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 طنز آموزشي: 
 ظرفيت مغفول 

در ارتقای کيفيت آموزش

  دکتر زهرا افشارکهن1 

 تاریخ پذیرش: 99/4/14  تاریخ دریافت: 98/4/17   

هدف این مقاله، بررسي آخرین یافته  هاي پژوهشي به قصد دستیابي به مفاهیم مشترك 
و دیدگاههاي جدید در مورد طنز آموزشــي به منظور تبیین لزوم كاربست عملي آن در 
ارتقاي كیفیت آموزش در نظام آموزشی كشور است. پژوهش حاضر به روش سنتزپژوهي 
صورت گرفته كه در آن با استخراج مؤلفه ها و نكات مشترك تعدادي از تحقیقات مرتبط 
با طنز طبق اصول تلفیق، سنتزي از داده ها و یافته  ها مورد بازآرایي، بازاندیشي و تحلیل 
قرار گرفته است. یافته  ها نشــان مي  دهند كه طنز آموزشي ظرفیت باالیي براي كاربست 
در محیطهاي آموزشــي دارد و مي  تواند به غني  سازي برنامه  هاي درسي به  طرق گوناگون 
از جمله تلطیف فضای آموزشــی، ارتقای روحیه دانش آموزان، رفع خســتگي، افزایش 
توجه و اعتماد به نفس و بهبود روابط دانش آموزان با معلمان كمك كند. شــایان ذكر است 
كه معلمان از دیرباز به طور معمول در كالســهای درس خــود از انواع طنزهای كالمی و 
غیركالمی برای پیشبرد بهتر فرایند آموزش و افزایش میزان شادی و نشاط دانش آموزان 
و ارتقای سطح توجه آنان استفاده كرده اند در حالی كه ممكن است از دید آنان، شوخ طبعی 
به عنوان یك موضوع علمی مورد توجه قرار نگرفته باشــد، اما ادعای پژوهش حاضر این 
است كه توســعه فرهنگ طنز به  منزله یك روش آموزشی می تواند به عنوان یك كاتالیزور 
 و تسهیلگر به كمك معلم بشتابد و دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل و تسریع كند.
در نهایت، پیشــنهادهایي برای اســتفاده این یافته  ها در حوزه  آموزش و بهبود كیفیت 

یادگیری ارائه شده است. 

کليد واژگان:  طنز آموزشي، برنامه  هاي درسي، سنتزپژوهي

afsharkohan@yahoo.com ............... .1. دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، کارشناس کمیسیون راهبری تحول بنیادین شورای عالی آموزش و پرورش
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 مقدمه
تجربه زیســته معلمِی پژوهشگر و اظهارات بســیاری از معلمان گویای این است که فضای کنونی 
آموزش و پرورش، از نشــاط الزم برخوردار نیست و حجم خســتگیهای ناشی از آموزش باالست. فشار 
دشواری مطالب درسی، حجم قابل توجه مباحث آموزشی، تراکم دانش آموزان در کالسهای درس، کمبود 
امکانات رفاهی و ورزشــی و عدم  تناسب فضای آموزشی با جمعیت دانش آموزان، این فشار را چند برابر 
کرده اســت و نمود آن در زنگهای تفریح و ساعات پایانی آموزش و نحوه خروج دانش آموزان از مدارس 
کاماًل آشــکار است. بنابراین باتوجه به شرایط موجود باید درپی یافتن راهکارهایی بود که در محیطهای 
آموزشــی نقش تسهیلگر و کاتالیزور داشته باشــند. یکی از این راهکارها که در این مقاله بدان پرداخته 

شده، بهره گیری از ظرفیت مغفول کاربرد طنز و شوخ طبعی در آموزش است.  
شــوخ طبعی یکی از ظرفیتهای ناشناخته نظامهای آموزشــی است که به نظر می رسد آگاهی از آن، 
می تواند دســتیابی به اهداف آموزشی را سهولت ببخشد. کاربرد طنز1 و شوخ طبعی، در تمام عرصه های 
زندگی اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نیز فضاهای آموزشی مزایای متعدد دارد. به کارگیری 
 شــوخ طبعی ضمن آموزش، یکی از راهکارهایی اســت که می تواند محیط آموزشی را از مزایای مترتب 
بر آن، بهره مند سازد. شایان ذکر است که کاربرد طنز در محیطهای آموزشی باوجود جنبه های مثبت آن، 
باید توأم با مالحظاتی باشد که از پیامدهای احتمالی منفی آن جلوگیری نماید. اما مفهوم طنز چیست؟

از دیدگاههاي متعدد مي  توان به مفهوم طنز پرداخت. از نگاه روانشناختي، طنز یکي از کارکردهاي 
عالي ذهن محسوب مي شود که ویژه انسانهاست )فراي2، 2002(. مگي3)2002( شوخي را تجربۀ ذهني 
از کشــف و ادراك معاني ناهماهنگ با باور و خنده  دار یا غیرمعمول تعریف کرده  و بر اجزاي شــناختي 
طنز که در ناهمخواني ریشــه دارد، تأکید کرده است. از منظر جامعه  شناختي، طنز پدیده  اي اجتماعي 
اســت و نتیجه تعامالت افراد به  گونه  اي اســت که موجب شــادي و خنده و نزدیکي روابط در جامعه و 
محیطهاي اجتماعي مي شود. ساوتمن و شوارتز4 )2004(، طنز را ارتباط و تعاملي مي  دانند که منجر به 
یك تجربه هیجاني، ســرگرم  کننده و شــادي  آور شود. از نظر زبانشناختي، منظور از طنز، سخنانی است 
که گوینده به قصد ایجاد تفریح بیان می کند و برای شناســایی آن، وجود ســرنخهای زبانی و محتوایی، 
 ضروری اســت )هولمز5، 2000؛ نوریك6، 2007(. لومکس و موســوي7)2002( معتقدند که طنز روش

تعلیم و تربیت اســت و مي  تواند براي جذب دانش آموزان به دنیــای هیجان انگیز درس آمار و تقویت و 

. در این پژوهش، طنز برگرفته از واژه هیومر )Humor( که مترادف با شوخ طبعی است، می  باشد.  1
2. Fry
3. McGhee
4. Southman & Schwartz
5. Holmes
6. Norrick
7. Lomax & Moosavi
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توسعه مفاهیم ریاضی مورد استفاده قرار گیرد.
ظرفیت جدي طنز در تســهیل فرایند تعلیم و تربیت در حوزه برنامه  هاي درســي و تربیتي به  ویژه 
در داخل کشــور، مورد توجه کافي قرار نگرفته  و در دســترس نبودن پژوهشــهاي بومي در این حوزه 
کاماًل مشــهود است. پژوهشها و تجارب زیســته، حاکي از ظرفیت باالي انواع و اشکال طنز مناسب در 
محیطهاي آموزشي است. بررسی محتوای سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی نشان داده که ظرفیت 
طنز برای آموزش مورد کم  توجهی قرار گرفته اســت و این موضوع می تواند فضای آموزش کشــور را از 
 آثار مثبت مترتب بر آن، بی  نصیب ســازد. به  هرحال، شــوخ طبعی به عنوان موهبتی الهی، برای نوع بشر

به  ودیعه گذاشته شده است و این پژوهش سعی دارد با تکیه بر پژوهشهای موجود خأل ناشی از این غفلت 
را یــادآوری و تاحدی جبران کند. از این  رو، پژوهش حاضر قصد دارد ضمن تأکید بر لزوم بهره مندي از 
قابلیتهاي شــوخ طبعی در آموزش، دانش و فنون مربوط به استفاده هوشمندانه از آن را در اختیار حوزه 

برنامه  ریزي درسي و آموزشي قرار دهد. 
طنز پدیده  اي چندبعدي و میانـ  رشــته  اي اســت که یافتن تعریف واحد و مورد توافق از آن، میان 
اندیشــمندان و پژوهشگران تقریباً غیر ممکن است. طنز در فرهنگ ایرانی توأم با انتقاد است و چنانچه 
طنزی از انتقاد تهی باشــد، اطالق واژه شــوخ طبعی بدان خواهد شد، اما در فرهنگ غربی، طنز یکی از 
زیرمجموعه  های واژه هیومر اســت که طیف وســیعی از معادلها از جمله شــوخ طبعی را در بر می گیرد. 
شــوخ طبعی در لغت نامه دهخدا )1372( به معنای مزاح، مطایبه، خوش  طبعی و امری اســت که مقابل 
جدی قرار بگیرد. شــوخ طبعی در اصطالح نوعی گفتار، تصویر یا نوشتار است که مواجهه با آن، موجب 
انبســاط خاطر و تولید نشــاط همراه با مالحت و مهربانی و خالی از اذیت و آزار است )بریز1 و همکاران، 

2004؛ نقل شده در حیدری، خاشعی و معروفانی اصل، 1395(.
بهترین معادل برای واژه هیومر، »شــوخ طبعی« است )موریل2، 1960؛ ترجمه فرجامی و جعفری، 
1392(. در طنز، ما یك تغییر شناختی ناگهانی را در وضعیت ذهنی مان تجربه می کنیم که مبین انتقال 
شــناختی است و در شــرایط معمولی، یعنی اگر آن را جدی می گرفتیم، ناراحت  کننده بود. اما فارغ از 
دغدغه های روزمره، با بازیگوشی با آن برخورد می کنیم و از آن لذت می  بریم. تنها انسانها، از عهده چنین 
کاری برمی آیند و دلیلش خردمندی آنهاست )موریل، 1960(. موریل در ادامه می  افزاید هر چقدر تفاوت 
وضعیت در انتقال شــناختی، بیشتر باشد، امکان شگفت  زدگی و خندیدن به موقعیت بیشتر است. ذکر 
مثالی از تجارب نقل  شــده در این زمینه، شاید موضوع را ملموس  تر نماید: دانش آموزی، به کالس نرفته 
و غیبت داشــته است؛ در بازگشت به کالس، متوجه آگهی ترحیم خویش می شود که همکالسیهایش، 
در نبود وی به دیوار کالس نصب کرده اند. خب طبیعی اســت که فرد در چنین وضعیتی انتظار نگرانی 

1. Breeze
2. Morrill
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و احوالپرســی را داشته باشــد و این تفاوت، اگر بازیگوشانه بدان نگریسته شود، موجب انتقال شناختی 
به وضعیت جدید نســبت به انتظارات معمول است و موجب خنده فرد در مواجهه با شوك ناشی از این 
شوخی خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شد، این پژوهش براي پاسخ به سؤاالت زیر انجام شده است: 

1. ماهیت و اشکال مختلف طنز آموزشي بر اساس پژوهشهای انجام شده چیست؟ 
2. کارکردها و کژکارکردهای طنز آموزشی چیست؟

3. روشها و راهکارهای به کارگیری طنز در آموزش چیست؟

 روش پژوهش
روش به  کار رفته در این پژوهش، ســنتزپژوهي است. باتوجه به این اصل که علم، قابلیت تجمیع یا 
تراکم نظام مند دانشهاي تولید شده پیشین را دارد )چالمز، هجز و کوپر1، 2002(، هدف از سنتزپژوهی، 
تبیین ضرورت ورود طنز به صورت رسمی به حوزه آموزش است. حوزه مورد بررسی تحقیقات سراسر دنیا 
و بنابراین، جامعه پژوهش، کلیه تحقیقات انجام شده در زمینه طنز آموزشی در داخل و خارج از کشور 
است. کلید واژه  های مورد بررسی برای دستیابی به تحقیقات مرتبط شامل »شوخ طبعی«، »شوخ طبعی 
در برنامه درسی«2، »کارکردهای طنز«3 و »طنز آموزشی«4 در زبان انگلیسی و شوخ طبعی، طنز، جوك، 
لطیفه، مطایبه، شــوخ طبعی در تدریس، کاربرد طنز در آموزش و نظایر آن در زبان فارسی بودند. منابع 
 ProQuest ،Google Scholar ،Springer ،ScienceDirect مورد مراجعه و استناد شامل سایتهای
و برخی نشریات مرتبط با شوخ طبعی بوده است که پس از غربالگری تعداد 261 مقاله و رساله پژوهشی 
طی دو مرحله، تعداد 33 مورد از مجموع 73 پژوهش قابل  دسترســی، با توجه به میزان ارتباط با حوزه 
آموزش، به عنوان نمونه انتخاب شــده است. بازه زمانی این پژوهشــها از سال 1980 تا 2020 را شامل 
می شود. پس از استخراج مؤلفه هاي مشترك پژوهشهای مذکور، به سنتز تجمیعی مزایا و مخاطرات آنها 
پرداخته شده است )جداول 1 و 2(. در مطالعه حاضر برای رعایت مالك شمول تالش  شده که همۀ منابع 
نوشــتاری )چاپی/ الکترونیکی( معتبر در حوزه موضوع پژوهش)در دســترس( مورد مطالعه قرار گیرد. 
برای پیشگیری از ابهام و دوپهلو بودن اصطالحات از متخصصان حوزه برنامه درسی و صاحب  نظران حوزه 
 طنز، در معادل  یابی کلمات و اصطالحات کلیدی کمك و مشــورت گرفته شــده است. در زمینۀ معیار

عملی  بودن، با توجه به اینکه هدف در مطالعه حاضر ارائه یك نقشه مفهومی بوده است، طبیعتاً پژوهش 
حاضر از ویژگی عملی  بودن برخوردار است. برای رسیدن به توافق جمعی و اجماع دربارۀ نتیجه پژوهش 
 نیز از روش دلفی اســتفاده شــده است. در نهایت، پس از کدگذاری، فراواني هر یك از مزایا و مخاطرات

1. Chalmers, Hedges & Cooper
2. Humor in curriculum
3. Humor’s functions
4. Instructional humor
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با توجه به نتایج تحقیقات محاسبه و تعداد 59 مزیت و 17 مخاطره استفاده از طنز در آموزش، شناسایي 
 شــده اســت که با توجه به این جمع  بندي، استفاده از طنز آموزشــي در نظام تعلیم و تربیت در قالب

یك  نقشه مفهومي پیشنهادي )نمودار 1(، توصیه می شود.  

 يافته  های پژوهش
 در ایــن بخش، نتایج حاصل از یافته  هاي پژوهشــهایي کــه مورد تحلیل قرار گرفتند، در پاســخ

به سه سؤال پژوهش براي بهره  گیري از ظرفیت طنز آموزشي در برنامه  هاي درسي آورده شده است.

 سؤال اول:  ماهیت و ویژگیهاي طنز آموزشي
نظریه  هاي بسیار از زوایاي مختلف به طنز پرداخته اند که از میان بیش از یکصد نظریه شناسایي  شده 
)اشــمیت و ویلیامز1، 1971(، سه نظریه غالب وجود دارد که بیانگر سه نوع کارکرد متفاوت پدیده طنز 

هستند. 
گروه اول شامل مدلهای زیستی، تسکینی 2و دوسوگراست که مبتني بر کارکرد روانکاوانه طنز است 
و فروید3  پیشگام اصلي این نظریه است. فروید بر این باور است که افراد در زمینه هایی طنز می  سازند که 
جامعه آنها را سرکوب می کند و انرژی آزاد شده را که در قالب جدید نیازی به سرکوب ندارد، به خنده 
تبدیل و آزاد می کنند و این ســبب بهبود حال فرد می شــود. بعدها به شوخ طبعی به عنوان عاملي براي 
کاهش فشارهاي رواني پرداخته است. در مدل رهایی/ تسکیني که اسپنسر  )1860(، مطرح کرده   است، 

طنز زمانی تجربه می شود که برای رهایی از فشار یا کاهش تنش مورد استفاده قرار گیرد. 
گروه دوم شامل طنزهای ناهمخوان4 غافلگیرکنندۀ موقعیتی است. نظریه ناهمخوانی که بعداً در آثار 
آرتور شــوپنهاور5 )1819( شرح داده  شده است، اظهار می دارد که شخص بذله  گو، مفاهیمی را در طنز 
بیان می کند که با تجربیات شــخصی  اش همخوانی ندارد. پیرو این نظریه، در سال 1649، دکارت6 مدل 
غافلگیری طنز را شناســایی کرده که می  گوید طنز مستلزم ناگهانی بودن است )موریل، 1960؛ ترجمه 

فرجامی و جعفری، 1392(.
گروه ســوم، معرف نظریه طنز برتری  جویانه7 و بیانگر این مفهوم است که فرد یا موجودی، فرادست 
دیگر افراد یا موجودات باشــد و طنز را به شــیوه تهاجمی و برای تحقیر و بی  اعتبار کردن مخالفان یا 
زیردســتان به کار گیرد. افالطون و ارســطو )قرن پنجم ق. م.( بر این باورند که طنز و خنده وسیلۀ ابراز 

1. Schmidt & Williams
2. Relief
3. Freud
4. Incongruity
5. Schopenhauer
6. Descartes
7. Superiority
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قدرت و برتری هستند که به عنوان حربه  ای برای نمایش خطاهای دیگران و تخریب و بیان حقارت آنان، 
استفاده می شوند.

طنز از دیدگاه زبان شناختی نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، آتاردو و راسکین1 )1991( 
طنز را رفتاری می دانند که از طریق ابزارهای زبانی یا غیرزبانی از دو طرف گفت وگو سر می زند. راسکین 
 )1985؛ به نقل از ضیایی مهر، 1393(، معتقد اســت که چنین رفتــاری نتیجه تقابل دو تصویر ذهنی
 یا برداشــت معنایی نامتجانس و نامنطبق اســت و احتمال دارد گوینده طنز، هدفش تولید خنده باشد

یا نباشد. وانزر و فرایمر2 )1999( بر پایه نظریه های اجتماعی سه  گانه برتری  طلبی، ناهمخوانی و تسکین، 
طنزي موسوم به طنز آموزشي را که تلفیقی از سه نظریه طنز است، پیشنهاد می دهد. 

طنز آموزشي، طنزي است که برنامه  ریزي شده و به قصد آموزش در محیطهاي آموزشي براي تسهیل 
و جذاب  ســازي فرایند آموزش به  کار گرفته شود )وانزر و فرایمایر، 1999(. طنز آموزشي ظرفیتي است 
که به صورت بالقوه در معلم، دانش آموز، گروه همســال و فضاي آموزشي وجود دارد که مي  توان به عنوان 

مکانیزم تسهیل  کننده فرایند یادگیري براي مقاصد آموزشي از آن استفاده کرد)ضیایي  مهر، 1393(. 
نگارنده، بر این باور اســت که »طنز آموزشــی« بیشتر بر بعد غافلگیری و ناهمخوانیـ  رخدادی که 
انتظارش را نداریم و با عادات شــناختی پیشــین ما مغایر استـ  استوار است و دو نظریه دیگر که وانزر 
مطرح کرده است، تأثیرگذاری کمتری در آن دارند و نظریه زبانشناختی نیز به عنوان یکی از مبانی نظری 

اصلی می تواند به نظریه های سه  گانه مطرح  شده، افزوده شود.  
در تعریف وانزر از طنز آموزشــی، بعد برنامه ریزی شــده و هدفمند بودن آن مورد تأکید است و این 
مبین دو مطلب است، اول اینکه معلم کاماًل آگاهانه سعی می کند به مواردی بیندیشد که بتواند با استفاده 
از طنز در خالل تدریس فهم محتوای آموزشی را برای دانش آموز تسهیل نماید و مطلب دوم اینکه گاهی 
هم آگاهانه و با اشــراف به موقعیت کالس از طنزهای ناگهانــی )خودجوش3( یا طنزهای دانش آموزی 
برای تلطیف فضای آموزش استقبال کند، چرا که طنز آموزشی، برخی مواقع ناگهانی و غیرمترقبه است. 
هاتیوا4 )2000( در فصل شانزدهم کتابش با عنوان »تدریس برای یادگیری مـــؤثر در آموزش عـالی« 
می  گوید: طنز آموزشی می تواند در اثنای تدریس، به یکی از دو شکل خودجوش یا برنامه ریزی شده روی 
دهد. طنز خودجوش متداول  ترین نوع طنز در تدریس است که معموالً به شکل اظهارات خنده  دار معلم 
که برای دانش آموزان غیرمنتظره اســت روی می دهد. الزمه طنز خودجوش این اســت که معلم فضای 
آموزش را برای پذیرش این نوع طنز مهیا ســازد. برخی مواقع نیز، اســتفاده از طنز، کاماًل هوشمندانه و 
 برنامه ریزی شده است. معلم احساس می کند که فهم مطلب دشوار است و آن را در قالب داستانی خنده  دار

1. Attardo & Raskin
2. Wanzer & Frymier
3. Spontaneous humor
4. Hativa
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بازگو می کند، یا با استفاده از بازیهای کالمی و طرح معما، ذهن دانش آموزان را با موضوع کالسی درگیر 
می سازد و با ایجاد فضایی شاد از خستگی آنان می کاهد. 

 سؤال دوم:  كاركردها و كژكاركردهای طنز آموزشی كدام اند؟
اگرچه در نگاه ســنتي، آموزش موضوعي جدي و رســمي در نظر گرفته مي شود، روند آموزشي در 
دهه  هاي اخیر به سوي ارتقا به محیط یادگیري آرام  تر در حرکت است و بر کاربرد طنز در یادگیري تأکید 
دارد. کورنــت1 )1986(، طنز را یکي از قدرتمندترین منابع در اختیار معلم توصیف مي  کند که مي  تواند 
براي مقاصد گوناگون چون تصحیح مشکالت خواندن، کنترل مشکالت رفتاري، ساخت واژگان، آموزش 
زبانهاي خارجي و جذب دانش آموزان گوشه  گیر مورد استفاده قرار گیرد )نقل  شده در مارتین2، 2010(. 
کاربرد طنز آموزشــي مي  تواند به کاهش تنش، استرس، اضطراب، خستگي و افزایش ارتباط دانش آموز 
و معلم منجر شــود، موجب شــود کالس درس براي دانش آموزان کمتر تهدید به شــمار آید، یادگیري 
لذت بخش  تر شــود، نگرش مثبت نسبت به یادگیري ایجاد کند، عالقه را تحریك و توجه را به پیامهاي 
آموزشــي جلب کند، درك را افزایش، حافظه شــناختي و عملکرد آموزشي و نیز خالقیت و تفکر واگرا 
را ارتقا بخشــد )برك3، 1998؛ دیویس و آپتر4، 1980(. اهمیت اســتفاده از طنز در این است که هدف 
آموزش، صرفاً تدریس محتوای موضوع درسی نیست بلکه شکل گیری روابط و تقویت روابط انسانی نیز 
یکی از اهداف آن اســت. بنابراین هنگامی که طنز به طور مؤثری مورد استفاده قرار گیرد، موجب ایجاد 
روابط و تقویت عملکرد می شــود )َســویج5 و لوهان، 2017(. بِیزك6 )2017(، بر این باور است که طنز 
یك ابزار آموزشی ارزشــمند برای مربیان است که در صورت استفاده مناسب، سازنده است و یادگیری 
دانش آموزان را تســهیل می کند. طنز آموزشــی با بسیاری از نمودهای جســمانی مثبت مانند کاهش 
اضطراب و اســترس، افزایش عزت نفس و خودانگیختگی و مزایای جســمی دیگر مانند بهبود تنفس و 
گردش خون به همراه ازدیاد اندروفین خون همراه اســت )برك، 1998(. دوئنِیس7 و همکاران )2020(، 
در آموزش علوم پزشکی، به نقش برجسته شوخ طبعی یا شوخیها به مثابه ابزاری برای مقابله با اضطراب 
مرتبط با آزمایشــگاه آناتومی اشــاره کرده اند. ماچلف و کارلین8 )2016(، به طنزهای مرتبط با محتوا، 

غیرمرتبط با محتوا، خودجوش و خودتحقیری9  به عنوان انواع طنز مناسب اشاره کرده اند.  
با وجود مزایاي به کارگیری طنز در فضاي آموزشــي، چنانچه از طنــز در جاي خود و به اندازه و از 

1. Cornett
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3. Berk
4. Davies & Apter
5. Savage & Lujan
6. Baysac
7. Dueñas
8. Machlev & Karlin
9. Self-disparaging
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نوع مناســب با مخاطب اســتفاده نشود، مي  تواند آسیبهاي جدي بر شــخصیت معلم و روحیه و انگیزه 
دانش آموزان وارد ســازد. براینت، کمیسکی، کرین و زیلمن1 )1980(، شش گروه طنز را در رفتار معلم 
شناسایي کرده  اند که شامل جوکها، معماها، بازي با کلمات، داستانهاي خنده  دار، توضیحات طنزآمیز و سایر 
انواع طنز است. هر یك از اینها در صورت غناي مضمون و عدم لطمه به شخصیت دانش آموز، مناسب اند 
 و انواع طنزهاي نامناســب شامل اســتفاده از دانش آموزان به عنوان موضوع طنز، طنز شکست  خورده2،

طنزهاي جنســیتي، طنزهاي قومیتي، ناسزاگویي با هدف خنده، به  ســخره گرفتن موضوعات جدي و 
جوکهاي خصوصي است. شماری از دانش آموزان بر این عقیده بودند که یکي از طنزهاي بسیار نامناسب، 
دست انداختن یا عیب  جویي از دانش آموزان است. توضیح آنکه طنز شکست  خورده، طنزی است که در 
موقعیت مناســب یا به  طرزی مناسب استفاده نشــود یا افراد فهم درستی از آن نداشته باشند که سبب 
سردرگمی می شود و کمتر کسی بدان می  خندد، در چنین مواردی، به آن طنز شکست خورده یا به بیانی 

دیگر، »ناموفق« گفته می شود )ویلیامز و امیچ3، 2014(.
نتایج پژوهش نئولیپ4 )1991(، نشان داده که مناسب  ترین طنز کالسي، طنز مرتبط با محتواست، 
اما معلمان طنزهاي خودتحقیري و طنزهایي را که مخاطب آن دانش آموزی خاص است، نامناسب قلمداد 
نکرده  اند. معلمان باید بدانند که برخي از انواع طنز، مناســب فضاي کالس نیست و چه  بسا یادگیري را 
کاهش دهد. به زعم گورهام و کریستوفل5 )1990(، طنزهای خودجوش )غیرعمدی(، بیش از سایر انواع 

طنز بر یادگیري تأثیرگذار بودند. 
تحقیقات گوناگون بر این نکته صحه می گذارد که کاربرد طنز بر ارتقای برداشــت مثبت از موضوع 
درسی و معلم مؤثر است )توروك، مك  موریس و لین6، 2004( و بر نگهداری اطالعات نیز اثر می گذارد. 
همچنین، نتیجه پژوهش وســت7 و مارتین )2019( نشان می دهد که طنز و یادگیری رابطه ای پیچیده 
دارند و طنز معلم در کالســهای درس  نقشــی مهم ایفا می کند. گارنر8  )2006( می  نویسد: اگرچه طنز 
می تواند یادگیری و ارتباط را افزایش دهد، ممکن اســت گاهی هم به دلیل ماهیت پیچیده  اش به شکل 

مانعی اجتماعی درآید. 

 سؤال سوم:   روشها و راهكارهای ورود مؤثر طنز به حوزه آموزش
راههــای ورود طنــز بــه حوزه آمــوزش، به منظــور ارتقای کیفیــت یادگیری متعدد اســت که 
 افــزودن طنز بــه محتوای آمــوزش و روش تدریس معلــم از آن جمله اســت. معلــم می تواند انواع 

1. Bryant, Comisky, Crane & Zillmann
2. Failed humor
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4. Neuliep
5. Gorham & Christophel
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طنزهای کالمی1، غیرکالمی2 و انگیزشــی3 را  در کالس مورد اســتفاده قرار دهد. کوك4 )2000(، طنز 
کالمی را شامل »بازی با ساختار زبان و همچنین بازی با واحد های معنا برای ایجاد جهان خیالیـ  جهانی 
که وجود ندارد« می داند. نمونه هایی از طنز کالمی شــامل استفاده از صداها، قافیه، ریتم، آهنگ، مجاز، 
جناس، خطای در تلفظ، جوك و داستانهای خنده دار است. از سوی دیگر، طنز غیرکالمی دربرگیرندۀ تمام 
رفتارهای کنایه ای خنده دار مانند تقلید، چهره ها و حرکات خنده دار و همچنین پیامهای بصری و تصویری 
مانند کارتون، پویانمایی و نقاشیهاست که احساس سرگرمی را در  گیرنده ایجاد کند. نشانه های متعدد برای 
 شناسایی طنز غیرکالمی وجود دارد. برخی از آنها را آتاردو )2003( خالصه کرده است که عبارت است از
 حــرکات ابرو )مانند بــاال بردن و پاییــن آوردن آن(، حرکات چشــم )مانند باز کردن کامل چشــم،
 به هم نزدیك کردن مردمکها، چرخاندن چشمها(، چشمك  زدن، تکان  دادن سر، لبخند زدن و صحبت کردن

همراه با »نمایش حالتی از چهره اســت که فرد تعمداً برای نشــان دادن عدم وجود احساســات به خود 
می گیرد5«. 

به نظر آیلور و اپلیگر6  )2003(، فلســفه آموزش و پرورش، بر این باور اســت که انگیزه دانش آموزان 
براي یادگیري و به  یادسپاري اطالعات در صورتي که خوشحال و سرگرم باشند، بسیار بیشتر از موقعیتي 
اســت که حس اضطراب و تهدید را به آنان منتقل سازد و بسیاري از مربیان توصیه کرده  اند که معلمان 
 طنز را در قالب ضرب  المثلها، تمثیلها و تفاســیر طنز برگرفته از دروس، نمایش تصاویر و نوشــته  هاي

خنده  دار )انواع طنزهای غیرکالمی( روي دیوارهای کالسهاي درس نصب و دانش آموزان را مکرراً به تولید 
طنز ترغیب کنند. حتي برخي مربیان پیشنهاد کرده  اند که یکي از اهداف آموزش و پرورش باید تسهیل و 
توسعه بخشیدن به حس خوب طنز در دانش آموزان باشد )برنشتاین7، 1986؛ مزلو8، 1954(. راهبردهاي 
یادگیري، چنانچه با چاشــني طنز همراه باشند، مانند به کارگیری یك واژه خنده  دار یا تصویر مضحك 
براي یادسپاري مطالب، طبعاً فرایند یادگیري را لذت بخش  تر می کنند و یادسپاري را بهبود می  بخشند. 
تکرار حروف، بازي با کلمات، فیلمها و پویانماییهای آموزشي و داستانها و معماها و تمثیلهاي خنده  دار، 
تقلید صدا، شــعرهاي دست کاري شده، کاریکاتور، ژستهاي خنده  دار و اشتباهات لفظي تعمدي تعدادی 
از راهکارهای مختلف برای کاربرد طنز هســتند کــه می توانند مرتبط یا حتي غیرمرتبط با محتوا براي 
 رفع خستگي و تجدید قواي دانش آموزان و جلب توجه آنان به ادامه مباحث کالسي یا موضوعات مهم،

در فضاي کالسي به  کار گرفته  شوند )ضیایی  مهر، 1393(.

1. Verbal humor
2. Non-verbal humor
3. Motivational humor
4. Cook
5. Blank face
6. Aylor & Oppliger
7. Bernstein
8. Maslow
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بازي با کلمات در درس نوشــتن، اســتفاده از کمیك استریپ )داستانهاي کارتوني مصور( در درس 
علوم، کاریکاتور در درس هنر، استفاده از زبان بدن در حین تدریس با هدف جلب توجه و توسعه نشاط 
و مشــارکت، انجام دادن حرکات غیرمعمول و بازیهای گروهی خنده  دار در درس تربیت بدنی نمونه هاي 
کاربردي اســتفاده از طنز به مثابه یك استراتژي آموزشی هستند. استفاده از شعرهای طنز، تقلید صدا، 
آوازهاي شــاد و تصاویر مضحك همگي از راهکارهایی هســتند که به اندازه معین و با تشــخیص معلم 

مي توانند در حین آموزش به  کار گرفته  شوند. 
یافته  هاي این پژوهش، عالوه بر پاســخ به سؤاالت مطرح شده، دربرگیرندۀ مزایا و مخاطرات استفاده 

از طنز در تحقیقات مرتبط است که در جدول 1 خالصه شده است. 

 جدول 1.   مزايا و مخاطرات استفاده از طنز در تحقیقات مختلف در نمونه پژوهش حاضر                                                                                                                           

مخاطراتمزایاسال و نویسندهعنوان تحقیقردیف

 طنز اساتید 1
در دانشگاهها

براینت و همکاران 
)1980(

جلب توجه، کاهش فشار دشواري 
مطالب آموزشي، تسهیل ارتباط، 
برانگیزانندگي. قالبهاي طنز به  کار 
رفته شامل معما، داستان، جوك، 

حکایت و ... بود.

استفاده از طنزهاي 
نامناسب مثل طنز 
تحقیري و جنسیتي 

نیز مشاهده شد.

 طنز را جدي بگیریم2
)نه فقط برای خنده(

یاپوچه1
)1988(

تسهیل ارتباط، کاستن از حساسیتها، 
توسعه و بهبود روابط، تسهیل درك 

حقایق و اشکال
-

رابطه شوخ  طبعي و 3
سبکهاي مقابله با استرس

 ریم2
)1988(

 طنز ابزار مقابله با استرس از طریق
به  کارگیري مکانیسمهاي سرکوب، 

انکار و جابه جایي
-

 بررسي محتواي طنز معلم4
در کالسهاي دوره متوسطه

 نئولیپ
)1991(

 طنز استراتژي 
-تسهیلگر یادگیري است.

مزایاي جسمي طنز 5
و مخاطرات آن براي 

سالمندان

 برك3
)2001(

تسکین بیماریهاي جسمي از قبیل 
رماتیسم، نفخ، ورم مفاصل، بهبود 

حافظه و کاهش افسردگي

در استفاده از 
طنزهاي جسماني 
با سالمندان باید 

محتاط بود.

 استفاده از طنز 6
در عصر فناوری

 کر4
)2002(

ارتباط با مخاطب، جلب توجه، 
-اهمیت طنز مرتبط با محتوا

1. Iapoce
2. Rim
3. Berk
4. Kerr
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مخاطراتمزایاسال و نویسندهعنوان تحقیقردیف

 بررسي رابطه بین7
احساس نگراني و شوخ  طبعي

 کلی1
)2002(

رابطه احساس نگراني و شوخ طبعي 
-به طور قابل مالحظه  اي منفي است.

آنچه هر فرد باید درباره 8
طنز و خنده بداند

برك و همکاران
)2008(

 افزایش اعتماد به نفس، 
-بهبود حافظه، بهزیستي رواني

ادراك کودکان از طنز و 9
کنایه از طریق طنز کالمي

پکسمن2 و همکاران
)2005(

 درك کودکان از کنایات زباني
 و طنز و عملکرد معنا 
 تا اواسط دوران کودکي
در حال توسعه است.

درك کودکان از 
کنایات زباني و طنز 
و عملکرد معنا تا 

اواسط دوران کودکي 
در حال توسعه است.

طنز به عنوان متني براي 10
کالسهاي نگارش

 موراکامی3 
)2006(

بهبود نوشتن، توسعه تفکر انتقادي، 
-ارتقاي مهارتهاي کالمي

نقش طنز در ارتقاي 11
یادگیري

 چابلی4 
)2008(

 بهبود تفکر انتقادي و حل مسأله، 
 جو عاطفي مثبت، 

تلطیف فضاي آموزش، افزایش یادگیري
-

استفاده  هاي مناسب و 12
نامناسب معلمان از طنز 

وانزر و همکاران
)2006(

 طنزهاي مناسب:
استفاده از رسانه، جوك، فیلم، 

 داستان و آهنگهاي مرتبط
با موضوع درس

طنزهاي نامناسب 
مثل طنز تحقیري 
با هدف قرار دادن 

ظاهر، هوش، 
جنسیت، مذهب 

دانش آموزان، برچسب 
زدن و رفتارهاي 

تهاجمي

سنجش برداشت 13
دانش آموزان از طنز مناسب 

و نامناسب معلم

فرایمر، وانزر و  
ویتاشتیك5
)2006(

 برداشت از طنز معلم
 به تفاوتهاي فردي،

 هنجارهاي اجتماعي ـ فرهنگي
و شخصیت معلم بستگي دارد.

برداشت از طنز معلم 
به تفاوتهاي فردي، 

هنجارهاي اجتماعي- 
فرهنگي و شخصیت 

معلم بستگي دارد.

1. Kelly
2. Pexman
3. Murakami
4. Chabeli
5. Wojtaszczyk

 جدول 1.   )ادامه( 
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مخاطراتمزایاسال و نویسندهعنوان تحقیقردیف

 گارنرطنز در آموزش14
)2006(

 تسهیل ارتباط،
افزایش یادگیري

 مانع اجتماعي،
طنز به  شدت شخصي، 
غیرعیني، وابسته به 
قراین است، برداشت 

منحصربه  فرد افراد از طنز

 نقش طنز در یادگیري15
زبان انگلیسي

تونجای1
)2007(

-تسهیل یادگیري

 استفاده از طنز 16
در کالس درس

گردلفنی2
)2004(

کاهش استرس، افزایش سالمتي، 
 جلب توجه دانش آموزان، 

کمك به اجتماعي  شدن آنان
-

طنز، زبان میان  گفتاري 17
)تضاد، ترکیب، تطبیق(

 نوریك
)2007(

طنز در فرهنگها و زبانهاي مختلف 
 فهم مشترك و هویت گروهي

ایجاد مي  کند

 گاهی با توجه
به دانش زمینه  اي 
افراد مي  تواند نوعي 

تهدید باشد.

 رینگ3طنز در تدریس18
)2008(

 تسهیل یادگیري، جلب توجه،
 توصیه به استفاده از

طنز مرتبط و غیرمرتبط با محتوا

هشدار نسبت به عدم 
 استفاده از

طنز نامناسب

 تکنیکهایي براي19
 به کارگیری طنز 

در کالس هنرهاي زباني

مینچو و هاپر4 
)2008(

 ایجاد انگیزه،
روح بخشیدن به کالس درس

-

 شوخ  طبعي یکي ازواکر5 )2008(12 ویژگي معلمان مؤثر20
ویژگیهاي مؤثر معلم است

-

تأثیر فرهنگ بر نوع 21
برداشت از طنز

واید6 و همکاران
)2008(

 برداشت از طنز تابعي از فرهنگ،
زبان و دوزبانه بودن است.

برداشت از طنز تابعي 
از فرهنگ، زبان و 
دوزبانه بودن است.

 استفاده از طنز22
به عنوان ابزار یادگیري

 رینگ
)2008(

کاستن از فشار هیجاني آموزش، 
 آموزش توأم با شادي،
تلطیف فضاي یادگیري

-

 جدول 1.   )ادامه( 

1. Tuncay
2. Girdlefanny
3. Ring
4. Minchew & Hopper
5. Walker
6. Vaid
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مخاطراتمزایاسال و نویسندهعنوان تحقیقردیف

 آموزش زبان انگلیسي23
با طنز و خنده

مینچو
)2001(

-افزایش یادگیري 

 استفاده از طنز24
براي ارتقاي احساسات و 

عملکرد اجتماعي طي یك روز 

کامرون1 و همکاران
)2010(

 اجتناب از خجالت  زدگي،
 کاهش ناراحتي، حفظ شادي،
راهي براي مقابله با یکنواختي

-

 استفاده یا عدم استفاده25
 از طنز در یادگیري

زبان دوم

 ضیایي  مهر
 و همکاران
)2011(

 تسهیل و جذاب  سازي
فرایند یادگیري

ترس از سوژه شدن از 
سوی دیگران، فقدان 
کاراکترهاي شخصیتي 

الزم، طنز گاهی 
تهدیدي براي اعتبار، 
احترام و حرفه معلم 

تلقي مي شود.

اثرات طنز و خنده بر 26
عملکرد جسماني، سالمتي 

و کیفیت زندگي

لبوویتز2 و همکاران
)2011(

 کاهش مقاومت،
-ایجاد ارتباط

فرهنگهاي تدریس، مدرسه 27
و طنز

 بولو3
)2012(

طنز سبب خالقیت و حل مسأله، 
یادگیري دانش آموزان و نگرش مثبت 

آنان به معلم و کاهش فرسودگي 
شغلي وي مي شود.

-

درك طنز بر اساس نظریه 28
ناهمخواني و اصل همکاري

لیلی4
)2012(

طنز سبب بهبود تعامالت اجتماعي، 
 تشریك مساعي و 

مکانیزم مقابله اجتماعي است.
-

طنز علمی-آموزشی در 29
کالسهای متوسطه

 وایزنر
)2014(

 افزایش توجه 
-و رفع خستگی دانش آموزان

به کارگیری طنز به عنوان 30
محرك قوي مشارکت 
و تسهیلگر یادگیري 

دانش آموزان

مك  نیلي5 
)بی. تا.(

 محرك یادگیري،
احساسات مثبت نسبت به یادگیري، 

 خوش  بیني نسبت به معلم 
و فضاي کالس، مشارکت کالسي

-

خنده در کالس: الگوهای 31
رفتاری طنز آمیز در 

یادگیری قرن 21

 بِیزك
 )2017(

ابزار آموزشی ارزشمند برای مربیان 
-برای تسهیل یادگیری دانش آموزان

 جدول 1.   )ادامه( 

1. Cameron
2. Lebowitz
3. Bullough
4. Lili
5. McNeely
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 درك دانش آموزان از تناسب32
 و همگنی حس شوخ طبعی

 معلم

وست و مارتین 
)2019(

طنز و یادگیری رابطه ای پیچیده 
دارند و طنز معلم در کالسهای درس  

نقشی مهم ایفا می کند.
-

 کشف برنامه های درسی33
 پنهان: استفاده از طنز سیاه
 در آزمایشگاههای آناتومی و
 پیامدهای آن برای آموزش

علوم پایه

دوئنِیس و همکاران 
)2020(

 ابزاری برای
مقابله با اضطراب

-

 جدول 2.   مؤلفه هاي مشترك تحقیقات بررسي  شده در زمینه طنز آموزشي                                                                                                                           

فراوانيمخاطرات طنزفراوانيمزایاي طنزردیف

2استفاده از طنزهاي جنسیتي4جلب توجه1

استفاده از طنزهاي تحقیري با هدف 2کاهش از فشار مطالب آموزشي2
قرار دادن دانش آموز

6

2استفاده از طنزهاي جسماني7تسهیل و بهبود ارتباط3

کاهش اضطراب و استرس، افسردگي، 4
حساسیت و ناراحتي

برداشت نامناسب از طنز به  دلیل 7
تفاوتهاي فردي و فرهنگي

5

برداشت نامناسب از طنز به  سبب 11استراتژي افزایش و تسهیل یادگیري5
داشتن پیش  ذهنیت منفي

2

7بهبود حافظه، وضعیت جسماني و رواني6

آموزش توأم با شادي، افزایش شادي و 7
اعتماد به نفس

6

3خوش  بیني نسبت به معلم و فضاي یادگیري8

4توسعه تفکر انتقادي، خالقیت، حل مسأله9

2بهبود مهارتهاي زباني و نوشتاري10

3تلطیف فضاي یادگیري11

3تسهیل و جذاب  سازي فرایند آموزش12

17معایب59مزایاجمع

 جدول 1.   )ادامه( 
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نامناسب

مناسب

برتری جویانه

مخاطرات

نظریه زبانشناختی

مزایا

نظریه طنز

تسكینی
نظریه طنز

ناهمخوان
نظریه طنز

مدارس

سیاستگذاری آموزشی

طراحی برنامه  درسی

برنامه های درسی

طنز آموزشی

 شکل 1.   نقشه مفهومي پیشنهادي براي استفاده از ظرفیت طنز آموزشي در برنامه  هاي درسي                                                                                                                           

نقشــه مفهومی فوق، نشــان  دهندۀ نظریه طنز آموزشــی وانزر اســت که از تلفیق سه نظریه طنز 
برتری جویانه، ناهمخوان و تلفیقی تشــکیل شده اســت. نگارنده بر این باور است که نظریه ناهمخوانی 
به دلیل ماهیت ذاتی غافلگیرکننده طنز و ارتقای ســطح شــناختی مخاطب، نقشی پررنگ  تر نسبت به 
دو نظریه تسکینی و برتری  جویانه در طنز آموزشی دارد و نیز جای نظریه زبانشناختی را به عنوان یکی از 
مبانی اصلی تشکیل  دهنده طنز در این تلفیق خالی می یابد. از سویی هم، استفاده از طنز آموزشی، مزایا 
و مخاطراتی دارد که نیاز به آموزش دارد و باید با آگاهی آن را به کار بست و انواع طنز آموزشی مناسب 

را از نامناسب در فضای آموزشی بازشناخت. 
 طنز آموزشــی، می تواند در ســطوح باالی سیاســتگذاری نظام آموزشــی مورد توجــه قرار گیرد

و در طراحی برنامه های درسی و نیز محتوای آنها در مدارس گنجانده شود یا به صورت معکوس، از سطوح 
پایین و اجرایی )بر اســاس نظام آموزشی متمرکز کشور( از طریق معلمان در کالسهای درس اجرا شود 
و برای تسری به محتوای برنامه های درسی و گنجاندن در طراحی آموزشی به صورت رسمی، به سطوح 

سیاستگذاری و تصمیم گیری، پیشنهاد شود. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jo
e.

ir
 o

n 
20

22
-0

6-
13

 ]
 

                            15 / 20

http://qjoe.ir/article-1-1677-fa.html


علمی

فصلنامه تعلیم و تربیت

84
ë شمارةë 1 شمارةپیاپی149
ë سالسیوهشتم ë بهار1401

 بحث و نتیجه گیری 
نقش طنز در آموزش، پیچیده  تر از آن چیزي  اســت که ممکن اســت ابتدا به نظر  برســد. بررســي 
پژوهشــهای مرتبط با طنز در این مقاله نشــان مي  دهد که طنز، به عنوان پدیده  اي میان ـ رشــته  اي، 
بهترین شکل ارتباط فردي است که مي  تواند به هدف آموزش در مدارس مورد استفاده قرار گیرد. طنز، 
ظرفیتي بالقوه و یکي از منابع قوي آموزشي است که مي  تواند براي جلب توجه دانش آموز به نکات مهم، 
کاهش خســتگیها و فشارهای ناشي از مطالب دشوار آموزشــي، ماندگاري دروس و لذت بخش ساختن 
محیط یادگیري به  کار رود و مزایاي دیگري چون کاهش اضطراب و اســترس ناشــي از درس و آزمون 
را درپي داشــته باشــد. همچنین، به کارگیری نابجا و بیش  از  اندازه از آن یا استفاده از انواع منفي طنز 
آموزشي مي  تواند دانش آموزان را دچار بدفهمي، سوء تفاهم و نگرش منفي نسبت به معلم و دلسردي از 
آموزش سازد. لذا، موفقیت در تدریس با طنز، به استفاده صحیح معلم از آن، در شرایط و زمان مناسب 
و با انگیزه درســت بستگی دارد. به عبارتي، طنز حکم یك شمشیر دو لبه را دارد که استفاده از آن باید 
با رعایت مالحظاتي توأم باشــد. با توجه به مخاطرات احتمالی، اســتفاده از طنز در محیطهای آموزشی 
نیاز به آموزش کادر آموزشــی، معلمان و دانش آمــوزان دارد. از این رو، هدف اصلي این مطالعه، توصیه 
به اســتفاده از طنز آموزشي پس از آگاهی از نحوه صحیح و اصولی به کارگیری آن، به عنوان جزء مهم و 

مغفول برنامه  هاي درسي مدارس، در قالب الگویي مناسب بوده است. 
مزایاي طنز آموزشــی مي  تواند گره  گشاي بخشي از مشکالت انگیزشي معلمان و دانش آموزان و نیز 
بهبودبخش وضعیت رواني آنان در مواجهه با فشــارها، نگرانیها، حجم زیاد و محتواي ســنگین کتابهای 
آموزشي باشد. بسیاري از معلمان به صورت خودانگیخته انواع طنز را در اثناي آموزش مطالب درسی به 
دانش آموزان به  کار مي  گیرند. بحث بر ســر این است که این ظرفیت عالي مغز که در برنامه  درسي معلم 
گاهی بدون هیچ آگاهي از مزایاي مترتب بر آن، مورد اســتفاده قرار می گیرد و لحظات شادي را نصیب 
دانش آموزان و معلم مي  ســازد، از حاشیه به متن برده شود و در دستور کار برنامه درسي آشکار و صریح 
نظام آموزشي قرار گیرد تا همۀ عوامل آموزشي مدرسه با آگاهي و شناخت از آن بهره بگیرند و فضایي 
مطلوب تر براي آموزش دانش آموزان بیافرینند. در اینجاست که می توانیم عالوه بر توصیه بر به کارگیری 
طنز آموزشــی در ســطوح سیاستگذاری و تسری بخشــیدن آن به اجزا و بدنه نظام آموزشی، با نگاهی 
متمایل به کاهش تمرکز، به اســتفاده از طنز با شــروع آن از بدنه نظام و مناطق جغرافیایی و آموزشی 

خاص، با توجه به شرایط مذهبی، فرهنگی، قومیتی هر منطقه، محله و مدرسه تأکید داشته باشیم. 
اگر بخواهیم از جنبه سلبي به موضوع بپردازیم مي  توان جهاني عاري از طنز را در نظر گرفت که در آن 
همه به صورت بسیار جدي و بي  هیچ انعطافي مشغول کار و فعالیت  اند که تحمل آن در درازمدت، دشوار 
می نماید. در محیطهاي آموزشــي نیز، یکي از عواملی که موجب شاد کردن و جذاب  سازي فضا و فرایند 
آموزشي مي شود، طنز است. گاهی مقاومتهایي را در برخي از معلمان به  ویژه در برخي دروس خاص در 
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قبال استفاده از طنز شاهدیم که ناشي از نوع نگاه آنان به موضوع است. اگر ما طنز را به عنوان جدي ترین 
شوخي که مي  تواند به عنوان وسیله  اي مناسب در خدمت اهداف و مقاصد آموزشي باشد، در نظر بگیریم، 
خود به  خود شائبه امکان  ناپذیري و مذموم شمردن آن در محیط کاهش خواهد یافت. نتایج این پژوهش، 
بر مزایاي طنز، بیش از سه برابر نسبت به معایب آن صحه مي  گذارد، بنابراین با رعایت شرایط فرهنگي 
کشــور، قومیتها  و زبانهاي مختلف، تراکم دانش آموزان کالســها و اســتفاده به اندازه از طنز با توجه به 
ضرورت کنترل کالس در درازمدت و تأکید بر حفظ شــأن و جایگاه معلمي، اســتفاده از طنز مناســب 
آموزشي، مورد پیشنهاد است. با توجه به تحلیلهاي صورت گرفته از پژوهشهاي پیشین پیشنهادهاي زیر 

برای ورود طنز به حوزه هاي گوناگون برنامه  درسي ارائه مي شود: 
 معرفي طنز آموزشــي و ظرفیتهاي آن به دانشــجوـ  معلمان آینده و معلمان کنوني و همچنین 

سیاستگذاران، برنامه  ریزان و سایر دست اندرکاران نظام آموزشي. 
 تولید محتواي برنامه  درســي آمیخته به طنز آموزشــي متناسب با سطوح ادراك و شرایط سني، 

فرهنگي، گرایشي و نگرشي مخاطبان نظام آموزشي.
 آموزش معلمان برای آشنایی با طنز و اهمیت آن در آموزش، انواع و اشکال طنزها، مزایا و معایب 

و نحوه کاربرد طنز آموزشی در کالسهای درس. 
 توصیه به معلمان برای پرورش حس شوخ طبعی دانش آموزان.
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