجرافية المتغيرات الختالف وفقا الزواجي والتوافق االمتنان عن
 من عينةى لد الزواجي بالتوافق التنبؤ في االمتنان عن والتعبير الفكاهة، ألساليب الحقيقي اإلسهام حجم

 بلغ والزوجات األزواج من أخرى  وعينة ا،زواجي   مستقرين وزوجة ازوج   (240) عددهم بلغ المتزوجين
 من الفكاهة أساليب لمقياس استجابوا .مقارنة كمجموعة األسرة محكمة على المترددين من (50) عددهم
 كأسلوب الفكاهة ومقياس الحالي، الباحث وترجمة Martin& Doris (2003) ودوريس مارتن إعداد
 ،(2002محمد، ) محمد فتحي النابغة إعداد من الفكاهي الحس مقياس من المستمد للضغوط مواجهة
 من الزواجي التوافق ومقياس ،الباحث إعداد من الزوجية العالقات في االمتنان عن التعبير ومقياس
 وجود إلى الباحث وتوصل ،(1999فرج، عبدهللا، ) هللا عبد حسن ومحمدفرج  شوقي طريف إعداد
 ،العدوانية الفكاهة اآلخرين، مع الفكاهة) في المتمثلة الفكاهة أساليب بعض بين دالة إيجابية عالقة
 والتعبير، (للضغوط مواجهة كأسلوب والفكاهة الذات، شأن من للتقليل الفكاهة الذات، لتعزيز الفكاهة
 من المختلفة بأبعاده الزواجي التوافق ودرجة ناحية من حدة على كل الزوجية العالقة في االمتنان عن
 سهموأَ  الزواجي، التوافق درجة تباين في دال بشكل الفكاهة أساليب بعض سهمتأَ  وقد .أخرى  ناحية
 دالة فروق  وجدت كما، الزواجي التوافق درجة تباين في اإحصائي   دال بشكل   االمتنان عن التعبير
 الختالف وفقا الزواجي والتوافق االمتنان عن والتعبير الفكاهة أساليب اتجدر  متوسطات في اإحصائي  
 .الديموجرافية المتغيرات

 .الديموجرافية المتغيرات – الزواجي التوافق – االمتنان عن التعبير – الفكاهة أساليب :المفتاحية الكلمات
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Humor Styles and Gratitude as Predictors to Marital 

Adjustment among Samples of Married Couples 

El-Nabgha Fathy Mohammed 
)*(

 

The aim of this research is to identify the relationship between humor 

styles and expression of gratitude on the one hand, and marital adjustment on 

the other hand. In addition, it explores the significance of differences in the 

average of humor styles, expression of gratitude and marital compatibility 

according to different demographic variables (gender, education and age ). 

The sample is consisted of (N = 240) stable pairs vice versa (n = 50)) unstable 

pairs with marital conflicts in family Court as a comparable group. They 

responde to humor styles Questionnaire (Martin& Doris, 2003) translated by 

the Current researcher, and humor as a Coping style scale taken from the 

sense of humor scale by El-Nabgha Fathy (2002), and gratitude in the marital 

relations scale by El-Nabgha Fathy (2018), and marital adjustment Scale,Tarif 

Shawki and Mohammed Hassan Abdullah Preparation (1999 ), the researcher 

finds a significant positive relationship between some humor styles such as, 

(Affiliative Humor, aggressive humor, Self-Enhancing Humor, Self-Defeating 

Humor, and humor as coping style) and expressing gratitude separately on the 

one hand and the degree of marital Adjustment on the other hand. Some 

humor styles have contributed in varying degrees of marital adjustment, and 

the expression of gratitude has been statistically significant in the degree of 

marital adjustment. There are also statistically significant differences in the 

averages of humor styles, gratitude and marital compatibility according to the 

different demographic variables. 

Keywords: Humor Styles-Gratitude-Marital Adjustment-Demographic 

variables. 

  

                                                           
)*( Assistant Professor of psychology, Psychology Dept. Faculty of Arts, Minya 

University and Deraya University  
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 البحث: مشكلة إلى مدخل
بببا محببور ا اإلنسبببانية بالفضببائل االهتمبببام أصببب   البببنفس  علببم فبببي للدراسببات مهم 

 السبعيدة بالحيباة يبرتب  -واالمتنبان الفكاهبة بينهبا مبن التبي-اإلنسبانية بالفضبائل فالتمتع
 الحيببباة أن إالَ  حياتببب ، عبببن الفبببرد رضبببا أسبببباب أهبببم مبببن السبببعيد البببزواج ويعبببد عمومبببا،
 سبل وتعثر الحياة تعقد مع خاصة األزمات، من بالعديد تمر األسر بعض في الزوجية
 تتببأ ر وقببد واالجتماعيببة، االقتصببادية الضببغوط خاصببة اليوميببة الضببغوط وتزايببد العببي 
 التوافبببق تحقيببق فببي تسبببهم قببد التببي المتغيبببرات ببببعض إيجاب ببا أو سبببلبا الزوجيببة العالقببة
 رصدها تم التي المهمة العوامل ومن زوجية، صراعات ووجود التوافق سوء أو الزواجي
 التعبببر  الزواجبببي التوافبببق بسبببوء يتعلبببق فيمبببا المتخصصبببة البحبببو  بعبببض وتناولتهبببا
 االجتماعيبببة، المسببباندة وغيبباب مواجهتهبببا، علببى القبببدرة وعبببدم اليوميببة الحيببباة لمشببكالت
 ونقب  والتعباط،، التبدين كغيباب أنفسهم بالزوجين الخاصة النفسية المتغيرات وبعض
 وأيضا الحياة، بأسلوب يتعلق فيما الزوجين بين التفاهم وعدم الوجداني، الذكاء مهارات
 الزوجين. بين المتبادل االحترام عدم

 التبدين أهمهبا مبن الزواجي التوافق عن المسئولة العوامل من عديدال حصر وتم
 دراسبببة فبببي كمبببا البببذات وفاعليبببة االنفعبببالي والبببذكاء، (2004، محمبببود) دراسبببة فبببي كمبببا

 وأشبببار ،(1999)فبببرج، عببببد هللا،  دراسبببة فبببي كمبببا البببذات وتوكيبببد ،(2007 )مخيمبببر،
 وهبببي الزواجبببي، ببببالتوافق المنبئبببة الشخصبببية المتغيبببرات مبببن عبببدد   إلبببى (2008، زكبببي)

 اآلخبببر، لتصبببرفات البببزوجين كبببال وإدراك الضبببب ، ووجهبببة للبببزوجين االنفعبببالي النضببب 
 والحبببببب الطمبببببو ، مسبببببتوى و  (،)ب الشخصبببببية نمببببب  البببببديني، االلتبببببزام البببببذات، مفهبببببوم
 ومنهببا الزواجببي بببالتوافق المرتبطببة الديموجرافيببة العوامببل إلببى باإلضببافة ذلببك المتبببادل.
 فببي والتعلببيم. الثقببافي مسببتوى ال واإلنجبباب، األسببرة، دخببل مسببتوى و  األبنبباء، وعببدد العمببر
 بعببض إلببى (2013)فببايق، الصبببوة،أميببرة فببايق، ومحمببد نجيببب الصبببوة  توصببلت حببين
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 العببببباطفي، للتقببببببل القابليببببة أهمهبببببا مببببن الزواجبببببي ببببببالتوافق المنبئببببة األخبببببرى  المتغيببببرات
 العاطفية. والتعبيرات الجسمي، لوالتواص والتدين اإليجابية، والتوقعات
 لهبا التعبر  يبتم لبم التبي الزواجبي، التوافبقفبي  تأ يرها المفتر  العوامل ومن

 وتقبديم (1)االمتنان عن التعبير -الباحث علي  اطلع ما حدود في – العربية البحو  في
 ميسببرة عوامببل تعببد العوامببل تلببك ،(2)للفكاهببة وميلبب  الببزوج أو الزوجببة ظببل وخفببة الشببكر
 أشببببكال أكثببببر هببببي الفكاهببببة أن المعببببروف ومببببن الزواجيببببة، والسببببعادة الحيبببباة السببببتمرار
 ببين االجتماعيبة التفباعالت أشبكال مبن فريبدا شبكال وتمثبل ،انتشبار ا االجتمباعي السلوك
 اسبتمرار عبن المسبئولة وهبي ،جديبدة اجتماعيبة عالقبة فبي للبدخول الميسرة فهي البشر 
 مهمببة اجتماعيببة ومهببارة شخصببية سببمة والفكاهببة ،ئهبباأو إنها قائمببة اجتماعيببة عالقببات
 واألشبببخا  الحيببباة، نوعيبببة وتحسبببين الشخصبببية األهبببداف تحقيبببق مبببن األفبببراد لتمكبببين

 تسباعدهم شخصبية ميبزة يكتسببون  فكاهيبة بطريقة يتصرفون  نالذي بالفكاهة الموسومون 
  .(Graham, Papa,& Brooks, 1992, p.164) اآلخرين مع بفاعلية التواصل على

 ,Barbato, Graham,& Perse) الشبدائد لمواجهبة أسبلوب ا أيضبا الفكاهبة وتعبد

 النفسببببية الصببببحية للناحيببببة الفكاهببببة أهميببببة إلببببى عديببببدة دراسببببات توصببببلت وقببببد .(1997
 ,Martin, Kuiper, Olinger And Dance, 1993; Tümkaya) سواء حد على والجسمية

2011, Traş, Arslan& Taş, 2011, Çalışandemir F.& Tagay, O, 2015) .وقببد 
 الزواجبببي ببببالتوافق التنببببؤ فبببي للفكاهبببة اإليجبببابي البببدور إلبببى الحديثبببة الدراسبببات أشبببارت
 ,Şahin-Baltacı, Tagay, 2015; safari, 2016; Ford) متعبددة  قافبات لبدى والسبعادة

Lappi, Holden, 2016; Horn, Samson, Debrot& Pereez, 2018). بيئبات فبي ذلبك 
 من ب  نمر لما خصوصية  من تحوي  بما المصرية والبيئة الثقافة عن مختلفة و قافات
 إيجابية. سمات من عموما المصرية الشخصية ب  تتسم وما حياتية ضغوط

                                                           
(1) Gratitude  

(2) Sense of humor 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815007673#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815007673#!
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 المشباعر عبن نظريتب  فبي- Smith (1790) سبميث يعبد باالمتنبان يتعلق وفيما
 مببؤخرا الببنفس علببم أظهببر وقببد االمتنببان، عببن التعبيببر مفهببوم درس مببن أول -األخالقيببة
 ،(Fredrickson, 2013) الحيباة فبي اإليجابيبة الجوانبب وفهبم لدراسبة الحماس من المزيد
-Puente) االجتمببباعي السبببلوك علبببى اإليجابيبببة ونواتجبب  االمتنبببان فحببب  ذلبببك فبببي بمببا

Díaz& Meixueiro, 2016).  
 النفسية الصحة تحقيق في إيجابي كسلوك االمتنان أهمية إلى الباحثون  ويشير

 االمتنان ارتب  فقد، اآلخرين مع اإليجابي االجتماعي التواصل وتحقيق ،للفرد
 االكتئاب من المنخفض مستوى وال الحياة عن والرضا التفاؤل من العالية بالمستويات
 أهمية إلى الحديثة الدراسات أشارت وقد .(Emmons& Kneezel, 2005) والغضب
 ،جون  دراسة في كما، النفسي الهناء من العالية بالمستويات وارتباط  االمتنان
 ,Wood جيرجاتي وفروه، وود دراسةو  John, Joseph, Wood, (2009) وود جوزيف،

Froh,& Geraghty (2010)  ميسر كسلوك االجتماعي قبل ما بالسلوك أيضا وارتباط 
 كوهين كيملدروف، ماكلوه، دراسة في كما، والمساعدة االجتماعية للعالقات

McCullough, Kimeldorf,& Cohen (2008)،  سلوك االمتنان أنَ  من غمالرَ  علىو 
 المادة طغيان إال اآلخرين مع التعامل في وفعالية كفاءة أكثر الفرد يجعل إيجابي
 من كثيرلدى  بسهولة يتم ال السلوك هذا عن التعبير جعلت الحديث العصر وتحوالت
 الناس.
 االمتنان نق  في تسهم صعوبات عدة   إلى Emmons (2012) إيمونز شارأو 
 الطبيعي، بالعالم االتصال وفقدان األخالقي، النظام وفقدان المادي، التوج  زيادة منها
 السابقة الدراسات بعض في قصور أوج  فهناك ذلك، عومَ  باالنتماء. الشعور ونق 
 ;Szcześniak& Soares, 2011) الجامعات طالب من عينات استخدم معظمهما نَ إذ إ

Arıcıoğlu, 2016).   المنظور من العربية الدراسات في باالمتنان االهتمام إطار يوف 
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 تناولت التي الدراسات ومن المفهوم هذا دراسة في ندرة هناك أنَ  لوحظ النفسي
 باالمتنان وعالقتها الحياة نوعية عن (2013 ،الدين عصام) دراسة بالدراسة االمتنان
 والعوامل والمساندة التدين دور عن (2014قاسم،  (ودراسة والسعادة، والتسام 
 االمتنان عالقة عن (2015، الباب فت ) ودراسة باالمتنان، التنبؤ في الشخصية
 تنوعا. أكثر عينات على بحو  إجراء إلى الحاجة إلى يشير ما والتدين  بالتفاؤل

 مبن الباحبث سبتمدها مبا أيضبا البحث هذا إجراء مبررات فمن سبق  لما إضافة
 بببرو  يميزهببا خببا  بطببابع المصببرية الشخصببية تمتببع إلببى يشببير ذياَلبب المصببري  الواقببع
 للشبدائد التعبر  عنبد المصبريين تصرفات من علي  يستدل الذي الشكر و قافة الفكاهة
 امهَمببب االجتماعيبببة، المواقببب، فبببي وتنبببدرهم للنكبببات وتببببادلهم المختلفبببة الحيببباة وضبببغوط
 والحمببد بالرضببا ويعبببرون  فكاهيببة بببرو  ذلببك يواجبب  فببأغلبهم لببديهم العببي  سبببل تعقببدت
  قببببافي بعبببد الباحبببث نظبببر وجهببببة مبببن وهبببذا كانبببت، مهمببببا أحبببوالهم كبببل فبببي واالمتنبببان
 إليب  توصبلت بمبا مقارنبة الحاليبة الدراسبة إجبراء فبي رئيسبا اسببب   يعبد اجد   مهم اجتماعي
 المجال. هذا في األجنبية البحو 

 بين الفكاهة أساليب من كل دور على التعرف إطار في الحالية الدراسة وتأتي
 ببالتوافق التنببؤ في تسهم أن يفتر  إيجابية، كمتغيرات االمتنان عن والتعبير الزوجين
 يجبد لبم الزواجبي ببالتوافق المنبئبة المتغيبرات تناولبت التبي الدراسبات إطبار ففي الزواجي
 بأبعباده الفكباهي الحبس مبن كبل تناولبت-علم  حدود في – واحدة عربية دراسة الباحث
 مبن واقعيبة عيناتلدى  الزواجي بالتوافق عالقتهما في االمتنان عن والتعبير المختلفة،
 الدراسببات نوعيبة فببي فجبوة لوجببود مؤشبر ا يعبد اَمبب عاطفيبا، المنفصببلين وغيبر المنفصبلين
 العربية. البيئة في الزواجي بالتوافق عالقتها في اإليجابية المتغيرات تناولت التي
 اآلتية: التساؤالت في البحث هذا مشكلة تحديد يمكن سبق ومما
 الفكاهة اآلخرين، مع )الفكاهة في المتمثلة الفكاهة أساليب بين عالقة توجد هل -1
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 والفكاهة الذات، شأن من للتقليل الفكاهة الذات، لتعزيز الفكاهة العدوانية،
 من الزواجية العالقات في االمتنان عن والتعبير، (الضغوط مع مواجهة كأسلوب
 من عينة لدى أخرى  ناحية من المختلفة بأبعاده الزواجي والتوافق ناحية

 المتزوجين؟

 فبي االمتنبان عبن والتعبيبر الفكاهبة ألساليب إحصائيا دال حقيقي إسهام يوجد هل -2
 تبابع كمتغيبر الزواجبي التوافبق درجبة تبباين فبي مستقلة كمتغيرات الزواجية العالقة
 المتزوجين؟ من عينة لدى

 زواجيبا المسبتقرين المتبزوجين عينبة متوسبطات ببين اإحصائي   دالة فروق  توجد هل -3
 االمتنبان عبن والتعبيبر الفكاهبة أسباليب مبن كبل فبي زواجيبا المنفصبلين مبن وعينبة
 الزواجية؟ العالقة في

 أسبببباليب فببببي المتببببزوجين عينبببة متوسببببطات بببببين اإحصببببائي   دالبببة فببببروق  توجببببد هبببل -4
ببببا الزواجببببي، والتوافببببق االمتنببببان عببببن والتعبيببببر الفكاهببببة  بعببببض فببببي لالخببببتالف وفق 
 التعليم(؟ مستوى  السن، )النوع، الديموجرافية المتغيرات
 البحث: أهداف
 إلى: البحث هذا يهدف
 اآلخببرين، مببع )الفكاهببة فببي المتمثلببة الفكاهببة أسبباليب بببين العالقببة عببن الكشبب، -1

 الببببذات( شببببأن مببببن للتقليببببل الفكاهببببة العدوانيببببة، الفكاهببببة الببببذات، لتعزيببببز الفكاهببببة
 المتزوجين. من عينة لدى المختلفة بأبعاده الزواجي والتوافق

 المختلفبة بأبعباده الزواجي والتوافق االمتنان عن التعبير بين العالقة عن الكش، -2
 المتزوجين. من عينة لدى

 الزواجبي التوافبق درجبة تبباين فبي الفكاهة ألساليب الحقيقي اإلسهام حجم معرفة -3
 المتزوجين. من عينةلدى 
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 درجبة تبباين في الزوجين بين االمتنان عن للتعبير الحقيقي اإلسهام حجم معرفة -4
 المتزوجين. من عينة لدى الزواجي التوافق

 زواجيبا المنفصبلين وغيبر المنفصلين والزوجات األزواج بين الفروق  عن الكش، -5
 المتغيببببرات كانببببت إن مببببا للتأكببببد االمتنببببان عببببن والتعبيببببر الفكاهببببة أسبببباليب فببببي

 ال. أم الزواجي التوافق في فارقة متغيرات الحالي البحث يتناولها التي اإليجابية

 كبل تبباين فبي التعلبيم( مسبتوى  السن، )النوع، الديموجرافية المتغيرات دور معرفة -6
 مبببن عينبببة لبببدى االمتنبببان عبببن والتعبيبببر الفكاهبببة وأسببباليب الزواجبببي التوافبببق مبببن

 المتزوجين.
 البحث: أهمية
 يلي: فيما البحث هذا أهمية تتحدد
 بأبعادهبببا الفكاهبببة تناولبببت التبببي -الباحبببث علبببم حبببدود فبببي- العربيبببة الدراسبببات نبببدرة .1

 فببي إيجابيببة كمتغيببرات الزواجيببة العالقببات فببي باالمتنببان الشببعور وكببذلك، المختلفببة
 النفسببي التوافببق دراسببات وفببي العمببوم، وجبب  علببى العربيببة الدراسببات فببي الشخصببية
 البحبببث فهبببذا ولبببذلك ،الخصبببو  وجببب  علبببى الزوجيبببة والسبببعادة الزواجبببي والتوافبببق
 خاصة البحث متغيرات تتناول لم التي السابقة الدراسات في قائمة فجوة لسد يسعى
  العربية. الثقافة في
 الزواجبي ببالتوافق التنببؤ فبي ودورهبا والسبلبية اإليجابية الفكاهة أساليب فهم ةمحاول .2

 المجببببال وهببببو- اإليجببببابي الببببنفس علببببم متغيببببرات كأحببببد باالمتنببببان الشببببعور وكببببذلك
 نظببر ا المصببري، االجتمبباعي السببياق فببي وذلببك -الببنفس علببم دراسببات فببي األحببد 
 المتغيببرات دور عببن الكشبب، فمحاولببة األخيببرة  الفتببرة فببي الطببالق معببدالت الرتفبباع
 عبببببن والتعبيبببببر ،الفكاهبببببة أسببببباليب فبببببي والمتمثلبببببة البحبببببث يتناولهبببببا التبببببي اإليجابيبببببة
 يعببد الزواجببي بببالتوافق التنبببؤ فببي الحقيقببي إسببهامها حجببم علببى والوقببوف االمتنببان،
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 لببببدى الزواجببببي التوافببببق تحقيببببق فببببي همةاالمسبببب العوامببببل فهببببم فببببي حقيقيببببة إضببببافة
  الراشدين.

 إرشبادية لببرام  التخطبي  فبي التطبيقي مستوى ال على الحالية الدراسة نتائ  تفيد قد .3
 الفكاهبة أسباليب فبي الحالية الدراسة في المتمثلة اإليجابية المتغيرات لتنمية إيجابية
 جنبب إلبى جنب با والزواجبي النفسبي التوافبق لتحقيبق االمتنان عن والتعبير اإليجابية،
 التوافببق تحقيببق فببي إسببهامها السببابقة الدراسببات أ بتببت التببي األخببرى  المتغيببرات مببع

 الزواجي.

 مقياسببا الحاليببة الدراسببة تتنبباولإذ  العربيببة للمكتبببة المهمببة المقبباييس بعببض إضببافة .4
ا وكذلك -الحالي الباحث ترجم – الفكاهة ألساليب  الباحبث، إعبداد مبن آخبر مقياس 
 هببذا فببي العربيببة للمكتبببة إضببافة يمثببل مببا الزواجيببة، العالقببات فببي االمتنببان لقيبباس
 المجال.
 لها: المفسرة النظرية والتوجهات اإلجرائية وتعريفاتها الدراسة مفاهيم
 ا:إجرائي   وتعريفه (1)الفكاهة أساليب مفهوم :أواًل 

 بمفاهيم النفسية البحو  في دراست  تم قد الفكاهة مفهوم أنَ  إلى اإلشارة تجدر
  يلي: فيما المفاهيم لهذه الباحث ويعر  الفكاهة، وأساليب الفكاهي الحس منها عديدة
 والتحليل النفس علم موسوعة في (362 ،1978، الحفني) يعّرف :الفكاهي الحس (أ)

 اكتشاف تعني عقلية قدرة أو "ملكة هابأنَ  الفكاهة رو  أو الفكاهي الحس النفسي
 صاحبها يتعط جمالية متعة وممارستها عنها، التعبير أو تقديرها أو المضحكات
 بين صاحبها بين وتباعد خا ، بنوع األنا وانتصار التفوق  أو باالنتصار اشعور  
 والطالع". الحظ سوء أو اإلجحاف أو للظلم االنهيار

 حاسة عليها أطلق ما أو الفكاهة أنَ إلى  (1993 ،العزيز عبد) أشار حين يف  
                                                           

(1) Humor styles 
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 أو مر  حديث أو السخرية أو االبتسام أو الضحك على يبعث ما "كل هي الدعابة
 ،كمال) بدرية أحمد كمال اأمَ  مرير". تهكم أو رقيق مزا  أو مثيرة نكت  أو حلوة نادرة
 القفشة والتقاط ضاحك، موق، خلق على "القدرة هابأنَ  الدعابة حاسة فتعّرف (1996
 سريعة بصورة الدعابة واستخدام النكتة عالم في ادائم   الجديد وراء والبحث والملحة،
 والهزيمة واالنتصار والفر  الحزن  حاالت عن والتعبير والتعديل، لإلصال  وجادة
 تذوق  على القدرة لدي  مَ  َ  نوم   إيجابي، سلوك الدعابة بأن الفرد اعتقاد وكذلك والعدوان
  وخلقها". وإبداعها الدعابة وتقدير
 هما: مفهومين بين Safrank& schill (1982) وتشيل سافرانك من كل ميز قدو 
 البيئة نم   هاوتلقي الفكاهية المثيرات إدراك على القدرة ب  ويقصد (1)الفكاهة تقدير

 الفكاهة استخدام على الفعلية الشخ  قدرة ب  ويقصد (2)الفكاهة واستخدام المحيطة،
  .(Porterfield, 1987; P. 307) الضاغطة المواق، في

 أكسفورد قاموس أورده للفكاهة تعريفا Martin (2007,5) مارتن يعر و 
 كالطرائ،، التسلية تثير التي الكتابة أو والكالم، العمل، "نوعية هابأنَ  اإلنجليزي 
 مثير هو لما الكلي "اإلدراك أيضا تعني والفكاهة والمر ". الضحك، وتبادل والهزل،
 األخرى  األشكال أو والكتابة، بالقول ذلك عن التعبير أو والمتعة، التسلية أو للسخرية
 .فكاهي" بشكل الموضوعات معالجة أو المضحك كالخيال الفكاهية  األعمال من

 مصطل  هي الفكاهة أنَ  -مارتن نظر لوجهة وفقا- التعريفات هذه من ويتض 
 المضحكة والموضوعات األمور تجاه يفعل  أو الناس يقول  شيء أي إلى يشير واسع
 فضال   للفكاهة، االجتماعي السياق يعكس وهذا يضحكون، اآلخرين جعل إلى والميل
 وإدراك ناحية من هاوخلق مضحكة مواق، إبداع في تساعد التي المعرفية العمليات عن
 وكذلك أخرى، ناحية من المضحكة للمواق، اإليجابي التحفيز هذا مثل هموفَ 

                                                           
(1) Humor appreciation 

(2) Humor use 
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 سلوكيا عنها والتعبير بالفكاهة التمتع في يشارك الفرد تجعل التي االنفعالية االستجابة
 بالقدرة الفكاهي الشخ  فيتسم الفكاهة، جوانب تنوع مع اوتماشي   ،واالبتسام بالضحك
 .(Aillaud& Piolat, 2012) األفق وسعة والرحابة والفهم والتناقض المفاجأة على

ا Scheel& Gockel (2017,10-11) وجوكيل سكيل عر  وقد  لمفهوم تلخيص 
 تعبير ا (2) األخرى، الدعابة ومحفزات النكات فهم على القدرة (1) ها:أنَ  على الفكاهة
 مختلفة أنواع تقييم (4) الفكاهية، التعليقات إبداء على القدرة (3) البهجة، عن انفعاليا
 النش  السعي (5) المضحكة، األخرى  والمواد المتحركة، والرسوم النكات، من

 الحكايات حفظ (6) الكوميديا(، المثال، سبيل )على الضحك تثير التي للمصادر
 كأسلوب الفكاهة استخدامإلى  الميل (7) وكذلك الحياة، في المضحكة والنوادر
  .مزاجية حالة كونها من أكثر شخصية سمة الفكاهة واعتبر للضغوط، مواجهة

 Michalos ميشالوس أشارإذ  اجتماعية ظاهرة الفكاهة الباحثين بعض واعتبر

 باعتبارها الفكاهة إلى النفسية والرفاهية الحياة جودة موسوعة في ((3038 ,2014
 الناس". بين المر  والتواصل الهزلي التفاعل في تنعكس اجتماعية "ظاهرة
 الجوانببببب( 1) فببببي: الفكاهببببة جوانببببب (2003 ،الحميببببد عبببببد) لخبببب  حببببين فببببي
 واإلببداع والخيال كاإلدراك الفكاهة في المتضمنة المعرفية العمليات تعني التي المعرفية
( 3) بالفكاهبة، المتعلقبة البهجبة مشباعر وتعني االنفعالية الجوانب( 2) الفكاهة، وتذوق 
 الجوانببببببب (4) المختلفببببببة، السببببببلوكية بتعبيراتبببببب  الضببببببحك وتعنببببببي السببببببلوكية الجوانببببببب
 وبببين األشببخا  بببين الفكاهببة فيهببا تببتم التببي االجتماعيببة السببياقات وتعنببي االجتماعيببة
 والفسبببببيولوجية النفسببببية التغيببببرات وتعنبببببي السيكوفسببببيولوجية الجوانببببب( 5) الجماعببببات،
  المخ. في العامة التنشي  وحالة الهرومونات في والتغيرات للفكاهة المصاحبة

 في الفكاهة استخدام في المعتادة الشخ  طرق  بها يقصدو  الفكاهة: أساليب (ب)
 حدد وقد الفكاهية. ومواقفنا اتجاهاتنا في ومستقر واض  بشكل اليومية، الحياة
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 ,Martin, Puhlik-Doris, Larsen ووير وجراي والرسين ودوريس مارتن من كل

Gray,& Weir (2003) مفيدان إيجابيان أسلوبان منها للفكاهة، أساليب أربعة 
 تعزيز أجل من والفكاهة اآلخرين، مع الفكاهة مشاركة وهما ولآلخرين للشخ 
 من للتقليل الفكاهة وهما: سلبيين يعدان الفكاهة أساليب من وأسلوبان الذات،
 هي: األربعة األساليب وهذه ،العدوانية والفكاهة الذات شأن
 ميبل وتعنبي التآزريبة، بالفكاهبة تسبميتها ويمكبن :(1)اآلخعرين مع  الفكاهة مشاركة -1

 معهبببم، المضبببحكة والقصببب  النكبببات وتببببادل اآلخبببرين، مبببع الفكاهبببة لتببببادل الفبببرد
 الحفبا  مع ،معهم بالضحك والتمتع عنهم، للتخفي، يضحكون  وجعلهم وتسليتهم،
 ببببببين التماسبببببك تعبببببزز هببببباأنَ  ويفتبببببر  ،المتببببببادل البببببذاتي ببببببالقبول الشبببببعور علبببببى

إلبببببى  بالميبببببل األسبببببلوب هبببببذا ويبببببرتب  بيبببببنهم، االجتماعيبببببة والجاذبيبببببة األشبببببخا 
 والعواطبببب، اآلخببببرين، مببببع الطيبببببة والعالقببببة ،الببببذات وتقببببدير ،والبهجببببة ،النبسبببباطا

 .اإليجابية
، عموما الحياة في للدعابة الميل بها ويقصد :(2)الذات تعزيز أجل من الفكاهة -2

 المواق، مع التعامل في الفكاهة واستخدام اآلخرين، مع تكون  ال عندما حتى
 كأسلوب الفكاهة باستخدام المعنوية روح  من الشخ  يرفع وأن   الضاغطة،
 واالنبساطية، الخبرة على االنفتا  مع اإيجابي   األسلوب هذا ويرتب  للمواجهة،
 Lefcourt et ليفكورت لمفهوم أقرب األسلوب وهذا، النفسي والهناء الذات وتقدير

al. (1995) مواجهة. كأسلوب أو انفعالي كتنظيم الفكاهة عن 

 باآلخرين، لالستخفاف الدعابة استخدام إلى الميل وتعني :(3)العدوانية الفكاهة -3
 الهجومية والفكاهة السخرية واستخدام باآلخرين، التالعب أو شأنهم، من والتقليل
 غير الوقت يكون  عندما حتى بالفكاهة القهري  والتعبير اآلخرين، تجاه العدوانية
 األشياء ليقول الدافع مقاومة في صعوبة المرء يجد األسلوب هذا وفي مناسب.

                                                           
(1) Affiliative Humor 

(2) Self-Enhancing Humor  

(3) Aggressive Humor 
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 ارتباط ا األسلوب هذا ويرتب ، قائلها من تنفرهم أو اآلخرين تؤذي التي المضحكة
 من بكل سلبي بشكل وترتب  والعدوان، والغضب والعدائية، بالعصابية إيجابي ا
 النفسي. والتوافق العالقات، عن الرضا

 واستخدام بالتندر لآلخرين السما  وتعني :(1)الذات شأن من للتقليل الفكاهة -4
 الضعي، وضع في اآلخرين أمام ليبدو دفاعية كحيلة الفرد تجاه السخرية
 إلخفاء الفكاهة استخدام أيضا وتعني الذات، من المفرط لالنتقا  وتستخدم
 ضع، األسلوب هذا ويعكس اآلخرين، وتجاه نفس  تجاه الحقيقية الفرد مشاعر
 هذا الفرد وُيظهر، الواقع مواجهة على قدرت  وعدم وانهزام  حيلت ، وقلة الشخ 
 من اجتماعية مكانة على يحصل ولكي الحقيقة، مشاعره ليخفي الفكاهة من النوع
 الذات، من وسخرية تندرات من نفس  عن يقول  ما مع التعاطفية الناس فعل ردود
 في بارع ا كان لو كما األسلوب هذا صاحب يرون  اآلخرين أن من الرغم على
 الرضا وعدم والعصابية السلبي الوجدان مع األسلوب هذا ويرتب  ومسلي ا، الفكاهة
 الذات من المفرط لالنتقا  تستخدم التي الدعابة هاإنَ   الحياة عن
ين  ذو سبال  سببق لمبا وفقبا الفكاهة أنَ  الباحثى وير   وتبدعم ُترسبي أن فبيمكن حبدّ 
 تكبببون  أن يمكببن أو ومبببا،عم الحيبباة مبببع التوافببق فببي وتسبببهم النبباس ببببين جيببدة عالقببات  
بب شببكال   تمثببل فالفكاهببة  اآلخببرين مببع العببداوة وتخلببق الببذات قيمببة مببن لوتقبب مزعجببة،  نم 
 مختلفة. بطرق   نستخدمها االجتماعي االتصال أشكال
 "الدرجة هابأنَ  الدراسة هذه في اإجرائي   الفكاهة أساليب تعريف يمكن سبق ومما
 الفكاهة ألساليب األربعة الفرعية المقاييس في الفرد عليها يحصل التي المرتفعة
 وهي الفكاهة، من أساليب ألربعة األفراد استخدام بنوده تعكس التي ،2003 لمارتن
 والفكاهة العدوانية، والفكاهة الذات تعزيز أجل من والفكاهة بالفكاهة، اآلخرين مشاركة

                                                           
(1) Self-Defeating Humor 
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 أو إيجابية المكونات هذه كانت سواء حدة على مقياس كل الذات شأن من للتقليل
 سلبية.

 "الدرجة يلي: فيما إجرائيا للضغوط مواجهة كأسلوب الفكاهة تعريف ويمكن
 التي للضغوط مواجهة كأسلوب الفكاهة مقياس في الفرد عليها يحصل التي المرتفعة
 عن والبحث الدعابة برو  الضاغطة المواق، مع للتعامل الفرد ميل بنوده تعكس
 االنفعال عن وبعده فكاهية مواق، في الفرد وانخراط المشكلة في اإليجابية الجوانب
 ومحاولة صحت  على للفكاهة اإليجابية النواحي في الفرد العتقاد المباشر والغضب
 حياتي  لمواق، يتعرضون  عندما اآلخرين وعلى نفس  على البهجة إدخال الفرد

 .ضاغطة"
 للفكاهة: المفسرة النظرية التوجهات

 كمظهببببر وللضببببحك للفكاهببببة مختلفببببة تفسببببيرات قببببدمت متعببببددة نظريببببات هنبببباك
 الفكاهبة. تفسر مهمة نظرية توجهات أربعة حصر ويمكن الفكاهة  عن للتعبير سلوكي
 سببخيفة ا"أحببدا    أنَ  التنبباقض نظريببة تبببرزإذ  الفلسببفية التوجهببات ،التوجهببات هببذه ومببن
 نتيجبة تكبون  والفكاهبة للفكاهبة، أسباس بمثاببة تكبون  السبياق عبن وخارجبة متوقعة وغير

 .(Foot, 1986, 356) الحياة في تناقض الكتشاف
 اعتببرت فقبد الفلسبفية حوارات  في أفالطون  تبناها التي الذاتي التفوق  نظرية اأمَ 

 اأيض   ويأتي وأصولها، التربية قواعد ينتهكون  الذين األشخا  لهؤالء يوج  الضحك أن
 ألننبببا وعيبببوبهم الجسببمية وعاهببباتهم نواقصببهم أو اآلخبببرين يواجبب  البببذي الحببظ سبببوء مببن
 الفكاهبة تنببع  نفسب الوقبت وفبي ذلبك، فبيهم نبرى  عنبدما بباأللم المختلطة بالسعادة نشعر
 .اآلخرين عن والسمو بالتفوق  شعورنا من

 بتوسبيع Westwood and Johnston (2013) وجونسبتون  ويستوود من كل وقام
 إلى داعين التخريب، إلمكانات كأساس الفكاهة وغمو  بالتناقض يتعلق فيما النظرية
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 االجتماعي. السياق في والتحدي كالتخريب التنظيمية الفكاهة تفسير
 بببين -النفسععي التحليععل نظريععة فععي- فرويععد ميببز فقببد النفسببية للتوجهببات ووفقببا

 اللعببب طريببق عببن الضببحك تسبببب والنكتععة والفكاهببة: والهببزل النكتببة هببي مفبباهيم  ال ببة
 إطبببالق خبببالل مبببن ذلبببك وينببببع المنبببع، فبببي االقتصببباد عبببن وتنبببت  األفكبببار أو بالكلمبببات
 وجبود خبالل مبن فتنببع الهزليعة األشعكا  اأمَ  المكبوتة والعدوانية الجنسية للدوافع العنان
 بعبببض ببببين أو التافهبببة األشبببياء وتلبببك، الجديبببة األمبببور ببببين والتنببباقض التنبببافر بعبببض
 بالشبخ  مثباال   ويضبرب، األطفبال يفضلها التي وتلك ،ن و الراشد يفضلها التي األشياء
 الفكاهعة اأَمب .اهزلي ب موق، في فيصب  موز قشرة على الشارع في ينزلق عندما المحترم
 حبببظ سبببوء مبببن يالقيببب  فيمبببا الممتبببع الجانبببب رؤيبببة علبببى القبببادر الشبببخ  تميبببز فهبببي

 الوجببببدان أو العاطفببببة فببببي االقتصبببباد يسببببمى مببببا خببببالل مببببن الفكاهببببة وتنبببببع ونكبببببات،
(Berleyne, 1979, 803-805). 

 وتقببببدير لفكاهببببةإلببببى ا بطبيعتبببب  يميببببل اإلنسببببان أنَ  نظريتبببب  فببببي فرويببببد يؤكببببدو 
 عببارة والعدوانية الجنسية الفكاهات أنَ  ويرى ، ذلك شاب  وما النكتة ويمتلك المضحكات

 لفرويبد بالنسببة والفكاهة ،النفسي االقتصاد لمبدأ وفقا العنان لها يطلق نفسية طاقة عن
 اإلراحبة نظريبة إلبى فرويد وأشار ،المختلفة الصراعات لمواجهة دفاعية حيلة بمثابة تعد
 أو دوافع افعلي   تعوق  "التي الزائدة العصبية" الطاقة من المنطلقة "الفكاهة أن تعني التي
 ,McCreaddie& Wiggins, 2008). التوتر خفض الفكاهة من والهدف أخرى، رغبات

p. 585) 
 افتر إذ  للفكاهة مختلفا تفسيرا فتقدم المعرفية النفسية لتوجهاتا اأمَ 
 لموضوعين المتزامن االستخدام من اأساس   تنبع الفكاهة أنَ  Kosteler (1964) كوستلر
 يمكن فيما بهما  الخاصة والمعارف المعلومات يف  اتساق  عدم بينهما ويوجد متباينين
 ويفر من كل وأشار .(Berlyne, 1979, P.800) بينهما المعرفي بالتنافر تسميت 
 الفكاهة تقدير أنَ  إلى Weaver& Masland& Zillman (1985) ،وزيلمان وماسالند
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 غير هابأنَ  الخارجية المثيرات ندرك أو نتلقى عندما األولى المرحلة تبدأ بمرحلتين يمر
 المرحلة وتبدأ ،التناسق عدم أو المعرفي التنافر حد ي هنا نوم  ، توقعاتنا مع متسقة
 معالجة تميَ إذ   المشكالت حل أشكال أحد الفكاهي الموق، نعتبر عندما الثانية

 بين التناسق بعدم ىسمَ يُ  ما تفسير في دور لها يكون  أن يمكن التي للمعلومات
 لهذا ُمر    حلإلى  التوصل يتم للمعلومات المتتابعة المعالجة خالل ومن ،المثيرات
 مثيرات عن الناتجة السرور واستجابة المر  حالة في الحل هذا ويتمثل، التنافر
 .الفكاهة

 همبببا: للفكاهبببة مكبببونين إلبببى Gavanski (1986, 209) جافانسبببكي أشبببار وقببد
 إدراك خالل من ذلك ويتمها، وتقدير  الفكاهية المثيرات تقييم ب  ويقصد المعرفي المكون 
 بالفرحبة البذاتي الشبعور بب  ويقصبد المزاجبي والمكبون  محتبواه. وفهبم الفكاهي المضمبون 

 Kuhlman) كولمبببان ويضبببي، الفكاهيبببة. للمثيبببرات التعبببر  عبببن الناتجبببة البهجبببة أو

 إذ الفكاهببة تقببدير فببي المعرفببي الجانببب علبى األدلببة بعببض هنبباك أن (281-286 ,1985
 ،أقل متعتها تكون  أخرى  مرات ألقيت إذا األولى المرة في هائإلقا بعد متعتها النكتة تفقد
 علببببى الفكبببباهي الحببببس علببببى أجريببببت التببببي والدراسببببات البحببببو  أنَ  إلببببى أيضببببا وأشببببار
ببببو  العقلبببي التفببببوق  وأ النببببو  نقطببببة أو لمرحلبببة الطفببببل يصبببل عنببببدما يبببزداد األطفبببال  افق 
  .بياجي جان لدى المعرفي االرتقاء لمراحل

 الشببببخ  أو المرسببببل) هببببي: أساسببببية محببببددات بثال ببببة العمديببببة الفكاهببببة وتتحببببدد
 مزحبة أو نكتبة تكبون  وقبد(، الفكاهيبة الرسبالة محتبوى  -الجمهبور وهبو المتلقبي-الفكاهي
-Ziv& Gadish, 1989, 759) المختلفبة الفكاهبات أنبواع مبن آخبر نبوع أي أو نبادرة أو

768). 
 أخبرى  نظريبات لعبدة Scheel& Gockel (2017, 10-11) وجوكبل سبكيل عر  وقد
 تاجفببببببل عنهببببببا تحببببببد  التببببببي االجتماعيععععععة الهويععععععة نظريععععععة منهببببببا: الفكاهببببببة فسببببببرت
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(Tajfel,1978) التفبببوق. لتحقيبببق التسبببلية تثيبببر هببباأنَ  علبببى الفكاهبببة موضبببوعات فسبببر إذ 
 المجموعببات علببى الحكببم أنَ  إلببى Ferguson& Ford (2008) وفببورد فيرجسببون  وأشببار
 ويمكبن لديهم، اإليجابية االجتماعية الهوية يعزز األخرى  المجموعات على تتفوق  التي
  للذات. المهددة المخالفة المجموعة ضد الفكاهة خالل من التفوق  تحقيق
ببب  العواطببب، عبببن (1)لبرودبنععع  العواطععع  بنعععا  نظريعععة أشبببارتى أخبببر  ناحيبببة نوم 
 العاطفيبة العبدوى  يحبث امَ ، اجتماعي كمزي  تتم هاأنَ  -للفكاهة الميل ومنها- اإليجابية
 آخبر، شبخ  مبع والحركبات والمواقب، واألصبوات الوجب  تقليد إلى الميل حيث البدائية
بببنو   اإليجابيبببة العواطببب، توسبببيع "نظريبببة نظريبببة وتقتبببر  ،اعاطفي ببب التقبببارب يحبببد   َبببمَ  م 
 توسببع اإليجابيببة المشبباعر أنَ  (Fredrickson,1998, 2001) فريدريكسببون لببدى  "ئهبباوبنا
بببنو  ،المعرفببي األداء مبببن الفريبببدة النببباس ذخيببرة  فكري ببباو  جسبببديا- ا ابت ببب امببورد   تبنبببي  َبببمَ  م 
  اإليجابية. المشاعر بسبب األداء تحسين إلى باإلضافة، نفسي او  اجتماعي او 

 اليومية: الضغوط من والتخف  والزواجي النفسي والتوافق الفكاهة
 الرغبببة مببن وجودهببا وُيزيببد، األزواج بببين الجاذبيببة تحقيببق فببي مهببم عنصببر الفكاهببة

 أشبار كمبا .(Bressler, Martin& Balshine, 2007) بينهمبا رومانسبية عالقبة بنباء فبي
 إلبى DiDonato, Bedminster,& Machel (2013) وماشبيل وبيدمنسبتر دونباتو مبن كبل
 مصحوبة يوه   بالفكاهة  يتسمون  كونهم الرجال لجاذبية النساء إدراك في الفكاهة  يرأت

با أكثر همأنَ  رغم الفكاهيين، األفراد أنَ  بفكرة  وجبدارة ذكباء   أقبل يكونبوا قبد ا،اجتماعي ب تكيف 
 ببين األول اللقباء خبالل الفكاهية الخبرات تبادل وأن الفكاهيين، غير نظرائهم من بالثقة
 الشبباب األزواج تشباب  أن أيضبا وتببين بينهمبا، القبرب مشباعر زيبادة إلبى يؤدي الغرباء
 مستقبال. الزواج على بقدرتهم يرتب  نفسها للمادة الفكاهي تقديرهم في

 Saroglou, Lacour, Demeure وديميببور كببور، وال سبباروجلو، مببن كببل وعببر 

                                                           
(1) Broaden-and-Build-Theory 
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 الزواجبببي ببببالتوافق الفكاهبببة ارتبببباط تعكبببس التبببي والنتبببائ  المؤشبببرات مبببن اعبببدد   (2010)
 عنبدما  أَنب إالَ  الزوجبي االسبتقرار فبي يسبهم األزواج لبدى الفكاهي الحس أن يبدو حيث
 تأ يرهباولكن  التأقلم لتفادي كآلية الفكاهة هذه تستخدم كبرى  حياة بأحدا  األزواج يمر
بببب .امحببببدود يكببببون  بببب لالهتمببببام المثيببببر نوم   الفكبببباهي للحببببس اإليجببببابي اإلدراك أنَ  اأيض 
بببب كبببان ببببالزوج الخبببا  ببب امرتبط   بينهمببببا المبببودة وتحسبببين زوجتبببب  برضبببا اإيجابي ببب اارتباط 

(Ziv& Gadish, 1989)،  أنَ  ويبببدو زواجيببة. مشببكالت بوجببود بالشببعور اسببلبي   وارتببب 
 التبي والضبحك الفكاهبة إلبى-أخبرى  عوامبل ببين مبن-زواجهمبا نجبا  يعبزون  المتزوجين
 .(DiDonato, Jakubiak, 2016) في  يتشاركون 

 درجبة مبن ترفبع الفكاهبة أنَ  إلبى األزواج علبى أجريت التي الدراسات وتوصلت
 ووجبدت، (Keltner, Monarch, 1996) الشبريكين بين العالقة في واإلشباع الرضا
 ,Ziv& Gadish) لديهم الزواجي الرضا ودرجة الزواج لدى الفكاهة تقدير بين عالقة

 السببببلبية التببببأ يرات درجببببة مببببن تخفبببب، الفكاهببببة أنَ  إلببببى الدراسببببات وتوصببببلت .(1989
 أن إلبى وأشبارت األفبراد، لبدى الحيباة ومعنبى بالسعادة اإلحساس على النفسية للضغوط
 &Nezu) المختلفبببة النفسبببية المحبببن أ نببباء النفسبببية الوظبببائ، بتحسبببن تنبببب  الفكاهبببة

Blisett, 1998).  َالمببزاج مببن تزيببد بببل السببلبي المببزاج مببن فقبب  تقلببل ال الفكاهببة وأن 
 ,Keltner& Bonanno). ضباغطة لمواقب، يتعرضبون  عندما األفراد لدى اإليجابي

 للحيبباة معنببى تعطببي التببي المهمببة العناصببر مببن الفكاهببة وتعببد ،(687-702 ,1997
 وتبؤ ر ،إيجابي بشكل للحياة النظر من الفرد تمكن فالفكاهة، التوافق تحقيق في وتسهم
 كبل دراسبات شبارتوأَ ، (Tümkaya, 2011) والجسبمية النفسبية الصبحة علبى إيجابيبا
 فبي الفكاهبة أهميبة إلبى (Safari 2016; Hall, 2013, 2017) وهبول سبافاري  مبن

 .لألفراد النفسي التوافق وتحقيق الحياة ضغوط مواجهة
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  له: المفسرة والنظريات اإجرائي   وتعريفه االمتنان عن التعبير مفهوم ثانيا:
 تم فقد الثقافات، مختل، وعبر بعيدة عصور منذ االمتنان مفهوم ظهر
 واألديان الثقافات مختل، في وذلك، عديدة مزايا ل  االمتنان عن التعبير أنَ  مالحظة
 كالبوذية األرضية والفلسفات الديانات وحتى، واإلسالم والمسيحية كاليهودية

(Emmons& McCullough, 2003). 
 االمتنان مفهوم أنَ  إلى Emmons (2004, 5) إيمونز أشار النفس علم وفي

 ضمن االمتنان اعتبر الذي McDougall (1929) ماكدوجل كتابات في مبكرا ظهر
 ورأى، واإلحراج واإلعجاب والخشية، والغيرة، الحسد، مثل مثل  الثانوية، االنفعاالت
، السلبي الذاتي والشعور الزائدة الجياشة "العاطفة من ُمركب االمتنان أن ماكدوجل
 وكيرسون  وشوارز لشيفر االنفعاالت معجم في أساسي كمصطل  االمتنان وظهر
 أو الغضب عكس وعلى Shaver, Schwarz, Kirson,& O’Connor (1987) وكونر
 يوجد فال األساسية، االنفعاالت من واحدا االمتنان أن   يبدو ال االشمئزاز، أو الخوف
 إلي . يستند فسيولوجي أساس أو ل  مميز عالمي وجهي تعبير

 Seligman& Csikszentmihalyi وسيكزينتمهلي سيلجمان من كل واعتبر

 تلك وهي، اإلنسانية والفضائل اإليجابية الشخصية القوى  أحد االمتنان أنَ  (2000)
 إيجابية هاأنَ  على الثقافات ومعظم األديان معظم بها أشاد التي والخصال الصفات
 مَ  َ  نوم   العالم. أنحاءى شت في بسالم العي  من همنوتمك البشر جميع وتناسب
 النفس علم توج  دعا وقد، جيد بشكل العي  من الشخ  ُتمكن فضيلة، فاالمتنان
ا اإليجابي  Ben زيف بين أسماه أو الممتعة العاطفية بالحاالت االهتمام زيادة إلى أيض 

)2000( ev’Ze والحب والفر  السعادة تتضمن التي "(1)الحلوة "المشاعر باسم 
 واالمتنان. واألمل والفضول

                                                           
(1) Sweetest emotions 
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 Dietrich Bonhoeffer بونهوفر ديترات  األلماني الالهوت عالم وكتب

 وجود ومع نقدم ، مما بكثير أكثر نأخذ أننا ندرك العادية، الحياة في "نحن (1967)
 اإليجابية العواط، بدراسة الباحثون  واهتم ".ىمعن ولها غنية الحياة تصب  االمتنان،
 وقد والسعادة، الحياة عن بالرضا عالقت  في واالمتنان الشكر عن التعبير بينها ومن
 لالعتراف الفرد "ميل  أنَ  على ويعّرفون  انفعالية، سمة االمتنان الباحثين بعض اعتبر
 والنتائ  معهم تجارب من الفرد ب  مر فيما اآلخرين أدوار تجاه الممتنة بالعاطفة
  .(McCullough, Emmons,& Tsang, 2002) عليها" يحصل التي اإليجابية
 حالة أو "نوعية  بأنَ  االمتنان (1989) اإلنجليزي  أكسفورد قاموس عّرف وقد

 ,Fetzgerald) فيتزجيرالد وحدد، اللط،" جوانب من الفرد يالقي  لما والتقدير الشكر من

 شيء أو ما لشخ  التقدير من ادافئ   اشعور   كون  (1) لالمتنان: عناصر  ال ة (1999
 ينبع الذي الطيب التصرف (3) الشيء أو الشخ  هذا تجاه الحسنة النوايا (2) ما،
 (.(Emmons, 2004, 5 النية وحسن التقدير من

 والرسن وايمونز وكيلباترك وماكلوه فريدرسكون  من كلى رأ وقد
(Fredrickson, 2004; McCullough, Kilpatrick, Emmons,& Larson, 2001) 

 مفيدة إجراءات من نااآلخر  يقدم  ما نحو الفرد من توج  التي العاطفة  بأنَ  االمتنان
  تجاه .

 Bono, Emmons& McCullough وماكلوه وايمونز بونو من كل ويعرف

 وينت  الخير ل  يقدمون  من تجاه الشخ  من وتقدير اعتراف  بأنَ  االمتنان (2004)
 إدراك وكذلك اإليجابية، المكاسب أو للنوات  إدراك  الفرد جانب من االعتراف هذا عن
 حالة يكون  قد االمتنان أن إلى ويشيرون  المكاسب. هذه عن المسئولين لألفراد الفرد
ا، يكون  وقد إيجابية مزاجية  وتنميت ، في  التدخل يمكن اتابع   امتغير   يكون  وقد دافع 
 ومواجهة الصراعات وتقليل اإليجابية العالقات لشحن وسيلة يكون  أن ويمكن
  أنَ  على االمتنان فيعرفان Bartlett& Desteno (2006) وديستينو بارلت اأمَ  الضغوط.
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 اآلخرين. من فوائد من ل  تحقق ما الفرد إدراك من ينت  إيجابي شعور
 إلى Wood, Joseph,& Maltby (2009) ومالتبي وجوزيف وود من كل ويشير

 التعبير في الفردية الفروق  تأ ير أهمها من أساسية عناصر عدة يتضمن االمتنان أن
 ومشاعر مزايا، من الشخ  لدى ما على والتركيز اآلخرين، وتقدير االمتنان، عن
 والتركيز االمتنان، عن تعبر التي والسلوكيات طيبة، سلوكيات تواج  عندما الخجل
 في النجا  وتقدير عنها، التوق، أو الراهنة اللحظة في اإليجابية العامة األنشطة على
 الحاضر، الوقت في اإليجابية االجتماعية النواحي على والتركيز قصيرة، فترة

 .اإليجابية االجتماعية والمقارنات
 Wood, Froh& Geraghty (2010) وجيراتي وفروه وود من كل ويعرف

 االمتنان ويظهر حياتهم، في اإليجابية الجوانب تقدير تجاه األفراد عاطفة  بأنَ  االمتنان
 المشاعر من بناء نظرية وتشير الحياة. في اإليجابية الجوانب المرء يدرك عندما
 التفكير طريقة توسع االمتنان مثل اإليجابية المشاعر أنَ  إلى لفريدريكسون  اإليجابية
  .)Losada &Fredrickson, 2013( اإليجابية الشخصية الجوانب ظهور في وتسهم

 وإظهار الشخ ، عقلية لتوسيع ميل فهناك باالمتنان، المرء يشعر وعندما
 ومصادر موارد بناء على يساعد فاالمتنان وبالمثل، الحياة في المهم اآلخرين دور
 أنَ  وباعتبار .(Froh& Bono, 2008) والعزيمة الذاتية الدوافع مثل ،للهناء دائمة
 و يقة عالقة ل  فإن ،تهاومالحظ للحياة اإليجابية الجوانب تقدير نحو توج  االمتنان
),Emmons&  ومكونات  النفسي الهناء مثل اإليجابية النظرة هذه تعكس بمتغيرات

)2010 ,Geraghty &Froh Wood, ;2011 Mishra,. 
 وأن  أيضا، شخصية سمة يكون  أن ويمكن حالة، يكون  أن يمكن االمتنانو 
 ويعزز اآلخرين، لمساعدة االنتباه على يحفز شخصي بين وشعور أخالقية عملية
 .(McCullough, Kilpatrick, Emmons,& Larson, 2001) االجتماعية العالقات

 الناتجة واآل ار الفائدة تقييم طرق  تعكس كلها متعددة بطرق  االمتنان ويعرف
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 واألشخا  لألحدا  ب  الخاصة التقدير مشاعر ترتب  عندما للشخ  يحد  لما
 االمتنان عن التعبير بين التمييز تم وقد علي ، تعود خاصة ومنافع مزايا بتقليل
 يتم، لم أو عن  التعبير تم سواء باالمتنان والشعور مختلفة، سلوكية وأشكال بمظاهر
 لدى خاصة االجتماعية الرواب  قوة من يزيد االمتنان عن المباشر التعبير أن واتض 
  (.Lambert& Fincham, 2011) المتزوجين

 أو شخ  نحو مجموعة من أو شخ  من موج  إيجابي شعور واالمتنان
 أو الشخ  لهذا قدمت مساعدات نحو الشكر بتقديم مؤسسة أو أشخا  مجموعة
 من وخالية الشكر تستوجب قيمة ذات هاأنَ  على المساعدات هذه وتقدر المجموعة،
 يشمل كما والمساعدة، العون  يقدمون  من تجاه إيجابية عاطفة يعكس وأيضا ،األنانية
 قدم مجهود أو منفعة مقابل والهدايا العطايا وتقديم والسخاء اللط، مشاعر االمتنان
ا المحتمل ومن طبيعي عاطفي فعل رد االمتنان ويكون  آخر. شخ  من  وجود تمام 
 بالمثل المعاملة بقانون  التزاما اآلخرين، إلحسان إيجابي بشكل لالستجابة عالمي ميل

(Emmons& Stern, 2013). 
 Armenta, Fritz, Lyubomirsky وليمبوميرسكي وفريتز رمينتاأ من كل وحدد

 حقق قد الشخ  أن )أ( وهما: االمتنان عن التعبير لتحقيق أساسيين شرطين ((2017
 خارجي مصدر من جاءت اإليجابية النتيجة هذه أنَ  )ب( إيجابية. نتيجة

(Emmons& McCullough, 2003).   أن الناس من يتطلب االمتنان فإنَ   م، نوم 
 يتم ما اوغالب   آخر، شخ  إلى يعود نعمة من في  هم وما حظهم حسن بأن يعترفوا
  (.Emmons& Mishra, 2011) مجرد كيان نحو أو آخر فرد نحو االمتنان توجي 

 كاستجابة ب  ُيشعر الذي ،(1)منفعة عن النات  االمتنان بين الباحثون  ويميز
 أجل منوالدي ل ممتن "أنا ،المثال سبيل )على آخر شخ  قبل من محدد إلجراء

                                                           
(1) benefit-triggered gratitude 
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 (1)العام االمتنان هو االمتنان من اآلخر والنوع ،بالجامعة( والتحاقي لي تعليمهم
 المثال: سبيل على الفرد حياة في ومفيد مهم هو ما على شكر ا أو أوسع تقدير ا ويعكس
 .),Stillman &Fincham Graham, Lambert, 2009( لعائلتي" ممتن "أنا

 ذات إيجابية عاطفة االمتنان فيعد (2)بالمديونية الشعور عن االمتنان ويختل،
 جانب من خدمات من يقابلها عما النظر بغض تلقائيا وتحد  اجتماعي طابع

 دعم من الشخ  تلقاه مما بكثير أكبر االمتنان عن التعبير يكون  وقد اآلخرين،
 لشخ  مدين بأنك الشعور إلى فيشير )المديونية( مصطل  اأمَ  اآلخرين. من وفضل
 بالمثل المعاملة معيار من وتنبع الجميل، رد عليك ويجب سابق ومعروف بفضل ما

 من تلقاه لما مساويا الشخ  جانب من الرد يكون  ما وغالبا ذاتية بدوافع ومرتبطة
 .(Tsang, 2006) خدمات

 إجرائيا الزوجية العالقات في االمتنان عن التعبير تعريف يمكن سبق ومما
 في االمتنان لمقياس يستجيب حينما الفرد عليها يحصل التي المرتفعة الدرجة" هبأن  

 بنوده تعكس التي الحالية الدراسة في والمستخدم الغر  لهذا المعد الزواجية العالقات
 الزوجة وفضل هللا بفضل كاالعتراف اسلوكي   عن  والتعبير باالمتنان الشعور معاني
 طابع ذات إيجابية عاطفة باعتباره الحياة لشريك بالجميل والعرفان الشكر وتقديم

 اجتماعي".
 لالمتنان: المفسرة النظريات

 عببن للتعبيببر متكاملببة هبباأنَ  إالَ  مختلفببة نظريببة توجهببات تعكببس تفسببيرات قببدمت
 تقيبببيم عمليبببة فبببي ينحصبببر االمتنبببان أنَ  إلبببى المعرفيعععة التوجهعععات أشبببارتإذ  االمتنبببان
 للشبخ  بالنسببة ببالنفع وتعبود البيئبة فبي تحبد  ألشبياء أو اآلخبرون  يقدم  لما معرفي
 يببدركون  حينمببا باالمتنببان يشببعرون  النبباس أنَ  Heidr (1958) هايببدرى يببر إذ   الممببتن

                                                           
(1) general gratitude 

(2) Indebtedness 
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 باالمتنببان الشببعور أنَ  Lazarus (1994) الزاروس ويببرى ، اآلخببرين مببن والفوائببد المزايببا
 يسبدونها التبي الكريمبة السبخية أعمبالهم وتقبدير اآلخبرين نيبة بحسبن االعتبراف من يأتي

 نبوع   االمتنبان أنَ  إلبى الزاروس شبارأ وقبد واإليثبار، العطايا من نوع هاأنَ  على للشخ 
 بالنفع يعود  أنَ  على ما شيء أو ما فعل تقدير نتيجة تكون  التي اإليجابية العاطفة من
 مزايبا تقيبيم خالل من االمتنان يأتي كما ل ، اإليجابيات بعض يحمل أو الشخ  على
 اآلخببببببر الشببببببخ  علببببببى ذلببببببك وعوائببببببد الفعببببببل قببببببدم الببببببذي الشببببببخ  مزايببببببا أو الفعببببببل

(McCullough, Kilpatrick, Emmons,& Larson, 2001). 
 يببتم مكتسببب سببلوك  أَنبب علببى االمتنببان السععلوكية التوجهععات فسببرت حببين فببي
 لثقافببببة انعكاسببببا تمثببببل التببببي والبيئيببببة واالجتماعيببببة النفسببببية العوامببببل خببببالل مببببن تعلمبببب 
 .(Wood, Stephen and alex, 2007) المرغوبة السلوك وأنماط المجتمع
 عالقببة إلببى Klein (1957) كاليببن أشببارت قببدف النفسععي التحليععل توجهععات اأَمبب
 واقترحببت، الحببب علببى والقببدرة باالمتنببان الشببعور علببى القببدرة بببين والببرب  والرضببيع األم
 الببذين والمسببتجيبين الحببس مرهفببي الرعايببة مقببدمي مببع والمريحببة الدافئببة التفبباعالت أن

 وهببببذه لآلخببببرين، اإليجابيببببة العقليببببة بببببالتمثيالت دعمهببببا يببببتم والرعايببببة، العببببون  يقببببدمون 
 والحسبد، الجشبع مثبل المدمرة العواط، حدة من تضع، أو تخف، اإليجابية التمثيالت
 بها. االحتفا  في يرغبون  التي أمهم من فريدة هدية تلقوا بأنهم الرضع األطفال وتشعر
 معبباملتهم. وحسببن اآلخببرين كببرم تجبباه باالمتنببان الشببعور بعببد فيمببا الشببعور هببذا ويسببّهل
ا االمتنببان (1957) كاليببن تاعتبببر  كمببا ا" "كائن ببا لبببكون  الطفببل اسببتيعاب مببن جببزء   جيببد 

 علببى للتغلببب الداخليببة المببوارد ويببوفر الببذات يثببري  اَمبب آخببر(، لشببخ  العقلببي )التمثيببل
 (Hamman, 2013) إحباط. دون  والمصاعب الضغوط

 مببن كببل أشببار فقببد واالنفعبباالت بالدافعيببة يهببتم الببذي اإلنسععاني للتوجععه ووفقببا
 أنَ  إلبببى Armenta, Fritz, Lyubomirsky (2016) وليمبوميرسبببكي وفريتبببز رمينتببباأ

 قلببيال ويببرتب  أكبببر بشببكل اإليجابيببة اليوميببة بببالخبرات مببرتب  إيجابيببة كعاطفببة االمتنببان
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 بالمسباندة والشبعور اإليجابيبة المشباعر زيبادة إلبى يبؤدي وهو السلبية، اليومية بالخبرات
ا يعد فهو مَ  َ  نوم   االجتماعية،  لزيادة محفز ا عامال   ويعد والسعادة، والرضا للتحسن دافع 
 والتواضبببع االجتمببباعي التبببراب  زيبببادة إلبببى فيبببؤدي اإليجبببابي، والتغيبببر (1)البببذات تحسبببين
 والسبلبية، الضبع، بحاالت االعتراف إلى أيضا ويؤدي األخالق وسمو بالنبل والشعور
 هبذه مثبل فبي يسبانده مبن بجبواره الشبخ  يجبد حينمبا االرتيبا ، وعدم بالذنب كالشعور
  الحاالت.
 Fredrickson فريدريكسون  أشارت فقد اإليجابي النفس علم توجهات اأمَ 

 كأحد االمتنان أنَ إلى  (2)ئهاوبنا اإليجابية المشاعر توسيع نظرية في )2013(
 مع وتطويره هؤ بنا يتم والحب والرضا واالهتمام، الفر ، مثل مثل  اإليجابية المشاعر
 .واالرتقاء النمو أوقات في وكذلك الشدائد أوقات في استغالل  ويمكن الوقت مرور
 ال والسعادة الرضا وأنَ  داخلي، إيجابي مصدر االمتنانب الشعور أنَ  إلىولفتت 
 قوى  إلى يعودان ماوإنَ ، ورا ية أصول من الشخ  يملك  ما أو الحظ إلى يرجعان
 اإليجابية، االجتماعية التجارب تشكيل في دور لها يكون  التي اإليجابية الشخصية
 تحسين في وتسهم الشخصية والفضائل القوي  هذه من اواحد   االمتنان عن التعبير ويعد
 (.(Snyder& McCullough, 2000 واالجتماعي والجسدي النفسي الهناء

 Emmons& McCullough (2003) وماكلوه إيمونز من كل أفكار ودعمت
 مستوى  من تزيد اليومية الحياتية المواق، عبر االمتنان مشاعر أن إلى شاراأَ إذ  ذلك
 االمتنانب Narula (2015) أجراها نظرية تحليلية دراسةواعتنت  النفسي. والهناء السعادة
 وأن Peterson& Seligman (2004) عنها تحد  التي اإليجابيةى القو  إحدى كون 
 أكثر تركز ويجعلك السلبية، المشاعر من الفرد يحرر قوي  إيجابي شعور االمتنان
  المكاسب. من كثيرا لك ويحقق حياتك في اإليجابية األمور على

                                                           
(1) Self-Improvement 

(2) Broaden& Build Theory of Positive Emotion 
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 الزواجي: والتوافق االمتنان عن التعبير
 األديان في ورد ما وهذا، األفراد لدى النفسي بالهناء بالشعور االمتنان ارتب 
 وتقديم (.Emmons& Crumpler, 2000) اإلنسانية العلوم تاريخ وعبر والفلسفة
 ,Armenta, Fritz لومبوميرسكس فريتز أرمينتا من كل ذكرها عديدة فوائد ل  االمتنان

Lyubomirsky (2017) المشاعر وزيادة الناس، بين االجتماعية العالقات تحسين منها 
 مستوى  وتقليل والقلق، االكتئاب أعرا  وخفض السلبية، المشاعر وتقليل ،اإليجابية
 النفسي، والهناء الحياة عن الرضا وزيادة االجتماعية، المساندة إدراك وزيادة الضغوط
 أفضل. ليصب  الشخ  االمتنان ويحفز

 إلى األخيرة العقود مدار على اإليجابي النفس لعلم المنتمية البحو  وتوصلت
 الفضائل من فضيلة االمتنان واعتبر لألفراد النفسية بالصحة يرتب  االمتنان أن

 &Emmons) اآلخرين مع إيجابية عالقات لتأسيس اإيجابي   اوأسلوب اإلنسانية

McCullough 2003; Wood, et al, 2010)  لدى  النفسي بالتوافق االمتنان وارتب
 األكثر األشخا  أنَ  كما. (Chang, Le, Teng and Berki, 2012) والزوجات األزواج
 وهم الحياتية خبراتهم يقّيمون  عندما تفاؤال واألكثر سعادة األكثر هم االمتنان عن تعبير ا
 (.Gordon, et al. 2011) اآلخرين مع إيجابية وعالقاتهم رضا األكثر

 العالقببببببات مبببببن إيجابي ببببببا شبببببكال   يخلبببببق الطيبببببببة النوايبببببا عببببببن تعبيبببببرا واالمتنبببببان
 اجتماعيببة عالقببات فببي لالنخببراط يحفببزهم لآلخببرين االمتنببان عببن والتعبيببر االجتماعيببة
 يحفببز (1)اجتمبباعي قبببل مببا اسببلوك   باعتببباره االمتنببان عببن للتعبيببر ينظببر حيانبباأو  أفضببل،
 والثقبببة االحتبببرام علبببى يبببدلإذ  الزوجيبببة الحيببباة فبببي خاصبببة و يقبببة عالقبببات فبببي البببدخول
 ,Kubacka, Finkenauer) لآلخببر منهمببا كببل وتقبببل والتفبباهم الطببرفين بببين المتبادلببة

Rusbult, Keijsers, 2011) .واحتبرام والتعباط،، باألمبل، االمتنبان عبن التعبيبر رتب وَيب 

                                                           
(1) Prosocial behavior 
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 .(Akhtar, 2012) الراشدين لدى اإليجابية والمشاعر الذات،
 حيث أيضا مقدم  وعلى االمتنان من المستفيدفي  يؤ ر االمتنان عن والتعبير
 في تفيد متلقي ، جانب ومن االمتنان عن التعبير مقدم جانب من االجتماعية التعبيرات
 السبلوك هبو االمتنبان عبن والتعبيبر األشخا ، بين االجتماعية والعالقات الرواب  نمو

 األشبخا . ببين العاطفية للعمليات اتنشيط   السلوكيات أكثر يكون  قد الذي االجتماعي
 شببكرهم مبن تجباه إيجبابي بشبكل يتصبرفوا أن   المبرج  مبن شبكرهم تبم البذين فاألشبخا 
 Algoe& Stanton). المسبتقبل فبي اآلخبرين وإلبى االمتنبان عبن تعبيبر ا لهبم قبدم وممبن

2012; Algoe& Zhaoyang, 2016) 

 :اإجرائي   وتعريفه الزواجي التوافق مفهوم ثالثا:
 في كثيرا دراستها تم التي الموضوعات من الزواجي التوافق موضوع ألن انظر  
 لهذا مفصل تنظير عر  في الباحث يستطرد فلن كثيرون  عن  وكتب النفس علم

ا فوجد الزواجي للتوافق المطروحة التعريفات الباحث وَطالع المفهوم،  ب  بأس ال عدد 
 مفهوم بين تداخال أيضا وجد كما ،األبعاد متعدد مفهوم باعتباره التوافق إلى ينظر
 هذه أنَ  إالَ ، الزوجية والسعادة الزواجية والكفاءة الزواجي والرضا الزواجي التوافق
 فق  نركز وسوف الزواجي للتوافق مؤشرات إال هي ما الباحث نظر وجهة من المفاهيم
  ومحددات . الزواجي التوافق مفهوم على الحالية الدراسة في

ا الباحث ويستخل  إذ  الزواجي التوافق بمفهوم الخاصة التعريفات من عدد 
 ،الزواجي والرضا "السعادة  بأنَ  (1993 دسوقي، المعطي، )عبد من كل يعرف 
 فيها، والدخول الزواجية للحياة واالستعداد للزواج، المناسب االختيار في والتوفيق
 الزوجية، الحياة مسئوليات وتحمل الجنسي، واإلشباع الزوجين، بين المتبادل والحب
سناء  اأمَ  ".الزواجي باالستقرار والتمتع مشكالت، من يعترضها ما حل على والقدرة
 ،الزواجي والنجا  ،يالزواج التوافق مصطلحات بين فتفرق  (1982 )الخولي، الخولي



  ساليب الفكاهة والتعبير عن االمتنان كمنبئات بالتوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجينأ
 

-36- 

 العام والمفهوم المعاني، متعدد مفهوم الزواجي التوافق أنَ  وذكرت الزواجية  والسعادة
 الزوج بين النسبي واالتفاق الصراع، من النسبي التحرر" يتضمن الزواجي للتوافق
 في المشاركة كذلكو  ،المشتركة بحياتهم المتعلقة الحيوية الموضوعات على والزوجة
 عن يختل، الزواجي النجا  أنَ  حين في ."العواط، وتبادل مشتركة، وأنشطة أعمال
 األهداف من أكثر أو واحد تحقيق إلى عامة بصفة يشير  أنَ  في الزواجي التوافق
 تختل، الزوجية السعادة ابينمَ  .الزواجي الدور توقعات وتحقيق والرفقة، الدوام، التالية،
 والنجا  للتوافق نتيجة فردية عاطفية استجابة هانَ إإذ  النجا ،و  التوافق من كل عن

 . نائية زواجية مواق، هي والنجا  التوافق أن حين في الزواجي
 كمترادفين: الزواجي والرضا الزوجية السعادة مصطلحي البعض يستخدم وقد

 مفهوم وأنَ  وشيوع ا، دقة أكثر الرضا مفهوم أنَ  (1999 هللا، عبد ،فرج) يرى  إذ
 فالتوافق بالخا  العام عالقة بينهما العالقة وأنَ  الرضا، من عمومية أكثر التوافق
 الوجداني، بالجانب الرضا يخت  حين في العالقة، من السلوكي بالجانب يخت 
 بين تتراو  وجدانية "حالة  بأنَ  الزواجي للتوافق اتعريف   (1999عبد هللا،  ،فرج) وقدم
 بين المتبادلة التفاعالت طبيعة عن تعبر التي الزوجية للعالقة التقبل وعدم التقبل
 القيم في الزوجين بين والتشاب  الجنسي، النشاط اآلتية: المجاالت في الزوجين
 ،األسري  والسالم ،العادات في واالتفاق اآلخر، الطرف أسرة مع والعالقات واألفكار،
 ،األبناء تربية وأساليب المالية، واألمور ،المتبادلة والثقة ،اآلخر صورة وطبيعة
 العالقة. دوام على والحر 
 يعكس الذي الزواجي التوافق لمفهوم المعاكس المفهوم نجد اآلخر الجانب وعلى
 مفهببوم (2004 ،الصبببوة )إسببماعيل، مببن كببل تنبباول فقببد التوافببق وسببوء الشببقاء حبباالت
 البزوجين ببين تنشبأ التبي االضبطرابات مبن مجموعبة فبي يتمثبل الذي الزواجي االختالل
 أسباليب فبي الببين واختالفهمبا مشبكالت مبن يعترضبهما مبا مواجهبة عن عجزهما نتيجة
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 الحميمبة االجتماعية التفاعالت من مشتركة أرضية وإيجاد التفاهم عن وعجزهما حلها،
 الببزوجين، بببين التواصببل انخفببا  شببكل فببي االضببطرابات هببذه آ ببار وتظهببر المسببتمرة،
  عام. بشكل الزوجية العالقة عن الرضا وعدم مشترك، نشاط في اندماجهما وعدم

 التي المرتفعة الدرجة"  بأنَ  إجرائًيا الزواجي" "التوافق الباحث يعرف سبق ومما
 الزواجي التوافق مقياس في ،حدة على كل   ،والزوجة الزوج من كل عليها يحصل
 بنود تعكس التي (1999عبد هللا، ،فرج) من لكل الحالية الدراسة في المستخدم
 الجنسي، النشاط في متمثلة المكونات وهذه الزواجي، التوافق مفهوم الفرعية مكونات 
 واالتفاق اآلخر، الطرف أسرة مع والعالقات واألفكار، القيم في الزوجين بين والتشاب 
 المالية، واألمور المتبادلة، والثقة اآلخر، صورة وطبيعة األسري، والسالم العادات، في

 العالقة. دوام على والحر  األبناء، تربية وأساليب
 البحث: هذا بموضوع صلة ذات سابقة دراسات

 ومبن الزواجبي ببالتوافق المرتبطبة المتغيرات حول عديدة عربية دراسات أجريت
 ببببالتوافق صببلة ذات ووجدانيببة ومعرفيببة شخصببية متغيببرات تناولببت التببي الدراسببات أهببم

 الفكاهبة أسباليب تناولبت -للباحث أتي  ما حدود في– عربية دراسة توجد ولم الزواجي،
 النفسببي التوافببق بمؤشببرات أو الزواجببي بببالتوافق عالقتهمببا فببي االمتنببان عببن التعبيببر أو

ببا  وفقببا البحببث هببذا بموضببوع صببلة ذات دراسببات بعببض الباحببث يعببر  وسببوف، عموم 
  اآلتية: للمحاور
 والتوافق عموما والسعادة بالرضا وعالقتها الفكاهة األو : المحور
 الخصوص: وجه على الزواجي

 دراسبة Saroglou and Anciaux (2004) وأنكيبوكس سباروجلو، مبن كبل أجبرى 
 والتوافبق الضغوط مواجهة وأساليب والتدين الفكاهة بين العالقة عن الكش،إلى  هدفت
ا (256) عبددهم بلبغ الراشبدين مبن عينبة لدى النفسي  أنثبي (124) ذكبر ا، (131) راشبد 
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 وهببو، الفكاهببة تقببدير مقيبباس علببيهم طبقببت ،عامببا 88 إلببى 26 مببن أعمببارهم وتراوحببت
 ،واإلعاقببة والمببر  بببالموت المتعلقببة النكببات مببن لمجموعببة متببدرج مقيبباس عببن عبببارة
 إلبى الدراسبة وتوصبلت ،والتبدين (Carver, 1997) إعبداد مبن المواجهبة أسباليب ومقياس
 النكبات تقدير وأن ،النفسي بالتوافق إيجابيا يرتب  مواجهة كأسلوب الفكاهة استخدام أن

 أو بببالمر  المتعلقببة االنفعاليببة الحالببة عببن تعبيببرا تعكببس المرضببية بالجوانببب المتعلقببة
 واألحدا . الظروف تجاه انفعاليا تنفيسا وتعد اإلعاقة أو الموت

 ,Campbell, Martin ووارد ومبارتن كامببل مبن كبلى جبر أَ  أخبرى  ناحيبة ومبن

and Ward (2008) فبببي الصببراعات حبببل أ نبباء الفكاهبببة السببتخدام استكشببافية دراسبببة 
 اآلخبببرين بمشببباركة الفكاهبببة اسبببتخدام كبببان إذا عمبببا للكشببب، محاولبببة الزوجيبببة العالقبببات
 جانبببب مبببن المدركبببة القبببرب ودرجبببة العالقبببة عبببن بالرضبببا يرتبطبببان العدوانيبببة والفكاهبببة
 األسبببرية، الخالفبببات مناقشببة بعبببد العبباطفي والضبببيق ،بينهمببا المشبببكالت وحببل ،األزواج
ب (98) البحبث هذا في وشارك  اسبتجابوا تكسباس، بواليبة األمريكبان األزواج مبن اشخص 
 حبببل ومقيببباس النكبببات، وتببببادل الفكاهبببة اآلخبببرين ومشببباركة العدوانيبببة الفكاهبببة لمقيببباس
 األفببراد أن النتببائ  وكشببفت الحيبباة، عببن للرضببا ومقيبباس ،األسببرية والمشببكالت النزاعببات
 والمببزا  النكببات وتبببادلوا مفيببد، اجتمبباعي بشببكل شببركائهم مببع الفكاهببة اسببتخدموا الببذين
 أولئبك عبن الحيباة عبن والرضبا الزوجيبة الخالفبات لحبل مبيال   أكثبر كانوا سويا المرغوب
 مبببن كبببل أهميبببة علبببى الضبببوء تسبببل  النتبببائ  وهبببذه، العدوانيبببة الفكاهبببة اسبببتخدموا البببذين
 األزواج. بين الحميمة العالقات تنظيم في الفكاهة من والسلبية اإليجابية األشكال

 كان من كل أجراها التي الدراسة نتائ  مع السابقة الدراسة نتيجة وتتسق
 دور عن Cann, Norman, Welbourne& Calhoun (2008) وكالون  ويلبورن  ونورمان
 بلغ عينة على وذلك الزوجين، بين العالقة وتقارب الصراعات حل في الفكاهة أساليب
 جادة رومانسية عالقة في كلهم الرجال، من (156) ،السيدات من (251) عددها
 :ECR-R) الحميمية العالقات خبرات مقياس هي المقياس من مجموعة عليهم طبقت

Fraley et al., 2000) لمارتن الفكاهة أساليب ومقياس (HSQ, Martin, et al, 2003) 
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 لذلك (RAS; Dicke,& Hendrick, 1998) وهنرديك لديك الزوجية الصراعات ومقياس
 أساليب خالل من العالقة عن والرضا التعلق وأنماط األزواج بين بالعالقات التنبؤ تم

 ينب والتقارب الصراعات حل في وسي  ردو  اإليجابية الفكاهة ألساليب وكان الفكاهة،
  الزوجين.

 Saroglou, Lacour, Demeureوديميبور كبور، وال سباروجلو، مبن كبل وأجبرى 

 (98) عبددهم بلبغ البذين المتبزوجين مبن عينبة لبدى الفكاهة أساليب عن دراسة (2010)
بببا 62 إلبببى 26 مبببن أعمبببارهم تتبببراو  (،48) عبببددهم بلبببغ البببذين والمطلقبببين  وطببببق، عام 
 وأشارت للقلق، ومقياس للتعلق ومقياس الزواجي والرضا الفكاهة أساليب استبانة عليهم
 خاصببة اآلخببرين( مببع الفكاهببةو  الببذات لتعزيببز )الفكاهببة البّنبباءة الفكاهببة أن إلببى النتببائ 
 المتزوجين. لدى عموما والتوافق العالقة عن الرضا بزيادة ارتبطت الرجال، بين

 بالرضبببا النسببباء، ببببين سبببيما ال البببذات، شبببأن مبببن تقلبببل التبببي الفكاهبببة وتنببببأت
 قبببببل مببببن سببببيما وال العدوانيببببة، الفكاهببببة اسببببتخدام أن وتبببببين المطلقببببات، لببببدى الزوجببببي
 المنفصببلين، األزواج بببين العالقببات جببودة بانخفببا  وارتبطببت بببالطالق تنببب  الرجببال،
بببرات السبببلبية الفكاهبببة أسببباليب وكانبببت  غيبببر التعلبببق تبببأ ير تتجببباوز للطبببالق فريبببدة مؤشّ 
 للفكاهبة المبنخفض أو المرتفبع االسبتخدام فبي الشريكين تشاب  لوحظ فقد خير ا،وأَ ، اآلمن
 إيجببابي أ ببر لبب  اإليجابيببة الفكاهببة اسببتخدام وأنَ  االجتماعيببة(، المعببايير )تجبباوز الذاتيببة
 .المتزوجين لدى العالقة قوة على

 عببن الكشبب،إلببى  هببدفت Jovanovic (2011) جوفببانوفيت  أجراهببا دراسببة وفببي
 مبببن وا نبببين والعصبببابية( )االنبسببباط الشخصبببية ببببين التوسببب  فبببي الفكاهبببة أسببباليب دور

 مببن العينببة وتكونببت الوجببداني، والهنبباء الحيبباة عببن الرضببا الشخصببي: الهنبباء مكونببات
 العالقببة أنَ  إلببى النتببائ  وأشببارت عامببا، (23.61) عمببري  بمتوسبب  وشببابة اشباب   (225)
 دور طريبببق عبببن اجزئي ببب تفسبببيرها يمكبببن الحيببباة عبببن والرضبببا والعصبببابية االنبسببباط ببببين
 بين العالقة في اإحصائي   دال وسي  متغير هاأنَ  الفكاهة وأ بتت وسي ، كمتغير الفكاهة
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 تكبون  قبد التكيفيبة الفكاهبة أسباليب أنَ  إلبى النتائ  توصلت، الوجداني والهناء العصابية
 الشخصي. والهناء الشخصية بين ترب  التي اآلليات من واحدة

 دراسبة Caird& Martin (2014) ومبارتن كارد من كل أجرى  أخرى  ناحية ومن
 الشبركاء لبدى العالقبة عبن والرضبا الفكاهبة أسباليب بين العالقة عن الكش، إلى هدفت

 عالقببات سببياق فببي المسببتخدمة الفكاهببة أسبباليب بببين االرتباطببات لفحبب  الرومانسببيين
 المرحلبة طبالب مبن عينبة علبى أسبابيع،  ال ة مدى على العالقة. عن والرضا المواعدة
 اإلنترنببت علببى اسببتبيانات لسبببع اسببتجابوا وطالبببة طالب ببا (136) عببددهم بلببغ الجامعيببة
 المواعبببدة شبببركاء مبببع الفكاهبببة ألسببباليب واسبببتخدامهم العالقبببة عبببن رضببباهم مبببدى قيمبببت
 السابقة. الثال ة األيام خالل

ببا الدراسببة هببذه تمثببل  علببى تركببز التببي السببابقة المقطعيببة التصبباميم عببن خروج 
 الشببخ  داخببل المسببتوى  مببن النتببائ  عببن اإلبببال  يببتم، األفببراد بببين المتبادلببة العالقببات
 األشببخا . بببين مسببتوى  علببى وكببذلك (،الوقببت مببرور مببع األفببراد داخببل التغييببرات )أي

 المسببتويين كببال علببى اإليجابيببة الفكاهببة أسبباليب اسببتخدام ارتببباط إلببى النتببائ  وأشببارت
 واالنهزامية العدوانية الفكاهة أساليب ارتبطت بينما العالقة، عن بالرضا إيجابي ا ارتباط ا
  األشخا . وبين الشخ  داخل المستويين كال في العالقة عن بالرضا سلبيا

 أساليب بين العالقة عن دراسة Safari (2016) سافاري  جرى أ أخرى   قافة وفي
 العببباملين المتببزوجين مبببن فببردا (44) عبببددها بلببغ عينبببة لببدى الزواجبببي والرضببا الفكاهببة
 مببببارتن إعببببداد مببببن الفكاهببببة أسبببباليب لمقيبببباس اسببببتجابوا بببببإيران، والتعلببببيم التربيببببة بببببوزارة
 وجبببود إلبببى الدراسبببة توصبببلت وقبببد الزواجبببي، للرضبببا Enrich اينبببرت  ومقيببباس ،2003
 مشببباركة البببذات، لتعزيبببز والفكاهبببة العدوانيبببة، والفكاهبببة الدفاعيبببة، الفكاهبببة ببببين عالقبببة
 أخرى. ناحية من الزواجي والرضا ناحية من اآلخرين الفكاهة
 بين العالقة عن دراسة Geram (2016) جيرام أجرى   نفس الثقافي السياق وفي 
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 النسباء مبن عينةلدى  الزواجي بالتوافق عالقتها في الشخصية وسمات الفكاهة أساليب
 عوامل مقياس عليهم وطبق امرأة، (250) عددهن بلغ إيران، في العامالت المتزوجات
 هنببباك أن إلبببى النتبببائ  وأشبببارت الفكاهبببة، أسببباليب ومقيببباس الكببببرى  الخمسبببة الشخصبببية
 بعبض ببين دالبة إيجابية عالقة وجدت وكذلك الزواجي، والتوافق االنبساطية بين عالقة
 مبببن الفكاهبببة اآلخبببرين ومشببباركة البببذات لتعزيبببز الفكاهبببة فبببي المتمثلبببة الفكاهبببة أسببباليب
  لديهن. الزواجي والتوافق ناحية،

 علبى اعتمبدت بأمريكبا، كانسباس بجامعبة Hall (2017) هبل أجراهبا دراسبة وفي
 عينبة 43 تضم الرومانسية، والعالقات الفكاهة بين العالقة لنتائ  التحليل تحليل منه 
ا 15177 ضمت منشور ا، بحث ا 39 من متميزة  بمتوسب  اإلنبا ( مبن %54.7) مشارك 
 داخببل )الفكاهبة للفكاهبة نظريببة أبعباد  ال بة علبى الدراسببات وركبزت سبنة. 34.0 عمبري 

 المفيدةكخاليببببة الفكاهببببة سببببلبية،إيجابيةك الفكاهببببة ببببباآلخرين، المتعلقببببة الشببببخ كالفكاهة
 الفرعيبببة لألبعببباد أسببببوعا 12 لمبببدة المبببرج  المتوسببب  تبببأ ير أحجبببام وقبببدرت (،المحتبببوى 
 السبتة اإليجابيبة الفكاهبة أنبواع جميبع ارتبباط إلبى التحليل تحليل نتائ  وأشارت للفكاهة.
 وارتبطببت االجتماعيببة، العالقببات عببن الرضببا ومببع للعالقببة االرتيببا  مببع إيجببابي بشببكل
 العالقبببببة عبببببن الرضببببا مبببببع سبببببلبي بشببببكل للفكاهبببببة فرعيبببببة مكونببببات خمسبببببة مبببببن أربعببببة

 المتزوجين.لدى  االجتماعية والعالقات الرومانسية
 الزواجي والتوافق عموما والسعادة بالرضا وعالقته االمتنان الثاني: المحور
 خصوصا:
 Algoe, Gable, and Maisel ماسيل جابلي، أجولي، أجراها دراسة وفي

 بين الرومانسية للعالقات اميسر  بوصف   اليومية الحياة في االمتنان عن (2010)
 ازوج   (77) بواقع والزوجات األزواج من (134) عددها بلغ عينة على وذلك، األزواج
 االنفعالية تعبيراتهم يقرروا أن   أيضا منهم وطلب االمتنان مقياس عليهم طبق ،ةوزوج
 وأشارت اليومية، الحياة عن للرضا مقياسا وكذلك ،الحياة شريك مع التفاعل أ ناء
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 الشريكين، بين الرومانسية العالقات تيسير في إيجابي دور ل  االمتنان أن إلى النتائ 
 يبدون  األزواج أنَ  تبين وكذلك اليومية، الحياة عن الرضا مستويات من ويزيد

 عن التعبير توجي  حال الزوجات يقدم  عما وكثيرة مختلطة عاطفية استجابات
 الزوجات. جانب من لهم االمتنان

 ,Kubacka وكيجيسببير وراسببلت وفينكنببور كوباكبا مببن كبل أجراهببا دراسبة وفبي

Finkenauer, Rusbult, Keijsers (2011) للحفببا  لالمتنببان المزدوجببة الوظيفببة عببن 
 بعد سنوات أربع مدار على المتزوجين، لدى طولية دراسة عبر الحميمة العالقات على
 صببيانة سببلوكيات مببن تنبببع الشببريك تجبباه االمتنببان مشبباعر أن الببباحثون  ووجببد الببزواج.
 االسبتجابة مفهبوم تخلبق السبلوكيات هبذه أن إلبى جزئي با ذلبك ويعود الشريك، مع العالقة

 فببي المشبباركة علببى الشببركاء يحفببز االمتنببان فببإنَ  المقابببل، وفببي ،الشببخ  الحتياجببات
 مببن ينبببع المقببربين الشببركاء بببين االمتنببان أنَ  الدراسببة وأكببدت بيببنهم. العالقببات صببيانة
 الصبيانة سبلوكيات يعبزز كمبا الشبريك اسبتجابة وتصبور بيبنهم العالقة صيانة سلوكيات
 عن وتصورات  الشريك، على الحفا  سلوكيات كل نَ إذ إ اآلخر، تجاه للشريك المتبادلة
 ومشاعرهم. وتصوراتهم اآلخرين سلوكياتفي  تؤ ر االمتنان ومشاعر االستجابة،

 والتوافبببق االمتنبببان عبببن دراسبببة Piontkowski (2011) بايونتكوسبببكي وأجبببرت
 بلبببغ األمهبببات مبببن عينبببة لبببدى األول الطفبببل وإنجببباب للبببزواج األول العبببام فبببي النفسبببي
 منهببا: المقبباييس مببن مجموعببة علببيهم وطبقببت مببرة، ألول األمهببات مببن (152) عببددهن
 مواجهببببة أسبببباليب ومقيبببباس ،الحيبببباة عببببن الرضببببا ومقيبببباس GQ-6)) االمتنببببان اسببببتخبار
 الببوالدة بعببد مببا التوافببق ومقيبباس لالكتئبباب، الوبائيببة الدراسببات مركببز ومقيبباس الضبغوط،

 االمتنبان دور إلى الدراسة وتوصلت اإلنترنت، عبر المس  باستخدام البيانات جمع تمو 
 بعبببد الوضبببع وتعبببديل ،للبببوالدة التاليبببة االضبببطرابات مبببع التعامبببل فبببي العببباطفي والبببنه 
 مسببتويات عببن أبلغببن اللببواتي النسبباء أنَ  النتببائ  وكشببفت الحيبباة. عببن والرضببا ،الببوالدة
با أظهبرن  للتبأقلم العباطفي والبنه  االمتنبان من كل في أعلى  للوضبع أفضبل تحسبن ا أيض 
  الوضع. بعد بالضائقة أقل وشعورا ،الحياة عن أكبر ورضا ،الوالدة بعد
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 ,Chang, Li, Teng وتشبن وبيركي وتن  ولي شان  من كل أجراها دراسة وفي

Berki, Chen (2012) عبددهم بلبغ عينبة علبى االكتئبابفبي  وتبأ يره االمتنبان دور عبن 
 الصبينية الصبورة االمتنبان لمقيباس اسبتجابوا التايوانيين، والزوجات األزواج من (410)
 إلبى النتائ  شارتوأَ ، (CES-D-10) االكتئاب ومقياس Chen et al (2009) أعدها الذي
بببا يبببرتب  البببزوج لبببدى والحبببزن  الضبببيق عبببن التعبيبببر أنَ   زوجببباتهن بعواطببب، اسبببلبي   ارتباط 

 الكئيبة.
 تببببم إذا نسبببببي ا للتخفيبببب، سببببيتعر  الزوجببببة اكتئبببباب أنَ  الدراسببببة نتببببائ  وأكببببدت

 إ ببات تبم حبين يف ب ،اليوميبة المتاعبب ومشباركتها لها تقديره عن بالتعبير زوجها تكلي،
 ووجبدت االكتئباب، أعرا  وغياب االمتنان بين مفترضة هاأنَ  على سببية عالقة وجود
ا  كانبت بينما الذكور لدى أكبر كانت االمتنان عن التعبير في الجنسين بين فروق  أيض 
  االكتئاب. أعرا  في أعلى اإلنا 

 لالمتنبان الموظب، إدراك دور عبن Waters (2012) ووتبرز أجراهبا دراسبة وفبي
 الرضببافببي  وأ ببره العمببل، رؤسبباء مببن يتلقبباه ذياَلبب واالمتنببان المؤسسببة، مببن يتلقبباه الببذي
 طبببق (171 = )ن نيالمببوظف مببن عينببة علببى الدراسببة أجريببت، العبباملين لببدى الببوظيفي
 التعبيببر أن المتعببدد الهرمببي االنحببدار ظهببروأَ ، المؤسسببي االمتنببان إدراك مقيبباس علببيهم
 عن بالرضا فريد بشكل يتنبأ المؤسسي واالمتنان العمل رؤساء جانب من االمتنان عن
 أمببباكن وأنَ  اإليجبببابي، التنظيمبببي السبببلوكفبببي  إيجبببابي تبببأ ير لهبببا النتبببائ  وهبببذه، العمبببل
 تببدخالت خبالل مببن ذلبك تفعبل أن يمكببن البوظيفي الرضببا زيبادة إلبى تهببدف التبي العمبل
 العمل. ومكان المؤسسة جانب من منظم بشكل   االمتنان عن التعبير
,Szczesny, Otto  وسيجل لورانسيو سورانو، وسيزنسزي، أوتو، من كل جرى وأَ 

)2014( Siegel& Laurenceau Soriano, األزواجلدى  واالمتنان الشكر عن دراسة 
 االمتنان تأ ير استكشاف خالل من من  والمتعافين السرطان مر  من المتعايشين
 اإلصابة تكرار من والخوف الحميمة العالقة على الحياة شريك قبل من الموج 
 وأزواجهم، المرضي من (44) عددهم بلغ وشركائهم المرضى من عينة لدى بالسرطان
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 بشكل   باإلبال  واألزواج المرضى من كل قامَ  يومية، يوميات تصميم وباستخدام
 تطبيق وتمَ  متتالية. أيام 10 لمدة والحميمية االمتنان عن اليومية تجربتهم عن ستقلمُ 

 االمتنان أنَ  النتائ  ظهرتوأَ  اإليجابية، والعالقات اإليجابي والوجدان لالمتنان مقاييس
 شارتوأَ ، المر  معاودة من الخوف أعرا  وغياب الحميمة العالقة يف   اوسيط   كان
 في للمساعدة االمتنان إلى المستندة التدخالت من يفيدون  قد األزواج أنَ  إلى النتائ 
 الطبية. الشدائد عن الناتجة واالجتماعية النفسية المخاوف وإدارة الحميمية تعزيز

 دراسبة Ramzan& Rana (2014) ورانا رامزان من كل أجرى  أخرى  ناحية نوم  
 نم   المتزوجين الجامعة معلميلدى  الشخصي والهناء االمتنان بين العالقة من للتحقق
 مببن 129) ومعلمببة معلببم (206) عببددها بلببغ عينببة مببن البيانببات جمببع وتببمَ  الجنسببين،
 مبن االمتنان قياس وتم بباكستان، والبنجاب الهور مدينة من اإلنا ( نم   77 الذكور،
 للهنببببباء والوجدانيبببببة المعرفيبببببة الجوانبببببب تقيبببببيم وتبببببمَ  (GQ-6) االمتبببببان اسبببببتخبار خبببببالل
 الوجببداني التببوازن  ومقيبباس (SWLS) الحيبباة عببن الرضببا مقيبباس خببالل مببن الشخصببي
 إيجابيبة ارتباطات االرتباط تحليالت ظهرتوأَ  لواطسون. (PANAS) والسلبي اإليجابي
 الببذاتي الهنبباء بببين إيجببابي ارتببباط هنبباك كببان، الحيبباة عببن والرضببا االمتنببان، بببين دالببة

 المهمة المنبئات من والعمر، االمتنان أنَ  االنحدار تحاليل وكشفت، اإليجابي والوجدان
  النفسي. للهناء

 ,Puente-Díaz& Meixueiroوميكسيورو دايز بونتز أجرى  أخرى   قافة يوف  

 الراشدين من عينة لدى الحياة عن بالرضا وعالقت  االمتنان عن دراسة (2016)
 (609) اإلنا ، نم   (591) منهم راشد (1200) عددهم بلغ المكسيكيين المتزوجين
 االمتنان أنَ  النتائ  وأظهرت عاما، 89 إلى عاما 18 من أعمارهم تتراو  الذكور من
 درجة في اإلحصائي التحكم حالة في الراشدين لدى الحياة عن بالرضا اإيجابي   مرتب 
 لمساعدتهم الممنوحة باألهمية اإيجابي   االمتنان سهمأَ  كما بالمال، المتعلق الرضا
 اآلخرين. ومساعدة
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 Duncan, Futris, Bryant) وبراينت وفوترز دونكان، أجراها دراسة وفي

 شريك من المدركة االنفعالية والتعبيرات االكتئاب أعرا  بين العالقة عن 2018)
 عليهم طبقت (،462) عددهم بلغ المتزوجين من عينة لدى الزواجي والتوافق الحياة
 وأشارت، والشكر االمتنان عن والتعبير االكتئاب وأعرا  الزواجي للتوافق مقاييس
 االستقرار وعدم الزواجي، الرضا مستوى  وانخفا  االلتزام، نق  أنَ  إلى النتائ 
 من يعانون  الذين األفراد وأن والزوجات، األزواج لدى ظهورا أكثر كانت الزوجي
 إلى النتائ ، كما لفتت عالقاتهم عن سلبية آراء لوجود ميال   أكثر هم االكتئاب أعرا 
 عامل بمثابة نحوهم الفهم وإظهار االمتنان عن للتعبير شركائهم إدراك تصورات أنَ 
 تكون  َ مَ  م نو ، الزوجية الحياة ونوعية االكتئاب أعرا  بين السلبي االرتباط ضد وقاية

 مورد بمثابة االمتنان عن والتعبير اإليجابي العاطفي للتعبير اإليجابية التصورات
 االكتئاب. أعرا  من األفراد يعاني عندما لألفضل الزوجية العالقة وييسر يسهل

 الفكاهة بدور األجنبية الدراسات اهتمام السابقة البحو  نتائ  من ويتض 
 وج  على الزواجي والتوافق عموما بالتوافق التنبؤ في إيجابية كمتغيرات االمتنان
 الفكاهة أساليب بين اإليجابي االرتباط إلى النتائ  أغلب أشارت   إذالخصو 
 من والسعادة الرضا مثل ومؤشرات  الزواجي والتوافق ناحية من واالمتنان اإليجابية
 في الحالي البحث بمتغيرات اهتمت واحدة عربية دراسة توجد لم أن  إالَ   ى أخر  ناحية
 الزواجي. بالتوافق عالقتها إطار
 

 :البحث فروض
 هذا فروض صياغة يمكن سابقة ودراسات نظرية أطر من عرضه سبق ما خال  نم  

 اآلتية: الموجهة الفروض في البحث
 الفكاهة اآلخرين، مع )الفكاهة في المتمثلة الفكاهة أساليب بين عالقة توجد -1

 والفكاهة الذات، شأن من للتقليل الفكاهة الذات، وتقوية لتعزيز الفكاهة العدوانية،
 من الزواجية العالقات في االمتنان عن والتعبير (الضغوط مع مواجهة كأسلوب



  ساليب الفكاهة والتعبير عن االمتنان كمنبئات بالتوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجينأ
 

-46- 

 من عينة لدى أخرى  ناحية من المختلفة بأبعاده الزواجي والتوافق ناحية،
 المتزوجين.

 العالقة في االمتنان عن والتعبير الفكاهة ألساليب اإحصائي   دال إسهام يوجد -2
 عينة لدى تابع كمتغير الزواجي التوافق درجة تباين في مستقلة كمتغيرات الزواجية
 المتزوجين. من

 المستقرين المتزوجين عينة متوسطات بين اإحصائي   دالة جوهرية فروق  توجد -3
 في االمتنان عن والتعبير الفكاهة أساليب من كل في زواجي ا والمنفصلين زواجي ا
 الزواجية. العالقة

 عن والتعبير الفكاهة أساليب في المتزوجين عينة متوسطات بين فروق  توجد -4
 الديموجرافية المتغيرات بعض في لالختالف وفقا الزواجي والتوافق االمتنان
 التعليم(. مستوى  السن، ،)النوع
 البحث: نهج
 المقارن. االرتباطي الوصفي المنه  على البحث هذا يعتمد المتب : المنهج
 المتببزوجين مببن (240) مببنهم مفببردة (290) مببن البحببث هببذا عينببة تكونببت :(1)العينععة

 المسبببتقرين غيبببر األزواج مبببن مقارنبببة كمجموعبببة أخبببرى  ومجموعبببة ا،زواجي ببب المسبببتقرين
بببا (50) عبببددهم بلبببغ قبببد للقضببباء لجبببأوا نذياَلببب زواجي بببا، ببب (25) مبببنهم وزوجبببة زوج   ا،زوج 
 عمببري  بمتوسبب ، مراكزهببا وبعببض المنيببا محافظببة مجتمببع مببن وجمببيعهم زوجببة، (25)
 عامببببببا، (60 :20) مببببببن مببببببري عُ ى بمببببببد (15.02 )± معيبببببباري  وانحببببببراف (،44.57)

 البحث: عينة خصائ  التالي الجدول ويوض 
 

                                                           

 هاأنَ  ى ير ى هناك خصائ  أخر  الباحث بعر  خصائ  العينة التي اهتم بها في هذا البحث علما بأنَ ى اكتف (1)
لخ.. ولكن لم تكن ضمن المتغيرات الديموجرافية التي إ مثل: مدة الزواج، وعدد األطفال، ومستوى دخل األسرة.. مهمة

ومن  م لم يسرده البحث في خصائ  عينة البحث ى، حصائي، ويمكن دراسة تأ يرها في بحو  أخر خضعت للتحليل اإل
 الحالي. 
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 (290 = )ن الدراسة عينة خصائص (1) جدو 
 المتغيرات
 الديموجرافية

 زواجيا المستقرين المتزوجين عينة
 (240 )ن=

 غير المتزوجين عينة
 (50 )ن= زواجيا المستقرين

 النوع
 زوجات أزواج زوجات أزواج

 % ن % ن % ن % ن
120 50 120 50 25 50 25 50 

 السن
 60 :41 40 :20 من 60 :41 40 : 20 من
 % ن % ن % ن % ن
162 67.5 78 32.5 43 86 7 14 

 التعليم مستوى 
 جامعي متوسط جامعي متوسط

 % ن % ن % ن % ن
128 53.3 112 46.7 22 44 28 56 

 

 البحث: أدوات
 السيكومترية: وخصائصها الدراسة لمقاييس اتفصيلي   وصفا يلي فيما
  (1)الفكاهة أساليب استبانة أوال:

,Weir &Gray, Larsen, Doris,-Puhlik Martin  وآخرون  مارتن إعداد من

 مقياس كل للفكاهة ألساليب فرعية مقاييس أربعة تغطي ابند   32 من ويتكون  ،)2003(
 ا نان منها األربعة األساليب وهذه، بنود 8 يتضمن األربعة المقاييس من فرعي
 اآلخرين مع الفكاهة هي:، بأبعاده األربعة المقاييس وهذه سلبيان، وآخران إيجابيان
 من الفكاهةو  ،*(29 *،25 ،21 ،1 ،5 *، 17 *،9 ،13) عبارات  ماني ويضم
 ،(30 ،26 *،22 ،18 ،6 ،2 ،10 ،14) عبارات  ماني وتضم الذات تعزيز أجل

 ،27 *،23 ،19 *،15 ،11 *،7 ،3) عبارات  ماني وتضم العدوانية والفكاهة
 *،16 ،12 ،8 ،4) عبارات  ماني ويضم الذات شأن من للتقليل والفكاهة ،*(31
 بشكل تصح  (*) عالمة ذات البنود أرقام أن مراعاة مع (32 ،28 ،24 ،20

 من المقياس ويعد المقياس،ي ُمعد ق بل من وصدق   بات  من التحقق تم وقد معكوس،

                                                           
(1) Humor Styles Questionnaire 
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 سبيل على منها كثيرة دراسات يوف  ، متعددة  قافات في استخداما المقاييس شهرأ
 إيطاليا وفي Heintz &Ruch )2016( وهاينتز روخ دراسة في كما لمانياأ في المثال
),Giannetti, Penzo, Sirigatti  وستيفانلي وجافييتي وبينزو سيرجاتي دراسة في كما

)2014 Stefanile 2003( يرلكايا دراسة في كما تركيا وفي( Yerlikaya ودراسة 
 الفرعية المقاييس أن إلى المقياس معدو توصل وقد .Tumkaya )2011( توماكايا
 لمقياس كرونباخ ألفا معامالت كانت إذ مرتفع  بات ذات الفكاهة أساليب الستبانة
 (،0.81) الذات تعزيز أجل من الفكاهة ولمقياس (،0.80) الفكاهة اآلخرين مشاركة
 (.0.80) الذات شأن من للتقليل الفكاهة ولمقياس (0.77) العدوانية الفكاهة ولمقياس

 لنسخة طلبا Martin مارتن رود مع اإللكتروني البريد عبر الباحث وتواصل
 الباحث وقام العربية، البيئة في واستخدامها ترجمتها على والموافقة المقياس من

 أو الحذف يستدعي ما العبارات في الباحث يجد ولم ،(1)العربية إلى المقياس بترجمة
  قافيا. ومتحررة واضحة بنوده إن إذ التعديل

 ترجمت  بعد الفكاهة أساليب الستخبار السيكومترية الخصائ  من للتحقق
 وزوجة، ازوج   (60) عددهم بلغ المتزوجين من عينة على بتطبيق  الباحث قام للعربية
 الذين الباحثين من كثير لرأي وفقا (2)البناء لصدق كمؤشر الداخلي االتساق تقدير وتم

 ،)162p. ,2004 Urbina, ;1955 Meehl, &Cronbach( للصدق مؤشرا يعتبرون 
 من للضغوط، مواجهة كأسلوب الفكاهة )مقياس خارجي بمحك المتعلق الصدق وتقدير
  بات من للتحقق كرونباخ ألفا  بات معامالت وكذلك، (2002 فتحي، النابغة إعداد
 كالتالي: الخطوة هذه نتائ  وكانت الفكاهة، ألساليب الفرعية المقاييس

                                                           

عرضت الترجمة على متخصصين في اللغة اإلنجليزية هم: د. فاطمة الزهراء محمد بجامعة دراية، د. ممدو  عزيز  (1)
 للتحقق من دقة الترجمة. لإلنجليزيةبكلية اآلداب جامعة المنيا، لمطابقة الترجمة وإعادة ترجمتها 

كثير من الباحثين تم ذكر بعضهم في متن اعتمد الباحث على االتساق الداخلي كمؤشر لصدق البناء وفقا لرأي  (2)
البحث، وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن كثيرا من المختصين في المجال يعتبرون االتساق الداخلي  باتا، وكون   باتا 

 أو صدقا فهو مؤشر للتحقق السيكومتري ألدوات الدراسة.
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 (60 )ن= المتزوجين من عينةلدى  الفكاهة أساليب استبانة لمكونات الداخلي االتساق (2) جدو 
 الفكاهة أساليب الستبانة الفرعية األساليب

 من للتقليل الفكاهة العدوانية الفكاهة الذات لتعزيز الفكاهة اآلخرين م  الفكاهة
  الذات شأن

 البند
 االرتباط
 بالدرجة
 الفرعية

 البند
 االرتباط
 بالدرجة
 الفرعية

 البند

 االرتباط
 بالدرجة
 الفرعية

 البند
 االرتباط
 بالدرجة
 الفرعية

1 0.41** 2 0.49** 3 0.28* 4 0.35** 
5 0.32** 6 0.49** 7 0.45** 8 0.28* 
9 0.35** 10 0.61** 11 0.38** 12 0.50** 
13 0.28* 14 0.57** 15 0.42** 16 0.29** 
17 0.44** 18 0.67** 19 0.39** 20 0.26** 
21 0.54** 22 0.34* 23 0.67** 24 0.61** 
25 0.68** 26 0.64** 27 0.31* 28 0.30* 
29 0.49** 30 0.48** 31 0.64** 32 0.51** 

 للمقياس الكلية بالدرجة الفرعية األساليب ارتباط

0.54** 0.76** 0.65** 0.61** 
 مواجهة كأسلوب بالفكاهة الخاصة بالدرجة الفكاهة ألساليب الفرعية المقاييس ارتباط المحك( )صدق

0.55 ** 0.58 ** 0.10 0.08 

 داللة مستوى  عند اإحصائي   دالة ارتباطات وجود السابق الجدول من ويتض 
 إيجابية ارتباطات وكذلك ل ، المكونة البنود من بند وكل، فرعي مقياس كل بين 0.01
 لالتساق مؤشر ا يعد امَ  ،يكلل كبش للمقياس الكلية والدرجة الفرعية، المقاييس بين دالة

 كأسلوب الفكاهة بين اإليجابي ارتباط يتض  كما البناء. صدق أشكال كأحد الداخلي
 إيجابية(، )أساليب الذات لتعزيز والفكاهة اآلخرين مع الفكاهة من وكل للغوط مواجهة
 من وكل للضغوط مواجهة كأسلوب الفكاهة بين اإحصائي   دال االرتباط يكن ولم

 سلبية(. )كأساليب الذات شأن من للتقليل والفكاهة العدوانية الفكاهة
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  بات معامالت بتقدير الباحث قام الفكاهة أساليب استبانة  بات من وللتحقق
 كالتالي: وكانت كرونباخ-ألفا

 الفكاهة ألساليب كرونباخ -لفاأ ثبات معامالت (3) جدو 
 الستبانة الفرعية المقاييس

 الفكاهة أساليب
 الفكاهة أساليب الستخبار كرونباخ-ألفا ثبات معامل

 30 = ن زوجات 30 = ن أزواج 60 = ن كلية عينة
 0.70 0.71 0.70 اآلخرين م  الفكاهة
 0.72 0.74 0.73 الذات لتعزيز الفكاهة
 0.68 0.70 0.69 العدوانية الفكاهة
 0.70 0.60 0.67  الذات شأن من للتقليل الفكاهة
 0.70 0.71 0.70 بشكٍل كلي المقياس

 
 أسبببباليب السببببتبانة الفرعيببببة المقبببباييس جميببببع أن السببببابق الجببببدول مببببن ويتضبببب 

 ،0.74 ،0.60 ببين الثببات معبامالت راوحبتتَ إذ   الثبات من جيدة درجة على الفكاهة
 بالحالببببة المقرونببببة الشخصببببية سببببمات مببببن الفكاهببببة أنَ  خاصببببة جيببببدة معببببامالت وهببببي
 علبى تحصبل الشخصبية فبي المتغيبرات هبذه مثبل أن الشبائع ومبن متغيبرة وتعد المزاجية
 الوجداني. بالطابع المشبعة غير استقرارا األكثر السمات من أقل  بات معدالت
  :الزواجية العالقات في االمتنان عن التعبير مقياس ثانيا:

 سبببعة ببببدائل عببنهم يجبباب ابنببد   (14) مببن ويتكببون  الحببالي الباحببث إعببداد مببن
 (5) محايد (4) ما حدّ   إلى ينطبق ال (3) ينطبق ال (2) مطلقا ينطبق ال (1كالتالي:)
 التببي االسببتجابة طريقببة نفببس وهببي بشببدة، ينطبببق (7) ينطبببق (6) مببا حببد إلببى ينطبببق
 إعبببببداده مبببببرَ  وقببببد عببببببارات. السبببببت ذي الشببببهير االمتنبببببان مقيببببباس فببببي ايمبببببونز اتبعهببببا

 العربيببة الكتابببات مببن أتببي  ومببا، األجنبيببة النظريببة األطببر )مراجعببة التاليببة: بببالخطوات
 مقيبببباس وأهمهببببا األجنبيببببة المقبببباييس بعببببض مراجعببببة-ومكوناتبببب  االمتنببببان مفهببببوم حببببول
 مفتببو  سببؤال توجيبب   ببم ((GQ-6 السببتة البنببودي ذ لالمتنببان وتسببان  ،وايمببونز مبباكلوه،
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 عبببارات سببرد يمكببن وهببل، لهببم بالنسبببة االمتنببانى معنبب عببن المتببزوجين مببن لمجموعببة
 لتقيبيم المحكمبين مبن مجموعبة علبى المقياس عر -نظرهم وجهة من االمتنان تعكس
 بمحبببك المتعلبببق والصبببدق البببداخلي االتسببباق صبببدق إلبببى باإلضبببافة، المحكمبببين صبببدق
 خارجي(.

 صدق طريق عن الصدق بتقييم الباحث قام و بات ، المقياس صدق من وللتحقق
 مبن عشبرة علبى المقيباس عر إذ  خارجي، بمحك المتعلق الصدق وكذلك المحكمين،
 ونسبب المحكمبين السادة آراء التالي الجدول ويوض  النفس، علم أساتذة من المحكمين
 يلي: فيما البنود على االتفاق

 

 العالقات في االمتنان بمقياس الخاصة البنود على االتفاق ونسب المحكمين السادة آرا  (4) جدو 
 الزوجية

 البند
 عدد
 الموافقين

 نسبة
 عدد البند االتفاق

 الموافقين
 نسبة
 االتفاق

1 10 100% 8 9 100% 
2 9 90% 9 10 100% 
3 10 100% 10 10 100% 
4 8 80% 11 10 100% 
5 8 80% 12 10 100% 
6 9 90% 13 10 100% 
7 10 100% 14 9 90% 
 لىع زادت البنود جميع في االتفاق نسب أن السابق الجدول من ويتض 

 الصدق أشكال كأحد المحكمين آراء خالل من المقياس صدق يدعم ما ،80%
 للمقياس. الظاهري 
 المقياس درجة ارتبطت فق  خارجي بمحك المتعلق بالصدق يتعلق وفيما
 وتسان  وايمونز، لماكلوه، (Q-6) الستة البنود ذي االمتنان مقياس مع الحالي

(McCullough, Emmons& Tsang, 2002) ،(2006 األعسر، )صفاء ترجمة من 
 المقياسين بين بيرسون  ارتباط معامل وبلغ (،60 = )ن المتزوجين من عينة على
 كمؤشر للمقياس الداخلي االتساق تقييم وتم، 0.01 عند دال ارتب  وهو (0.58)

 يلي: كما المرحلة هذه نتائ  وكانت أيضا، البناء لصدق
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  الكلية بالدرجة البند ارتباط طريق عن الداخلي االتساق (5) جدو 
 (60)ن= المتزوجين من عينةلدى  البنا  لصدق كمؤشر

 الكلية بالدرجة االرتباط البند الكلية بالدرجة االرتباط البند
1 0.73** 8 0.40** 
2 0.64** 9 0.46** 
3 0.62** 10 0.67** 
4 0.61** 11 0.76** 
5 0.49** 12 0.56** 
6 0.45** 13 0.44** 
7 0.41** 14 0.67** 
 0.01 عند دالة **

 عنبد اإحصبائي   ودالبة مرتفعبة االرتباطبات جميع أنَ  السابق الجدول من ويتض 
 للمقياس. الداخلي االتساق صدق يعكس امَ  0.01 داللة مستوى 

 بشبكل  كلبي للمقيباس كرونبباخ-ألفبا  ببات معامبل تقيبيم تبم بالثببات يتعلبق وفيمبا
 حببين فببي األزواج عينببة لببدى 0.79 النصببفية التجزئببة  بببات وبلببغ ،0.83 قيمتبب  وبلغببت
 اَمبب الزوجببات، عينببة لببدى 0.80 النصببفية التجزئببة  بببات وبلببغ ،0.82 كرونببباخ ألفببا بلببغ
 جيدة. قياسية بخصائ  يتسم المقياس أنَ  على يدل
 للضغوط: مواجهة كأسلوب الفكاهة مقياس ثالثا:

 فتحبببي، )النابغبببة أعبببده البببذي الفكببباهي الحبببس مقيببباس مبببن فرعبببي مقيببباس وهبببو
 للضبغوط مواجهبة كأسبلوب الفكاهة استخدام تعكس ابند   (16) من مكون  وهو (2002
 ذلبك أفعبل (2) ذلبك، أفعبل ال (1) هبي ببدائل لثال بة وفقبا بنبد كبل عن ويجاب اليومية،
 كرونباخ- لفاأ  بات معامل بلغإذ   بات  من ققالتح تم وقد ا.كثير   ذلك أفعل (3) أحيانا
ببببب، (156 )ن= الراشبببببدين مبببببن عينبببببة علبببببى (0.70) النصبببببفية والتجزئبببببة (0.81)  يوه 

 هذا وفي (.2002 فتحي، )النابغة اعاملي   صدق  من التحقق تم كما مرتفعة، معامالت
 البذات لتعزيبز والفكاهبة اآلخبرين مبع الفكاهبة أسبلوب مبع اإيجابي ب المقيباس ارتبب  البحث
 (2 جدول. )راجع
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  ببات وبلبغ المتبزوجين مبن عينبة على المقياس  بات من بالتحقق الباحث وقام
 وألفا (،30)ن= األزواج عينة لدى 0.73 النصفية التجزئة وبلغت 0.75 كرونباخ-ألفا

 أن يعكس امَ ، (30)ن= الزوجات عينة لدى 0.75 النصفية والتجزئة ،0.74 كرونباخ
  جيدة. قياسية بخصائ  يتسم المقياس
 الزواجي: التوافق مقياس رابعا

 ويتكون  ( 1999فرج، عبدهللا، ) هللا عبد حسن ومحمد فرج شوقي طريف أعده
 عن  ويجاب للزوجات، واآلخر لألزواج إحداهما نموذجين على مصاغة بندا (44) من
 (5) كبيرة، (4) متوسطة، (3) قليلة، (2) صحيحة، غير (1) هي: خمسة لبدائل افق  وَ 
 أمثلة ومن عكسية المقياس عبارات أغلب أنَ  االعتبار في الوضع مع ا،جد   كبيرة
 لخإ للجيران... أسراركما يفشي بالضرب، عليك يعتدي المنزل، بترك يهددك بنوده:
 القوسين بين األرقام أن مراعاة مع عبارات  وأرقام للمقياس الفرعية المقاييس يلي وفيما
 :عكسية لبنود

 التوافق لمقياس الفرعية المقاييس بنود أرقام (6) جدو 
 البنود عدد الفرعي المقياس بنود أرقام الفرعي المقياس

 4 39-34-15-(13)  الوجداني المشاركة عن التعبير -1
 4 37 – (28) – (23) -(12) والقيمي الفكري  التجانس -2
 3 42-36 -(18) العادات في التشابه -3
 3 (40) -(35) -22 الجنسية العالقات -4
 4 (14)– (10) -(7) -(5) ي األسر  السالم -5
 3  (20) -(11) -(4) المتبادلة الثقة -6
 4 (43)– (38) -(9) -(6) المالية األمور -7
 3 (44) -(8) -(2) األبنا  تربية أساليب -8
 4 (31) -(30) -(16) -(1) العالقة استمرار على الحرص -9
 5 (27) -(26) – (25) – (24) -(21) اآلخر الطرف صورة -10
 4 41 -29 -(17) -(3) اآلخر الطرف م  العالقات -11
 3 33 -32 -(19) العالقة عن الرضا -12
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 التوافق لمقياس الكلية بالدرجة الفرعية المقاييس ارتباط طريق عن الداخلي االتساق (7) جدو 
 (60)ن= والزوجات األزواج من عينة لدى الزواجي

 الفرعي المقياس

 االرتباط
 عينة لدى
 )ن األزواج
=30) 

 لدى االرتباط
 عينة
 الزوجات

 (30= )ن 
 الفرعي المقياس

 لدى االرتباط
 األزواج عينة

 (30= )ن 

 االرتباط
 عينة لدى

 الزوجات
 (30= )ن 

 المشاركة عن التعبير
 الوجداني

 **0.70 **0.78 المالية األمور **0.70 **0.72
 الفكري  التجانس
 تربية أساليب **0.77 **0.73 والقيمي

 **0.62 **0.68 األبنا 

 على الحرص **0.56 **0.50 العادات في التشابه
 **0.69 **0.60 العالقة استمرار

 الطرف صورة **0.58 **0.56 الجنسية العالقات
 اآلخر

0.68** 0.64** 

 م  العالقات **0.73 **0.78 ي األسر  السالم
 **0.63 **0.70 اآلخر الطرف

 عن الرضا **0.74 **0.70 المتبادلة الثقة
 **0.62 **0.65 العالقة

 0.01 عند دالة **

 
 اإيجابي   مرتبطة كانت الفرعية المقاييس جميع أنَ  السابق الجدول من ويتض 

 يعكس امَ ، والزوجات األزواج عينةلدى  للمقياس الكلية بالدرجة إحصائيا دال وبشكل
 حساب تم البحث هذا في المقياس  بات من وللتحقق، المقياس لمكونات داخليا اتساقا
 كالتالي: نتائج  وكانت كرونباخ-ألفا  بات معامل
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  الزواجي التوافق لمقياس الفرعية للمقاييس كرونباخ-ألفا ثبات معامالت (8) جدو 
 (60)ن= والزوجات األزواج من عينة لدى

 الفرعي المقياس

 ألفا ثبات
 كرونباخ
 عينة لدى
 )ن األزواج
=30) 

 ألفا ثبات
 كرونباخ
 عينة لدى

 الزوجات

 (30= )ن

 الفرعي المقياس

 ألفا ثبات
 كرونباخ
 عينة لدى

 األزواج
 (30= )ن

 ألفا ثبات
 كرونباخ
 عينة لدى

 الزوجات

 (30= )ن
 عععععععععن التعبيععععععععر -1

 الوجداني المشاركة
 0.66 0.70 المالية األمور -7 0.65 0.62

 الفكععري  التجعانس -2
 0.78 0.83 والقيمي

 تربيعععععة سعععععاليبأ -8
 0.65 0.65 األبنا 

 فععععععععي التشععععععععابه -3
 العادات

0.65 0.64 
 علعععععى الحعععععرص -9

 0.70 0.67 العالقة استمرار

 العالقعععععععععععععععععععععععععات -4
 الطععرف صععورة -10 0.68 0.60 الجنسية

 اآلخر
0.65 0.68 

 معععع  العالقععععات -11 0.76 0.78 ي األسر  السالم -5
 0.70 0.72 اآلخر الطرف

 ععععععععن الرضعععععععا -12 0.72 0.75 المتبادلة الثقة -6
 0.68 0.71 العالقة

 التوافععععععععععق مقيععععععععععاس
  0.77 0.75 بشكٍل كلي الزواجي

 ،0.60 بببين تراوحببت جميعهببا الثبببات معببامالت أنَ  السببابق الجببدول مببن ويتضبب 
 قياسببية بخصببائ  المقيبباس اتسببام وتعكببس مقبولببة  بببات معببامالت يعكببس اَمبب ،0.83
 جيدة.
 التطبيق: إجرا ات
 جانببب مببن الفرديببة المقابلببة خببالل مببن فببردي بشببكل الدراسببة مقبباييس تطبيببق تببم
 بعببض مببن جزئيببة وبمسبباعدة ا،زواجي بب المسببتقرين والزوجببات األزواج عينببة مببع الباحببث
 والزوجبات بباألزواج الخاصبة االسبتمارات من عدد تطبيق في العليا بالدراسات الباحثين
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 مببن المقباييس تطبيبق فببتم زواجيبا المسبتقرين غيبر األزواج عينببة اأَمب، زواجيبا المسبتقرين
 الشخصببية األحببوال قضببايا مببع يتعامببل الببذي بالمنيببا المحببامين أحببد مببع التعبباون  خببالل
 األسرة بمحكمة تعمل التي اتالنفسي األخصائيات وإحدى والزوجات، باألزواج الخاصة
 بالمنيا.
 اإلحصائي: التحليل أساليب

 برنبببام  باسبببتخدام اإحصبببائي   البيانبببات تحليبببل تبببم البحبببث فبببرو  مبببن للتحقبببق
SPSS.18، البحث بيانات طبيعة مع تتناسب التي اإلحصائية باألساليب االستعانة وتم 
 وهي:، وأهداف 
 البحث. متغيرات بين للعالقة البسي  بيرسون  ارتباط معامل -1

 الخطي. االنحدار تحليل -2

 مستقلتين. عينتين متوسطات بين الفروق  لداللة )ت( اختبار -3
 وتفسيرها: البحث نتائج

 والتفبرط  االلتبواء وقبيم المعياريبة، واالنحرافبات المتوسبطات، بتقييم الباحث قام
 البحبببث عينبببة درجبببات توزيبببع اعتداليبببة مبببن للتحقبببق الحبببالي البحبببث بمتغيبببرات الخاصبببة
 التالي: الجدول في ذلك ويتض  من ، المأخوذة الطبيعي للمجتمع وانتمائها الحالي

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 (87-9، ص ص 2019يناير  1ع ،29 )مج نفسية دراسات

-57- 
 

 (290)ن= الكلية للعينة البحث لمتغيرات الوصفي اإلحصا  (9) جدو 

 البحث متغيرات مختل، على األفراد درجات أنَ  السابق الجدول من ويتض 
ا موزعة  ما الصفر من يقترب اتوزيع   االلتواء معامالت معظم وزعتإذ  اعتدالي ا، توزيع 
 للمجتمع العينة تمثيلي يعن امَ  ( 2.5)± عن التفرط  معامالت تزد ولم (،1)± بين

 الطبيعي. االعتدالي التوزيع تتبع وأنها من ، المأخوذة
 البحث: لنتائج عرض يلي وفيما
 وتفسيرها: بالعالقات الخاصة النتائج :أواًل 

 عببن والتعبيببر الفكاهببة أسبباليب بببين إحصببائيا دالببة ارتباطببات وجببود مببن للتحقببق
 ناحيبة مبن المختلفبة بأبعاده الزواجي والتوافق ناحية من الزواجية العالقات في االمتنان

 أقل المتغيرات
 قيمة

 أعلى
 التفرطح االلتوا  ع م قيمة

 0.71- 0.63 11.21 36.8 60 20 السن
 0.98- 0.05 3.75 13.96 20 4 ةالوجداني المشاركة عن التعبير
 0.91- 23.- 3.63 13.50 20 4 والقيمي الفكري  التجانس
 0.47- 0.05 2.37 10.14 15 3 العادات في التشابه
 0.83- 0.13- 3.16 10.10 15 3 الجنسية العالقات
 0.26- 0.96- 4.96 15.26 20 4 ي األسر  السالم
 0.11- 1.09- 3.95 11.69 15 3 المتبادلة الثقة
 0.65- 0.57- 4.29 14.47 20 4 المالية األمور
 0.68- 046.- 3.17 10.58 15 3 األبنا  تربية أساليب
 0.85- 0.23- 3.55 14.31 20 6 العالقة استمرار على الحرص
 0.32- 0.02- 4.05 16.95 25 5 اآلخر الطرف صورة
 0.58- 0.31- 3.54 14.84 20 4 اآلخر الطرف م  العالقات
 056.- 0.43- 2.87 11.32 15 3 العالقة عن الرضا
 0.84- 0.10- 31.25 157.17 212 89 بشكٍل كلي الزواجي التوافق
 0.29- 0.18 6.44 30.73 48 15 اآلخرين م  الفكاهة
 0.26- 0.30- 8.36 32.19 55 10 الذات لتعزيز الفكاهة
 0.02 0.29 6.07 27.13 44 14 العدوانية الفكاهة
 0.20- 0.21 6.45 28.12 51 14 الذات شأن من للتقليل الفكاهة
 1.06 0.09 5.61 32.38 58 20 للضغوط مواجهة كأسلوب الفكاهة
 0.23- 0.46- 14.50 70.41 95 26 االمتنان عن التعبير
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 كالتالي: نتائج  وكانت البسي  بيرسون  ارتباط معامل بتقدير الباحث قام أخرى 
 في االمتنان عن والتعبير الفكاهة، أساليب بين للعالقة بيرسون  ارتباط معامالت (10) جدو 

 ى أخر  ناحية من بأبعاده الزواجي والتوافق ناحية من الزواجية العالقات
 (240 )ن= زواجًيا المستقرين عينة لدى

 المتغيرات
 الفكاهة
 م 
 اآلخرين

 الفكاهة
 لتعزيز
 الذات

 الفكاهة
 العدوانية

 للتقليل الفكاهة
 الذات شأن من

 الفكاهة
 كأسلوب
 مواجهة

 عن التعبير
 االمتنان

 المشاركة عن التعبير
 الوجدانية

0.13* 0.05 -0.18** - 0.16 ** 0.13 0.15 * 

 ** 0.17 0.12 0.07- 0.11 - 0.06 0.10 والقيمي الفكري  التجانس
 0.08 0.10 0.06- 0.12 - 0.08 **0.25 العادات في التشابه
 0.08 ** 0.22 ** 0.16 - 0.12 - 0.04 0.10 الجنسية العالقات

 - 0.01 **0.26 ي األسر  السالم
0.18** - .020 ** 0.23 ** 0.31 ** 

 - 0.01 **0.20 المتبادلة الثقة
0.16** - 0.11 0.12 0.32 ** 

 **0.21 0.09 0.11 - 0.08 - 0.05 *0.15 المالية األمور
 ** 0.18 0.10 0.10 - 0.07 - 0.04 0.05 األبنا  تربية أساليب
 استمرار على الحرص

 *0.13 0.11 ** 0.22 - **0.19- 0.01 **0.17 العالقة
 0.09 0.12 0.08 - 0.07 - 0.10 *0.14 اآلخر الطرف صورة
 الطرف م  العالقات

 - 0.11 *0.16 اآلخر
0.22** - 0.23 ** 0.17 ** 0.17 ** 

 0.15 - 0.05 *0.15 العالقة عن الرضا
* - 0.15 * 0.17 ** 0.13* 

بشكٍل  الزواجي التوافق
 0.20 - 0.02 **0.16 كلي

** - 0.21 ** 0.18 ** 0.23** 

 0.05 داللة مستوى  عند دالة * 0.01 داللة مستوى  عند دالة **

 
 يلي: ما السابق الجدو  من ويتضح

 ناحيببة مببن الزواجببي التوافببق مكونببات أغلببب بببين دالببة إيجابيببة ارتباطببات وجببود
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 االمتنبان عبن والتعبير مواجهة، كأسلوب والفكاهة اآلخرين، مع الفكاهة تبادل من وكل
 لببم الببذي الجنسببية العالقببات مكببون  عببدا فيمببا، أخببرى  ناحيببة مببن الزوجيببة العالقببات فببي
 االمتنببان. عببن والتعبيببر اإليجابيببة الفكاهببة أسبباليب مببن بببأي اإحصببائي   دال بشببكل يبرتب 
 أسبباليب مببن بببأي األبنبباء تربيببة وأسبباليب والقيمببي، الفكببري  التجببانس مببن كببل يببرتب  ولببم

 التشباب  مبن كل وارتب ، االمتنان عن التعبير مع إيجابي ا ارتبطا بينما اإليجابية الفكاهة
 يرتبطبا ولبم، اآلخبرين مبع الفكاهبة تببادل مبع اإيجابي ب اآلخبر الطرف صورة العادات، في
 Geram (2016) جيبرام دراسبة مبع النتيجبة هبذه وتتفبق، االمتنان عن التعبير مع إيجابي ا
 فبببي المتمثلبببة الفكاهبببة أسببباليب بعبببض ببببين دالبببة إيجابيبببة عالقبببة وجبببود إلبببى توصبببلتإذ 

  الزواجي. والتوافق ناحية من الفكاهة اآلخرين ومشاركة الذات لتعزيز الفكاهة
 Puente-Díaz& Meixueiro (2016) ميكسبيورو دايبز، بوينت دراسة تتفق كما

لببدى  الحيبباة عببن بالرضببا اإيجابي بب ارتببب  االمتنببان أن أظهببرتإذ  البحببث هببذا نتببائ  مببع
 أسبببهم كمبببا بالمبببال، المتعلبببق الرضبببا درجبببة فبببي اإلحصبببائي البببتحكم حالبببة فبببي الراشبببدين
 دراسببات وأشببارت ومسبباعدتهم. اآلخببرين لمسبباعدة الممنوحببة باألهميببة إيجابيببا االمتنببان
 مبن وجودهبا وُيزيبد األزواج ببين الجاذبيبة تحقيق في مهم عنصر الفكاهة أنَ إلى  أخرى 
 (Bressler& Balshine, 2007; Lippa, 2006). بينهما رومانسية عالقة بناء في الرغبة

 بببببين التماسببببك تعزيببببز علببببى القببببدرة لببببديهم الببببزوجين مببببن كببببال أنَ  يتضبببب  كمببببا
 الحبس اسبتخدام علبى القبدرة ولبديهم اآلخبرين، مبع الحميمبة العالقبات وتقوية األشخا 
 دراسبة مبع يتفبق وهبذا، الضباغطة المواقب، مبع مواجهة كأسلوب الدعابة ورو  الفكاهي
 وببببباري  لومببببدين ودراسببببة، Hall (2017) وهببببال ،Safari (2016) سببببافاري  مببببن كببببل

Lumden& Barry (2000) الحيباة ضبغوط مواجهبة فبي الفكاهبة أهميبة إلبى تشبير التبي 
 .لألفراد النفسي التوافق وتحقيق

بببا السبببابق الجبببدول مبببن يتضببب  كمبببا  أسبببلوبي ببببين سبببلبية ارتباطبببات وجبببود أيض 



  ساليب الفكاهة والتعبير عن االمتنان كمنبئات بالتوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجينأ
 

-60- 

 التوافبق مكونبات وبعبض ناحيبة، مبن البذات شبأن مبن للتقليبل والفكاهة العدوانية الفكاهة
 العببادات فببي والتشبباب  الفكببري، التجببانس مببن كببل عببدا فيمبباى أخببر  ناحيببة مببن الزواجببي
 المتبادلبة الثقبة وارتبطبت، اآلخبر الطرف وصورة األبناء تربية وأساليب المالية، واألمور
 بأسلوب سلبيا الجنسية العالقات مكون  ارتب  كما العدوانية، الفكاهة بأسلوب اسلبي   فق 
 الذات. شأن من للتقليل الفكاهة

إذ   Caird& Martin (2014) ومبببارتن كبببارد دراسبببة مبببع النتيجبببة هبببذه وتتفبببق
 المسبببتويين كبببال علبببى اإليجابيبببة الفكاهبببة أسببباليب اسبببتخدام ارتبببباط إلبببى النتبببائ  أشبببارت
 والفكاهبة العدوانيبة الفكاهبة أسباليبت ارتبطب بينمبا العالقبة، عبن بالرضبا إيجابي با ارتباط ا
 الزوجية. العالقة عن بالرضا اسلبي   الذات شأن من للتقليل

 الفكاهة أسلوب بين دالة ارتباطات وجود عدم اأيض   السابق الجدول من يتض 
 سبافاري  دراسبة مبع النتبائ  هبذه وتختلب، الزواجبي، التوافق مكونات وكل، الذات لتعزيز
(Safari (2016  َومشبباركة الببذات، لتعزيبز الفكاهببة ببين عالقببة وجبود إلببى توصبلتي تببال 

 أخرى. ناحية من الزواجي والرضا ناحية من اآلخرين مع الفكاهة
 ,Saroglou, Lacour وديميور والكور ساروجولو دراسة مع اأيض   تختل، كما

Demeure (2010)  الذات لتعزيز )الفكاهة البّناءة الفكاهة أنَ  إلى نتائجها أشارتإذ 
 والتوافق العالقة عن الرضا بزيادة ارتبطت الرجال بين خاصة اآلخرين( مع الفكاهةو 

 بين سيما ال الذات، شأن من تقلل التي الفكاهة وتنبأت، المتزوجينلدى  عموما
 سيما وال العدوانية، الفكاهة استخدام أنَ  وتبين المطلقات،لدى  الزوجي بالرضا النساء،
 المطلقين. بين العالقات جودة بانخفا  وارتبطت بالطالق تنب  الرجال، قبل من
 التوافق في االمتنان عن والتعبير الفكاهة أساليب بإسهام الخاصة النتائج ثانيا:
 :الزواجي

 عن والتعبير الفكاهة ألساليب التنبئية والقدرة الفعلي اإلسهام من وللتحقق
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 الباحث قام تابع كمتغير الزواجي بالتوافق مستقلة( )كمتغيرات حدة على كل االمتنان
 اإليجابي االرتباط ذات الفكاهة أساليب بإدخال الخطي االنحدار معامل بتقدير
 في ذلك ويتض  تابع، كمتغير الزواجي للتوافق الكلية الدرجة مع مستقلة كمتغيرات
 التالي: الجدول

 كمتغيرات االمتنان عن والتعبير الفكاهة ألساليب الخطي االنحدار تحليل نتائج (11) جدو 
 (240)ن= المتزوجين من عينةلدى  تاب  كمتغير بالتوافق التنبؤ في مستقلة

 المتغيرات
 المستقلة
 ذات
 اإلسهام

 المتغير
 التاب 

 قيمة
 الثاب 

 بيتا
 قيمة
 )ت(

 مستوى 
 داللة
 ت

 قيمة
 )ف(

 مستوى 
 داللة
 ف

 االرتباط
 المتعدد

 مرب 
 االرتباط
 المتعدد

 حجم
 اإلسهام
 في
 مرب 
 االرتباط
 المتعدد

 م  الفكاهة
 اآلخرين

 التوافق
 الزواجي

14
6.
37

 

0.
62

 2.
54

 0.
01

 6.
02

 0.
01

 0.
16

 0.
03

 

0.02  

 الفكاهة
 كأسلوب
 مواجهة
 للضغوط

14
7.
12

 

0.
27

 2.
67

 0.
01

 7.
15

 0.
01

 0.
17

 0.
03

 

0.02 

 االمتنان
 في
 العالقات
 الزواجية

13
5.
16

 

0.
43

 3.
77

 0.
00
1

 14
.2
4

 0.
00
1

 0.
24

 0.
06

 

0.05 

 اإحصائي   دالة ولكنها ضئيلة إسهامات هناك أنَ  السابق الجدول من ويتض 
 المتعدد االرتباط معامل بلغإذ  الزواجي بالتوافق التنبؤ في الفكاهة أساليب لبعض
 وهو، (%2) 0.02 الحقيقي اإلسهام حجم وبلغ ،0.16 اآلخرين مع الفكاهة لتبادل



  ساليب الفكاهة والتعبير عن االمتنان كمنبئات بالتوافق الزواجي لدى عينة من المتزوجينأ
 

-62- 

 درجة تباين في مستقل كمتغير اآلخرين مع الفكاهة لتبادل الحقيقي اإلسهام يمثل
 كأسلوب للفكاهة المتعدد االرتباط معامل بلغ كما بنسبة. تابع كمتغير الزواجي التوافق
 اإلسهام يمثل وهو 0.02 الحقيقي اإلسهام حجم وبلغ ،0.16 للضغوط مواجهة
 التوافق درجة تباين في مستقل كمتغير للضغوط مواجهة كأسلوب للفكاهة الحقيقي
 اإحصائي   داال   اإسهام   وجد حين يف   .%2 بنسبة أسهم حيث تابع كمتغير الزواجي
 وبلغ ،0.24 المتعدد االرتباط معامل بلغ الزواجية العالقة في االمتنان عن للتعبير
 في االمتنان عن للتعبير الحقيقي اإلسهام يمثل وهو 0.05 الحقيقي اإلسهام حجم
 بنسبة تابع كمتغير الزواجي التوافق درجة تباين في مستقل كمتغير الزواجية العالقة
 للتوافق الكلية بالدرجة اإليجابي االرتباط ذات الثال ة المتغيرات أنَ  معناه وهذا، 5%

 الزواجي. التوافق لدرجة الكلي التباين نم   %9 بنسبة معا مجتمعة أسهمت

 ،الزواجي للتوافق الكلي التباين من المتبقية النسبة يف  ى أخر  عوامل تسهم وقد
 ,Campbell, Martin وورد ومارتن كامبل من كل إلي  توصل ما مع النتائ  هذه وتتفق

and Ward (2008) الفكاهة استخدموا الذين األفراد أنَ  عن كشفت التي دراستهم في 
 أكثر كانوا سويا المرغوب والمزا  النكات وتبادلوا مفيد اجتماعي بشكل همئشركا مع
 الفكاهة استخدموا الذين أولئك عن الحياة عن والرضا الزوجية الخالفات لحل ميال

 ونورمان كان من كل أجراها التي الدراسة نتائ  مع اأيض   تتفق كما العدوانية.
 الدور عن Cann, Norman, Welbourne& Calhoun (2008) وكالهون  وولبورني
 العالقة وتقارب الصراعات حل في إسهامها ومدى اإليجابية الفكاهة ألساليب اإليجابي
  الزوجين. بين

 وديميور كور، وال ساروجلو، من كل دراسة نتائ  مع البحث هذا نتيجة وتتفق
Saroglou, Lacour, Demeure (2010) الفكاهة البّناءة الفكاهة أنَ  إلى توصلت التي( 

 عن الرضا بزيادة ارتبطت الرجال بين خاصة اآلخرين( مع والفكاهة الذات لتعزيز
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 االستخدام في الشريكين تشاب  لوحظ فقد المتزوجين،لدى  عموما والتوافق العالقة
 من كل في االجتماعية( المعايير )تجاوز الذاتية للفكاهة المنخفض أو المرتفع
لدى  العالقة قوة على إيجابي أ ر ل  اإليجابية الفكاهة استخدام وأنَ  المطلقين، الزوجين
 .المتزوجين
 توصبلت التبي Hall (2017) هبل دراسبة نتبائ  مبع البحبث هبذا نتبائ  تتفبق كمبا

 الرضا ومع للعالقة االرتيا  مع إيجابي بشكل اإليجابية الفكاهة أنواع جميع ارتباط إلى
 التبي Safari (2016) سبافاري  دراسبة نتبائ  مبع أيضبا وتتفبق، االجتماعيبة العالقات عن

 اآلخبرين الفكاهبة مشباركة الذات، لتعزيز الفكاهة بين إيجابية عالقة وجود إلى توصلت
 أخرى. ناحية من الزواجي والرضا ناحية من

 فتتفببق الزواجيببة العالقببات يف بب االمتنببان عببن التعبيببر إسببهام بمببدى يتعلببق وفيمببا
 وفينكينببببور كوباكببببا دراسببببة ومنهببببا، السببببابقة الدراسببببات بعببببض مببببع البحببببث هببببذا نتيجببببة

 التببي Kubacka, Finkenauer, Rusbult, Keijsers (2011) وكيجيسببير وروبسببولت
 علبببى المحافظبببة سبببلوكيات مبببن تنببببع الشبببريك تجببباه االمتنبببان مشببباعر أنَ  عبببن أسبببفرت
 االسبتجابة مفهبوم تخلبق السبلوكيات هبذه أنَ  إلبى اجزئي ب ذلبك ويعود الشريك، مع العالقة

 فببي المشبباركة علببى الشببركاء يحفببز االمتنببان فببإنَ  المقابببل، وفببي، الشببخ  الحتياجببات
 بينهم. العالقات صيانة
 مبع Duncan, Futris, Bryant (2018) وبراينبت وفبوترز دونكبان دراسبة تتفبقو 
 عببببن للتعبيببببر شببببركائهم إدراك تصببببورات أنَ  إلببببى النتببببائ  أشببببارتإذ  البحببببث هببببذا نتببببائ 
 أعببرا  بببين السببلبي االرتببباط ضببد وقايببة عامببل بمثابببة نحببوهم الفهببم وإظهببار االمتنببان
بنو ، الزوجيبة الحياة ونوعية االكتئاب  العباطفي للتعبيبر اإليجابيبة التصبورات تكبون   َبمَ  م 
 لألحسببن الزوجيببة العالقببة وييسببر يسببهل مببورد بمثابببة االمتنببان عببن والتعبيببر اإليجببابي
 االكتئاب. أعرا  من األفراد يعاني عندما
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 البحث نتيجة Sapmaz, et al (2016) نيوآخر  سامباز دراسة نتيجة وتدعم
 تحليل لنتائ  ووفقا إيجابي، بشكل ترتبطان والسعادة االمتنان أنَ  إلى تشيرإذ  الحالي
 لالمتنان الفرعية لألبعاد التنبئية القيمة لتحديد إجراؤه تم الذي الهرمي االنحدار
 بالشعور األول المنب  هو االمتنان أنَ  ظهر السعادة على والتسام  والتواضع
 بالسعادة.

 وماسببيل وجببابلي ألجببو دراسببة نتببائ  إليبب  أشببارت مببا الفببر  هببذا نتيجببة ويببدعم
Algoe, Gable,& Maisel (2010) تيسببير يف بب إيجببابي دور لبب  االمتنببان أنَ  باعتبببار 

 اليوميببة، الحيبباة عببن الرضببا مسببتويات مببن ويزيببد الشببريكين، بببين الرومانسببية العالقببات
 توجيب  حبال الزوجات يقدم  عما وكثيرة مختلطة عاطفية استجابات يبدون  األزواج وأن
 الزوجات. جانب من لهم االمتنان عن التعبير

 التنبئيببة القببدرة ذات المسببتقلة للمتغيببرات الفريببد اإلسببهام حجببم أنَ  الباحععث ى ويععر 
 مواجهبببة كأسبببلوب والفكاهبببة اآلخبببرين، مبببع الفكاهبببة فبببي تمثلبببت التبببي الزواجبببي ببببالتوافق
 مقبببوال يعببد %5 ،%2 بببين مببا بلببغ الببذي الزواجيببة العالقببات فببي واالمتنببان للضببغوط،
 كالتببببدين، دراسببببتها تمببببتى أخببببر  لمتغيببببرات كثيببببرة إسببببهامات ظببببل فببببي إحصببببائية كقيمببببة

 فببي الوضببع عَمبب، لببخإ ...األسببرة دخببل ومسببتوى  والحالببة الوجببداني والببذكاء والتعبباط،،
 تبيالَ  الحاليبة، الفتبرة فبي المجتمبع يعايشبها التبي الصبعبة االقتصبادية الظروف االعتبار
 وجهبة مبن-بكثيبر أهبم اليوميبة الحيباة متطلببات إشبباع وتحقيبق الماديبة الظروف جعلت
 والفكاهة. الضحك من-مقابلتهم تمت التي والزوجات األزواج من كثير نظر
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 من كل في زواجيا المستقرين وغير المستقرين بين بالفروق  الخاصة النتائج ا:ثالثً 
 االمتنان. عن والتعبير الفكاهة أساليب

 عينة بيانات مل، عشوائي بشكل وزوجة ازوج   (50)ن= الباحث اختارإذ 
 وص، عند خصائصهم تحديد تم التي البحث هذا عليها أجرى  التي زواجيا المستقرين
 لمحكمة لجأوا الذين ازواجي   المستقرين غير من أخرى  بعينة مقارنتهم وتمت العينة،
  وزوجة. زوجا (50 )ن= الزوجية خالفاتهم لحل األسرة

 كالتالي: المجموعتين متوسطات بين للفروق  )ت( اختبار نتائ  وكانت
 وغير المستقرين متوسطات بين للفروق  "ت" اختبار نتائج (12) جدو 

 البحث متغيرات في زواجيا المستقرين
 
 المتغيرات

 زواجيا المستقرين غير

 (50 ن= )
 زواجيا المستقرين
 (50= ن )

 قيمة

 " ت "
 (98 = )د.ح

 مستوى 
 ع م ع م الداللة

 0.01 2.61 4.95 29.96 5.23 27.30 اآلخرين م  الفكاهة
 دالة غير 1.30 7.59 31.90 7.75 29.90 الذات لتعزيز الفكاهة
 عععععع 1.17 6.24 27.88 5.14 29.22 العدوانية الفكاهة
 عععععع 1.74 6.02 28.72 5.79 30.78 الذات شأن من للتقليل الفكاهة
 0.001 10.64 21.97 63.86 5.35 29.50 مواجهة كأسلوب الفكاهة
 العالقات في االمتنان عن التعبير
 الزواجية

64.62 14.92 71.22 14.82 2.21 0.05 

 وغيببر المسببتقرين بببين اإحصببائي   دالببة فببروق  وجببود السببابق الجببدول مببن ويتضبب 
 مواجهبة كأسبلوب الفكاهبة اآلخبرين، مبع الفكاهبة تببادل مبن كبل في زواجيا المستقرين
 بينمهببا فببروق  توجببد لببم حببين فببي ا،زواجي بب المسببتقرين اتجبباه فببي االمتنببان عببن والتعبيببر
  الذات. شان من للتقليل والفكاهة العدوانية والفكاهة الذات لتعزيز الفكاهة من كل في

 وال سباروجلو، مبن كبل دراسبة نتبائ  إليب  أشبارت مبا مبع الحالية النتيجة وتتسق
 بببالتوافق الفكاهببة ارتبطببتإذ  Saroglou, Lacour, Demeure (2010) وديميببور كببور،
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 باالسبببتقرار التنببببؤ فبببي الفكببباهي الحبببس سبببهمأَ إذ  والمتبببزوجين المطلقبببين مبببن عينبببةلبببدى 
 عنبدما أن  إالَ  الضغوط لمواجهة كأسلوب للفكاهة زواجيا المستقرين واستخدام الزوجي،
 أن إالَ  ،التبببأقلم لتفبببادي كآليبببة الفكاهبببة هبببذه تسبببتخدم كببببرى  حيببباة بأحبببدا  األزواج يمبببر
 .امحدود   يكون  تأ يرها

 أسببباليب فبببي ازواجي ببب والمسبببتقرين المطلقبببين ببببين فبببروق  وجبببودإلبببى  أشبببارت كمببا
 الخبا  الفكباهي للحبس اإليجبابي اإلدراك وأنَ ، المتبزوجين اتجباه في اإليجابية الفكاهة
با ويببدو بينهمبا، المبودة وتحسبين زوجتب  برضبا اإيجابي ب اارتباط ب امرتبط ب كان بالزوج  أيض 
 والضبحك الفكاهبة إلبى -أخبرى  عوامبل ببين مبن- زواجهمبا نجبا  يعزون  المتزوجين أن
 .(DiDonato, Jakubiak, 2016) في  يتشاركون  التي
 االجتمباعي مسبتوى ال علبى الفكاهبة يسبتخدمون  ازواجي ب المسبتقرين أنَ  الباحثى وير 

ببببا ويسببببتخدمونها  عببببن للتعبيببببر قببببدرة ولببببديهم اليوميببببة الضببببغوط لمواجهببببة كأسببببلوب أيض 
ببب، االجتماعيبببة التفببباعالت مبببن يمكبببنهم مبببا، بعبببضتجببباه  بعضبببهم االمتنبببان  تحقيبببق نوم 
  لديهم. الزواجي التوافق مستوى  وتحسين الشخصية األهداف
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 مسععتوى  العمريععة، المرحلععة )النععوع، مععن لكععل وفقععا بععالفروق  الخاصععة النتععائج ا:رابًععع
 الزواجي: والتوافق االمتنان عن والتعبير الفكاهة أساليب من كل في التعليم(
 كععل فععي زواجيععا المسععتقرين والزوجععات األزواج درجععات متوسععطات بععين الفععروق  )ا(
 كالتالي: وكان  والتوافق االمتنان عن والتعبير الفكاهة أساليب من

 كل في والزوجات األزواج متوسطات بين للفروق  "ت" اختبار نتائج (12) جدو 
 الزواجي والتوافق االمتنان عن والتعبير الفكاهة أساليب من

 المتغيرات
 )ن الزوجات عينة (120 ن= ) األزواج عينة

=120) 
 قيمة

 " ت "
 = )د.ح
238) 

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م

 دالة غير 0.04 5.80 31.46 7.07 31.43 اآلخرين م  الفكاهة تباد 
 عععععع 0.32 8.76 32.49 8.06 32.85 الذات لتعزيز الفكاهة
 عععععع 1.02 6.32 26.29 6.01 27.10 العدوانية الفكاهة
 عععععع 0.52 6.50 27.35 6.44 27.76 الذات نأش من للتقليل الفكاهة
 عععععع 0.10 17.00 70.19 15.56 69.97 مواجهة كأسلوب الفكاهة
 العالقات في االمتنان عن التعبير
 الزواجية

 عععععع 0.02 15.07 71.59 13.24 71.64

 عععع 0.56 3.66 14.43 4.13 14.15 الوجدانية المشاركة عن التعبير

 عععععع 0.64 3.71 14.21 3.33 13.92 والقيمي الفكري  التجانس
 عععععع 0.70 2.50 10.37 2.26 10.15 العادات في التشابه
 عععععع 0.48 3.15 10.35 3.14 10.69 الجنسية العالقات
 ععععع 0.81 3.24 16.76 3.40 17.11 ي األسر  السالم
 عععععع 0.98 2.52 13.02 2.04 13.31 المتبادلة الثقة
 عععععع 0.71 3.40 15.55 3.25 15.87 المالية األمور
 عععععع 0.55 2.81 11.26 2.57 11.47 األبنا  تربية أساليب
 عععععع 0.41 3.25 15.24 3.06 15.07 العالقة استمرار على الحرص
 عععععع 0.69 3.66 17.16 4.19 17.55 اآلخر الطرف صورة
 عععععع 0.10 3.25 15.68 3.12 15.64 اآلخر الطرف م  العالقات
 عععععع 1.52 2.81 11.79 3.19 11.20 العالقة عن الرضا

 عععععع 0.07 25.96 165.90 25.49 166.15 بشكٍل كلي الزواجي التوافق
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 األزواج بين اإحصائي   دالة فروق  وجود عدم السابق الجدول من ويتض 
 لديهم والزوجات األزواج نم   كال   أنَ  على يدل وهذا، البحث متغيرات في والزوجات
 من القدر وهذا، انسبي   متقاربة بنسب االمتنان عن التعبير في وقدرة الفكاهة حس
 الشخصية األهداف تحقيق من ويمكنهم االجتماعية التفاعالت من يمكنهم الفكاهة
 بطريقة يتصرفون  نالذي بالفكاهة ن و الموسوم فاألشخا  ،الحياة نوعية وتحسين
 لم وكما اآلخرين، مع بفاعلية التواصل على تساعدهم شخصية ميزة يكتسبون  فكاهية
 بين تكن لم وأيضا الفكاهة، أساليب في والزوجات األزواج بين جوهرية اختالفات توجد
 التوافق مكونات في إحصائية دالة فروقا زواجيا المستقرين والزوجات األزواج
 الزواجي.

 Lin, Hsueh, Chen وتشن وهوي  لين دراسة مع البحث هذا نتيجة وتختل،

 الذات وتعزيز العدوانية الفكاهة استخدام يفضلون  الذكور أنَ  إلى توصلت التي (2016)
 وتختل، الذات. لتعزيز الفكاهة يفضلن الذين اإلنا  عن الفكاهة اآلخرين ومشاركة
ا  Chang Li, Hsueh, Chen وتشن وهوي  لي تشن  من كل دراسة نتائ  مع أيض 

 المكونات في تكمن التي الفكاهة في الجنسين بين فروق  وجود إلى تشير التي (2017)
  اإلنا . عند خاصة متبادل بشكل وتتفاعل او يق   اارتباط   ترتب  التي والعاطفية المعرفية

 يو من كل دراسة نتائ  مع البحث هذا نتيجة فتتفق باالمتنان يتعلق وفيما
 دالة فروق  توجد ال  أنَ  إلى أشارت التي You, Lee, Lee, Kim (2018) وكيم ولي

 تختل، بينما، الحياة عن والرضا االمتنان عن التعبير في الجنسين بين اإحصائي  
 وتن  لي تشان  من كل أجراها دراسة إلي  توصلت ما مع الحالية الدراسة نتيجة
 هناك أنَ  إلى تشير تيالَ  Chang, Li, Teng, Berki, Chen (2012) وتشن وبيركي
 اتعبير   أكثر اإلنا  كانإذ  االمتنان، عن التعبير في والزوجات األزواج بين ااختالف  
  الذكور. نم االمتنان عن

 عبد حسن محمد شوقي، طريف إلي  توصل ما مع البحث هذا نتيجة وتتفق
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، الزواجي التوافق في والزوجات األزواج بين فروق  وجود بعدم يتعلق فيما (1999( هللا
 (2008( خليفة محمد اللطي، عبد إلي  توصل ما مع الحالية النتيجة اختلفت حين في
 األزواج. اتجاه في الزواجي التوافق في والزوجات األزواج بين فروق  وجود من

 المختلفة االجتماعية التنشئة عمليات أنَ  من الرغم على  أنَ  الباحثى وير 
 النفسية  المتغيرات بعض في اختالفهم في سببا تكون  قد قديما اإلنا ، عن للذكور
 للرجل موازيا ااجتماعي   ادور   للمرأة  جعل ما والحضارية الثقافية المجتمع تغيرات مع  إنَ ف
 وربما البحث، هذا بمتغيرات يتعلق فيما بينهما الفروق  طمس في سببا ذلك يكون  قد
  النوع. دور من أهم دورا والتعليم والثقافية الشخصية االهتمامات تمثل
 الفكاهععة أسععاليب مععن كععل فععي زواجيععا المسععتقرين لععدى للتعلععيم وفقععا الفععروق  )ب( 

 كالتالي: وكان  الزواجي والتوافق االمتنان عن والتعبير
 العالي التعليم وذوي  المتوسط التعليم ذوي  متوسطات بين للفروق  "ت" اختبار نتائج (13) جدو 

 الزواجي والتوافق االمتنان عن والتعبير الفكاهة أساليب من كل في 
 
 المتغيرات

 المتوسط التعليم ذوي 
 (128 )ن=

  العالي التعليم ذوي 
 (112= )ن

 "ت" قيمة
 = )د.ح
238) 

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
 0.01 3.02 6.08 32.77 6.56 30.28 اآلخرين م  الفكاهة تباد 
 0.05 2.20 9.53 31.40 7.14 33.78 الذات لتعزيز الفكاهة
 دالة غير 1.50 6.41 26.06 5.92 27.25 العدوانية الفكاهة
 0.01 2.60 6.07 26.41 6.64 28.57 الذات شأن من للتقليل الفكاهة
 0.05 2.03 17.90 72.35 14.45 68.09 مواجهة كأسلوب الفكاهة
 العالقات في االمتنان عن التعبير
 0.001 3.48 14.50 74.94 13.22 68.70 الزواجية

 دالة غير 0.74 3.96 14.49 3.86 14.11 الوجدانية المشاركة عن التعبير
 0.01 2.44 3.30 14.66 3.64 13.55 والقيمي الفكري  التجانس
 دالة غير 1.75 2.34 10.55 2.39 10.01 العادات في التشابه
 دالة غير 1.47 3.26 10.83 3.02 10.24 الجنسية العالقات
 0.001 3.32 3.15 17.68 3.34 16.28 ي األسر  السالم
 دالة غير 1.40 2.30 13.39 2.28 12.97 المتبادلة الثقة
 0.05 2.32 3.57 16.25 3.03 15.25 المالية األمور
 دالة غير 0.74 2.61 11.51 2.76 11.25 األبنا  تربية أساليب
 0.001 3.22 3.11 15.84 3.08 14.55 العالقة استمرار على الحرص
 دالة غير 0.94 4.24 17.61 3.96 17.11 اآلخر الطرف صورة

 0.001 3.63 3.11 16.44 3.12 14.97 اآلخر الطرف م  العالقات
 دالة غير 1.74 2.94 11.85 3.05 11.17 العالقة عن الرضا

 0.05 2.94 25.13 171.16 25.39 161.53 بشكٍل كلي الزواجي التوافق
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 داللة مستوى  عند اإحصائي   دالة فروق  وجود السابق الجدول من ويتض 
 كانتإذ   العالي التعليمذوي و  المتوس  التعليم متوسطات بين (0.05 &0.01)

 والفكاهة الذات لتعزيز الفكاهة من: كل في متوسطا تعليما المتعلمين اتجاه في الفروق 
 من: كل في اعالي   تعليما المتعلمين اتجاه في كانت بينما الذات، شأن من للتقليل
 ،االمتنان عن والتعبير للضغوط، مواجهة كأسلوب والفكاهة اآلخرين مع الفكاهة
 واألمور ،ي األسر  السالم، والقيمي الفكري  التجانس) الزواجي التوافق مكونات وبعض
 الزواجي والتوافق (اآلخر الطرف م  العالقات العالقة، استمرار على الحرص ،المالية

  .بشكل  كلي
 تعليما المتعلمين اتجاه في الفروق  بكون  يتعلق فيما البحث هذا نتيجة وتتسق

إذ  (2002 ،فتحي) إلي  توصل ما مع للضغوط مواجهة كأسلوب الفكاهة في عاليا
 من كل إلي  توصل ما مع أيضا وتتفق ا،عالي   تعليما المتعلمين اتجاه في الفروق  كانت
 في الفروق  عن مدراسته في Scariot &Saroglou )2002( وسكاريوت ساروجلو
 أساليب في الجامعية المرحلة وطالب الثانوية المدارس طالب بين التعليم مستوى 
 مع الفكاهة مشاركة من كل في الجامعيين الطالب اتجاه في كانتإذ  الفكاهة
 بين بالفروق  المتعلقة البحث هذا نتيجة وتختل، الذات.. لتعزيز الفكاهة اآلخرين،
 الزواجي التوافق مكونات بعض في اعالي   تعليما والمتعلمين متوسطا تعليما المتعلمين
 دراسات إلى الباحث يتوصل لم حين في، (1986دسوقى،  ) إلي  توصلت ما مع
  التعليم. مستوى  لمتغير وفقا بالفروق  المتعلقة النتائ  باقي مع تختل، أو تدعم أخرى 

 اتجاه في التعليم مستوى  باختالف الزواجي التوافق اختالف أنَ  الباحثى وير 
 الحياة وبقاء األسرة على الحفا  في التعليم أهمية يعكس المرتفع التعليم مستوى  ذوي 
 في والتوافقي، األسر  السالم، والقيمي الفكري  التجانس حيث توافق حالة في الزوجية
 عمَ ى تتناف قد النتيجة هذه كانت وإن   العالقة  استمرار على والحر  ،المالية األمور
 وتتزايد أيضا المتعلمين وغير المتعلمين بين الطالب نسب توجدإذ  المعاش الواقع
 تكون  قد كثيرةى أخر  متغيرات لتتدخل التعليم مستوى  عن النظر بغض الطالق أسباب
 الفكرية االختالفات المادية، المتطلبات منها الزواجي التوافق عدم عن مسئولة
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 االجتماعي، التواصل وشبكات المخدرات انتشار الديني، الوازع وضع، والثقافية،
 لخ.إ األزواج...لدى  الجنسي بالضع، المتعلقة والمشكالت
 والتعبير الفكاهة أساليب من كل في زواجيا المستقرين لدى للعمر وفقا الفروق  )ج(
 كالتالي: وكان  الزواجي والتوافق االمتنان عن

 العمر فئة عاما، (60 :41) العمرة فئ متوسطات بين للفروق  "ت" اختبار نتائج (14) جدو 
 الزواجي والتوافق االمتنان عن والتعبير الفكاهة أساليب من كل في عاما (60 :41)

 
 المتغيرات

 :20 من العمرية المرحلة
 (162 )ن= عاما 40

 :41 العمرية المرحلة
 (78= )ن عاما 60

 "ت" قيمة
 = )د.ح
238) 

 مستوى 
 الداللة

 ع م ع م
 0.05 2.07 6.27 30.65 6.52 32.83 اآلخرين م  الفكاهة تباد 

 عععععع 1.25 7.53 33.65 8.79 32.19 الذات لتعزيز الفكاهة
 عععععع 1.37 6.47 27.48 6.01 26.32 العدوانية الفكاهة
 عععععع 0.30 6.58 27.38 6.42 27.65 الذات نأش من للتقليل الفكاهة
 0.05 2.09 16.21 66.93 16.12 71.59 مواجهة كأسلوب الفكاهة
 العالقععات فععي االمتنععان عععن التعبيععر
 دالة غير 1.50 15.04 72.56 11.96 69.74 الزواجية

 دالة غير 1.22 4.20 13.84 3.74 14.50 الوجدانية المشاركة عن التعبير

 عععععع 0.95 3.85 13.75 3.35 14.22 والقيمي الفكري  التجانس
 عععععع 0.27 2.51 10.20 2.32 10.29 العادات في التشابه
 عععععع 0.47 3.27 10.64 3.08 10.46 الجنسية العالقات
 ععععع 0.43 3.23 16.80 3.37 17.01 ي األسر  السالم
 0.05 1.98 2.26 13.90 2.32 12.16 المتبادلة الثقة
 عععععع 1.73 3.02 16.25 3.44 15.46 المالية األمور
 عععععع 1.66 2.34 11.79 2.83 11.17 األبنا  تربية أساليب
 0.05 1.99 3.13 15.89 3.17 14.03 العالقة استمرار على الحرص
 0.05 1.98 3.93 18.10 4.13 16.98 اآلخر الطرف صورة
 دالة غير 0.54 3.11 15.50 3.24 15.74 اآلخر الطرف م  العالقات
 عععععع 0.25 3.17 11.42 2.95 11.53 العالقة عن الرضا
 عععععع 0.41 27.71 167.01 24.70 165.55 بشكٍل كلي الزواجي التوافق

 متغيرات أغلب في اإحصائي   دالة فروق  وجود عدم السابق الجدول من ويتض 
 )تببببادل عبببدا فيمبببا العمريبببة، المرحلبببة فبببي والزوجبببات األزواج متوسبببطات ببببين البحبببث
 :20 مبن العمريبة المرحلبة اتجباه فبي مواجهة( كأسلوب الفكاهة اآلخرين، مع الفكاهة
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 مبن كبل فبي عامبا 60 :41 مبن العمريبة المرحلبة اتجباه في كانت حين في عاما 40
 كمكونبببات خبببر(اآل الطببرف صبببورة العالقببة، اسبببتمرار علبببى الحببر  المتبادلبببة، )الثقببة
  الزواجي. التوافق في فرعية

 مشباركة فبي العمريبة للمرحلبة وفقبا فبروق  بوجبود يتعلبق فيما النتيجة هذه وتتفق
 هير  دراسة مع العمرية للمرحلة وفقا مواجهة كأسلوب والفكاهة اآلخرين مع الفكاهة
(Herth (1997  َيتعلبق فيمبا النبوع ولبيس العمبر يف   ااختالف   هناك أنَ  إلى أشارت تيال 

 مع البحث هذا نتائ  أيضا وتتفق، الراشدين لدى للضغوط مواجهة كأسلوب بالفكاهة
 Falanga, De وسبباجوني كببارولي ودي فبباالنجي مببن كببل دراسببة إليبب  توصببلت مببا

Caroli, Sagone (2014)  َفبي للفكاهبة إحصبائية دالبة فبروق  وجبود إلبى أشبارت تبيال 
 مبن أكثبر الفكاهبة اسبتخدام إلبى يميلبون  سنا األصغر أنَ  ظهرتأَ إذ  ،العمرية المرحلة
  .اآلخرين مع والفكاهة الذات لتعزيز الفكاهة خاصة اسن   األكبر

 وفقبببا االمتنبببان عبببن التعبيبببر فبببي فبببروق  وجبببود عبببدم إلبببى البحبببث هبببذا وتوصبببل
 ling ليببن  مببن كببل دراسببة نتببائ  مببع تختلبب، النتيجببة هببذه أن إالَ  العمريببة للمرحلببة

 درجببة أنَ  إلبى أشببارت تبيالَ  Allemand, Hill (2014) وهيببل اليمانبد ودراسبة (2017)
 ميبببليَ إذ  ،الشبببيخوخة إلبببى المراهقبببة مبببن العمريبببة المرحلبببة بببباختالف تختلببب، االمتنبببان
 بببين التشبباب  يعبود وربمببا العمببر. فبي التقببدم مبع االنخفببا  إلببى االمتنبان عببن التعبيبر
 فبببي االمتنبببان عبببن التعبيبببر فبببي -الباحبببث لبببرأي فقببباوَ – عمبببرا واألكببببر عمبببرا األصبببغر
 بالعامببل وتشبببع  االمتنببان مفهببوم يعكسبب  مببا إلببى العربيببة الثقافببة فببي الزوجيببة العالقببة
 معهببم نتعامببل لمببن والتقببدير الشببكر تقببديم علببى يحببث ذياَلبب الببديني والجانببب الثقببافي
 ولببذا المختلفببة، العمريببة المراحببل وعبببر الببزمن عبببر ممتببد مفهببوم فهببو ولببذا ،ااجتماعي بب
 للعمر. وفقا عن  التعبير في الجوهرية الفروق  اختفت
 الزواجبي التوافبق مكونبات بعبض في العمرية للفئة وفقا فروق  وجود اتض  كما
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 وتختلب،، العالقة استمرار على الحر  المتبادلة، الثقة اآلخر، الطرف صورة وهي:
 مبببع البببزواج فبببي التقبببدم أنَ  حبببول (2008 خليفبببة،) إليببب  توصبببل مبببا مبببع النتيجبببة هبببذه
 بالتعباط، المتعلقبة الزواجبي التوافبق مكونبات في توافقا أكثر المتزوجين يجعل العمر

 فبي األقبل اتجباه فبي كانبت حبين فبي الماليبة الشبئون  فبي والتفاهم الوجدانية والمشاركة
 غمالبرَ  علىو  الجنسية. العالقة عن والرضا الوجداني التواصل من كل في الزواج فترة
 البحببث بببين عمببر ا واألصببغر عمببر ا األكبببرلببدى  ظهببرت التببي المكونببات اخببتالف مببن

 يتسبببقان أنهمبببا إالَ  المسبببتخدم المقيببباس نفبببس علبببى (2008 ،خليفبببة) ودراسبببة الحبببالي
 مببن التوافببق مكونببات اختلفببت لببو حتببى توافقببا أكثببر عمببرا األكبببر أنَ  فببي عببام بشببكل
 آخر. إلى بحث

 األكببر مبن للفكاهبة مبيال أكثبر عمبرا األصبغر أنَ  -للواقبع وفقبا– الباحثى وير 
 لبديهم وأن أقبل وأعبباء بضبغوط يتمتعبون  زالبوا مبا وأنهم، الحياة على إلقبالهم ربما عمرا
لببدى  يكببون  ممببا أكثببر اآلخببرين مببع أوقبباتهم شببغلإلببى  وميببل اجتماعيببة عالقببات شبببكة
 هبم عمبرا األكبر كانإذ  النفسي التوافق مكونات في ىحتَ  ذلك ظهر وربما سنا. األكبر
ببب، األكببببر الطبببرف وصبببورة المتبادلبببة والثقبببة العالقبببة اسبببتمرار علبببى حرصبببا األكثبببر  يوه 
 الزواجيبببة الحيببباة لبقببباء -الباحبببث نظبببر وجهبببة مبببن-معبببا مترابطبببة تعبببد  ال بببة مكونبببات
 نضب  مبن الكببار أغلبب بب  يتسبم مباإلبى  ذلبك يعبود وربما، الحياة شريك مع هاواستمرار 
 والثقبة الحيباة بشبريك والتمسك العالقة استمرارعلى  حرصا أكثر تجعلهم وحكمة ووعي
 عمرا. األصغر يفعل مما أكثر في 
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  ختامية: استنتاجات
 اإليجابية الفكاهة أساليب بعض أن نستنت  السابقة النتائ  استقراء نم  
 وكذلك ،الضغوط لمواجهة كأسلوب والفكاهة ،اآلخرين مع الفكاهة مشاركة في المتمثلة
 في اإحصائي   دالة محدودة بنسبة أسهمت  إيجابية كمتغيرات االمتنان عن التعبير
 البحث هذا في دراستها تم التي المتغيرات هذه أنَ  يعني وهذا، الزواجي بالتوافق التنبؤ
 من %5 إلى %2 من تتراو  بنسبة الزواجي التوافق لتباين الكلية للدرجة أضافت
 في تمثلت سابقة بحو  تناولتها التي المتغيرات إلسهامات وتضي، الكلي التباين
 والحب للشخصية الخمسة والعوامل الذات وتوكيد والتدين والتعاط، الوجداني الذكاء
 نسبة الباحث نظر وجهة من النسبة هذه تعد ولذلك لخ.إ الزوجين... بين المتبادل
 بالتوافق التنبؤ في تسهم قد المتغيرات من عديد تداخل ضوء في ما حد إلى مقبولة
 المستقر وغير زواجهم المستقر بين الفروق  أن اتض  بالفروق  يتعلق اوفيمَ ، الزواجي
 مشاركة في المتمثلة اإليجابية الفكاهة في زواجهم المستقر اتجاه في كانت، زواجهم
، الضغوط لمواجهة كأسلوب والفكاهة الذات لتعزيز والفكاهة اآلخرين مع الفكاهة
 غير اتجاه في كانت حين في الزواجية العالقة في االمتنان عن التعبير وكذلك
 تقلل التي والفكاهة العدوانية الفكاهة في المتمثلة السلبية الفكاهة في زواجهم المستقر
 الذات. شان من

 ،البحث متغيرات كل في دالة الفروق  تكن لم للنوع وفقا بالفروق  يتعلق وفيما
 التعليمي مستوى لل وفقا أيضا فروق  وجود اتض  التعليمي مستوى لل وفقا المقارنة وعند
 الذات لتعزيز الفكاهة من: كل في متوسطا اتعليم   المتعلمين اتجاه في الفروق  كانت إذ

 كل في عاليا اتعليم   المتعلمين اتجاه في كانت بينما الذات، شأن من للتقليل والفكاهة
 ،االمتنان عن والتعبير للضغوط، مواجهة كأسلوب والفكاهة اآلخرين مع الفكاهة من:
 واألموري، األسر  السالم ،والقيمي الفكري  التجانس) الزواجي التوافق مكونات وبعض
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 والتوافق ،(اآلخر الطرف م  العالقات، العالقة استمرار على الحرص، المالية
 يتعلق وفيما، المتغيرات باقي في للتعليم وفقا فروق  توجد لم بينما  بشكل  كلي الزواجي
 بين البحث متغيرات أغلب في اإحصائي   دالة فروق  وجود عدم تبين العمرية بالمرحلة
 كأسلوب )الفكاهة عدا فيما العمرية، للمرحلة وفقا والزوجات األزواج متوسطات
 لما تضي، مجملها في والنتائ ، سنا األكبر اتجاه في خر(اآل الطرف صورة مواجهة،
  الزواجي. التوافق حول أجريت دراسات من سبق

 األولى للمرة البحث هذا في المستخدمين المقياسين أهمية إلى اإلشارة وتجدر
 وترجم  )مارتن( أعده الذي الفكاهة أساليب مقياس وهما، السيكومترية كفاءتهم و بتت
 الباحث إعداد من الزواجية العالقات في االمتنان عن التعبير ومقياس الحالي، الباحث
 في الو وق  ويمكن المجال، هذا في للبحو  جديدة إضافة يجعلهما امَ  الحالي،

  الحقة. بحو  في استخدامهما
 مقترحة: بحوث
 يمكببن البحببث بهببذا الخاصببة والنتببائ  السببابقة البحببو  إليبب  توصببلت مببا خببالل مببن
 :يلي ما حول البحو  من مزيد   بإجراء التوصية
 في تم كما منفصلة إيجابيةى قو  وليس-اإليجابية والفضائل اإلنسانية القوي  دراسة -1

 بالتوافق التنبئية قدرتها ومعرفة المتزوجين لدى المتكامل شكلها في-البحث هذا
 لديهم. الزواجي

 لدى االمتنان عن والتعبير الفكاهة لتنمية إرشادية برام  على تعتمد بحو  إجراء -2
 المتزوجين.

 المتوافقين غير-زواجيا )المتوافقين من الفردية للحاالت الكيفي المنه  استخدام -3
 الفردية. الحاالتلدى  والثقافي واالجتماعي النفسي البروفايل عن والكش، زواجيا(

 أجريت التي السابقة للبحو  التحليل تحليل منه  على تعتمد دراسة إجراء يمكن -4
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 والتوجي  النص  تقديم في تفيد بيانات لقاعدة للوصول الزواجي التوافق على
 الحد لمحاولة األسرة محاكم في النفسيين األخصائيين لدى فاعل بشكل وتستخدم
 الحالي. الوقت في المتزايدة الطالق ظاهرة من

 مختلفة عينات على الفكاهة أساليب مقياس باستخدام الدراسات نم   مزيد   إجراء -5
 طبيعة ذات عيناتلدى و  مختلفة ارتقائية مراحللدى  الفكاهة أساليب عن للكش،
  الخاصة. االحتياجات وذوي  والمرضي العاديين بين كالمقارنة خاصة
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