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 الباب الثاين
 اإلطار النظاري

 املدّرس الفكاهي .أ
 ملدّرس الفكاهيتعريف ا .1

املدّرس شخص الذي يعطي العلَم على  ،عند سيف البحر مجرة يف كتابه
واملدّرس عند اجملتمع شخص يعمل الرتبية يف مكان املعِيّّ ليس مبؤّسسة . الطّّلب

قد حّل . تربويّة رمسّي فقد بل قد يكون مبساجد و مصّلى و بيوت وغري ذلك
لى املدّرس أن حيرتم حىت مل يشّكو اجملتمع اهليبة سبٌب ع. املدّرس حمّّل حمرتما

 اأّكد اجملتمع أبّن املدّرس يقدر أن يريب الطّّلب ليكونو . شخصّية ابرزَة املدّرس
 .أشخاص ذا شخصّية كرمية

ابلتأكيد الذي يُعطه اجملتمُع ففي كتفي املدّرس يعطى واجبة و مسؤولّية 
ألّن مسؤولّية . ميل مسؤولّيةحتميل الواجبة ثقيلة حقا ولكن أثقل من حت. ثقيلة

واإلصّلح الذي . املدّرس ليس جبدار املدرسة فقد ولكن يف خارج املدرسة أيضا
هذا األمر الزم . يعطى الطّّلب املدّرس واجبا ليس بزمرة فقد بل بفردّي أيضا

على املدّرس ابلنظر يف املوقف و السلوك و عمل طّّلبه ليس ببيئة املدرسة فقد 
 .خارج املدرسة أيضا ولكن يف بيئة
أبن املدّرس هو كّل شخص ذو سلطة حقا على ما قيل أمامتبون , ولذلك

و مسؤولّية سواء كان فردّي أم كّلسيكّى و سواء كان يف املدرسة أم يف خارج 
وهبذا خنّلص أّن املدّرس كّل شخص ذو سلطة و مسؤولّية ليشرف و . املدرسة

سيكّى و سواء كان يف املدرسة أم يف يقّوم الطّّلب سواء  كان فردّي أم كّل
   .خارج املدرسة

                                                           
1
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta, Rhineka 

Cipta, 2000, hlm. 31-32. 



8 
 

قال و   .قال سينوويث الفكاهة َجوَدٌة مضحكٌة مسّلي من الشخص
أن يشعرون  الطّّلب جامس ديناجنااي الفكاهة هي أمر الذي يسّبب مسعَ 

عند رأي جامس ديناجنااي جرى هذا . ابلَدْغَدَغة حىت يدفع إليهم ليضحكوا
دون دخول عقله و احلال ألن األمر مدغدغ الشعور يسّبب مبفاجأته و غريبه و 
  .جهالته و طبيعة غروره و غرابته و تناقده و عناده و غري ذلك

املدّرس الفكاهّي هو املدّرس املاهر ليخلق و ميّهد حال التعليم  ،هكذا
مضحكا على طّّلبه و يقدر ختليل الفكاهة يتعّلق مبادة التعليم على أية مواّد و 

لى املدّرس الفكاهّي قدرة َتوّضيب املادة أن تكون أمرا جيب ع ،على أيّة أحوال
       .مدغدغا

 
 التعليم بعنصر الفكاهة. 2

 تعريف التعليم (أ
 0الباب األّول الفصل  ،02/0202التعليم عند نظّام تربية الوطيّن رقم 

أّما عند . عملّية الطّّلب إىل املدّرس و مصدر التعّلم على بيئة التعّلم 02ة أاي
غغن التعليم نظّام الذي يهدف لنصر عملّية تعّلم الطّّلب يتكّون من تنسيف 
احلادثة احملططة واملؤلفة هبذل الصورة للتأثري و التدعيم عملّية تعّلم الطّّلب 

  .الّداخليّ 
. اء الدين أن التعليم عملية لنصر الطّّلب ليقدروا تعّلما ابيجيدبِّي هب

ليس أنشطة التعّلم حبسب التعّلم فقد بل حماولة إيقاض رغبة و حفز و تلميع 
هكذا ماهّية التعليم هي . عملّية الطّّلب ألنشطتهم أن تكون ديناميكّيا

ب الذي أنشطة التعليم الذي عملها املدّرس بصورة القصوى على الطّّل 
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مبعىن االخرى التعليم . يُعّلمهم املاّدَة املعّينة لكي يفعلوا أنشطة التعّلم ابيجيدة
حماولة عملها املدّرس خللق عملّية تعّلم املاّدة املعيّّنة ترتيبا ليبلغ الطّلب 

   .اهلدف
 الفكاهة يف التعليم (ب

ليس املدّرس بقيام أمام الفصل فقد بل يبِّي ماّدَة التعليم حبسب جدول 
. ومل يسلك الشهادة فقد بل أن يكون املدّرس مظهرا ليقّلد و يسمع. تدريسه

تغيري لقب بطالة بدون عّلمة وساطة أن يكون بناء اإلنسان علمّي يدّل تغيري 
عاقبة عقل تغيري هذا الدور . كطاقة خادم أن يكون طاقة احرتافّيةدور املدرس  

 7.هي املدّرس يقتضى ليعمل ابحرتافّية
بسبب .  عمله فأنشطة التعليم أرغبإذا املدّرس قادرة خللق الروعة يف

الروعة استعداد تعّلم الطّلب أن يكون سهّلا و تغرّيّن الروعة املوقف السليّب 
يف احلقيقة شعور الروعة قد تغيب يف أنشطة . إبجيايّب و عّلقة قاس ابلسائل

الكّلُم كامسعوا جّيدا و . أاّيم الطّّلب أحتوى علي كّلم األمر. تعّلم الطّّلب
 .كّلم فرداّي واجلس ابهلدئ و اعمل وجيبتك كّلٌم قد يسمع يف الفصلال ت

خّيلوا إذا احلال الذي يروّع يف العايل قد يكون يف أنشطة التعّلم 
. فاملدرسة كسجن ختّطف حرّيّة الطّّلب للتفكري و التعبري و حتقيق النفس

منلك فرصة  .ولذلك هّيا نصنع حال التعّلم ابملسرورة و نلّون أاّيمنا ابلروعة
حبال مسرورة يظهر اإلحياء ايجديد . لتقدمي التعجب والروعة على الطّّلب

 8.املنعش
م أن تكون أمرا مسرورا حِي العلبة اليت تعطى مسرورة ومل يالرتبية أو التعل

الدرس أرغب إذا ماّدة التعليم توصل  ,حول ذلك. تصنع ايجبهة ُمَتغضَّمنا
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ألن كثري الدرس مل ينجح ألن ذلك الدرس يوصل ابلطريقة . املسرورةابلطريقة 
 .املرّوعة و اخلفية

اخلفية بسبب املّدرس يوصل  هممكن هذ. خاف الطّّلب أن يتبع الدرس
يزاد هذا األمر ابملاّدة اليت توصل . الدرس ابلوجه املخّوف ومل يصاحب قطّ 

تلك  .فوا إبداعّية الطّّلبتلك املواقف أوق. ذلك املواقف غري حسنة. ابلقاس
املواقف حيت جيعل ذلك املواقُف الطّّلَب غري مسررة عن الدروس الذي يُعَطى 
أو غري مسررة عن عامل الرتبية و أّما بعكسه إذا مجيع املدّرسون ظّهروا الوجه 

 9.املسرور و املوقف احلكمة فجميع الطّّلب يقبلوهنم ابملتحّمس أيضا
قال قافر و صواف فكاهة املدّرس . رّدت الفكاهة عن شعور امللَّل

أيّد ستاطان . مل ييشعروا امللَّل أو التعبالطّّلب إىل السعيد واملسرور و  تدفع
كاية اليت ُتَظّن مهّمة أو الكفاءة مبستخدم الفرصة املناسبة ذلك الرأي أبن احل

لتخليل الفكاهة ابحلكمة طول إعطاء التعليم تدفع ايل الطّّلب لكي مل 
 .يشعرو امللَّل ليتبعوا ذلك التعليم

إذا يهجم داء امللَّل شخصا فيشعر آبمٍل . امللَّل داء خطورة يف التعّلم
ّذبالشخص الذي هجمه داء امل. شديدٍ  ُُ . لَّل فبع  العضو أن يكون غري 

إذا اليد مل تريد بدعوة . حىت العقل غري مستعدة للتفكري ومعاجلة املعلومات
. إذا العِي نعاس فكتابة املدّرس يف السبورة غّيبت. إىل الكتابة فالدفرت صفر

ليس معىن . إذا الفكر مل تريد ابملركز فالفكر طاروا إيل أّي مكان بّل حدّ 
 .م يف ذلك احلال و ضيع التعّلم يف ذلك احلالالتعلّ 

و ليس  ،حىت األن ليس الطّب املتخّصص أن يشفي ذلك داء امللَّل
احذر حىت مل  ،ولذلك. الصيدلّية تتأّهب دواء انفذا ليشفي ذلك داء امللَّل

وحاول كيّل جيثم امللَّل يف كل الطّّلب . يهجم  امللَّل إىل الطّّلب يف الفصل
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احملاولة لتدفيع . لَّل يقدر أن يشفي بنفسهم و املدّرس الذي يعّلمهمو لكّن امل
مثلها حّول املدّرس اىل أنشطة بعد قليل . النفس من امللَّل كثري من الطريقة

بشكل بسيط و قائما بعد قليل وحّول نظرهتم  وحّول الكّلم و رفعوا اليد 
 .ليسألوا  وضاعف احلفز و غري ذلك

ميكن . مدّرس هو قدر أن يَتَغّلب على داء املللالطّب الرائع الذي ي
والوصفة النافذة اليت  . املدّرس الذي يصري خبري السامل من داء امللل يف الفصل
س زايدة فكاهة املدرّ . كثرت ابلتجرب هي زايدة الفكاهة يف تفاعل الطّلب

ولذلك قال ستاطان حِي حال . أن تكون أحسن حلول امللل يف الفصل
ينبغى للمدّرس أن حياول يف القريب اىل احلال املسرور و  ،املللالفصل ظّهر 

السّياسة اليت تظّن ابلنافذ ليحاول اىل احلال الساكن هي بزايدة . املسرتيح
تظّن الفكاهة أحسن ألّن الفكاهة سهل لتزويد . احلكاية املضحك و الفكاهة

 1 .يف كل أحوال و طبعا دخلت يف كل عمر الطّّلب
شّبعت الفكاهة  ،يصون اّتصال أن يكون اّتصاال طريفا بتوابل الفكاهة

سّهلت الفكاهة شخصا لتعبري الكّلم . الّلغة الصعب فصارت اللغة أسهل
ير قاال أّن الذاتّية لصقت ابلفكاهة أيّد هذا الرأي صار و فر . الصعب ابلقول

 . والشعور أّما الذي أعّد بتعبري اصطّلحّي نظرة أو بتعبري لطيف
يساعد الفكاهة حلظة التعّلم أن تكون ظاهرا وهذا أمر نوعّي الذي 

رغب الطّلب اىل التعامل ابملدّرس املسّلى . يقّلب جتربة املدرسة العصايبّ 
طّلب أن يبنوا الفكاهة بنفسهم و تفهيم البد على ال ،و غري ذلك. عاّمة

 .مادة التدريس الذي يعّلمهم
يف دورها االتصال بِي املدرس و الطّلب . أتيت الفكاهة اّتصاال مفتوحا

س و يسرع املدرّ  ،ميكن على الطّلب يقدر أن يسألوا مسألة صعبة التكسري
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ل الذي ابلفكاهة ننعم عملّية الفع. أن يعرفها و يساعد أن يبحث عن حّله
 ،ااّل ذلك. حيتاج اىل التفكري جدّي كتقييم و تكسري املسألة و أتخيذ القضاء

جيعل هذا احلال . خلقت الفكاهة حال عّلقة املدّرس ابلطّّلب منسجما
ك القدرة لتقصر قال برك أن الفكاهة متل. الطّّلب مل يضطربوا و زايدة الثقة

و متكن الفكاهة أن تشجع . لثقةزايدة اايدة قدرة التعّلم و ز اضطراب الطّّلب و 
مفيدة جّدا لّلستخدام يف ختلقوا حال التعّلم مسرر أيضا و  الطّّلب أن

 . الفصل
هذا . رأي األخر يقال تقدر الفكاهة أن تقصر اإلجهاد على الطّّلب
تظهر    .األمر قال فلوورس يعطي الربح البارز ليغّيب ضغط النفسي للطّّلب

لكن . ط على الطّلب عندما سيواجهم االختبار أو االمتحان عادةالضغ
سبب تظهر اإلجهاد لدى الطّلب من عدة العوامل منها أكثر من الدروس 

و . و ال يفضي بيئة التعّلم و مسألة يف العائلة و تسليم املادة من املّدرس
. لفّعاللذلك تقصري اإلجهاد يف التعليم خيتاج جّدا ليتبع الطّّلب الدروس اب

ذلك األمر كما . األسئلة اليت توصف ابلفكاهّي تقصر الضغط يف االمتحان
يف درجة  ،حاصله  journal of excellence in college teachingيبِّي برك يف 

املعينة أكثر من الطّّلب يقدر أن جيّوبوا األسئلة صحيحا من الطّلب الذين 
  1 .خيتربون اإلجهاد قبل االمتحان

-pelikليغارة أيضا يف كتابه  ذكر ،احتاج املدّرس أن ميلك صفة مصفق

pelik pendidikan  . ينبغي للمدرس ميلك طبيعة حيب الضحك و " قال ليغارة
ضحك هو موقف معناه حّب ال". حيب إعطاء فرصة للضحك على الطّّلب

. حىت متوقع املدرس يقدر أن خيلق احلال ذا خفيف يف الفصل. املدرس املتوقع
 .حىت يقدر توفري فرصة اىل الطّّلب ليضحكوا معا يف الوقت املناسب
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فالطّّلب من أّي  ،امتلئت ابلضحك ،إبداعي, إذا الفصل البيئة احلياة"
لوماس و " )تطوير الفضولعمر ميلكون قناة اإلخراج الطبيعي اليت ينمو فيها 

مث استخلص بوارمان أبّن املدّرس الناجح ينبغي أن ميملك إمداد (. قالربغ
حىت يقدر أن حيي احلال . التصاوير تصيف ابلفكاهة أو ميلك الذكاء للفكاهة

   .إذا كانت الدرس أقل إاثرة لّلهتمام
 أنواع الفكاهة يف التعليم (ج

يستطيع املدرس   ،ولذلك. املّدرس قائم على التعليمقد فهم أّن 
ختطيط استخدام . ابستخدام كثري احملاولة ليمكن أن خيلق حال التعليم مسرورا

ياسة الفكاهة يف التعليم من أحد املهارات اليت حتتاج على املّدرس يف تطبيق س
 .التعليم ابلفكاهة

ألن  ،قيل السهل. كون بِي السهل والصعبخيار النوع من الفكاهة ي
السهولة اشعر إذا املدّرس ميلك حّس الفكاهة  ،الفكاهة كانت حول حياتنا

sense of humor)) حنن نستطيع الستخدم كل ما ميلك اهلزل . مرتفعا جّدا
أن مهارة املدّرس الذي جيب رأى سينوويتس . ماّدة خام الفكاهة للتعليم

 .ابنتشار منها خيرتي الفكاهة و يستخدم الفكاهة يف اسرتاجتي التعليم
تلك الصعوبة خيتار الفكاهة . يتواجه املدّرس مسئلة صعبة, ولكّن ذلك

املناسبة و القدرة معنهما البد على املدّرس . املناسبة على حال و قدرة نفسه
املقصود من . سبة للطّّلب يكونون يف فصلهأن خيتار هل تلك الفكاهة املنا

أحسن   sense of humorالقدرة على نفسه هل ميلك املدّرس حّس الفكاهة 
 .حىت يقدر أن خيتار أحسن الفكاهة للتعليم ،أم ال
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 الفكاهة املخّطط : مها  ،ينوويتس ختطيط الفكاهة إىل نوعِيقسم س
planned humor))  و الفكاهة ال خمّطط((unplanned humor.  مثّ شرّح

 :كما يلي, سينوويتس ابملفّصل عن تقسيم نوع الفكاهة
 ((planned humor الفكاهة املخّطط  (1

الفكاهة املخّطط هي الفكاهة الذي خيّطط املدّرس للتعليم 
ابستخدام مصادر التعلم ميكن أن حيرك الرغبة يف الضحك على 

خمّطط  ،خالق الفكاهة مل جيب على املدّرسالفكاهة املخّطط . الطّّلب
حىت مل خيتاج الشرط أن ميلك املدّرس حّس الفكاهة  ،الفكاهة ايجّيدة

sense of humor))  مرتفعا ولكن خيتاج قليل املهارة ليخرتي و يرّكب
الفكاهة اليت حصلت من املصادر و اعتربت مفيدة خللق الرخصة و 

يقدر مجيع , أسلوب ختطيط الفكاهة مثل هذا. املسرورة يف التعّلم
 . املدّرسون أن يقّوموه بدون استثناء
حِي خيّطط املدّرس الفكاهة للتعليم قد , قال فريدمان و أصحابه

يقدر ابستخدام صورة الكارتون وحكاية القصرية املضحك و كاريكاتور 
وأما سينوويتس اقرتح على . و فيلم الكارتون و بيان املضحك وغري ذلك

األسئلة مع ايجواب املضحك و فيلم احلكاية املضحكة و  استخدام
الكارتون و إعادة كتابة النّص املضحك و تقدمي املسرحية على الكلمة 

يغين برك أيضا ابستخدام املاّدة الذي توصف . أن يكون املضحك
ابلفكاهة يف خمّطط منهج الدرسّي و أسئّلت السؤال املضحك و األمثلة 

ختليل ما املضحك يف  املضحك يف الفصل و كم من السؤال املضحك و
 .االمتحان

استخدام الفكاهة يف العايل طبعا يستطيع لعمل ابلطروق املوفق 
على املثال فيلم الكارتون ينعم . حبال الفصل أو املدرسة و مهارة املدرس



   
 

أما الكاريكاة يف . بتشغيل ذلك فيلم أمام الطّّلب يف الوقت املناسب
أو صورة  (OHP)ض الشفافيات صورة الشفافية  تقدر أن تبّث جبهاز عر 

قرئت الطّلب احلكاية املضحكة يف شكل . أكرب لصقت أمام الفصل
 .قّدم األمثال املضحكة املدرس إبعادة احلكاية على الطّّلب. احلوار

ليس كل أنواع الفكاهة ميكن استخدامها يف  ،بناء على اخلربة
رتون املضحك فيلم الكا ،على املثال. ألن قيود املوارد يكونون. الفصل

سوف جيد . خيتاج إىل معّدات و إمدادت ليكون قادرة على تدوير له
مل يوجد املدرس صعوبة إذا خيرتي هذا النوع من الفكاهة يف املكان الذي 

ينبغي أن تنظر إنتخاب الفكاهة للتعليم  ،ولذلك. لديه مرافق الدعم
  1.املكوانت الداعمة املتاحة

 Unplanned humor))فكاهة غري املخطط ال ( 
رأى . الفكاهة ال خمطط هي نوع الفكاهة الذي مل ختطط املدرس

ظهرت هذه . سينوويتس الفكاهة ال خمطط هي الفكاهة اليت مل ختطط
هذه الفكاهة . أم من املدرس أو من طّلب. الفكاهة بشكل عفوي

 .تعلمالعفوية و أاثر من قبل متنوعة من األنشطة يف ُال ال
الفكاهة ال خمّطط أكثر الصعبة من الفكاهة املخّطط خصوصا 

ولكن هذه الفكاهة . على املدرس الذي ليس لديه حّس الفكاهة الرفيعة
مث رأى سينوويتس أن يف الفكاهة ال . تساعد على الطّلب يف الفصل

خمّطط اقتضى املدرس الستكشاف و ارجتال يف كل مناسبة ميكن من 
 . خلق الفكاهة

 يستطع كل املدرس الذي مل ميلك حّس الفكاهة الرفيعة لعمل مل
ألن طبيعتها عفوية و فجأة و البد على املدرس و . هذا نوع الفكاهة
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هذه الفكاهة ال . الطّلب يستطعون على التقاط كل الفرصة املتاحة
علي االحسن الجيرب  ،ولذالك. طلب ذكاء نفسهم ليفعلوهاخمّطط تت

  1.وع من الفكاهة إذا مل يقدر على القيامعلى استخدام هذا الن
               

 نظرية الفكاهة. 3
كاهة ولكن تصنيفها يف قال كافّلن و فاسجو كانت كثرية النظريّة عن الف

طائفة نظرية علم االنسان و طائفة وهي طائفة نظرية النفسّي و  ،ثّلث طوائف
 .نظرية اللغة

 النفسيّ طائفة نظرية  (أ
وهي  ،النفسّي يتكّون من اثمنية فرعّيةنظرية الفكاهة يف طائفة نظرية 

علم األحياء /غريزة/ونظرية التّطّور (superioritas theory)نظرية تفّوق 
evolusi/instink/biologi))  ونظرية إينكوجنرويتاس((inkongruitas  ونظرية

ونظرية  (relief)والربق  (realease)ونظرية الفداء  (surprise theory)املفاجأة 
والنظرية  psikoanalisis))والنظرية التحليل النفسي  ((konfigurasiالتكوين 
 .((ambivalensiالتناق  

 (superioritas theory)نظرية تفّوق (  
قال غولدشتاين و ماكغي هذه النظرية اتّبعها و نشاءها دنلوب و 

ل أو مصدر الفكاهة هي ميزة أو وفقا هبذه النظرية أص. ليكوك و رأب
ظهر الفرح حِي شخص يقارن نفسه . تفّوق على شخص أو طرف آخر

على املثال ألهنم أكثر الغباء أو  ،آلخرين الذين ليسوا مرحبة موقفهممع ا
وجود التلويح أو التحقري أو السخرية على العمل . أكثر القبيح أو أضعف

زاد    .ركز يف هذه النظريةايجهل و حمرجة شخص اآلخر أمر يوصف ابمل
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غولدشتاين أّن شعور الفكاهة لدى الطّلب الذين بدأوا يشعرون الفكاهة 
يشعر األطفال ابلدغدغة لينظروا أطفاال أخرين بكما . مرتبطة هبذه النظرية

 .أو ضعفا أو عيبا حوهلم
 evolusi/instink/biologi))علم األحياء /غريزة/نظرية التّطّور( 1

 health and Amuse Systemكما بيّنها ماكدوغال و ماكغي يف 

Humor as Survival Training قد ظهرت مند بداية حياة  اعتربت الفكاهة
الفكاهة مظهر عاملية . قيل أن يتّم تشكيل عملّية الذهين املعّقدة ،البشرية
ف  التوازن اعتربت الفكاهة جّيدة و مفيدة للجسم ألّن الفكاهة خت. مفيدة

واستقرار ضغط الدم و إعطاء األكسجِي اىل الدم و تنشيط دورة الدموية 
قّدم . وتسهيل عملية اهلضم وختفيف جهاز العصيب وختلق شعورا صّحة

 7 .هذه النظرية ماكدوغال وتينون وديربورن
 inkongruitas))نظرية إينكوجنرويتاس  ( 

قال غولدشتاين و ماكغي أن هذه الفكاهة حدثت حِي يكون لقاء 
. ألفكار أو حاالت متعارضة حيت حيدث احنراف عن أحكام مشرتكةابِي 

إذا كان عكسها  ،قال سبنسر حتدث الفكاهة إذا كان زايدة إينكوجنرويتاس
 رية غوثري و ويلمان و ابئلي من املطّور هذه النظ. فحدث شعور العجب

 (surprise theory)نظرية املفاجأة  ( 
تقرتح اتباع هذه النطرية املفاجآة أو املفاجأة أو فجائية هي حالة  

كان قليل سواء بِي نظرية إينكوجنرويتاس و . متكن أن تؤدي إىل الفكاهة
. لفجأةكّلمها حيتوي على األمور الروتينية اليت حتدث اب. نظرية املفاجأة

قال   .لذلك هناك اليت تساوي أو ايجمع بِي النظرية املذكورة يف األعلى
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من حاض هذه النظرية هو سويل وغارفنرت  و  غولدشتاين و ماكغي
 .فيبلمان

 (relief)و الربق  (realease)نظرية الفداء (  
عن كّلين قال غولدشتاين و ماكغي قد خيرج من حدود السيطرة 

بها العقل حىت تسبب يف موجهة من العاطفة كبرية و التوتّر الذي يصاح
و وضعت هذه النظرية كّلين و . متكن أن تنتهي مع ظهور الفكاهة

وفقا هلذه النظرية وظائف الفكاهة هي لتحرير الناس من . سبنسر و رأب
االسر و من شعور التعب أو األمل أو حىت إطّلق سراح البشر من الظغط 

 .املفرط
   konfigurasi))ن نظرية التكوي(  

فهناك  , إذا الفكاهة وفقا هلذه النظرية تعارض بنظرية إينكوجنرويتاس
تشبهه نظرية إينكوجنرويتاس ونظرية . كانت التشبه واالختّلف معا

اختّلفه يف . التكوين تؤكد ايجوانب املعرفية و ايجوانب احلسية من الفكاهة
مصدر   (disjointedness)نظرية إينكوجنرويتاس وجود غري ذات الصلة 

 (falling into place)أّما يف نظرية التكوين وجود ذات الصلة , الفكاهة

 .مصدر الفكاهة
ية غري يشعر الفكاهة عند بع  العناصر اليت ينظر إليها ىف البد"

إذا يظهر ذات الصلة مع بعضها البع   ،ذات الصلة مع بعضها البع 
 (غولدشتاين و ماكغي)  "مث يشكل الوحدة

كون زايدة الوضع القائم سوف جيلب االرتفاع   ،وفقا هلذه النظرية
 ،مل تكن مستعدا: ر الشروط التاليةهذه نظرية التكوين جيب توات. املفاجئ

ر اليت يتكّون من عناص ،و حتمل تغيرية املعىن يف عناصره ظهرت فجأة
يف  تلك العناصر حتتوي على احلقائق اليت تظهر ،تقدر ان ختترب ابملوضوعية
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التكوين ميلك . وحيدالتجيب أن يقدر العوامل ابلتأليف والتبيِي و . ةالقص
يف التعريف أن التآلف و الفائ  ينطبق على عناصر نفسه  ،أمرورا عجيبة

قال غولدشتاين و ماكغي احلاّض من هذا النظري ماير و شيلر و . فقد
 .شكرير و ميكن اعتبار كحاّض عن نظرية التكوين

     psikoanalisis))تحليل النفسي النظرية ال( 7
قال  ،قال غولدشتاين و ماكغي اقرتح هذه النظرية سيغموند فرويد

. فرويد األشياء املسرورة متيل أن تؤدي إىل اإلطّلق عن طاقة النفسّية
و لكن  ،على املثال وجهت التفكري اىل كائن حمدد ،السّيما الطاقة تتكّون

نها فتلك الطاقة ميكن أن تقدر ابإلطّلق هذه الطاقة مل تقدر االستفادة م
 .ولذلك يسّمى نظرية فرويد بنظرية الفداء. من خّلل الفكاهة
على ( wit)مزاح و  ،فرويد رسوما هزلّيا و فكاهة مّيز ،إاّل ذلك
ألن اهلزل حيصل , الرسوم اهلزيّل هو اهلزل بدون حافز. احلافز اليت وّلدها
على . اىل اهلزل الدوافع( wit)املزاح صّنف الفكاهة و . من طريقة التهزيل

الفكاهة هي أبسط و . الدافع للندف أو الضحك على الناس, املثال
 .أّما املزاح حيتاج اىل العقل أو قوة الفكرية ،أسهل للقب  على الطّلب

   ((ambivalensiالنظرية التناق  ( 8
نظرية . فكانت قليل اختّلف إذا تقارن بنظرية إينكوجنرويتاس

أّما نظرية تناق   ،كوجنرويتاس تشدد على كون فكرة أو مفهوم األضددإين
قال غولدشتاين و . تشدد على العواطف أو املشاعر املختلفة أو املتناق 
 ، (على املثال ابألوىل)ماكغي عندما تنشأ العواطف أو املشاعر املتعارض 

ذا ننظر اىل يصّور هذا األمر إ. هذه احلالة ذو إمكانّية اىل والدة الفكاهة
يعين شعور خمتلف عن . نشعر اىل شعور األخر اإلسفِي يف نفسنا, الكائن
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 و من حاّض هذه النظرية هو غريغوري. املعتاد عندما نفكر ذلك الكائن
 .خنوخ و لوند

 طائفة نظرية علم االنسان (ب
.  حيدث الفكاهة بِي ُموعة من البشر عموما علي األقل بِي البشران

فكاهي و املستمع الفكاهي يف حالة أو عقود املعينة ليحدث ال بد على ال
يف علم االنسان نظرية الفكاهة درس يف رّد الفعل من الفكاهة  8 .الفكاهة

(joking relationship)  القرابة كيف ميكن الفكاهة أن  بِي كل من أو عقود
 . 98  واقرتح أفت ألّول مرة يف السنة. حتدث

 طائفة نظرية علم اللغة( ج
يرى فيكتور راسيكِي عن نظرية الفكاهة يف نظرية علم اللغة يف املقالة 

“jokes”  يسمىscript based semantic theory  ( نظرية الداللة بناء على
السلوك البشريّة أو حياة شخصيتهم مبيّنة و , ريةبناء على هذه النظ(. سيناريو

املخالفة اليت وقعت يف خريطة الداللة ستخرب . مسّجلة يف خريطة الداللة
 9 .التوازن و تسبب اهلزل

 
 يف التعليم انقصاهن و الفكاهةمزاي . 4

 يف التعليم الفكاهةمزاي ( أ
 .يكّون الفكاهة االتصال املنسجم بِي الطّلب و املدرس ( 
 .إجهاديكّون الفكاهة ألة قصر ( 1
 .يكّون الفكاهة حال التعليم املسرتح(  
 .يبعد الفكاهة الطّلب أن يرغبون عن املادة(  
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1  
 

   .الفكاهة ذاكرة الطّلب يقّوي(  
 كاهة يف التعليمنقصان الف( ب

 .استخّف الطّلب مبدّرسهم(  
 .استخّف الطّلب ابلوجبة اليت أعطى مدّرسهم( 1
 .املدرس بسواء الدرجة يظن الطّلب(  
 1 .لكثرة الفكاهة فيه مل تفضي التعليم(  
 

  نتائج التعّلم .ب
 تعريف نتائج التعّلم .1

". التعّلم"و " نتيجة"اللتان ركبها مها  قد بِّي نتيجة التعّلم ابلفهم كلمتان
تعريف النتيجة اكتساب سببا على فعل األنشطة أو عملية الذي تسبب تغيري 

نتيجة اإلخراج هي اكتساب حصل لكون أنشطة تغري املادة . املدخلة وظيفية
أمر سواء . ماّدة الناضج )  (finished goodsأن تكون  raw materials))النيئ 

احلّد على اصطّلح نتيجة احلصاد و نتيجة البيع و نتيجة البناء و جيري إلعطئ 
حتسِي   ،أما تعريف التعّلم هو أنشطة أو عملية الكتساب املعرفة 11.نتيجة التعّلم

يف السياق التحول أو عملية . صيةإثبات شخ ،حتسِي السلوك و الوقف ،املهارة
اتصال الناس مع العامل يسمى  ،عند فهم العلوم التقليدي ،اكتساب التعريف

 a bodyأو  knowledge))و كّرر اخلربة مرارا تسمى ابملعرفة  ، ((experienceاخلربة 

of knowledge  . ّو رأى أبّن . هذا التعريف تعريف عاّم يف تعليم العلوم التقلدي
كيفما الطّلب و املدّرس ليستكشفوا و حيفروا و جيدوا . رفة انتشارت يف العاملاملع

  1.مثّ يلقطوها الكتساب املعرفة
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و قال أب مشس الدين مأمون أن التعّلم عملية تغيري السلوك أو شخصّية 
أما عند رأي حمّب شاه أّن التعّلم اكتساب . بناء على التطبيق أو اخلربة معّينة من

عّرف التعّلم أيضا تغيريا يف القدرة على التصرف (. علم النفسّي الذهينّ )املعرفة 
  1.دائما كنتيجة املمارسة عززت

كان تغيري . يعمل التعّلم لتسويق تغيري السلوك يف األفراد الذي يتعلم
نتيجة التعّلم هي تغيري تسّبب . السلوك مكسب الذي يكون نتيجة التعّلم

انحية التغيري حتّث إىل تصنيف األهداف . شخصا يغرّي يف سلوكه و موقفه
مل الذهين و عاطفّي و التعليمية اليت و ضعتها بلوم و سيمسون و هاررو اليت تش

 . النفسيّ 
حيمل عملية . عملية التدريس هي نشاط الواعي يجعل الطّّلب يتعّلمون

 goal الواعّي تضمِي التدريس عملّية خمّططة لتحقيق اهلدف من التدريس

directed .نتيجة التعلم هي تغيري من عملية تعّلم الطالب وفقا  ،من سياق ذلك
يكون هدف التدريس نتيجة . (ends are being attained) على أهداف التدريس

اختبار نتيجة التعّلم أداة . ذي إمكانّية يبلغها أطفال من خّلل أنشطة تعّلمهم
لقياس ما يفهم يف عملية التعّلم وفقا لألهداف التعليمّي املنصوص عليه يف 

جتربة  ألن هدف التدريس قدرة متوقعة متلكها الطّّلب بعد انتهاء. املنهاج املطبق
هدف التدريس هو . نتيجة التعّلم القياس تعكس اىل هدف التدريس. تعّلمهم

هدف الذي يصّور إىل املعرفة و املهارة واملوقف وجبت أن ميلكها الطّّلب سببا 
رأى , و لذلك. من نتيجة التدريس اليت تعّبها يف السلوك املّلح  و القياس

أن تكون مرتبة حبيث يظهر حتقيق أريكونطا يف صياغة األهداف التعليمّي جيب 
الرغبة /هذه األهداف حيدث تغيري يف األطفال اليت تشمل قدرة الفكريّة و املوقف

 .و املهارة
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تغيري السلوك السبب من أنشطة التعّلم يسّبب طالبا ميلك إحاطة على 
إعطاء ضغط . املاّدة املقّدمة يف أنشطة التعليم و التعّلم لتحقيق أهداف التعليم

 .اطةإح
 العوامل املؤثرة لنتائج التعّلم. 2

متلك . نتيجة التعّلم هي القدرة اليت ميلكها الطالب بعد تقّبل حربة تعّلمه
عملية التقييم على نتيجة التعلم يقدر أن تعطي . نتيجة التعّلم دورا مهم يف التعليم

ل املعلومات للمدرس عن تقّدم الطالب يف حماولة حتقيق أهداف تعّلمه من خّل
مث من تلك املعلومات يقدر املدّرس أن يرّكب و يقّوم أنشطة . عملية التعّلم

 .الطالب ابملزيد سواء يجميع الفصل أم الفرديّ 
عند منادي العوامل اليت أيثر نتيجة التعّلم تشمل على عوامل الداخلية و 

 :يعين, عوامل اخلارجية
 عوامل الداخلية (أ

 عوامل الفيسيويجيا(  
كحال الصحة الرقيقة و ليس يف حال , الفيسيويجيا عموما حال

ذلك األمور أيثر . التعب و ليس يف حال عيب جسمايّن و غري ذلك
 .الطالب تقّبل مادة الدراسة

 عوامل النفسّية( 1
طبعا هذا , كل فرد يف هذا األمر ميلك أحوال النفسّية املتنّوعة

نفسية على الذكاء و يشتمل عوامل ال. األمر يتبع أن أيثر نتيجة تعّلمه
 .االهتمام و الرغبة و احلافز و الذهيّن و القدرة على تفكري طّلب
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 .عوامل اخلارجية (ب
 عوامل البيئة(  

يشتمل عوامل البيئة . يقدر عوامل البيئة أن أتثري نتيجة التعّلم
بيئة العامل على املثال درجة احلرارة . على بيئة ايجسم و بيئة االجتماعية

يدرس يف وسط النهار يف الفصل الذي ميلك تنفيس اهلواء . ةو رطوب
قليّل طبعا ابختّلف حال تعّلمه ابلتعلم يف الصباح ما زال هواءه عذاب 

 .و يف الفصل يكفي من الدعم لتنّفس ابملريح
 عوامل الوسيليّ ( 1

عوامل الوسيلّي هو عامل الذي كونه و استخدامه خيّطط وفقا 
هذا العوامل املتوقعة  أن يعملون وسيلة لتحقيق . ةلنتيجة التعّلم املتوقع

يتكّون هذه عوامل الوسيلّي من املنهاج و . أهداف التعّلم املخّطط
  1.الوسيلة و املدّرس

       
 النحوتعليم  .ج

 تعريف تعليم النحو. 1
لنيل التعريف املوضوعّي عن تعريف تعليم النحو فيهّم على الباحث أن 
يصّيغ كلمتان يف العايل ابلوضوح ألّن بعلم اإلشتقاق تعليم النحو يتكّون من  

مث سيبِي  ،وقد بِي الباحث عن بيان التعليم .كلمة التعليم و كلمة النخو
 .النحو الباحث عن

تعريف النحو يف اصطّلح العلماء هو قواعد يعرف هبا أحوال األواخر 
الكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعصها مع بع  من إعراب وما 
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ب جامع الدروس العربية أبن و قال الشيخ مصطفى الغّلييين يف كتا  1.يتبعهما
النحو هو علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمة العربية من حيث اإلعراب و 

فبه نعرف ما جيب عليه أن . أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. البناء
يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد 

 17.انتظامها يف ايجملة
وال شك أن أفضل تعريف ملفهوم النحو هو تعريف ابن جين هو انتحاء 
مست كّلم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه كالتثنية وايجمع والتحقري والتكسري 

للغة العربية ليلحق من ليس من أهل ا ،إلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلكوا
و ينطق هبا و إن مل يكن منهم و إن شذ بعضهم عنها رّد به , أبهلها يف الفصاحة

 ،و و الصرف معافتعريف أبن جيّن السابق ملفهوم النحو مجع بِي النح. إليها
وسيلة للتغيري الصحيح و  ،ن وضع ذلك العلم وسيلة وليس غايةوبِّي أن الغاية م
 .النطق السليم

ح النحو مل يكن مستقرا و معروفا عند بداية وضع هذا إن حتديد مصطل
على حِي كان معروفا عند  ،ب كانوا يتحدثون العربية بفطرهتمألن العر , العلم

ُموعة القواعد املتصلة بتصريف "حيث يقصدون به  ،نيةحناة اإلغريق و الّلتس
و األفعال  األمساء و األفعال مضافا إىل ذلك املقاطع اليت تلحق أبواخر األمساء 

كعّلمة لإلعراب متيز بِي املفرد وايجمع أو بِي األزمنة املختلفة اليت تستعمل فيها 
وكانوا يضيعون جبانب ذلك قواعد علم آخر غري النحو هو علم , األفعال
 18".البيان

ف تعليم النحو هو عملّية الطّّلب و املدّرس و مصدر التعّلم تعري ،هكذا
على بيئة التعّلم ليعرفوا الطّّلب عن أحوال الكلمة العربية من حيث اإلعراب و 
                                                           

 .6. ص ، 97 ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،القواعد األساسية للغة العربية ،أمهد هامشي  1
 .8. ص 0222, دار احلديث,  القاهرة, جامع الدروس العربية, الغّلييينمصطفى  17
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فبه نعرف ما جيب عليه أن . أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. البناء
واحدة بعد  يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة

 .انتظامها يف ايجملة
 أهداف تدريس القواعد. 2   

ليست القواعد غاية تقصد لذاهتا ولكّنها وسيلة إىل ضبط الكّلم 
ولذلك ينبغي أاّل ندرس منها إاّل الذي يعِي , وتصحيح األساليب وتقومي اللسان

 :يتومن أالغراض اليت ترمي إليها دروس القواعد ما أي. على حتقيق هذا الغاية
, تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ فيما يكتب فيتجنبه (أ

 .وذلك اقتصاد يف الوقت واجملهود
حتمل التّلميذ على التفكري و إدراك الفروق الدقيقة بِي الرتاكيب والعبارات  (ب

 .وايجمل
ات وأمثلة بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبار , تنمية املادة اللغوية للتّلميذ (ج 

 .تدور حول بيئتهم و تعبري عن ميوهلم
تنظم معلومات التّلميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا و ميكنهم من  (د

نقد األساليب و العبارات نقد يبِي هلم وجه الغموس وأسباب الركاكة يف هذه 
 .األساليب

زنة واحلكم وتكون يف وتساعد القواعد يف تعويد التّلميذ دقة املّلحظة واملوا (ه
ألّن من وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات , نفوسهم الذوق األديب

ومراعاة العّلقات بِي الرتاكيب , والتمييز بِي صواهبا وخطئها, واألساليب
 .والبحث فيما طرأ عليها من تغيري, ومعانيها

دراك إب, تدريب التّلميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب استماال صحيحا (و
اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية كأن يدربوا على أهنا تتكون من فعل 



17 
 

وفاعل أو مبتدأ وخرب ومن بع  املكمّلت األخرى كاملفعول به واحلال 
 .والتمييز وغري ذلك

 .تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت اليتأثروا بتيار العامية (ز
ة وإقدارهم ابلتدريج على متييز اخلطأ من تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوي (ح

 .الصواب
 صعوبة درس القواعد. 3

لعله من أسباب صعوبة النحو العريب يف املدارس كدست أبواب النحو يف 
, وأن عناية املعلمِي متهجة إىل ايجانب النظري منها, مناهجها وأرهق هبا التّلميذ

اعد على فهم القاعدة وحفظها فلم يعنوا ابلناحية التطبيقية إال ابلقدر الذي يس
 .للمرور يف امتحان يوضع عادة بصورة ال تتطلب أكثر من ذلك

ومعلم اللغة العرابية ليس يف حاجة إىل أن يفتنع أبنه ال خري يف قواعد 
يفهمها لطلبة وخيفظوهنا دون أن تتبع بتطبيق عملي جيعل اللغة مهارة من شأهنا 

جيد من الوقت متسعا للتطبيق على هذه سرعة األداء مع صحة التعبري ولكنه ال
األبواب الكثرية النحو اليت شحن هبا املنهج الدراسي من غري متييز بِي ما هو 

فقد أصبح الوقت املخصص هلا يف ايجدول املدرسي , ضرري منها وما هو ضرري
واضطر املعلمون مسايرة لّلمتحاانت العامة ونتائجها , ال يكاد يكفي دراستها

, القواعد و التطبيق على حصص القراءة و غريها من حصص االغةأن يطغوا 
وسيظل النحو يشعلنا ويصرفنا عن األدب املمتع مامل نضعه من اللغة يف املكانة 
اليت جييب أن تكون له ال يتعداها بل إن النحو نفسه هبذا ال يستطيع الطلبة 

ام النحو يف وحسبنا أان أخفقنا يف تعويد الطلبة صحة استخد, االنتفاع به
 .والقراءة الصحيحة اخلالية من اللحن, تعبريهم

إنه يشحذ الغقل ويصقل الذوق : ويبالغ النحاة يف أمهية النحو فيقولون
واحلق أنه ليس للقواعد النحوية يف حد ذاهتا . األديب ويقّوم اللسان وييسر املعىن
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ى وجه وتعيننا علر فهم الكّلم عل, من فائدة إال أن تعصمنا من اللحن
 .الصحيح

إمنا أقصد إىل أنه جيب أال نشغل , ولست أقصد إىل أصغر من شأن النحو
لنفسح أمامهم , الطلبة من مسائله إال ابلقدر الذي الغين عنه يف سّلمة التعبري

وأما ماعداها من مسائل يرتك للذين يتخصصون يف , اجملال للقراءة األدبية
   .اللغة

 الدراسة السابقة. د
بناء على ما طلب الباحث يف البحوث العلمية السابقة اليت ألفها األصحاب 
سواء كان من نفس ايجامعة أم خارج منها، وجدت البحوث اليت تبحث حول ما 

 : لييقدم الباحث كلها فيما ي. يبحث الباحث يف هذا البحث العلمي
الفكاهة يف اإلسالم و تطبيقه يف عملية "ابملوضوع  0228سنة , سوسنيت .1

التعليم و التعّلم تربية الدينيّة اإلسالمية يف املدرسة اإلبتدائية احلكومية  
أن تطبيق الفكاهة يف عملية التعليم . "2002/2002وينوغ ابيت  1كروفاك 

ابيت أشّد فّعال يف تدفيع خلق  وينوغ 0و التعّلم يف املدرسة احلكومية كروفاك 
حال التعليم و التعّلم مسرور حىت الطّلب مل يشعرو امللل و التعب على ما 

أما مساوة تلك البحث من هذا البحث هي املركز يعين عن . يوصله املدّرس
يف تلك البحث . الفكاهة و أما الفرق بينهما يعين مدخل الذي يستخدمها

 .هذا البحث يستخدم الباحث مدخل الكيمييستخدم مدخل الكيفي أما يف 
و قلق وجه  Sense Of Humor", 0222سنة , زلكرنِي و فري نوفيأدي . 

ُّلة البحث يف كلية علم النفسي جبامعة سومرتا  "االحتبار بني الطالب
أما مساوة تلك البحث من هذا البحث هي املركز يعين عن الفكاهة و . الشمالية
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يف تلك البحث يستخدم .  مدخل الذي يستخدمهاأما الفرق بينهما يعين
 . مدخل الكيفي أما يف هذا البحث يستخدم الباحث مدخل الكيمي

يف نتيجة تعّلم  Quantum Learningأتثري , 0222/0202سنة , إستيفائّية .3
مادّة الفقه لدى الطاّلب يف الصّف اخلامسة و السادسة يف مدرسة إبتدائية 

دين هادوارنو مبجوبو قدس سنة الدرسة هنضة العلماء عماد ال
يف هذا البحث يوصف أّن حتصيل الطّّلب على نتيجة تعّلم . 2002/2010

الذي عملها املدّرس يف  Quantum Learningماّدة الفقه مل خيرج من أتثري 
أما مساوة أما مساوة تلك البحث من هذا البحث هي مدخل الذي . التعليم

أما الفرق بينهما يعين , لذي أيثري يف نتيجة التعّلميستخدمها و يبحثان أتثري ا
 Quantumيف تلك البحث يستخدم , السياسة اليت يستخدمها يف البحث

Learning يف التعليم و هذا البحث يستخدم املدرس الفكاهي  . 
 

 هيكل التفكري. ه
هذا البحث إندماج من البحثِي ىف العايل يعين املدرس الفكاهي و نتيجة 

متغري األول املتغري املستقل هو املدرس . يعرف يف هذا البحث كان متغريان. مالتعلّ 
و من هنا يقدر أن يبحث عن . الفكاهي مث متغري الثاين املتغري التابع هو نتيجة التعّلم

. هل ابملدرس الفكاهي فّعال إجيايب يف نتيجة تعّلم الطّلب يف تعليم النحو, عّلقتهما
ن املدرس الفكاهي هو املدرس املاهر ليكّون و ميّهد حال مهّم ابلوصال يف هنا أب

دور املدرس يف هذا األمر يستطع لتخليل الفكاهة يتعلق . التعليم مضحكا على طّلبه
جيب على املدّرس الفكاهّي قدرة , ابملواد يف التعليم على أية مواده و على أيّة أحواله

 .َتوّضيب املادة أن تكون أمرا مدغدغا
. التعّلم هو التغيري الذي يسبب شخصا يغرّي يف املوقف و السلوك أما نتيجة

يتعّلق التّعلم مبحاولة أو عملّية تغيري سلوك شخص سبااب اتصال الطّلب على 



 1 
 

يشامل تغيري السلوك تغيري الذهيّن و تغيري العاطفّي . مصادر التعّلم الذي يكون حوهلم
جب على انجح التعليم أن ميلك معايري في, يف معّينة انجح التعليم. و تغيري النفسيّ 

 .منها إذا يراجع من انحية عملية و انجحة يعرف من انحية نتيجة التعّلم
 
        

 
 
 
 
 

 
متغري األّول متغري أتثري هو مدرس . من تلك القائمة قد بّينت أن القائمة تكّون متغريان

التعليم معاير انجح يف هذا فكاهي و متغري الثاين متغري مأثور هو نتيجة التعّلم يف عملّية 
 .البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابملدرس الفكاهي  تعليم النحو 

 نتيجة التعّلم 



   
 

 فروض البحث. و
يقال مؤقّتة ألن جوااب . ب مؤقّتة على أسئلة البحثفروض البحث جوا

مستند على النظرية ذات الصلة ال يستند على احلقائق التجريبية حتصلوا من خّلل 
  3.مجع البياانت

الفريضة البدلية : و قالت سوهارمسي أريكونطا أن الفريضة البحث نوعان وهي
(Ha ) والفريضة الصفرية(Ho.)31 

 :أما فروض البحث يف هذا البحث كما يلي
هناك أتثري إجايب يف املدرس الفكاهي على نتائج تعّلم : ة البدلية الفريض .1

الطّلب يف تعليم النحو يف املدرسة املتوسطة منبع اهلدى بنغالوران كارانغ 
 .أاير دمياك

ليس هناك أتثري إجايب يف املدرس الفكاهي على نتائج : الفروض الصفرية . 
وسطة منبع اهلدى بنغالوران  تعّلم الطّلب يف تعليم النحو يف املدرسة املت

 .كارانغ أاير دمياك
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