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  چكيده
 ها از طريق ارائه تصوير به آن يدبستان هدف اين مطالعه بررسي درك طنز در كودكان پيش

تجانس است.دراين پـژوهش كـه از نـوع     برمبناي نظريه عدمشان و تحليل توضيحات زباني
هـاي ايـن تحقيـق كـه      كننده هاي نيمه ساختارمنداز شركت مصاحبهتوصيفي است در طي 

را ساله بودنـد خواسـته شـد تـا دو محـرك بصـري خـاص         6-  4دبستاني كودك پيش50
دار بوده است يـا خيـر و    كنند و بگويند آيا تصوير مشاهده شده از نظر آنها خنده  مشاهده

تجانس، با معرفـي   بر نظريه عدمدار بوده، به چه دليلي است. اين پژوهش عالوه  اگر خنده
هاي براون از طنز تصويري به دنبال پاسخ به اين  بندي گي و طبقه مراحل پيشرفت طنز مك

دبستاني از درك تصوير طنز بر اساس نظريه عدم  بيانكودكان پيشكه: است پرسش اساسي 
بررسـي  ساله مورد  6- 4دهد كه كودكان  ها نشان مي يافتهگيرد؟ تجانس چگونه صورت مي

تجانس در يك تصوير  وير هستند. عدماتصدر طنز مفاهيم در اين تحقيق قادر به تشخيص 
شان را توضيح دهند.آنها مـي  توانند دليل خنده خندند و ميكنند، به آن مي طنز را درك مي

ــا طرحــواره  هــايي كــه در ذهنشــان دارنــد بــه درك  تواننــد از طريــق مقايســه تصــوير ب
دهد  دار دست يابند. اين موضوع نشان مي فرعي يك تصوير خنده هاي اصلي و تجانس عدم

هاي مفهومي با مرحله سـوم مراحـل    تجانس كه توانايي شناختي كودكان در تشخيص عدم
  پردازد مطابقت دارد. ي مفهومي ميگي كه به تخطي از نمودهاپيشرفت طنز مك
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  ،طنز تصويري.دبستاني پيشكودكان ، تجانس عدم، نظريه درك طنزطنز،  ها: كليدواژه
 

 مقدمه. 1
مقوله طنز از ديرباز مـورد بحـث و توجـه روانشناسـان و زبانشناسـان بسـياري در جهـان        

بهدورانكالسـيكو افالطـون و ارسـطو    تحقيقـات علمـي در مـورد طنـز     پيشينه است.  بوده
از شـد.   شناسي به عنـوان علمـي مجـزا شـناخته نمـي      گردد، اگرچهدر آن دوران زبان بازمي
شناسي با عنواني مستقل به تحقيقات طنـز بـاز شـد و در     پاي علم زبان 1970هاي دهه  نيمه

توسـط  )Semantic Script Theory of Humor(با ارائه نظريه انگـاره معنـاييطنز   1985سال 
شناسي در اين حوزه وارد دوران جديدي شد و به سـرعت   تحقيقات زبان(Raskin)راسكين

عالقه زيادي به تحقيق در خصوص درك طنز به وجود آمد و ها سالاين در . شتاب گرفت
  اي ادامه پيدا كرد.  به شكل فزايندهنيز از آن پس 

ــاني، يكــي    ــوالت زب ــودك از مق ــان و درك ك از موضــوعات پيشــگام در بررســي زب
هـان را از طريـق تجربـه و بـازي     كـه ج  يكودكان بـه عنـوان موجـودات   اسـت.   شناسي زبان

از آنجا كه گيرند. ، مورد توجه قرار مياي در ذهنشان دارند زمينهو دانش پيش كنند مي  كشف
در  طنـز اهميت بررسـي  ، اجتماعي درك جهان، طنز استمفرح، خالق و كي از ابزارهاي ي

تـوجهي از تحقيقـات   .بر اين اساس بخش قابلمطالعات مربوط به كودكان بسيار زياد است
كننـد   فهمنـد و طنزهـايي كـه توليـد مـي      از طنز مـي  كودكانكه آنچه طنز در دنيا، طبيعتا به 

 ؟دانند چه چيزهايي را طنز مي كه كودكان اختصاص دارد. اما در حوزه درك طنز كودك،اين
شـود؟ و   كنند؟ اين درك از چه سـني آغـاز مـي    ؟ چگونه طنز را درك ميخندند و به آن مي

چنـداني انجـام نشـده و نيـاز بـه      كننـد؟كار   كودكان چگونه اين درك را توصيف و بيان مي
  .شودتحقيقات بيشتر احساس مي

ــي از روش ــي  يك ــاي بررس ــان ه ــز در زب ــونگي درك طن ــه   چگ ــق ارائ ــياز طري شناس
ها و سـپس ارزيـابي و توصـيف بـازخورد و      هايديداري يا شنيداري طنز به آزمودني محرك

در مورد درك طنز در هايي  شناختي است. تاكنون بررسي توضيحاتĤنها براساس نظريات زبان
دار، عكس گرفتن از تصاوير  دار، كشيدن نقاشي خنده كودكان از طريقمشاهده تصاوير خنده

است. در  ها و توضيحات كودكان صورت گرفته العمل دار و تحليل عكس هاي خنده و صحنه
محـرك بصـري خـاص بـه كودكـان       اين تحقيق نيز دو داستان تصـويري طنـز بـه عنـوان    

د و از آنجا كه درباره مقوله درك طنز ابهامات بسـياري دربـاره سـنين پـيش از     شو مي   ارائه
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كنندگان در ايـن تحقيـق برگزيـديم.     دبستان وجود دارد، اين گروه سني را به عنوان شركت
دبسـتاني   تر از كودكان زير سنين پـيش  راحت  دبستاني همچنين به جهت آن كه كودكان پيش

توانند احساساتشان را از طريق زبان بيـان كننـد، گـروه     تر مي كنند و راحت ارتباط برقرار مي
شود، براي شركت در اين تحقيق  مي 2و  1دبستاني  هاي پيش سال كه شامل دوره 6- 4سني 

  به عنوان آزمودني انتخاب شدند.
يكي از مهمترين نظريات طنز است و مطالب (Incongruity Theory)تجانس نظريه عدم

 ,Banas& others)اسـت  هاي طنز به خود اختصاص داده را در پژوهش ايو پيشينه گسترده

2010;Booth-Butterfield &Wanzer, 2010;Loizou, 2005) .تجانسـبه فراينـد    نظريه عدم
پردازد، جايي كه يك موقعيت نامتجـانس  توليد و درك طنز به عنوان يك پديده شناختي مي

يا يك موقعيتي كه از توقعـات مـا   (mismatch)، عدم مطابقت(surprise)مثل يك غافلگيري
 . (Loizou&kyriakou, 2016)كند وجود دارد تخطي مي

س اســت كــه در ادامــه مقالــه بــه تجــانچــارچوب نظــري ايــن پــژوهش نظريــه عــدم
  هاي پژوهش خواهيم پرداخت. پردازيم و توسط آن به تحليل داده يم  آن

  :يمهست پرسشه اين در اين تحقيق در جستجوي پاسخ ب
دبستاني از درك تصوير طنز بر اساس نظريـه عـدم تجـانس چگونـه      بيان كودكان پيش

  گيرد؟ صورت مي
  

  مباني نظري. 2
ري بـه بهتـرين وجـه توضـيح داده     توان گفت كه طنز توسط دو ديدگاه نظ به طور كلي مي

 . در نظريـه روانكـاوي طنـز را   (Loizou, 2005)ناختي ش نظريه روانكاويونظريه :است  شده
طنز، هنگامي «دانند در حاليكه در نظريه شناختي معتقدند كه  يك ابزار براي بيان عواطف مي

  .(kuchner, 1991: 1)» افتددهد كه يك بازآفريني از الگوي عناصر اتفاق ميروي مي

هاي پژوهش قرار گرفتـه اسـت،    تجانس كه در اين تحقيق مبناي تحليل داده نظريه عدم
شناختي است و اگر چه كه از عمر آن در حوزه تحقيقـات طنـز بـيش از    جز دسته نظريات 

ده و از محبوبيـت بسـياري   گـذرداما همچنـان تـازگي خـود را حفـظ كـر       چهل سـال مـي  
  است.  برخوردار

 19و  18در قـرون  (Kant)و كانـت (Cicero)تجانس توسـط سيسـرو   اگرچه نظريه عدم
گردد و ها قبل باز ميطنز است،به قرنتجانس عنصر اصلي  اين عقيده كه عدممعرفي شد اما 
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اين موضوع در ميان تحقيقات مدرن طنز به خوبي تثبيت شده است. مباحث زيادي در باب 
ــدم ــان، اســ    ع ــوفان، روانشناس ــان فيلس ــانس در مي ــدل   تج ــره رد و ب ــات و غي اتيد ادبي
در اين  كه بيان همه آنها(Morreall, 1983, 1987; Attardo, 1994, Latta, 1999)است  شده

بنابراين در ادامه تنها به تعاريفي كه بيشتر مورد ارجاع و اقبال پژوهشگران  ،گنجد مجال نمي
  پردازيم. اين حوزه است مي

 being)»نامتجانسـبودن «هاي ويژگيداراي ست از ا تجانس عبارت در بيان معمول، عدم

incongruous)  ــتاندارد ــت اس ــگ لغ ــك فرهن ــف ي ــانس«از واژه  . تعري ــن  » نامتج ــه اي ب
  است:  صورت

 (inappropriate)با (آنچه كه مناسب است)؛ نامناسب(incompatible)ناسازگار .1

  .(Makins, 1979)حاوي اجزا يا قسمتهاي متفرقه يا متضاد  .2
شـود: تعارضـي    اين صورت تعريف مي تجانس معموال به ، عدم(Shultz)بنابرگفته شولتز

از سـويي،   .(Shultz, 1976: 12)دهـد  رود و آنچـه  در واقـع رخ مـي    ر مـي مابين آنچه انتظا
و » تعارض«كه اين تعريف، تعريفي است كامال روانشناسانه است كه از كلمات  است  معلوم

كنـد كـه   جويد؛ از سوي ديگر، تعريف مزبور تلويحا اين نكته را بيان مي بهره مي» توقعات«
درصورتي كه از قبل در حافظه شخص وجود نداشته باشند، بايستي از طريق يك » توقعات«

شناساني  با آن محرك قرار بگيرد. در اين راستا زبان» تقابل«محرك ارتباطي خلق شوند و در 
مسـتقل از يكـديگر در   1985و راسـكين در سـال   1977در سـال   (Kiken)همچون كيكن 

انـد.   شناختي حامل تعـارض داشـته   ي در تعيين دقيق نشانگرهاي زبانهايي مشابه، سع تالش
هـاي معنـايي    ؤلفـه شناختي، محققان را بـه سـطح معنـايي و بررسـي م     اين نشانگرهاي زبان

  كنند. رهنمون مي
  كنند: فرض كنيد دو نفر كه صاحب سگ هستند با هم صحبت مي

  گردد! مي شود، آستور من خودش تنهايي بيرون دنبال كاغذ باورت مي ـ
  .دانم، ركس من ديروز بهم گفت مي ـ

 "سـگ " ]انسـان - [و مؤلفـه معنـايي     "گفـتن "از  ]+انسـان [كيكن بـه مؤلفـه معنـايي    
اسـت   "چپانده شدن"اند، همين  شده"چپانده"كند، كه به گفته وي، در جوك باال  مي  اشاره

 ,Kiken)اسـت تجانس و مسئول به وجود آمدن طنـز   كه در واقع همتاي معنايي مفهوم عدم

1977: 45).  
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تجانس در معناي وسيع، مربوط به يك چيز غيرمنتظره، خارج از زمينـه، نامناسـب،    عدم
تجانس چيزي است  عدم.(Mc Gee, 1979: 10)آميز و ... است  بدون دليل، غيرمنطقي، اغراق

د دهنده يك رويداد با الگـوي طبيعـي يـا مـور     وقتي ترتيب عناصر تشكيل«افتد  كه اتفاق مي
  .(Mc Gee, 1979: 6-7)» انتظار آن، ناسازگار است

تجــانس  معنــوان محقــق پيشــگام در زمينــه طنــز بــر اهميــت عــد ) بــه1979گــي(مــك
  است.تجانس زير ساخت هر نوع طنزي  عدمكند.بر اساس نظر او  مي  تأكيد

توانند  هستند كه مي عامليتجانس و عدم آشنايي با محتواي طنز، دو  سطح دشواري عدم
مانع از درك كودكان شوند.اگر طنزي خيلي آسان يا خيلي سخت باشد و اگر به موضـوعي  

 . (Mc Gee, 1979)فهمد ارجاع بدهد، امكان درك محدود شده اسـت  كه شخص آن را نمي
تجـانس   بنـدي عـدم   بـه دو طبقـه  (Rothbart&Pein, 1977)عالوه بـر ايـن راتبـرت و پـين    

ــي  اشــاره ــد م ــدم :كنن ــرممكن ع ــدم (impossible incongruity)تجــانس غي تجــانس  و ع
ــه احتمــاالهرگز   .عــدم(possible incongruity)ممكــن ــايي ك ــه چيزه تجــانس غيرممكنب

تجـانس ممكـن    ر دارد) و عـدم كنـد (مثـل يـك كلوچـه يـك مـاد       دهند اشاره مي نمي  رخ
خوابـد و   نـد(مثل شخصـي كـه مـي    تواننـد اتفـاق بيافت   هسـتند كـه درحقيقـت مـي      آنهايي
  افتد). مي  پايين

كنـد. هـر مرحلـه     گي، پيشرفت و درك طنز در كودكان را در چهار مرحله ارائه ميمك
هـاي شـناختي    شـود بـر اسـاس توانـايي     )توصـيف مـي  1984گـي(  همانطور كه توسط مك

ــان ــخ       كودك ــه تش ــادر ب ــودك را ق ــه ك ــت ك ــدم اس ــد ع ــاي   يص و تولي ــانس ه تج
ي از كشـف يـا درك تصـورات،    تجربه ذهن«)طنز را به عنوان1979گي( كند.مك مي  شناختي

كند. اين چهار مرحلـه   تعريف مي» هاي نامتجانس مضحك يا فريبكارانه حوادث يا موقعيت
 است،به قرار زير است: گي توصيف كرده اي كه مك پيشرفت طنز به گونه

 هاي نامتجانس با اشياء انجام كنش .1مرحله 

بـا  (pretend play)تظـاهري  هـاي  آغاز مراحل پيشرفت طنز كامال مرتبط به شروع بازي
شود. كودكان اشياء جديد و نا  اشياء است كه در ابتداي دومين سال زندگي كودك ظاهر مي

اي  برند، بنابراين يك شيء با طرحـواره  آشنا را براي جايگزين كردن با اشياء آشنا به كار مي
ان را بـه  شود.به عنوان مثال كودكان ممكن اسـت يـك فنجـ    كه مناسب آن نيست تلفيق مي

در مورد رابطه بـازي و  )1979گي( عنوان كاله يا يك موز را به عنوان تلفن استفاده كنند.مك
طنز در اين اولين مرحله معتقد است كه خنده، سرخوشي حاصل شده در يك بازي فانتزي 
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اي اسـت كـه در مقابـل     اي از شـرايط شـناخته شـده    كننده مجموعه تخيلي است و منعكس
 .(Mc Gee, 1979: 67)رسند  نظر ميواقعيت عجيب به 

 هاي نامتجانس براي اشياء و حوادث نامگذاري .2مرحله

كنـد،   ل زندگي كودكان، مهارتهاي زباني كه به آنها در توليد طنز كمك ميودر دو سال ا
اي كه براي برخي يابد، باز هم از طريق همانندسازي يك شيء يا اتفاق، با طرحواره رشد مي

هاي ديگر مناسب است.اما در اين مرحله الزم نيست كه اين امر همراه با كنش  اشياء و اتفاق
باشد.اسم گذاري نامتجانسبراي اشياء و حوادث جنبه مهمي از اين مرحلـه اسـت.به عنـوان    

توانند از دماغ،گوش يا اسم ديگري كه ساخته خودشان است بـراي صـدا    مثال، كودكان مي
هاي زباني  كودكان شروع به جايگزين كردن اعمال با نشانهكردن كودكان ديگر استفاده كنند.

اين توانايي دستكاري رابطه كلمات و اشياء، (به صورت خود خواسته) و با اراده به «كنند. مي
.بين دو تا سه سالگي، تركيبـي از  (Kuchner, 1991: 6)»تسلط كودكان بر واژگان اشاره دارد

ودكان درگير بازي تظاهري هستند، در مورد آن به اين دو مرحله وجود دارد، همانطور كه ك
 كنند. صورت زباني نيز اظهارنظر مي

 تجانس مفهومي عدم .3مرحله 

در اين مرحله تغيير شگرفي در شكل طنز وجود دارد كه ظهور آن به دليل اين واقعيـت  
است كه رشد تفكر مفهومي در كودكـان آغـاز مـي شـود. در حـدود سـه سـالگي كـودك         

هاي مختلف  دهد و اشياء يا حوادثي را كه ويژگي اشياء يا حوادث را تشخيص مي هاي طبقه
كند يـا مـورد تخطـي     هاي خاص تغيير مي فهمد. طنز وقتي كه يكي از اين ويژگي دارند مي
تر است.بنابراين كسـب   تر و انتزاعي شود.اين نوع طنز كودك پيچيده شود، توليد مي واقع مي

 violations)»هاي نمودهاي مفهومي چيزها تخطي«است كه توجه بهتوانايي توليد طنز وقتي 

of perceptual appearances of things)معطوف شود(Mc Gee, 1984: 230).  
 (multiple meaning)طنز در معناي چندگانه .4مرحله 

هاي اشياء و  توانند در ويژگي نايي برعكس كردن توالي اتفاقات را دارند و مياكودكان تو
رابطه بين حوادث تغييرات اصلي پديد آورند.بنابراين توانايي بازآفرينيبه فهم معاني دوپهلو و 

ها ممكن است هر دو معني را بدانند اما آنهـا تـا    دبستاني كند.پيش متناوب واژگان، كمك مي
ــالگي نمــي  ــك  حــدود ســن هفــت س ــد در ي ــي رادر ذهنشــان  توانن ــر دو معن ــه ه لحظ

  .(crain, 1992)دارند  نگه
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دبستاني از ديدگاه  در اين پژوهش كه به بررسي درك طنز تصويري در كودكان پيش
تجانس، به عنوان نقطه عطف شناخته شده در  پردازيم، از نظريه عدم شناسي مي زبان

 هاي اين پژوهش استفاده اكثر مطالعات طنز محور، جهت مبناي نظري تحليل داده

 ايم. كرده

  
 تحقيق ةپيشين. 3

از رشد طنز كودكان و بررسي درك آنهـا از طنـز، روش توضـيح طنـز تصـويري      يك جنبه 
شـامل درك طنـز بـا     1980تا   1970توسط آنهاست. اكثر مطالعات انجام شده بين سالهاي 

استفاده از رشد و درك ذهني است. اين مطالعـات در شـرايط آزمايشـگاهي بـا اسـتفاده از      
د و خنديدن نمود پيـدا  ك طنز به صورت لبخنهاي گرافيكي انجام شده كه در آن درمحرك
  است.كرده 

در رساله دكتري خود به بررسي عوامل شناختي دخيل در درك كودكان ) 1970شولتز (
و 1972هاي با استفاده از تصاوير طنز پرداخت و پس از آن در تكميل تحقيقات خود در سال

 pure)»هـاي خـالص   تجـانس  عـدم «سـال فقـط بـه   7و6دريافت كه كودكان زير سنين1974

incongruities)شـوند امـا    ميتصوير طنز متوجه وجود عدم تطابق در ها  آن دهند. پاسخ مي
شوند.او معتقد است كه حتي وقتي كـه اطالعـات    آن عدم تطابق را متوجه نمي تحليللزوما 

دبسـتاني قـادر بـه     در سنين پيش ها شود آن به كودكان داده ميتجانس عدمباره تحليلخاص در
ها عمدتا وقتي هيچ حسي يا دركـي نسـبت بـه يـك      دبستاني پيشو شف كردن آن نيستندك

 دانند. اتفاق نامتجانس ندارند آن را جالب مي

ها از طريق بحث در  دبستاني شولتز را درمورد توانايي پيش )ديدگاه1980پين و راتبرت(
دهنـد.   قرار ميمورد نتايجي كه او از طريق محرك خاص به دست آورده بود مورد پرسش 

دهد كه كودكان  ساله نشان مي5و4كنند كه تحقيقشان با كودكاني آنها به اين موضوع اشاره مي
درك آن را به سـادگي عنـوان شـده باشـد      تجانس مربوط به تحليل عدماطالعات كه  زماني
كنند، مخصوصا اگر اين اطالعات به جاي زباني به صورت بصري در اختيـار آنهـا قـرار     مي
  باشد. ه شدهگرفت

، 1979و  1984هاي  در سال گيو مك1989در سال (Bariaud)براساس مطالعات بارياد 
 .شـود  به خصوص در پيش از دبستان، چهار ويژگي براي درك طنز تصويري، برشمرده مي
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هـا؛  ها يا جابجايي ويژگيشوند: الف) انتقال ويژگي بندي ميها به شرح زير طبقهاين ويژگي
ايط غيرمعمـول؛ د)بدشانسـي يـا    شـكلي از نظـر انـدازه؛ ج) رفتارهـا يـا شـر      ب) اغراق بد

  رفتار.  سوء 
كنـد كـه    هاي سني در طنز كودكان، عنوان مي اي با عنوان تفاوت )در نوشته1989بارياد (

هايي مثل تصويري از يك گاو كه پشـتش   تجانس سال از طريق عدم6و3كودكاني بين سنين
زندگيج  گيرد و چهچه مي ك قناري كه در وان حمام دوش ميخاراند يا ي را با يك برس مي

كه » تخطي از نمودهاي مفهومي«تجانس بر اساس شوند. وي معتقد است اين نوع از عدم مي
  ).26: 1989گيرد (بارياد،  اند صورت مي كودكان تجربه كرده

گامان حيطـه درك طنـز كودكـان    به عنـوان يكـي از پيشـ    1993در سال(Brown)براون
داشت كه مطالعات محدودي به بررسي توانـايي كودكـان در درك و توصـيف طنـز       اراظه

بندي چهارگانه را كه به تبيين توضيحات كودكان  اند. براون يك قالب طبقهتصويري پرداخته
) 1( بندي در جدول كند ارائه كرده است.اين طبقه هنگام نگاه كردن به تصوير طنز كمك مي

  است.  آمده

  طبقه بندي براون از طنز تصويري .1جدول 

  تجانس بصري خاص توضيح داده نشده : عدم1طبقه 
  تجانس بصري خاص توضيح داده شده : عدم2طبقه 
  تجانس بصري كلي توضيح داده نشده : عدم3طبقه 
  تجانس بصري كلي توضيح داده شده : عدم4طبقه 

جالب به نظر رسـيده  هايي است كه قسمت خاصي از يك تصوير،  شامل موقعيت1طبقه
اسـت بـا ايـن تفـاوت كـه      1همانند طبقـه 2بدون دادن توضيحي راجع به چرايي آن و طبقه

ص از تصـوير كـه مـورد نظـر كـودك      توضيحي درباره علت جالب بودن آن قسـمت خـا  
هايي كه تصوير به عنوان يك كـل، جالـب تشـخيص داده     شامل موقعيت3دارد. طبقه  است
است يا اين تفـاوت  3همانند طبقه4جع به علت آن و طبقهاست بدون هيچ توضيحي را شده

اي در خصـوص طنـز زبـاني     هـا در مطالعـه   بنـدي  كه شامل توضيح نيز هسـت. ايـن طبقـه   
هـا را   بندي بزرگساالن با نيازهاي رشدي خاص نيز مورد استفاده قرار گرفت.براون اين طبقه

تري را در مـورد   الگوي پيشرفته گذاري كرد و هاي شناختي بزرگساالن پايه بر اساس توانايي
). همچنين وي وجود تحقيقات بيشتري را در مورد امكـان  1990ها مالحظه كرد (براون،  آن
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گيري پيشـرفت طنـز كودكـان باشـد را      هاي خاص كه به عنوان ابزار اندازه بندي وجود طبقه
 پيشنهاد كرد.

تصـويري،به بررسـي درك   در پژوهشي با عنوان توضيح كودكان از طنـز  ) 2006لوايزو(
پردازد.  كودك مهد كودكي و تفاوت جنسيتي در درك تصاوير طنز مي 80طنز تصويري در 

توانسـتند   طـور مسـاوي مـي    نتايج پژوهش وي نشان داد هم كودكان پسر و هم دختـر، بـه  
  دار در تصاوير را بيان كنند. هاي خنده ها و بخش ناهمخواني

ساله) مشاركت داشتند.  12تا  4.5كودك ( 578 ،2011در سال (Pitri)در پژوهش پيتري
داربكشند و براي محققـان توضـيح    بودند كه يك چيز خنده از اين كودكان درخواست كرده

طنـز كودكـان اسـت. ايـن پـژوهش       بدهند. هدف اين پژوهش تعيين موضـوعات مهـارت  
ود داشت و ها و خصوصيات مختلفي از مهارت طنز در ميان كودكان وج داد كه دسته  نشان

  ها وجود نداشت. به نسبت جنسيت آندار  هيچ اختالفي در تصاوير خنده
ساله) درخواست كرد تـا   6تا  5، لوايزو از شش كودك (2011اي در سال  طور مشابه به

يابنـد عكـس    دار مي حمل از چيزهايي كه در خانه يا در مدرسه خنده دوربيني قابل  به وسيله
  شده هاي طنز كودكان را مطالعه كند. او تصاوير گرفته و دركموقعيتبگيرند، تا مهارت ارزيابي

  ي پوچي و توانمندسازي تحليل كرد. كودكان را در بافت نظريه
در  2011در سال (Guo, Zhang, Wang, Xeromeritou)گو، ژانگ، وانگ و زيرومرتو 

بـين طنـز و    بطـه له اجـرا شـد، را  سـا  5،5تا  4،5خود كه با كودكان چيني و يوناني   پژوهش
هايي حاوي عناصر طنز را به كودكان نشان دادند و از  شناختي را بررسي كردند. نقاشي  رشد
هاي تصاوير را تعيين و توصـيف كننـد. آشـكار شـد كـه رابطـه        ها خواستند ناهمخواني آن

هـا وجـود    بـا رشـد شـناختي آن    برجسته و مثبتيبين توصيف طنز كودكان چينـي و يونـاني  
  است.  داشته

اي بـا عنـوان درك و توليـد كودكـان از طنـز زبـاني و        )در مقاله2016لوايزو و كرياكو (
دار  خواستند كه يك عكس را مشاهده كنند و در مورد خنده 7تا  3كودك  102تصويري، از 

دار بكشند. نتايج  دار بسازند و سپس يك نقاشي خنده بودن آن نظر بدهند، يك داستان خنده
رود  تجانس به كار مـي  ها نظريه عدم د كه در كشيدن نقاشي توسط بچهاين پژوهش نشان دا

  رود. كار مي شان نظريه توانمندسازي به هاي در صورتي كه در توليد داستان
هـاي گذشـته از    پيرامون موضوع بررسي درك طنز پژوهشگران مختلـف در طـي سـال   

هـاي  كودكـان نقاشـي  هاي صورت گرفتـه، بـه    هاي متعددي بهره جستند. در بررسي روش
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پرداختنـد،   آميـز مـي  هايي كه كودكان به درك موقعيت طنزدادند و راهمشخصي را نشان مي
دار بـه   هايي كـه خنـده  شده بود از موقعيت گرفت و يا از آنها خواستهمورد بررسي قرار مي

داري كـه خـود    رسند عكس بگيرند؛ امـا درك طنـز توسـط بررسـي تصـاويرخنده      نظر مي
ــان ــيده  كودكـ ــد كشـ ــه قر انـ ــورد مطالعـ ــزگين و  ، مـ ــابراين، سـ ــود. بنـ ــه بـ  ارنگرفتـ
هــايي كــه  ركيــه بــه بررســي نقاشــيدر ت 2017در ســال (Sezgin&Hatipoglu)هــاتيپوگلو

خندند، پرداختند.بر هايي كه در آن ميسالگي، در مورد موقعيت 6- 5ها در سن دبستاني پيش
بيشتر دوسـت داشـتند برادر/خـواهر    هاي اين پژوهش مشخص شد كه كودكان  مبناي يافته

دار بود، قرار دهند. بعد از بـرادر و   ها خنده هايي كه براي آن ي موقعيت را سوژه خود بزرگتر
دادند. كودكان دلقـك را بـه    تر اكثراً دوست، مادر و در آخر پدر را ترجيح مي خواهر بزرگ

هـاي مربـوط بـه     شـي هـا در نقا  بيشـتر دوسـت داشـتند. آن     كننده، عنوان شخصيت سرگرم
گـري را مـنعكس    تجانس و دست و پا چلفتي عدم  هايي درباره برادر/خواهر بزرگتر موقعيت

انـد   نشـان داده شـده  دوسـت  هاي مرتبط با  داري كه در نقاشي هاي خنده كرده بودند. ژست
نامتجـانس يـا نادرسـت،      گذاري اشياء، رخدادها و مردم به شـيوه  گري، بدشانسي اسم ناشي
گـذاري اشـياء، رخـدادها و     اش، اسم هاي طنزآميز مورداستفاده د. مادر را بيشتر با ژستبودن

انـد. پـدر را اكثـراً بـا      هاي نامتجانس نشـان داده  ناسازگار يا نادرست و ژست  مردم به شيوه
اند. دلقك را بيشـتر   دار و ظاهر نامتجانس نشان داده هاي خنده تجانس، بدشانسي، ژست عدم

انـد.در پـژوهش سـزگين و     گري و ظاهر نامتجانس نشان داده ي بدشانسي، ناشيبند در طبقه
هـا، درك طنـز تصـويري     دبسـتاني  پوچي، مراحل رشد طنز پيش  )، نظريه2017هاتيپوگلو (

  شود. ييد ميأ) ت1984و  1979گي ( و مك  ادهاي باري دبستاني پيش
ده به موضـوع پـژوهش   هاي انجام ش شود هيچ يك از پژوهش  همانطور كه مشاهده مي

و روش متفـاوت اسـت و اولـين     حاضر نپرداخته اسـت و ايـن پـژوهش بـه لحـاظ مـواد      
  است كه در باب درك طنز كودكان در كشورمان صورت گرفته است.   تالشي
  

  ها روش تحقيق و جمع آوري داده. 4
دبستاني  سالهدر يك مهدكودك و پيش 6- 4كودك  50هاي اين پژوهش شامل  شركت كننده

پسـر در   25دختـر و   25) شهر مشهد بودند. اين تعداد شـامل  9خصوصي واقع در (منطقه 
  بوده است. 2و  1دبستاني مقاطع پيش
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كننـده كـه يكـي از     مصـاحبه ،توسط هر يك از دو تصوير منتخب را به صورت جداگانه
ن شده و صميمي براي كودكان بود، به هر كودك نشـا  معاونين مهدكودك و از افراد شناخته

با توجـه   فرصت كافي براي نگاه كردن به هر تصوير به كودكان داد. كننده ه شد. مصاحبهداد
 به هدف اين تحقيق كه ارزيابي توضيحات كودك با استفاده از مشاهده محرك بصري است،

پـس از مشـاهده هـر يـك از     اي از سواالت كه براي اين تحقيق طرح شده بودند  مجموعه
به نوعي  االتؤساين گر از كودكان پرسيده شد.  له توسط مصاحبهبا آرامش و حوصتصاوير 

كه به كودكان فرصت كاوش در تصـوير را بـه صـورت كلـي بدهـد و      بودند،  طراحي شده
محـل  . دار بـودن تصـوير فـراهم كنـد     اي براي بيان كردن احساس آنها در مورد خنده زمينه

در نظرگرفتـه شـد. تـك تـك      مصاحبه، مكان نسبتا آرامي در مهدكودكو خـارج از كـالس  
  كان به دفتر مدير مهدكودك آمدند.كود

برداري شد. بدين ترتيب كـه دوربـين    ها به صورت غيرمستقيم فيلم از تك تك مصاحبه
داد  كوچك شخصي روي ميز مقابل محلي كه مصاحبه گر تصاوير را به كودكان نشـان مـي  

انـه انجـام شـد و بـه جهـت      قرار داده شد و تصويربرداري از هر كودك به صـورت جداگ 
دقيقه به طول  7- 5هاي جداگانه ذخيره شد.هر مصاحبه حدود  سازي، در فايل سهولت پياده

ــع ــد و جم ــيش  انجامي ــراي دو كــالس پ ــدت دو روز ب ــا در م ــتاني  آوري داده ه و  1دبس
 ،برداري غيرمستقيم در اين تحقيـق  صورت گرفت. علت انتخاب روش فيلم 2دبستاني  پيش
ختن فضاي عادي مهدكودك و جلوگيري از القاي فشار به كودكان بوده است. پس هم نري به

هاي كودكان به سواالت در جداولي كه بـه   ها جهت تحليل پاسخ ها، فيلم آوري دادهاز جمع
دار بودن يا  و داليلي كه كودكان براي خنده 2و  1دار تصاوير  سازي موارد خنده منظور پياده

هاي كودكـان ابتـدا توسـط محقـق      بود ثبتشد.پاسخ بودند، طراحي شدهنبودن آنها ذكر كرده 
شناسـي مـورد بررسـي     ها توسط دو تن از اساتيد زبان مورد تحليل واقع شد و سپس تحليل

  مجدد و تائيد قرار گرفته است.
الزم به ذكر است علت انتخاب اين بازه سني براي كودكان شركت كننده در اين تحقيق 

تر ذكر كرديم،ابهامات بسيار و تناقضاتي است كـه دربـاره سـنين پـيش از      همانطور كه پيش
دبستان در مقوله درك طنز وجود دارد. به همين دليل تعدادياز تحقيقات مربوط به كودكـان  

اي  است) در بـازه  مهدكودكي،در حوزه درك طنز، (همانطور كه در بخش پيشينه تحقيق آمده
دبسـتاني اختصـاص دارد.بنـابراين بـا      سال و دوره پيش 6- 4ل، به سنين سا  7-  3.5ما بين 
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هايمان را در حوزه درك طنز  هاي اين تحقيق، سر آغاز بررسي توجه به اهداف و محدوديت
  دبستاني انتخاب كرديم. كودك، سنين پيش

  
  ابزار تحقيق. 5

هـاي   ترين كتـاب  جستهكه از بر (Ohser)هاي من و بابام ازراز كتاب قصهيتصويرداستان دو 
اي از روزي  طنز كودكان در دنياست انتخاب شد. تصوير اول كه شامل نقاشي چهار مرحلـه 

باراني است بدين ترتيب چيده شده است كه در نقاشي مرحله اول: پـدر و پسـر در بـاران    
رش اند. در نقاشي مرحله دوم: پدر سـ  شديد به دنبال مرد ناشناسي كه چتر دارد به راه افتاده

است و همچنان بـا پسـرش    را خم كرده و بخشي از سرش را زير چتر مرد ناشناس جا داده
روند. در نقاشي مرحله سوم: پدر و پسر فاصله شـان را بـا مـرد     پشت سر مرد غريبه راه مي

است اما همچنان  ند و پدر كامال سر و گردنش را زير چتر مرد غريبه گرفته چتر دار، كم كرده
يس شدن زير باران شديد است. در نقاشي مرحله چهارم: پدر مرد چتردار را پسر در حال خ

هاي خود بلند كرده و پسر هم كنار پدر، زير چتر در حاليكـه هـر سـه از بـارش      روي شانه
  باران محفوظ هستند به راهشان ادامه مي دهند.

حال تصوير دوم شامل يك نقاشي شش مرحله ايست كه در نقاشي مرحله اول: پسر در 
كند. در نقاشي مرحله دوم پدر  گيري است و پدر با تعجب به او نگاه مي گريه كردن و بهانه

پسر را پشتش گذاشته و چهار دست و پا راه مي رود و پسر كـه آرام شـده اسـت مشـغول     
بازي با كاله پدر است. در نقاشي مرحله سوم: پدر به فرمان پسر همانطور با چهار دست و 

خانه در حال پائين آمدن است. در نقاشي مرحله چهارم پسر همچنان بر پشت هاي  پا از پله
پدر نشسته است و پدر چهار دست و پا در حاليكه كالهش را با دسـتش بـه نشـانه سـالم     

كند. در نقاشي مرحله پنجم: پـدر و پسـر در    برداشته به فردي آشنا در پارك اداي احترام مي
كند بر ميخورند. در نقاشي مرحله ششـم و آخـر:    مي پارك به سگي كه روبه رويشان پارس

پدر همچنان كه پسرش را روي پشت خود سوار كرده با حالت عصباني و پرخاش به دنبال 
  سگ افتاده است.
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  2تصوير شماره  1تصوير شماره 

هـاي نيمـه سـاختارمند بـراي      تجـانس بـود. از مصـاحبه    اين تصاوير شامل چندين عدم
  ها استفاده شد. دادهآوري  جمع

  از كودكان پرسيده شد عبارتند از:سواالتي كه 
  شد) داره؟ (و اگر جواب مثبت يا منفي بود، علت آن پرسيده مي اين تصوير برات خنده

  دار نيست؟ داره؟ / يا خنده چرا اين تصوير برات خنده
  داره؟ چرا؟ كجاهاي اين تصوير برات خنده

شـد كـه    داره، از او پرسـيده مـي   ه قسمتهاش برام خندهداد كه هم و اگر كودك پاسخ مي
  دارتره؟ چرا؟ هاش برات خنده كدوم قسمت

كـرد يـا    همچنين اگر بالفاصله بعد از ديـدن تصـوير كـودك شـروع بـه خنديـدن مـي       
  كرد؛ گر سوال اول را به گونه ديگري مطرح مي زد، مصاحبه مي  لبخند

  دار بود؟ چه چيز اين تصوير برات خنده
دار  كودكان فرصت داشتند تا هر مقدار كه دوست داشتند راجع به تصاوير وعلت خنـده 

هـاي   هاي كودكان از فـيلم  ها، پاسخ بودنشان صحبت كنند و در نهايت پس از اتمام مصاحبه
سازي شد و الگوهاي متداول آن در مورد چيزهايي كـه كودكـان در    گرفته شده از آنها، پياده

  دانستند، استخراج شد. دار مي دانستند و علتي كه آنرا خنده دار مي تصاوير خنده
الزم به ذكر است كه در اين پژوهش لبخند يا خنديدن و يا اينكـه كـودك بـه صـورت     

  دار است، به معني درك طنز قلمداد شده است. زباني بگويد كه خنده
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  تجزيه و تحليل داده ها. 6
پسـر در   25دختر و  25اين پژوهش كه شامل هاي آزمودني هاي  در اين بخش كليه پاسخ 

شود و به تحليل برخـي   بود به صورت جدول و نمودار ارائه مي 2و  1دبستاني  مقاطع پيش
پردازيم. الزم بـه ذكـر اسـت در ايـن پـژوهش تفكيـك        هاي كودكان نيز مي از نمونه پاسخ

  جنسيتي مورد نظر نبوده است.

  
 دار دانستند را خنده 2و  1تعداد كودكاني كه تصاوير  .1نمودار

 48كودك مورد بررسي در اين پژوهش،  50شود از  همانطور كه در نمودار مالحظه مي
 2دار دانسـتند.   را خنـده  2كودك تصوير شـماره   45دار دانستند و  را خنده 1كودك تصوير 

و دار ندانسـتند   را بدون ذكر دليل خنده 2كودك تصوير شماره  5و  1كودك تصوير شماره 
را  نه در رفتارشان خنده يا لبخندي نسبت به اين تصوير ديده شد و نه به صورت زبـاني آن 

  دار توصيف كردند. خنده
مقايسه دو تصوير فارغ از بيان موضوعات متفاوت تصاوير، به لحاظ يكسان نبودن تعداد 

شـي  مراحلي كه در هر تصوير موجود است كه در تصوير اول، داستان در چهار مرحلـه نقا 
پـذير نيسـت. تبعـا تحليـل ايـن       است و در تصوير دوم، در شش مرحله امكـان  كشيده شده

دانسـتند بيشـتر از تعـداد     دار نمـي  موضوع كه چرا تعداد كودكاني كه تصـوير دوم را خنـده  
هاي بيشتري اسـت   دانستند، نيازمند به بررسي دار نمي كودكاني است كه تصوير اول را خنده

  گنجد.  مقاله نميكه در اهداف اين 
 25كـودك قسـمت دوم،    10كـودك قسـمت اول،    10هاي اين تحقيـق،   بر اساس داده

دار دانستند. اين تعـداد   را خنده 1كودك چهارمين قسمت تصوير  28كودك قسمت سوم و 
كـودك   8كـودك تصـوير اول،    8اينچنين است:  2در مورد قسمتهاي يكم تا ششم تصوير 

 20كودك تصوير پنجم و  9كودك تصوير چهارم،  13ر سوم، كودك تصوي 16تصوير دوم، 
توانستند بـيش از   دار دانستند. الزم به ذكر است كه كودكان مي كودك تصوير ششم را خنده

42

44

46

48

50

1تصوير  2تصوير
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انتخـاب كننـد. بـدين ترتيـب      2و  1دار تصـاوير   عنـوان قسـمتهاي خنـده    يك مورد را بـه 
مختلف تصاوير، از تعداد كل هاي  است كه مجموع تعداد كودكان در تفكيك قسمت  بديهي

 كودكان مورد آزمون در اين پژوهش، بيشتر است.

 

  دار دانستند را خنده  1تعداد كودكاني كه نقاشي مراحل مختلف تصوير  .2نمودار

 

  دار دانستند را خنده  2تعداد كودكاني كه نقاشي مراحل مختلف تصوير  .3نمودار

شود، در هر دو تصوير، نقاشي مرحلـه   ظه ميمالح 3و  2همانطور كه در نمودار شماره 
بـودن  دار  اول كمترين ميزان و نقاشي مرحله آخر، بيشترين توافـق نظـر را در مـورد خنـده    

شود  است. اين مساله به لحاظ سير منطقي پيشروي داستان طنز كه با مقدمه شروع مي  داشته
  كند. دارد، مطابقت مي و ضربه نهايي كه در انتهاي آن است و بار اصلي طنز را برعهده

دارترين  ، خنده1در تصوير شماره  4و  3، نقاشي هاي مرحله 2بر اساس نمودار شماره 
هـاي   ، نقاشـي 3هاي اين تحقيق بودند و براساس نمودار شـماره   قسمت ها از نگاه آزمودني

ن بيشترين تعداد انتخاب كودكان مورد آزمون را بـه عنـوا   2در تصوير شماره  6و  3مرحله 
  دار به خود اختصاص دادند. خنده

0
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30

قسمت اول   قسمت دوم  قسمت سوم   قسمت چهارم

تعداد كودكان

0
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20

30

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم

تعداد كودكان
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دار دانسـتن مراحـل مختلـف هركـدام از      در ادامه به ذكر داليلي كه كودكان براي خنده
هاي كودكان و داليلي كه تصوير  پردازيم و سپس تعدادي از گفته اند مي نقاشي ها بيان كرده
هاي تحقيـق   پرسش دار بوده است يا خير را تحليل كرده و در نهايت پاسخ به نظرشان خنده

  كنيم. را ارائه مي

 بيان كردند 1دار بودن نقاشي مراحل مختلف تصوير داليلي كه كودكان براي خنده .2جدول

 تعداد كودكان دار بودن تصاوير بيان كردند داليلي كه كودكان براي خنده  

ول
ت ا

سم
ق

 

 1 اون كه چتر داره به بقيه محل نميده

 1 بارون مياد چتر ندارن

 3 چشمهاشون رو بستن زير بارون و راه ميرن

 2 زير بارون سرشون رو گرفتن پائين

 2 با حالت تعجب نگاه كردن به مردي كه چتر دارد

 1 بدون توضيح

دوم
ت 

سم
ق

 

 3 آقاهه سرش رو برده زير چتر اون يكي

 1 رود دوال شده و راه مي

 1 موهاي پسره افتاده پائين

 2 هم چتر، بقيه ندارنيكي هم كاله داره 

 1 چون سر پسر نزديك باسن پدر است

 2 بدون توضيح

سوم
ت 

سم
ق

 

 7 سرشو كرده زير چتر يكي ديگه

 3 سر پائيني داره نگاه ميكنه/ سرشون رو انداختن پائين

 3 موهاي پسره ريخته روي صورتش

 2 خيس شدن زير بارون

 7 رفتن اينقدر خم شده كه داره ميفته/ خم خم راه

 3 بدون توضيح

ارم
چه

ت 
سم

ق
 

 24 روي هم سوار شدن و رفتن زير يك چتر

 4 بدون توضيح
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ــدول   ــاس ج ــر اس ــان 2ب ــه كودك ــي ك ــترين دليل ــك را   ، بيش ــه اول تصــوير ي مرحل
دانستند، راه رفتن زير باران با چشم بسته است. در مرحله دوم تصوير يـك، بـردن     دار خنده

سر زير چتر شخص ديگر؛ در مرحله سوم خميده راه رفتن و بردن سر زير چتر فرد ديگر و 
در مرحله آخر اين تصوير، روي هم سوار شدن افراد؛ بيشترين داليلي است كه كودكان در 

ف اين تصوير برشمردند. پر واضح است كه تمامي اين موارد دار دانستن مراحل مختل خنده
حالتي غيرمعمول از شرايط معمول زندگي را به تصوير كشيده است كه درك و دريافت آن 

همه موارد ذكر شـده، مـواردي غيرمعمـول و    از ديد كودكان مورد آزمون دور نمانده است. 
هــاي طنــز بــه آن  وهشنــاهمخوان بــا حالــت طبيعــي افــراد اســت كــه طبــق تعريــف پــژ

  گوييم. مي  تجانس عدم
هـا   قسمت سوم و چهارم اين تصوير در نظر كودكان مورد آزمون بيشتر از ساير قسمت

هـا   دهد كه خميـده راه رفـتن و روي هـم سـوار شـدن آدم      دار بوده است و نشان مي خنده
وجود داشته و بـه  اي كه در ذهن كودك  هاي پايه و اوليه برخالف دو انگاره طبيعي از انگاره

باشد. كودكان قادر به تشخيص اين ناهمخواني يا تضـاد بـا    است مي تدريج تكامل پيدا كرده
 دار است.  تجانس برايشان خنده شان هستند و عالوه بر تشخيص، اين عدم الگوي ذهني

  

  بيان كردند  2دار بودن نقاشي مراحل مختلف تصوير داليلي كه كودكان براي خنده .3جدول
دار بودن تصاوير بيان كردند داليلي كه كودكان براي خنده  داد كودكانتع   

 حالت گريه كردن كودك (با بپر بپر) 5

ول
ت ا

سم
ق

  

كنه حالتي كه پدر ايستاده و داره به كودك نگاه مي 2  
 بدون توضيح 2
 كودك رفته روي پشت باباش 3

دوم
ت 

سم
 كاله باباش رو برداشته 6 ق

كردن با بابااسب سواري  2  
 بدون توضيح 1
18 
 

چهار دست و پا / كله/ برعكس از پله پائين آمدن/ مثل االغ ها داره 
 از پله مياد پائين

سوم
ت 

سم
 ق

كنن/ دارن از پله ميفتن چون دارن كار عجيب مي 3  
كنه/ روي كمر باباش نشسته بچه داره با باباش سواري مي 2  
 بدون توضيح 1
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كالهدرآوردن  5  

ارم
چه

ت 
سم

 ق

 كودك روي باباش نشسته 1
 با تعجب نگاه كردن اون مرد ديگه 5
 بدون توضيح 4
 حالت اخم و با عصبانيت نگاه كردن پدر به سگ 3

جم
ت پن

سم
 مث سگ داره داد ميزنه پدر 1 ق

 پارس كردن سگ/ ترسيدن سگ 3
هاي بابا رو گاز بگيره چون ممكنه سگ سبيل 1  
توضيحبدون  1  
 نشستن كودك پشت پدر 2

شم
ت ش

سم
 7 ق

 
دوه دنبال سگه/ پدره مثل اسبها  داره شيرجه  چهار دست و پا داره مي

زنه مي  
كنه ترسه و فرار مي سگه از بابا مي 1  
خواد مثل سگ گاز بگيره اداي سگ رو درآورده/ مي 2  
 بدون توضيح 4

دار دانستن مراحـل مختلـف    كودكان براي خنده، بيشترين داليلي كه 3بر اساس جدول 
كردن كودك؛ قسـمت   تصوير بيان كرده اند شامل موارد ذيل است: قسمت اول، حالت گريه

دوم، برداشتن كاله پدر توسط كودك؛ قسمت سوم، چهار دست و پا (با كله، برعكس، مثل 
با تعجب نگاه كـردن؛  االغها) از پله پائين آمدن پدر؛ قسمت چهارم، درآوردن كاله و حالت 

قسمت پنجم، حالت اخم و با عصبانيت نگاه كردن پـدر بـه سـگ و پـارس كـردن سـگ،       
  قسمت ششم، چهار دست و پا (مثل اسبها، االغها، سگ ها) دويدن دنبال سگ. 

دهد كه كودكان قسـمت سـوم و ششـم ايـن تصـوير را       هاي اين پژوهش نشان ميداده
انـد را   اند پس داليلي كه براي اين دو مورد بـر شـمرده   دانستهها  دارتر از ساير قسمت خنده

  كنيم.  بررسي مي
آيد كه بچه ها بـه صـورت    در قسمت سوم حالتي كه در اين نقاشي پدر از پله پائين مي
اند، حالت نامتداول و عجيبي  چهار دست و پا، با كله، برعكس و مثل االغ ها توصيف كرده

ان است، از طرفي پدر در حاليكه پسرش روي پشتش نشسـته و  براي از پله پائين آمدن انس
كند اقدام به پائين آمدن از پله ها كرده است. پـائين   ها دارد با پدرش سواري مي به قول بچه

آمدن از پله به اين روش، برخالف انگاره ذهني كودكان است و اينكه پدر در حالي كه روي 
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آيـد كـار عجيـب و     چهـار دسـت و پـا پـائين مـي     پشتش پسر را نيز  سوار كرده از پله ها 
  دهد.  دار تر جلوه مي غيرمعمول پدر را خنده

دسـت و پـا دويـدن (مثـل اسـبها      در قسمت ششم، نشستن كودك پشت پـدر، چهـار   
زدن يا اداي سگ درآوردن)  پدر و به دنبال سگ رفـتن و ترسـيدن و فـرار كـردن       شيرجه

دار بودن ايـن نقاشـي ذكـر شـده اسـت.       ندهسگ، داليلي است كه كودك به عنوان علت خ
عالوه بر حالت چهار دسـت و پـاي پـدر و نشسـتن پسـر روي كمـر پـدر، اداي سـگ را         
درآوردن كه باعث ترس و فرار سگ شده است، رخدادهاي نامتداول و نامتعارفي با دانـش  

را  هـاي مختلـف آن   ذهني كودكان كه تا اين سن در برخورد با جامعه و ارتبـاط بـا رسـانه   
  باشد. اند مي گرفتهفرا

  
  گيري نتيجه. 7

تحقيقـات طنـز   به بعـد جـاي خـود را در ميـان     1970دغدغه بررسي درك طنز از سالهاي 
هـاي بررسـي درك اسـت، پژوهشـگران      كرد و از آنجا كه درك تصوير يكـي از شـيوه    باز

اغمـاض از  اند. با  هاي مختلف به بررسي اين موضوع پرداخته بسياري از اين شيوه به روش
هاي درك طنـز كودكـان را در پنجـاه     توان مهمترين و مورد استنادترين پژوهش جزئيات مي

كـه پژوهشـگران بـه     2003تا  1970سال اخير به دو دوره تقسيم كرد. دوره اول از سالهاي 
توان  از مهمترين دستاوردهاي اين دوره ميها و نظريات پرداختند كه  بندي ها، طبقه تبيين پايه

بندي چهارگانه درك طنز براون، مراحل چهارگانه رشد  بررسي درك طنز تصويري، طبقه به
تاكنون  2003و دوره دوم از طنز مك گي و نظريه پوچي و توانمندسازي لوايزو اشاره كرد؛ 

اسـت و پژوهشـگران بـا مبنـا      بندي يا نظريه جديدي معرفـي نشـده   كه در اين دوران طبقه
ت پيشينيان به بررسي و كشف جزئيات بيشتر در خصـوص درك  دادن تعاريف و نظرياقرار

  اند. طنز كودكان و تفاوتهاي سني و جنسيتي آنها پرداخته
نيز مانند بسياري ديگر از پژوهشهاي حوزه درك طنز، بررسي توانايي هدف اين مطالعه 

)، 1989(درك طنز در كودكان از خالل ارائه تصوير به آنان بوده است اما نـه ماننـد باريـاد    
اسـت،   ) تصوير واحدي به كودكان نشان داده شده2016) و لوايزو و كرياكو (2006لوايزو (

) از آنها درخواست شـده كـه نقاشـي    2017) و سزگين و هاتيپوقلو (2011نه مانند پيتري (
دار  هاي خنده ) از كودكان خواسته شده كه از صحنه2016دار بكشند و نه مانند لوايزو ( خنده
  رداري كنند. ب عكس
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هاي متعددي با پژوهشهاي ديگـري كـه در    درك طنز تصويري در اين پژوهش از جنبه
دنيا در اين زمينه صورت پذيرفته است متفاوت است. اول مهم آن كه ايـن پـژوهش بـراي    
نخستين بار در جهان در مورد كودكان فارسي زبان صورت گرفته است و ديگر مهم استفاده 

كودك  50له ايست كه دربردارنده داستاني طنز هستند. در اين پژوهش از تصاوير چند مرح
اند و تفكيك جنسيتي در مورد آنهـا لحـاظ    دبستاني جامعه مورد بررسي را تشكيل داده پيش
  است. نشده

ساله مورد بررسـي در ايـن تحقيـق     6- 4دهد كه كودكان  هاي اين تحقيق نشان مي يافته
باشـند   دار مـي  صـلي و فرعـي در يـك تصـوير خنـده     هـاي ا  تجانس قادر به تشخيص عدم

د و راجـع بـه آن   هـاي بـزرگ و حتـي كوچـك را  بيـان كننـ       تجـانس  توانند اين عدم مي  و
بدهند. در هر دو تصوير مورد بررسي در اين پژوهش نقاشي مرحلـه اول كمتـرين     توضيح

تعـداد را و ايـن   دار بودن را داشته است و نقاشي مرحله آخر، بيشترين  تعداد انتخاب خنده
نهايي كه  شود و ضربه مساله به لحاظ سير منطقي پيشروي داستان طنز كه با مقدمه شروع مي
كنـد. بـر ايـن اسـاس      در انتهاي آن است و بار اصـلي طنـز را برعهـده دارد، مطابقـت مـي     

شود كه كودكان مورد بررسي قسمت اصـلي يـك داسـتان طنـز كـه از طريـق        مي  مشخص
كنند و قسمت ضـربه نهـايي يـك طنـز برايشـان       ائه شده است را درك ميتصوير به آنها ار

  دارترين بخش از يك طنز تصويري است. خنده
  اين پژوهش به اين صورت است: بنابر همه آنچه گفته شد، پاسخ پرسش

هـا در تصـاوير    تجـانس  شـخيص عـدم  دبستاني مورد بررسـي، قـادر بـه ت    كودكان پيش
دار شـدن تصـاوير اسـت درك و     هچيزهـايي را كـه باعـث خنـد    توانند  هستند. آنها مي  طنز
توانند به  هايي كه در ذهنشان دارند مي كنند. كودكان از طريق مقايسه تصوير با طرحواره  بيان

دار دست يابند. توانايي بيـان داليـل    هاي اصلي و فرعي يك تصوير خنده تجانس درك عدم
تجانس. بدين ترتيب از خالل ارائه  ن عدمدار بودن بك تصوير يعني قدرت درك و بيا خنده

محرك بصري به كودك و توضيح خواستن از او، به توضيحاتي دست يافتيم كه بـر تحليـل   
گذارد.در مراحل مختلـف هـر دو تصـوير،     درك طنز كودك در اين سنين صحه ميها به  آن

ر هـاي موجـود در تصـاوير بـا الگـوي وجـودي كـه د        تجـانس  كودكان قادر به درك عـدم 
  شان است بودند. هاي ذهني طرحواره
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دهـد كـه توانـايي شـناختي كودكـان در تشـخيص        اين موضـوع همچنـين نشـان مـي    
گـي كـه بـه تخطـي از      هاي مفهومي با مرحله سوم مراحل پيشرفت طنـز مـك   تجانس عدم

  پردازد مطابقت دارد.  نمودهاي مفهومي مي
هاي اصلي  تجانس ك و بيان عدمهاي اين پژوهش نشان داد كه كودكان عالوه بر در داده

هاي فرعي و حتـي جزئيـات نامتجـانس ريـز      تجانس و برجسته تصاوير، توانايي درك عدم
ها هنگام راه رفتن يـا پـائين گـرفتن     بودن چشم بستهتصاوير طنز را نيز دارند. به عنوان مثال 

سـريع بـه    در نگـاه اول يـا نگـاه   شـود كـه    بيش از حد سر كه منجر به نديدن رو به رو مي
آيد نيز توسط تعدادي از كودكان مورد آزمون در اين تحقيق، به عنوان دليلـي بـر    نمي  چشم
توجه به جزئيات نامتجانس ريز اين تصاوير در بين همه داري تصوير بيان شده است.  خنده

داد انگشـت شـمار اگرچـه قابـل     ها فراگير نبود امـا بيـان آنهـا توسـط همـين تعـ       آزمودني
ها و با تعجب  ، حالت چشم1اما قابل تأمل است. به طور مثال در تصوير شماره  نبوده  تعميم

است؛ اينكه يك نفر هم كاله دارد  دار عنوان شده نگاه كردن پدر در قسمت اول تصوير خنده
هـا بيـان و    هم چتر و بقيه افراد تصوير نه كاله دارند و نه چتر، توسـط دو نفـر از آزمـودني   

دار تلقي شده. موهاي پسر كه جلوي ديدش را گرفته و جايگاه قرار گرفتن سـر پسـر    خنده
دار  هنگام خميده راه رفتن پدر نيز توسط تعداد اندكي از كودكان به عنوان موضـوعي خنـده  

  بيان شده است. 
 هاي ارتبـاطي و فضـاي مجـازي و    امروزه با توجه به پيشرفت فوق سريع جوامع، شبكه

است، نياز  بمباران اطالعات، كه طبيعتا باعث دگرگوني در بستر رشد و آموزش كودكان شده
 هاي مختلف علمي، فرهنگي و تربيتي به ابزارهاي متنوع و جديدي جهت آموزش در عرصه

شود. همچنين با توجه به تأثير غيرقابل انكار طنز در رشد و آموزش كودكـان و   احساس مي
هاي اخير به اين حوزه، شناخت ساز و كار  جهاني و كشورمان در سال همچنين اقبال جامعه

طنز و ابزار درك آن در ذهن كودكان، به ساخت طنزهاي تصويري و نوشتاري كمك قابـل  
داند و  هاي دركي كودك كه براساس آن، چيزي را طنز مي كند. آگاهي از پايه اي مي مالحظه

هـاي مختلـف بسـيار     طنـز كـودك در رسـانه    توانـد در زمينـه توليـد    خنـدد مـي   به آن مـي 
  باشد.  كننده كمك

است، بيشتر بر  هايي كه در حوزه طنز كودك در كشورمان صورت گرفته تاكنون پژوهش
هم متوني كـه بزرگسـاالن بـدون هـيچ يافتـه       است، آن پايه تحليل متون داستاني استوار بوده

اند. طبيعتا بررسي مقوالتي  هقطعي و مشخص و صرفا بر اساس فرضيات براي كودكان نوشت
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داننددر توليد محتواي طنز بـراي كودكـان فـتح بـابي ارزشـمند و       كه كودكان آن را طنز مي
  كاربردي است.

دبسـتاني درك طنـز دارنـد و     دهد كـه كودكـان در سـنين پـيش     تحقيق حاضر نشان مي
ان به عنوان علت توانند داليل طنز دانستن موضوعي را بيان كنند. همچنبنداليلي كهكودك مي

تجانس قابل تحليل است؛ امـا نكتـه قابـل     طنز دانستن چيزيبيان كردند، از طريق نظريه عدم
توجه اين است كه قطعا درك كودكان در مقوله طنز نيز مانند ساير مقوالت ديگر، به انـدازه  

ر رسد درك طنز با باال رفتن سن، گسترش پيـدا كنـد و در هـ    بزرگساالن نيست. به نظر مي
كه دقيقـا درك طنـز از چـه     تجانس قابل درك باشد. اين دوره سني، سطوحي از طنز و عدم

شوند، موضوعي  هايي درك و بيان مي تجانس شود و در هر دوره، چه نوع عدم سني آغاز مي
  مهم و درخور توجه است.

 دبستاني نيز بررسي شود تر از پيش تجانس در سنين پائين شود تشخيص عدم پيشنهاد مي
ترين سنين براي كودك قابل تشخيص است بررسي  هايي كه در پائين تجانس و همچنين عدم

تجانسدر كودكان سنين مختلف با توجه به جنسـيت نيـز جـزء مقـوالت      گردد. بررسي عدم
هايي كـه تـاكنون صـورت گرفتـه      رغم پژوهش مورد توجه و با اهميت در دنياست كه علي

  مطرح است. همچنان سواالت بسياري درباره آن
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