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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی ترویجی آموزشـ  علمی نامه فصل

  1400وهفتم، پاییز  سال هفتم، شماره بیست

  مثبت، منفی هاي  پیامدهاي طنز در آموزش: مروري بر پیامد
 آن در کالسهاي  و چالش

  1محمد دریکوند
 19/2/1400پذیرش:                                                                  10/1/1400دریافت: 

  
  چکیده

طنز و پیامدهاي آن در کالس درس است. اي از تحقیقات در مورد هدف از پژوهش حاضر، ارائه خالصه
ی و مقاالت یافته شده کم  ،روش تحقیق این مقاله کیفی و به روش مرور توصیفی است.  در این  تحلیل

هاي علمی خارجی مانند الزویر، سال اخیر در پایگاه 6کیفی مرتبط، با محوریت طنز آموزشی که در 
بررسی  ،بودند ي داخلی سید و دانش لینک به چاپ رسیدههااسپرینگر، اریک، ساینس دایرکت و پایگاه

اما در ادامه با توجه به کیفیت و ارتباط مقاالت با موضوع  ،مقاله شناسایی شد 35. در این پژوهش ابتدا شدند
نمونه، محل پژوهش، سال  مطالعه به همراه نام محقق، نوع مطالعه، تعداد افراد 16طنز در آموزش در مجموع 

هایی ها در تحلیل نهایی قرارگرفت. در مجموع طنز آموزشی پیامدهاي مثبت، منفی و چالشیافته پژوهش و
ختی، فیزیولوژیکی و اجتماعی شنا روان را به همراه دارد.  پیامدهاي مثبت طنز در آموزش در سه مؤلفه اصلی

پرتی  هایی منفی مانند حواستواند با پیامدبر نکات مثبت، به کارگیري طنز در آموزش می افزونخالصه شد. 
 ،میز یا پرخاشگرانه محسوب شودآ لی همراه گردد. همچنین اگر توهینآموزان و عدم انتقال مفاهیم اصدانش

شود. بنابراین معلمان هنگام آموزان می باعث کاهش احساس تعلق و احساس اضطراب و ماللت در دانش
  در نظر بگیرند.آن را  نفیهاي مثبت و ماستفاده از طنز در کالس باید جنبه

   طنز، طنز آموزشی، مرور توصیفی. ها: کلید واژه
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 مقدمه
هزل ، لطیفه، شوخ طبعی، فکاهی، مثل شوخی، مزاحهایی  ادبی با واژههاي  که در برخی از متون و زمینه 1طنز

که یافتن تعریف اي  رشته بعدي و بیناست چنداي  پدیده ،شود می و هجو هم معنی و معادل در نظر گرفته
 ،و همکاران واحد و مورد توافق از آن بین اندیشمندان و پژوهشگران تقریباً غیر ممکن است (افشارکهن

اما در میان محققان این توافق وجود دارد که طنز نوعی ارتباط  ،تعریف طنز متفاوت استاین که  . با)1395
است که توسط افراد درگیر در یک مکالمه یا یک موقعیت، منجر به خندیدن، لبخند، یا احساس سرگرمی 

) ماهیت اصلی 2005( 7و ویلسون 6). گروایس2007، 5؛ مارتین2020، 4و فنانالمپیر 3، بتابوم2شود (راخمامی
بر استفاده آگاهانه از تأکید ) 1991( 9باس باترفیلد دانند. می 8نبودن و ناهمخوانی اجتماعی طنز را جدي

شوند، در  می هاي مثبت مانند خنده و شادي را موجب رفتارهاي ارتباطی کالمی و غیرکالمی که پاسخ
کردن دیگران، یک نوع خلق و خوي و نایی شادطنز را توا 10آکسفورد هدانشنامکنند.  می تعریف طنز بیان

  کند.  می تعریفکننده  کمدي یا سرگرمصورت  بهحالت ذهنی و توانایی درك چیزي 
هاي  شروع نوشتار و تعاریف از طنز را نزد تمدن یمتوان می ،بیندازیم تر به مبحث طنز نگاه بینانه اگر واقع

در برابر  طنز مستقیماًي  زیرا ما به وسیله ،دانسته می . براي نمونه افالطون طنز را بیشتر تحقیربیابیمباستان 
هابز نیز باور داشت که طنز شکلی از اهانت است و ، کنیم می اهانتآنها  جنسی کرده و بهدیگران بد
دهد که رقابت و غرور بین مردم آشکار شود و بخواهند برتري خود را نسبت به دیگران  می زمانی رخ

یکی از پنج نیاز و آزادي  حس  قدرت کنار بقا، احساس تعلق داشتن، توان و نشان دهند. طنز و خنده در
) و یک وجه عمومی از تجارب انسانی است که 2010، 13و راسلر 12،کوهن 11(لیابتدایی انسان است 

 متفاوت طنزهاي  اما در تمامی جهان با فرهنگ ،تفسیر و معناي آن از فرهنگی به فرهنگ دیگر متغیر است

                                                             
1. humor 
2. Rokhmah  
3. Betaubun 
4. Fenanlampir 
5. Martin 
6. Gervais 
7. Wilson 
8. Social incongruity 
9. Booth‐Butterfield 
10. Oxford 
11. Lei 
12. Cohen 
13. Russler 
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رسد ). به نظر می2011، 1گايخواند (فی مییک زبان عمومی باشد که تجارب مثبت را فراتواند  می
شناسان، هنرمندان، شاعران و  شناسان، جامعه شناسان، مردم روانکاوان، زبان ان،شناس روان فیلسوفان،

طنز بیان کنند. مورد مطالعه خود را از مفهوم هاي  اند تعاریف مرتبط با زمینه نویسندگان هریک سعی کرده
چون تدریس نوعی رابطه و تعامل بین افراد است که طبعاً از  ،رودطنز در آموزش نیز همواره به کار می

اصلی این است که طنز چه پیامدهایی در آموزش و تدریس دارد.  مسأله اما ،طنز نیز برخوردار است
کارگیري طنز در  مثبت و منفی بهشود سعی دارد پیامدهاي مروري انجام میصورت  بهپژوهش حاضر که 

ها و کارکردهاي طنز را آموزش را با توجه به نتایج تحقیقات روشن سازد. پژوهش حاضر، ابتدا نظریه
  پردازد.خاص به طنز آموزشی می طور بهشرح داده و در ادامه 

  
  هاي طنزنظریه
اما  ،صد نظریه شناسایی شده است بیش از یک و اند هاي زیادي از زوایاي گوناگون به طنز پرداختهنظریه

اند  به وجود آمدهآنها  از ترکیبها  غالب هستند و دیگر نظریهها  سه نوع نظریه مطرح که بر دیگر نظریه
این سه . 4نظریه ناهمخوانی -3و 3تسکینی -مدل رهایی -2؛ 2نظریه برتري  یا خصومت - 1عبارتند از: 

  ). 2017، 5گالینانس- (الرکین  طنز هستندهاي  پایه و اساس تمامی نظریه گروه نظریه تقریباً

کند که  می جویی است و بیان این نظریه شامل پرخاشگري و تعارض و برتري نظریه برتري یا خصومت:
 خنده و طنز محرکی است که احساس شادي و برتري نسبت به دیگران داشته باشیم یا با استفاده از نیش و

و  8هابز، 7، ارسطو6این دیدگاه به کسانی چون افالطون .توان اصالح اجتماعی را صورت داد می کنایه
  ).2018، 10سایودي( مربوط است 9برگسون

                                                             
1. Feagai  
2. Superiority 
3. Relief theory  
4. Incongruity 
5. Larkin-Galiñanes 
6. Plato 
7. Aristotle 
8. Hobbes 
9. Bergson 
10. Saude 
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تحلیلگري  ختی است که اساس آن از نظریه روانشنا روان این یک دیدگاه صرف تسکینی:-مدل رهایی
لذت طنز از رها شدن  شود. می غیر ارادي سبب کاهش تنش طور بهاست و بر اساس آن طنز  1فروید

حشو یا چیزي اضافی عنوان  بهآید که اکنون  می به وجود ،انرژي که با احساسی درد ناك پیوند یافته است
 ریشهکننده  امیدواراي  مسأله دردناك بهاي  مسأله به عبارتی دیگر طنزاز ایجاد .شود می در نظر گرفته

  ).2010(مارتین، ناخوشایند زندگی استهاي  ي براي روبرو شدن با جنبهراهکارگیرد و این  می

افتد که  می بر اساس این دیدگاه طنز یک ناهماهنگی شناختی است و زمانی اتفاق  نظریه ناهمخوانی:
 دهد که روال عادي اجزاي یک شیء، می عناصر ناهمخوانی موجود باشند و ناهمخوانی زمانی رخ

نظرات و انتظارات اجتماعی بر هم بخورد و یا ترتیب رخ دادن الگوها و رویدادها با تجارب ، رویدادها
). 2018(سایودي،  دهد می قبلی غیر هماهنگ باشد و در نتیجه با ادراك ناهماهنگ رویدادها طنز نیز رخ

  اختصاص دارد. 2این نظریه به امانوئل کانت

  
  مفاهیم و اصطالحات مترادف طنز

، لطیفه، شوخ طبعی، فکاهی، مثل شوخی، مزاحهایی  ه اشاره شد طنز در زبان فارسی با واژهک طور همان
هایی وجود دارند که با معنی شود. در زبان انگلیسی نیز واژهمعنی و معادل در نظر گرفته می  هزل و هجو ه

گاهی معادل طنز در  5، هجو یا هزل4، طعنه یا تمسخر3کلماتی مانند جوك یا شوخی ؛طنز آمیختگی دارند
اما هر کدام معناي خاص خود را دارند. در زبان فارسی شوخی یا مزاح هدفی جز  ،شوندنظر گرفته می

اما در هجو، نوعی زهرخند و  ،خنداندن افراد ندارد، در هزل هم نوعی خنده و سرگرمی نهفته است
اي براي خنده فقط وسیله ،شتتخریب طرف مقابل نهفته است. در طنز بر خالف همه مترادفاتی که گذ

هدف براي بی هتوان طنز را قلقلک روح به قصد بیداري، شوخی و هزل را خندرسیدن به هدف است. می
 جوك، ). همچنین در زبان انگلیسی1387گذران وقت و هجو را شالق بر مخاطب دانست (حري، 

)joke(  ا تمسخرطعنه ی؛ شودگوید و باعث خنده میکه یک نفر میاست چیزي )irony(  استفاده طنزآمیز
رود و هجو که انتظار می است از کلمات در معناي مخالف واقعیت یا روي دادن اتفاقات بر خالف چیزي

                                                             
1. Freud 
2. Kant 
3. joke 
4. irony  
5. satire 
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استفاده از طنز و تمسخر به قصد تخریب و نشان دادن حماقت طرف مقابل است، مثالً  )satire( و هزل
استعدادي  )humor( اما طنز ،قصد مسخره کردن هاي شخص بهکشیدن کاریکاتور یا تقلید از حرکت

  ).2020، 1فکري و توانایی طراحی چیزي است که با خنده همراه شود (کادکا
  

  کارکردهاي طنز
در ارتباط مربوط به  ویژه بهاز جمله کارکردهاي طنز که فراتر از شوخی و خنده است، تاثیرات اجتماعی آن  

 ،کنند می یک شکل از نفوذ اجتماعی قلمدادعنوان  بهمکرر طنز را  طور بهآموزش است. پژوهشگران 
شود و  می همچنین طنز ابزار تسهیل، توسعه و حفظ روابط اجتماعی است و سبب نزدیکی اجتماعی بین افراد

، 6و الیو 5، رودریگوئز4، دونبار3(باناس کند می اجتماعی را نیز در انسان بیدار 2گريوجو جستمیل به 
و  7گذارد (جیمیتأثیر  عالوه طنز کارکردهاي تبلیغاتی نیز دارد و بر رفتارهاي مصرف کنندگانبه  ).2011

). همچنین، طنز براي ایجاد انسجام گروهی و کسب لذت مشترك کاربرد دارد. طنز این 2018، 8گریتزل
، 9هیل کند (کلتنرتوانایی را دارد که محیط را لذت بخش کند و از طریق تعدیل انتقادات انسجام را تس

). همچنین، از دیگر کاربردهاي مهم طنز استفاده از آن در درمان 2009و همکاران،  11، کرینگ10کاپس
براي کاهش سطح استرس و افسردگی و ترویج کننده  هاي روحی است. طنز یک استراتژي امیدواربیماري

شده است و اثرات خود را در  مبتنی بر طنز توسعه دادههاي  سالمت روان است. در حال حاضر درمان
کاهش، چندین پیامد بهداشت روانی مانند رضایت زندگی، اضطراب، افسردگی و استرس نشان - افزایش

                                                             
1. Khadka  
2. Affinity-seeking 
3. Banas 
4. Dunbar 
5. Rodriguez 
6. Liu 
7. Ge 
8. Gretzel 
9. Keltner 
10. Capps 
11. Kring 
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). هدف طنز ترویج احساسات مثبت حاالت روحی  2018، 3و دیستلبرگر 2، لودرر1(تاگالیدو داده است
  ). 2017، 5و هافمن 4توانایی سازگاري با استرس است (راچتر  مثبت و از همه مهم
طنز را به سه دسته تقسیم کرد: کارکرد آموزشی، کارکردهاي توان  می کلیبندي  در یک دسته

  شود.آموزشی پرداخته میبا کارکرد کارکردهاي روانی و کارکردهاي اجتماعی که در این مقاله به طنز 
  

  طنز آموزشی
طنز هر  .داند می ) معناي طنز را در بین پژوهشگران  و از شخصی به شخص دیگر متفاوت2015( 6اسون

داراي انواع البته در کالس  .باشدکننده  مضحک باشد و یا سرگرم، چیزي است که باخنده ادراك شود
هاي  چیستان، صحنهخودتحقیري، لطیفه، بذله،  دار، مطالب خنده ،دار خندههاي  مثل داستان ؛استبسیاري 

زیادي از گفتن هاي  دار. طنز در کالس درس ممکن است شکل دار و حتی شکل بصري خنده خنده
مختلف، موسیقی و هاي  ها، امتحان کردن رسانههاي سرگرم کننده، آزمایشتا صحنهدار  خندههاي  داستان

خودشان طنز را  ،فاده از افراد و وسایلتوانند به جاي است می باشد، اما معلمانها  حتی دیدن کلیپی از رسانه
دهد که معلم هم ممکن  می این خودنمایی او نشان ،کند می زمانی که معلم طنز را از خود شروع .بسازند

شود.آنچه وجود  می کالس گذاري این تجربه با کالس سبب راحتی جو است اشتباه کند و به اشتراك
 ،کند ته است که آموزش تنها در مورد محتوا صدق نمیذکر این نک ،سازد می طنز در کالس را موجه

کننده  تدریس یک هنر نمایشی است که باید سرگرم اساساً بلکه در مورد اجرا و روش نیز صادق است.
باشد تا فراگیران جذب آموزش شوند و در کالس مسئولیت ارتباط، سرگرمی و مشغولیت تحصیلی بر 

شود  می چون طنز موجب ایجاد و تقویت ارتباطات انسانی ،گیردعهده معلم است که باید از طنز کمک ب
 شاگرد و همکالسی را برقرار -کند و تعامل معلم می پلی براي پیوند روانی مشترك عملعنوان  بهو 
 ).2016، 8و دیکارلو 7(لوجان کند می

                                                             
1. Tagalidou 
2. Loderer 
3. Distlberger 
4. Ruch 
5. Hofmann 
6. Ocon 
7. Lujan 
8. Dicarlo 
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) بیان 2011، به نقل از باناس و همکاران، 2008( 1اما در زمینه طنز در آموزش یک نظریه توسط وانزر
پردازش طنز آموزشی مربوط است. این مدل با ترکیب نظریه ناهمخوانی و  ي شده است که به نظریه

کند که چگونه از طنز در کالس نمایی ساخته شد. این نظریه بیان می (ترغیب) با حداکثر درست رغبت
نظریه بر اساس کند.  می آموزان را تسهیل یادگیري دانش شود که تدریس معلم و می درس استفاده

آموزان حس شوخ طبعی و طنز را  کند اگر دانش می پردازش طنز آموزشی، طنز از آموزش حمایت
طنز تفسیر کنند و سپس با ایجاد ارتباط بین طنز ارائه شده و اطالعات عنوان  بهرا  تشخیص دهند و آن

). براي استفاده از طنز در آموزش 2010، 3و اروین 2(وانزر، فرایمر دنیادگیري را پردازش کن ،آموزشی
 طنز درك کنند و سپس ارتباط طنز و متن را درك کنند.عنوان  بهان بتوانند اطالعات را آموز دانشباید 

عمیق روي آن فکر کنند  طور بهرا پردازش کنند و دار  اطالعات خندهاي  ان باید به طرز ماهرانهآموز دانش
توانند  ان نمیآموز دانشدهد تمامی  می البته مطالعات نشان .شده پیوند دهند آن را با متون ارائه سپس و

  ).2015، 5و گودباي 4ارتباط بین طنز آموزشی و یادگیري شناختی را درك کنند (بولکان
لفه اصلی وجود دارد: ارتباط و تناسب داشتن (باناس و نز آموزشی وانزر  و همکاران دو مؤدر نظریه ط

توان طنز آموزشی در نظر گرفت  می در صورتی طنز راکه است  آن). ارتباط حاکی از 2011همکاران، 
که مربوط به موضوع یا محتوایی باشد که قرار است آموزش داده شود. بنابراین طنز در این مفهوم باید با 

انگیزش و توان پردازش پیام  ،مرتبط بودن ارتباط داشته باشد. یادگیري مسأله هر مفهوم، نظریه یا موضوع،
  کند. می پرتی افراد جلوگیري کرده و ماندگاري اطالعات را بیشتر دهد و از حواس می را افزایش

باید مناسب و در خور باشدتا بتواند شود  میتناسب داشتن (مناسب بودن) یعنی طنزي که استفاده
، منفی درك شودصورت  بهاگر طنز  .قرار دهدتأثیر  مثبتی تحتصورت  بهس درس را محیط کال

شود که اگر مثبت  می ي عاطفی منجرجو پس تناسب داشتن به ایجاد .تواند عواطف مثبت را برانگیزد نمی
  .شود میکاهش انگیزه  ، موجبباعث افزایش انگیزه و اگر منفی باشد ،باشد

  
  
  

                                                             
1. Wanzer  
2. Frymier 
3. Irwin 
4. Bolkan 
5. Goodboy 
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 1400 پاییز م/وهفت بیست شماره /هفتم سال

  انواع طنزبندي  طبقه
، به 2003را مارتین و همکاران (بندي  ترین طبقهشده است؛ ساده  طبقه بنديهاي مختلف  به  صورتطنز 

) ارائه دادند که در آن طنز را به دو نوع مثبت یا همگرایانه، و منفی و تهاجمی 1393نقل از ضیایی مهر، 
شود و در مقابل طنز منفی  می طنز مثبت باعث ایجاد همدلی، کاهش تنش و ایجاد دوستیاند.  تقسیم کرده

)، انواع طنز در کالس درس را 2008شود. همچنین فرایمر و همکاران ( می باعث تمسخر و تحقیر دیگران
  .است 1جدول شماره که به شرح اند  به پنج طبقه تقسیم کرده

  
 )2008( طنز از دیدگاه فرایمر و همکارانبندي  . طبقه1جدول شماره 

دار  مربوط به درس، براي نشان دادن یک مفهوم از وسایل خندهدار  گفتن یک داستان خنده
 استفاده کردن.

 1طنز مربوط

 2طنز نامربوط که ربطی به موضوع درس ندارد.اي  گفتن داستانی که به موضوع درس مربوط نیست، تعریف لطیفه

 3تحقیر دیگران ان.آموز دانشان را به سخره گرفتن، مسخره کردن قومیت، نژاد و مذهب آموز دانشهوش 

 4تحقیر خود آوري در مورد خود. خود را در کالس مسخره کردن و تعریف کردن داستان شرم

غیرقانونی به هاي  زننده استفاده کردن، از فعالیتاي  از رفتارهاي کالمی و غیرکالمی به شیوه
 صحبت نمودندار  خندهاي  شیوه

 5آمیز طنز توهین

  

  
و همکاران  6توان با ترکیب مطالعات برایانت بندي از طنز را می ترین طبقه جامعرسد  به نظر می

) ارائه کرد که طنز مورد 2005)، وانزر و همکاران(1986( 8)، کرنت2003)، مارتین (2000( 7)، هی1990(
ري بندي فرم یا ساختار ظاه اند که هم شامل طبقه بندي کرده استفاده در کالس را به چندین نوع طبقه

  ). 1393گیرد (به نقل از ضیایی مهر، باشد و هم هدف یا مقصد طنز را در بر می می
  

  
                                                             

1. Related 
2. Un related 
3. Other disparging 
4. Self disparging 
5. offensive 
6. Bryant 
7. Hay 
8. Cornett 
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 1400پاییز وهفتم/  سال هفتم/ شماره بیست

 )1393انواع طنز کالسی اقتباس از ضیایی مهر(بندي  . طبقه2جدول شماره 

تناسب براي 
 کالس درس

 نوع طنز شرح/ توصیف

 همبستگیهمگرا، مبتنی بر  دهنده تنش آور، تسکین کننده، همبستگی سرگرم مناسب

 نیازهاي روانی/ طنز خودارتقایی استفاده در دفاع ازخود، تنظیم احساسات مناسب

 مناسب
براي ایجاد حد و مرز روابط و نشان دادن تفاوت 

 جایگاهی افراد
 مبتنی بر قدرت

 مربوط به مواد درسی مربوط به محتواي درسهاي  و جوكها  داستان مناسب

 مناسب
مرتبط در یک رویدادواحد هاي  داستان و یا فعالیت
 یک داستانعنوان  بهمرتبط 

 دار رویدادهاي خنده

 طنزآمیز اظهار نظرِ اظهار نظر مختصري که حاوي عناصري از طنز است مناسب

 مناسب
دیگر  وجو جستتشویق دیگران به استفاده از طنز یا 

 افراد طناز
 ي افراد طنازوجو جست

 بسته به شرایط
دار  منتهی به یک نقطه اوج خندهداراي ساختاري 

 هستند
 یا معماهاها  جوك

 بصري شود می استفاده از تصاویر یا چیزي که باعث خنده بسته به شرایط

 تحریفات طنزدار دار خندههاي  استفاده از کنایه و مبالغه بسته به شرایط

 طنز در محتواي آزمون استفاده از طنز در آزمون ها بسته به شرایط

 به شرایطبسته 
بازي با عبارات و کلماتی که از نظر معنا یا آوا داراي 

 دو معناي متفاوت هستند
 ایهام

 تقلید معروفهاي  وردن شخصیتآتقلید صدا یا ادا در بسته به شرایط

 خنده خنده یا تغییر لحن خندیدن براي خنداندن دیگران بسته به شرایط
  
  

  
  
  
  



 پژوهی  ترویجی آموزش- علمی نامه فصل    76

 1400 پاییز م/وهفت بیست شماره /هفتم سال

  شناسی روش
 است. مرور توصیفی عبارت است از بررسی 1کیفی و از نوع مرور توصیفیروش شناسی پژوهش حاضر، 

شبیه آن چیزي که در مرور سیستماتیک انجام  ،شودکه مرتبط با موضوع و هدف مطالعه تلقی میآنچه 
 ،پژوهش ي هها و تخصصی بودن روش مرور سیستماتیک را ندارد. در این شیواما محدودیت ،شودمی

د. از جمله خصوصیات مرور کامل رعایت شو طور بهبه خوبی تعریف شده و باید  معیار انتخاب منابع
توصیفی، اعتبار و کیفیت منابع، تازگی اطالعات، شناخت و تعامل با موضوع و داشتن دیدگاهی نقادانه 

» چیستی«از  سؤال ). مرور توصیفی به2008، 5و مونی 4، کانر3، بکر2نسبت به موضوع است (وینتربوتوم
کند. هدف این روش ی و کیفی براي این منظور، استفاده میهاي کمدهد و از روشموضوع پاسخ می

هاي نظري و سازي دانش موجود است و البته سرآغاز پیوند میان موضوعات علمی، خلق مدلخالصه
  ).1398ي بعدي است (شهسواري و علم الهدي، ها پژوهش اثرگذاري براي

 هه اشاره شد از روش مرور توصیفی براي شناسایی، بررسی، ارزشیابی و تحلیل مقاالت دربارک طور همان
  شود. مفصل به آن پرداخته می ادامهطنز در آموزش استفاده شده است که در  کاربردپیامدهاي 

داده  علمی خارجی  هاي مشخص کردن مقاالت از پایگاه برايدر این پژوهش : وجو جستراهبرد  -1
  و دانش لینک استفاده شد.  10داخلی سیدهاي  و پایگاه 9، ساینس دایرکت8، اریک7، اسپرینگر6مانند الزویر

نخستین محدودیت  ؛در این پژوهش دو محدودیت براي انتخاب لحاظ گردید معیارهاي انتخاب: -2
به بعد) به چاپ  2015سال اخیر (از  6در مربوط به زمان انتشار منابع بود که تنها آن دست از منابعی که 

صرفاً مقاالت وارد چرخه کار شدند  ،دومین معیار انتخابدر رسیده بودند در دستور کار قرار گرفتند. و 
ها استفاده نشد. الزم به ذکر است با توجه به خصوصیات روش مرور توصیفی ها و کتابو از پایان نامه

  .نشدکنندگان اعمال  ، محل جغرافیایی، زبان و سن شرکتانتشاراتنوع تحقیق، همچون  هاییمحدودیت

                                                             
1. narrative review 
2. Winterbottom  
3. Bekker 
4. Conner 
5. Mooney 
6. Elsevier 
7. Springer 
8. Eric 
9. Science direct 
10. Sid 
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 1400پاییز وهفتم/  سال هفتم/ شماره بیست

هاي ذکرشده انگلیسی و فارسی، در پایگاه وجو جستپس از ي مرور توصیفی: وجو جستخروجی  -3
مقاله شناسایی شد که با توجه به محدودیت سال انتشار، عدم  35در نهایت  ،با کلمات کلیدي مرتبط

  مقاله در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند. 16کیفیت مقاالت در نهایت  دسترسی به کل متن مقاالت و

 3مرور توصیفی در جدول شماره  ي هاطالعات مقاالت نهایی وارد شده در چرخها: استخراج داده -4
ارائه شده است. این جدول مشخصات مقاله از جمله نام محقق، نوع مطالعه، تعداد افراد نمونه، محل 

  دهد.کامل نشان می طور بهها و سال انتشار را پژوهش، یافته
 

  2015انجام شده از سال ي ها پژوهش . خالصه3جدول شماره 

 نوع مطالعه نام محقق
تعداد 
 نمونه

محل 
 پژوهش

 ها یافته
سال 
 انتشار

 23 آزمایشی 1لی و کیم
کره 

 جنوبی

بینــی و ســازگاري بــا    افــزایش خــوش 
 کودکان دبستانی

2018 

احمد، مهامد، 
حسن و 
 2همکاران

 مالزي 269 همبستگی

ان با معلم هم آموز دانشاحساس راحتی 
در تعــامالت  نیــزدر زمــان تــدریس و  

 روزمره

2018 

بولکان، 
گریفین، 
 3گودباي

 آمریکا 87 آزمایشی
بیشـتر و  هـاي   پرتی و غلـط  ایجاد حواس

 بدتر عمل کردن در یادداري و انتقال
2018 

استون وست، 
 4مارتین

 306 پیمایشی
کارولیناي 

 شمالی

دانشـجویان بـا گفتمـان    تر  ارتباط مناسب
مربیانشان، مناسب تشخیص دادن ارتباط 

 کالسی مربی

2019 

                                                             
1. Lee & Kim 
2. Ahmad, Mohamed & Hasnan, 
3. Bolkan, Griffin & Goodboy 
4. West & Martin 
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 1400 پاییز م/وهفت بیست شماره /هفتم سال

 نوع مطالعه نام محقق
تعداد 
 نمونه

محل 
 پژوهش

 ها یافته
سال 
 انتشار

  تسوکاواکی
 1ایموراو 

 ژاپن 360 همبستگی

بینـی قابــل توجـه یـادگیري شــناختی     پـیش 
دانشـجویان توســط طنــز مــرتبط بــا مربــی،  
میـــانجیگري یـــادگیري بـــا متغیرهـــاي     
احساســات، انگیــزه و توانــایی پــردازش    

 اطالعات

2019 

لسر، پیرل و 
 2وبر

 آمریکا 238 آزمایشی
افزایش یادگیري آمار مقدماتی 

 دانشجویان
2016 

بدري  سادات،
 3گرگري

 ایران 66 آزمایشی

روشی عنوان  بهآموزش طنز به معلمان 
کارآمد جهت کاهش فرسودگی 

 ان دبستانآموز دانشتحصیلی در 

2019 

کاوندي و 
 4کاوندي

 ایران 120 آزمایشی
بهبود عملکرد گرامري و افزایش انگیزه 

 انآموز دانش
2016 

مهدیلو و 
 5ایزدپناه

 2017 یادگیري بهتر واژگان زبان انگلیسی ایران 60 شبه آزمایشی

 سوئیس 110 آزمایشی 6راچ و هافمن

افزایش روحیه شاد، حس شوخ طبعی 
قابل انعطاف و رضایت از زندگی، 

 کاهش جدیت

2017 

تونسیا، محمود 
 7و سالیجا

 اندونزي 7 کیفی

احساس راحتی، تعامل مثبت، کاهش 
تنش، تعامل مثبت بین معلم و فراگیر، 

 خواب آلودگیکاهش 

2019 

                                                             
1. Tsukawaki & Imura 
2. Lesser, Pearl & Weber 
3. Sadat, Badri Gargari 
4. Kavandi 
5. Mahdiloo & Izadpanah 
6. Ruch & Hofmann 
7. Tunnisa, Mahmud & Salija 
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 نوع مطالعه نام محقق
تعداد 
 نمونه

محل 
 پژوهش

 ها یافته
سال 
 انتشار

بیگ، 
گراسینگر و 

 1درسل

 مدل معادالت
 ساختاري

مطالعه 
اول 
985 
  نفر

مطالعه 
دوم 
774 

 آلمان

رابطه منفی طنز مرتبط با موضوع درسی با 
  کسالت و اضطراب،

رابطه مثبت طنز پرخاشگرانه با کسالت و 
  اضطراب.

طنز مرتبط با موضوع درسی تجربیات 
 دهد. می عاطفی مثبت ارائه

2017 

چادویک و 
  2پالت
 

مرور 
 سیستماتیک

 انگلستان مقاله 32

نتایج مثبت و منفی بر افراد داراي اختالل 
 ذهنی. طنز هم باعث بهبود تعامالت

شود و هم ممکن است طعنه و  می
 ریشخند تلقی شود.

2018 

گریس ادلیه و 
 3سانتاگو

 آمریکا - مروري

هاي  اثربخشی طنز در تقویت سبک
اثربخشی تحویل خدمات، رفاه رهبري و 

  عاطفی مرتبط با شغل کارکنان.
رابطه طنز با چندین کارکرد مهم رهبري 
از جمله خالقیت، روابط بین فردي، 

گیري  سازي، تقویت مهارت تصمیم تیم
ها، تقویت خالقیت، بهبود روابط  گروه

 سازي، اثربخشی رهبري. بین فردي و تیم

2019 

                                                             
1. Bieg, Grassinger & Dresel 
2. Chadwick & Platt 
3. Grace-Odeleye & Santiago 
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 نوع مطالعه نام محقق
تعداد 
 نمونه

محل 
 پژوهش

 ها یافته
سال 
 انتشار

 و 1کوپر
 همکاران

 آمریکا 1637 آمیخته

درصد دانشجویان تقدیر از طنز  99
آموزشی، تقویت رابطه دانشجو و استاد، 
افزایش تمایل توجه دانشجویان به 
محتواي دوره، نسبت به استاد و احساس 

  تعلق دانشجویان.
آمیز باعث کاهش تمایل نسبت  طنز توهین

به استاد و کاهش احساس تعلق 
 .شود می دانشجویان

2018 

 آمریکا - مروري اسون

ها، تحریک گردش خون،  آرامش ماهیچه
بهبود تنفس، افزایش مقاومت بدن، 

ها و قفسه سینه، تمرینی مناسب براي شش
 پایین آوردن سرعت نبض و فشار خون.

2015 

  

  
  گیري نتیجهبحث و 

مطالعات . شودآموزش بررسی ي  در مقاله حاضر سعی بر آن بود که دستاوردهاي پژوهشی طنز، در حیطه
مروري) در پنج سال  آزمایشی، کیفی، ستگی، آزمایشی، شبهتحقیق (همبهاي  انجام شده با انواع روش

نمونه انتخاب شد و مشخص گردید جداي از بحث خنده و سرگرمی و لذت نهفته در طنز، عنوان  بهاخیر 
  را در بحث آموزش با خود به همراه دارد.هایی  اثرات مثبت و همچنین چالش

  توان پیامدهاي مثبت طنز در آموزش را سه مؤلفه اصلی خالصه کرد.توجه به نتایج تحقیقات می با
  
  
  
  

                                                             
1. Cooper 
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 . پیامدهاي مثبت استفاده از طنز در آموزش1نمودار 

  
نسبت به  1بینی از طنز در کالس درس، بهبود افزایش خوش شناختی استفاده از پیامدهاي مثبت روان

آموزش، سازگاري با مدرسه، انگیزش و درگیري تحصیلی بیشتر، افزایش یادگیري، کاهش فرسودگی 
فواید فیزیولوژیکی  توان نام برد. همچنین می تحصیلی، افزایش خالقیت و احساس تعلق بین معلم و شاگرد را

و پایین آوردن دردهاي مزمن، تحریک گردش ها  درس عبارتند از: آرامش ماهیچهاستفاده از طنز در کالس 
 -خون، بهبود تنفس، افزایش مقاومت بدن، کم کردن میزان اضطراب و استرس، تحریک سیستم قلبی

و قفسه سینه، پایین آوردن سرعت نبض و فشار خون و ترشح هورمون ها  عروقی، تمرینی مناسب براي شش
تر بین معلم وشاگرد تر و روانگیري ارتباط راحتعالوه از نظر اجتماعی، طنز باعث شکل آندورفین. به

  شود.مدرسه و عالقه به تیم سازي و کارهاي گروهی در آموزش می جو تعامل مثبت با کالس و
منفی نیز به همراه داشته است.  یو عواقبها  چالش ،استفاده از طنز عالوه بر فواید آن در آموزش

) بیان شد طنز آموزشی باید دو مؤلفه اساسی 2010( که در نظریه طنز آموزشی وانزر و همکاران طور همان
را در خود داشته باشد: ارتباط داشتن با محتوا و موضوع تدریس و تناسب داشتن یعنی درخور و مناسب 

پرخاشگرانه تلقی شود  یک طنزعنوان  بهکالس و فراگیران بودن. طبق نتایج حاصل از تحقیقات اگر طنز 
آمیز بودن طنز باعث کاهش تمایل نسبت به معلم  شود. توهین می انآموز دانشباعث اضطراب و کسالت 

                                                             
1. Optimism 

روان 
 شناختی

 اجتماعی

 فیزیولوژیکی

پیامدهاي 
مثبت طنز 

 آموزشی
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ت جدي رشود. این دیدگاه نیز وجود دارد که ارائه مطالب به صوان میآموز دانشو کاهش احساس تعلق 
آمیز باعث ایجاد طنز؛ زیرا مطالب طنزبا آنها  شود تا همراه کردنمنجر به کسب اطالعات بیشتري می

)، 2012(  رود نه اطالعات اصلی. شوارتز می شود و توجه به سمت طنز می انآموز دانشدر  1پرتی حواس
معتقد بود که طنز از طریق ایجاد یک حالت عاطفی مثبت و کسب لذت، مانع از پردازش اطالعات 

توجه کمتري به اهداف  2و اجتناب از تفکر تحلیلیشود و فراگیران با رها کردن ذهن خود  می اکتشافی
منبع عنوان  بهمعلم به جاي انتقال دانش،  ،اگر بیش از حد در تدریس به طنز پرداخته شود  کنند. می در سی

رود. از جمله نکات منفی پیامد طنز ان از میان میآموز دانشسرگرمی تلقی شده و شأن و ارزش او نزد 
هاي بر این تمسخر دیگران، شوخی افزونشود. شدن زمان می نامرتبط باعث تلفاین است که طنز 

  شود. آموزان میدار کردن احساسات دانشنژادي و جنسیتی باعث جریحه –نامناسب قومی 
مثبت طنز در آموزش را تأثیر  توان نتیجه گرفت عمومیتتحقیقات می هاي یافتهدر مجموع با توجه به 

تر و موضوعات متنوع یادگیري به  هاي بزرگجام تحقیقات و مطالعات گسترده با نمونهتوان بدون اننمی
عمومی از طنز و شوخ طبعی بهره بگیرد صورت  بهرسد اگر معلم اثبات رساند. همچنین، به نظر می

 ،آموزان شودي صمیمانه، موجب درگیري تحصیلی دانشجو بخش کرده و با ایجادتواند فضا را لذت می
شوند بهتر است از طنز استفاده نشود. معلمان و مربیان باید ا وقتی مباحث اصلی و پایه مطرح میام
اي به خاطر داشته باشند که انواعی از طنز وجود دارد که ممکن است گاهی استفاده حرفهصورت  به

در چه آن نامناسب هجو و اهانت تلقی شود و فرد و گروه اجتماعی خاصی را مورد هدف قرار دهد.
، 4است (ژانگ، لی و هو 3استفاده از طنز قابل توجه است این است که طنز اصوالً یک پدیده فرهنگی

مختلف متفاوت است. افراد هاي  طبعی و استفاده از طنز در فرهنگ ). بنابراین ادراك شوخ2019
بنابراین در استفاده از طنز  ،آمیز دارندیرهاي متفاوتی را از یک جمله طنزتفسها  و خرده فرهنگها  فرهنگ

شخصیتی افراد، عزت نفس، ي ها ویژگیرا در نظر داشته باشد. توجه به  5معلم باید ساختارهاي فرهنگی
عوامل میانجی عنوان  بهوضعیت اقتصادي و اجتماعی، نیازها و فضاي سیاسی جامعه متغیرهایی هستند که 

آموزي که معلول مثال شوخی با دانشعنوان  به ؛رندگذاري و ادراك طنز نقش مهمی داتأثیر  فرهنگی در
گیري احساسات منفی در او شود. در مجموع آموز سالم، ممکن است باعث شکلاست نسبت به دانش

                                                             
1. Distraction 
2. Analytical thinking 
3. Cultural phenomena 
4. Jiang, Li & Hou 
5. Cultural constructs 
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طلبد که معلم باید از آن آگاه باشد و بداند  می توان گفت استفاده از طنز در آموزش مهارت ظریفی رامی
ت و منفی را در پی دارد و باید دقیق و محتاطانه به کار گرفته شود و هرچه مثب آثاراز  اي آمیختههنر طنز 

تري را مثبت آثاربه مراتب  ،به موضوع و محتواي تدریس مرتبط باشد و در شأن و درخور فرگیران باشد
  به دنبال دارد.  
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Abstract 
The purpose of this study is to provide a summary of researches on humor and 
its implications in the classroom. The research method is qualitative and 
descriptive review. In this analysis, related quantitative and qualitative articles 
with the focus on educational humor that have been published in the last 6 years 
in foreign scientific databases such as Elsevier, Springer, Eric, Science Direct 
and domestic databases of SID and Danesh Link, were investigated. In this 
study, 35 articles were first identified. Then, according to the quality and 
relationship of articles with the subject of humor in education, a total of 16 
studies along with the name of the researcher, type of study, number of sample 
people, research location, research year and findings were included in the final 
analysis. In general, educational humor has positive, negative consequences and 
challenges. The positive consequences of humor in education were summarized 
in three main components: psychological, physiological and social. In addition 
to the positive points, the use of humor in education can be associated with 
negative consequences such as student distraction and failure to convey the 
main concepts. It also reduces students' feelings of belonging and anxiety and 
boredom if it is considered offensive or aggressive. Therefore, when using 
humor in the classroom, teachers should consider its positive and negative 
aspects. 
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