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يواكاوي لطيفه هاي تبادل شد  دانش آموزان دختر مقطعه

ا اهداف پرورشيباز حيث همسويي راهنمايي

∗∗بهروز مهرامدكترو∗انسي كرامتي

 چكيده
ي شوخ طبعي از جمل هه و از جمله بيان نيازهاي نوجوانان است كه بروز آن در قالب ايي مختلف

با. لطيفه تجلي مي يابد  را شنيدن هر دانش آموزان در قالب برنامه درسـي پنهـان كـسب لطيفه، تجاربي

و هيجانات آنها را تحت تاثير قرار مي دهد مي در اين مطالعه كـه بـا روش تحليـل. نمايند كه عواطف

آ  و سيزده دانش موز دختر مقطع راهنمايي تحصيلي كه در سال محتوا انجام شده است، از هزار وهفتصد

 در شش مدرسه شهر مشهد به تحصيل اشتغال داشتند، خواسته شد تا سـه مـورد از 1388-89تحصيلي 

و تحويل پژوهشگران نمايند . آخرين لطيفه هايي را كه از ديگر دانش آموزان مدرسه شنيده اند، مكتوب

و دو و شصت و يكصد يلطيفه بر اسـاس كـد گـذاري بـه شـيو بر اين اساس، پنج هزار وه  قياسـي

ي قياسي مستخرج از اهداف مصوب. استقرايي مورد تحليل قرار گرفت مقوله هاي كدگذاري در شيوه

و پرورش براي دور  ي آموزش ي راهنمايي تحصيلي بود كه در قالب چهار مقوله  اعتقـادي، اخالقـي،ه

و يا عدم همسويي و سياسي، همسويي به. لطيفه ها با اهداف بررسي شد اجتماعي مقوله هاي كدگذاري
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ي مقدماتي بيش از نيمي از لطيفه ها توسط پژوهشگران كشف شد ي استقرايي نيز پس از مطالعه . شيوه

و اعتبار بخشي به يافته ها، از كد گذار دوم براي ده درصد موارد استفاده همچنين در جهت تعيين ثبات

شد83/0 با شد كه ميزان توافق برابر  ييافته ها نشان دهند. مشاهده  عدم همسويي تمامي لطيفه ها بـاه

ي اهداف تعريف شد و عدم فضاي مناسـب. نظام آموزشي استه  در نظر گرفتن نياز نوجوانان به شادي

ن و پرورش براي پاسخدهي به ايجاب مي نمايـد كـه برنامـه ريـزان شاط آنان در نظام رسمي آموزش

و هيجـاني مبـادرت درسي با بازن  گري در برنامه هاي درسي مدرسه، نسبت به تلطيـف فـضاي عـاطفي

م. نمايند به مثابـهرا اين كمبود،هاي درسي با بازنگري در محتوا لفين كتابؤهمچنين ضرورت دارد تا

و حكايت قلمدادبرنامه درسي مغفول  و نشاط آور را به كتاب نموده و لطيفه هايي شاد هاي درسـي ها

. رد نمايندوا

ي درسي،لطيفه: كليديه هايواژ . مقطع راهنمايي تحصيلي، تحليل محتوي،مغفول برنامه

 مقدمه
به زعم ديوئي، يكي از بزرگترين مغالطه هاي تربيتي اين است كه تصور شود دانش آموزان

فك) رسمي( در مدارس تنها تحت تاثير برنامه هاي درسي صريح و به لحاظ ري تنها قرار گرفته

و تربيت براي ايشان تدارك ديده اند، تغذيه مي كنند . از آنچه كه دست اندركاران تعليم

واقع دانش آموزان عالوه بر تاثير پذيري از برنامه هاي درسي صريح،در) 1387،مهرمحمدي(

.در معرض برنامه هاي درسي پنهاني قرار مي گيرند كه حاصل تعامالت آنها با يكديگر مي باشد

و ماهيت آن ديدگاه) 1،1983گوردون( ي درسي پنهان و نظرات متفاوتي در خصوص برنامه ها

دال. وجود دارد ي، هر مدرسه عالوه بر برنام)1373،به نقل از قورچيان(2به زعم  درسيه

بر)رسمي(طراحي شده و پنهاني است كه ي درسي طراحي نشده، غير رسمي ، داراي برنامه

و پويايي هاي گروهيش تعامالت روان و عاليق به ويژه احساسات، نگرش-ناختي، هنجارها ها
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ـ داللت دارد و دانش آموزان را) 1991(1واالنس. موجود در ميان معلمان ي درسي پنهان برنامه

و نتايجي آموزشي  اطالق مي نمايد كه اگر چه آشكار نيستند، اما در رهنمودهاي،به عملكردها

و ي درسي م سياستبرنامه و پرورش، بخش بهؤهاي آموزش ي تحصيلي را ثري از تجربه

و مك دوول. وجود مي آورند يبرنام) 3،2002به نقل از اندرسون(2سامبل راه  درسي پنهان

اي متعارض جهت توصيف ماهيت سايه وار و ناقص تعريف5، آميب شكل)كمرنگ(4استعاره

ي و ويژگي آن چيزي مي دانند كه در مقابل برن6شده ي درسي رسمي هاي ظاهري تعامالت امه

ضمن بيان مصاديقي از برنامه درسي پنهان تصريح مي نمايد)1985(7آيزنر. آموزشي قرار دارد

، بلكه بدين معناست كه كه پنهان بودن اين نوع برنامه هرگز به معناي منفي بودن نتايج آن نيست

و و مجريان قصد آن را داشته باشند اينكه بدوناين برنامه به شكل ناخودآگاه  اجرا،برنامه ريزان

ي درسي صريحهاين نوع برنامهر اين اساس، نتايجب. مي شود ر پرتود بايد،مانند برنامه

ش و فلسفي ارزشيابي و نتايج آن معيارهاي ايدئولوژيك ممكن است مطابق با آن معيارها مثبت ده

. يا منفي ارزشيابي شود

ي درسي پنهان) 1995(8تانزند بهرا در آن مي داند كه اهميت توجه به برنامه افراد با توجه

و مدلي ذهني، عاطفي يادگيري وو هاي حاصل از آن به ايجاد چهارچوب بين فـردي پرداختـه

م و تبديل آنها به دانش و تحليل تمامي تجارب خود .بادرت مي كنندبراساس آن به تجزيه

و بيـشترمعطوف بـه حـوزه ارزش،ه هاي درسـي پنهـان يادگيري هاي حاصل از برنام  هـا

و جنسيت دانش آموزان كامال متفاوت مي باشدو هاستنگرش دانـش آمـوزان. با توجه به سن

و بنابراين هريك از آنها ارزش  و عاليق متفاوتي داشته و نگرش مختلف، نيازها هاي خاصـي ها
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يدر دور) 2004و همكـاران1لزماي(.را در حيطه مورد توجه خويش فرا مي گيرند  راهنمـاييه

و همـساالن در است، دوره نوجواني تحصيلي كه مصادف با شـكل گيـري گروههـاي دوسـتي

هـا بنابراين توجه به محتوي تعامالت دانش آموزان در قالب اين گروه؛شود مدارس برجسته مي 

 در خـالل چنـين نوجوانانري بيشترين ميزان يادگي. اهميتي مضاعف مي يابد،نيزو در اين دوره 

و در نهايت دسـتيابي بـه يـك فلـسفه و مهمترين منبع براي كسب هويت تعامالتي شكل گرفته

كه) 1384شهرآراي(. زندگي منسجم است  ها) 1378(دهخدا در حالي  بـه گفتارهـاييرا لطيفه

و انبساط قلب مي شوند، و مختصر كه منجر به انشراح صدر آريـانپور تعريـف مـي كنـد، نيكو

راآ)1386(كاشاني و مي داند كه مشتمل بر حكاياتي نها بيانگر دست انداختن، كنايه زدن، هـزل

اي خنده دار استو هجو، حيله  ي دوربا اين وصف،. يا حقه بـا ظهـور كـه همـراه نوجوانيه

ارضـاي نيازهـاي را در جهـت نوجوانـان،ي در ابعاد وجودي دانش آمـوزان اسـتيها ويژگي

به ته از اين ويژگي برخاس و دوستي گروه ورود در ها يو تعـامالت گـسترد هاي همساالن  بـاه

و منبعي براي ارضاي نيازهاي نوجـوانرا گروه همساالن) 1386(احمدي. آنها هدايت مي نمايد

و در تعامل با آنها را منجر به كاوش خود، درك عميـق نـسبت بـه ديگـران، رشـد خودپنـداره

.معرفي مي نمايد هويت يابي،مجموع

شناسـايي نقـاط) 1384، غالمحـسين زاده( ايجاد صميميت براي لطيفه ها به عنوان ابزاري

و ديگران  و ضعف خود  بـه عنـوان،و دستيابي به هويت) 1377،و حلبي 1385،وكيلي(قوت

ي اين دوره مي)1384،شهرآراي( مهمترين دغدغه ي لطيفـه هـا.شوند معرفي  عليرغم جاذبـه

و،راي دانش آموزانب را بـه شـكل رسـمي و شنيدن لطيفه هـا و يا حتي اجازه بيان  آنها فرصت

و اين باعث مي شود تا به شكلي پنهاني در روابط خود با يكديگر آشكار در محيط مدرسه نيافته

و دريافت آنها توجه نمايند   در واقع معموال به دليل اشاره پرده درانـه) 1376،احمدي(. به ارائه

و تابوهاي ديني، سياسيي از قبيل مسائلاكثريت لطيفه ها به امور و نيز غلبـهو جنسي اجتماعي
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و شنيدن آنها و تربيتي مقيد مي شوند كه از بيان و تحقير بر آنها، نظام هاي اخالقي روح تمسخر

و تربيتي با اين وصف،)1385،وكيلي(. جلوگيري كنند  تبـادل لطيفه هـايي،در هر نظام اخالقي

ب كه شوند مي و از از يكسو  منجـر بـه،سـوي ديگـر يانگر نگرش گويندگان نسبت به امور بوده

و نگرش شنوند گان مي . شوند تاثيرگذاري بر افكار

و لطيفـه هـاي موجـود كه بر روح غالـب جـوكهاي مغاير با ارزش با وجود نقش  در هـا

و نظام و دانش آموزان وجود دارد مدارس  چرايي دوامبهآيزنر،)1384 اكرامي فر،( هاي تربيتي

و در طول زمان1اشكال بازنمايي توضـيح مـي دهـد كـهو را مطرح"مساله نياز"اشاره نموده

آيزنـر(. چگونه نياز بشر به شكل خاصي از بازنمايي، منجر به دوام آن در طول تاريخ شده است 

جو) 1984 و بيان چنين و از آنجـايي كـهكدر واقع، گويي نوجوانان به شنيدن هايي نياز دارند

به قدر كافي مورد توجـه قـرار) رسمي( پاسخگويي به چنين نيازي در برنامه هاي درسي صريح 

و فقـدان  ي درسي صريح و از طرف ديگر فراگيران نيز نقش انفعالي در برابر برنامه هـاي نگرفته

و شـنيدن جـوك، بنابراين)1386،فتحي واجارگاه( آن از خود نشان نمي دهند  و بـه بيـان  هـا

و به شكلي پنهان مي پردازندلطيفه .هايي در خالل تعامالت خويش

از( فرويد هادليل بيان) 1373، هاجكينسون به نقل و يـا لطيفه را در شـاد نمـودن ديگـران

و گلستانه؛(وي. تشفّي نيازهاي پنهان شده مي داند ري شهري  شـوخي)1386به نقل از پوالدي

و در عين حال ناخود آگاه براي بـرون ريـزيرا فه گوييو لطي  نوعي تالش اقتصادي حسابگرانه

اي نمادين بيان افراد از طريق معرفي مي نمايد كه تنش ها  نسبت بـه ارضـاي،لطيفه ها به شيوه

و تنش زاي خويش مبادرت مي ورزند  نيز)1386،به نقل از خشوعي( مزلو.تمايالت واپس زده

و شوخ و شوخي را به عنوان يكي از نيازهاي اساسي انسان مطرح كرده مي طبعي  كه دارد بيان

ي قابليت و توانـايي هـاي بـالقوه اساسي ترين نياز انسان، خودشكوفايي به معني تحقق همه ها

و يكي از ويژگي مي هاي افراد خودشكوفا نيز برخورداري از حس شوخ طبعي فلـسفي يـا باشد
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...وانسي كرامتي 108

را بـه عنـوان) 1386،به نقل از لقماني(سطوار. غير خصمانه است نيز همانند مزلو، حس شوخي

را به عنوان حيوان ضاحك مي خواند  و براساس آن انسان يك صفت عالي انساني تعريف نموده

و نشو ونما دادن عالي ترين صفات انساني در  وي منجر به پرورش . مي گردداوكه شادماني

از(1به زعم مك ليما و لطيفه در نظام هـاي آموزشـي)2،2007 ليتل نقل بـه وجود شوخي

ي مثاب و هـم تخريـب دو لبه است كه هم مي تواند تسهيل كنندهي شمشيره ي اهداف آموزشـي

و بـا پس از تشريح انواع هوش) 2007(3بيب.شود قلمداد آنهاي كننده ي گاردنر هاي چندگانه

ك  و خنـده در محـيط استناد به نتايج تحقيقات مختلف توضيح مي دهد ه چگونه كاربرد شـوخي

ي دانش آموزان مي  به خصوص نقش لطيفه ها را در رشداو. شودمدرسه منجر به رشد همه جانبه

و افزايش شناخت و ضـعف خـويش نسبتآنها هوش درون فردي دانش آموزان  به نقاط قوت

.مهم مي داند

 برنامه هاي درسي مختلف در قالبو هاي حاصل از آموزشهاي متنوع يادگيرياگرچه

ممي و يا بالعكس به عنوانؤتوانند منجر به دستيابي ثر به اهداف آموزشي در طول تحصيل شده

و براي رشد دانش آموزان خطر  ي دستيابي به اهداف آموزشي محسوب گشته مانعي در زمينه

مهم موفقيت در نظام هاي با توجه به اينكه يكي از معيارهاي، ليكن)4،1999ورن( آفرين باشند

و پتانسيل ها نظامكه، به نظر مي رسد استدر تحقق اهداف آموزشي، استفاده از تمام امكانات

را توجهي بيش بايدآموزش راهنمايي نيز به. معطوف نمايدبه برنامه درسي پنهان تر اهميت توجه

ا) 1334(لطيفه ها در اين زمينه چنانچه پازارگاري ز آنروست كه استفاده از جريان بيان مي كند،

و سپس و معلم و آموزش منجر به استراحت فكري فراگير و شوخي در جريان تدريس خنده

و تدريس مي گردد و دابين. تجديد قواي هردو براي تعمق بيشتر در يادگيري 5همچنين مارتين

١ - McLyma 
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٤ - Wren  
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و پرمحتوي ساختن) 1988( و لطيفه گويي در غني سازي  تجارب زندگي بيان مي كنند كه مزاح

 امروزه بسياري از كشورهاي.و در نتيجه افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان نقش مثبتي دارد

و خنده استفاده مي كنند و موانع آموزشي خود از شوخي .جهان جهت حل مشكالت

و زندگي خندهو مزاح معتقدند)2009(2بلو) 1996(1شيددر اين رابطه براي وجود آدمي

در. ميت بسيار بااليي برخوردار استوي از اه نظر گرفتن اينكه برخي از لطيفه ها داراي اما با

و  و نظاممحتواي اخالقي نامطلوبي هستند  آموزشي نيز نمي تواند مانع از ارضاي نياز به شنيدن

ي درسي پنهاشودبيان چنين لطيفه هايي در ميان دانش آموزان ن، بنابراين بايد از اين نوع برنامه

براي بهره برداري از اين امكان، بايد ابتدا به بررسي. در جهت تحقق اهداف خود سود جويد

و ناهمسويي آنها با اهدافامحتو و نيز ميزان همسويي ي لطيفه هاي رايج در ميان دانش آموزان

در پژوهش حاضر، مضامين موجود در محتواي لطيفه هاي رايج ميان دانش. پرداختاين دوره

و آموزا ميزان همسويي ضمن بررسين دختر مقطع راهنمايي تحصيلي مورد مطالعه قرار گرفته

در(لطيفه هاي رايج ميان دانش آموزان مورد مطالعه با اهداف پرورشي دوره راهنمايي تحصيلي

و اجتماعي مضامين اصلي لطيفه هاي رايج در ميان دانش،)ابعاد اعتقادي، اخالقي، سياسي

بآموزان  و گزارش قرار گرفته استمورد . ررسي

شرو
و واحـد. روش پژوهش از نوع تحليل محتوا بوده است در اين مطالعه، واحد زمينه به لطيفه

،، در اين زمينه بيان مي كند كه موضوع)1385( ولستيه.ثبت به مضمون اختصاص داشته است 

و تقريبا اين واح جهات بسياري از هـاي مربـوطد در پژوهش مفيدترين واحد تحليل محتواست

و نظاير آن ضروري است به تبليغات، ارزش  فرايند كدگذاري از طريـق. ها، ايستارها، اعتقادات

ي هر دو شيو  و استقرايي انجام شده استه بررسـي ميـزان همـسويي بر اين اساس براي. قياسي

 
١ - Shade   
٢ - Bell  
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و با بهره گيري از لطيفه هاي رايج ميان دانش آموزان با اهداف پرورشي مقطع راهنمايي تحصيلي

ي شيو ي، از ميان اهداف پرورشي مقطع راهنمـايي تحـصيلي، چهـار دسـت كدگذاري قياسيه ه

و مضمون هر لطيفه در يكي از گزينـه هـاي و سياسي تعيين اهداف اعتقادي، اخالقي، اجتماعي

بـ. همسو يا غير همسوي با اين اهداف قرار گرفت  ه موارد مورد توجـه پژوهـشگران بـا عنايـت

و پرورش . ارائه شده است1در جدول اهداف صريح آموزش

ي راهنمايي در قالب ابعاد مورد بررسي:1جدول و پرورش دوره با هدف( اهداف آموزش

يكد گذاري به شيو ) قياسيه

 ابعاد اهداف

و عمل براساس آن اعتقادي خد، باور به فروع دين،باور به اصول دين و احترام به مقـام و نيـز اعتقاد اونـد، انبيـاء

و روحانيت  و شخصيت،واليت فقيه و مكـان احتـرام بـه زمـان،هاي اسالمي احترام به اولياء  هـاي هـا

و شهادتمقدس، .درك معناي جهاد

 اخالقي
و عمل كردن براساس آنها،ها عالقه مندي به ارزش دآگاهي نسبت به توانايي هاي خويش،خوي اخالقي

و تالش براي دستيابي به موفقيت ارج نهادن به موفقيت   تعـادل، انجـام وظـايف شخـصي خـود،ديگران

و تسلط بر احساسات و كردار خالف ادب،رفتاري و پرهيز از گفتار . عفت كالم

 اجتماعي
و ديگران و نيز كمك به ديگران، تالش براي دستيابي به حقوق خود  توجـه،درخواست كمك از ديگران

و مسئوليت آگاهي،به اهميت قانون هـاي ارج نهـادن بـه موفقيـت اي خـود،هـو تعهد در انجام وظايف

ي بين المللي  ي خود در صحنه و از خود گذشـتگي در موقـع لـزوم،جامعه و، ايثار  توجـه بـه انـسجام

و ميان گروه ي مختلف وحدت در جامعه و قوميت ها . ها

 سياسي
و احترام نسبت به  حـساسيت نـسبت بـه سرنوشـت مـسلمانان،كشورو مديران سياسي مسؤولينآگاهي

و ساير شخصيت درك فعاليت،جهان و مبارزات ائمه  برخـورداري از روحيـه،هاي سياسي هاي سياسي

و مقاومت و نقش آراي عمومي در جامعه،ي سلحشوري . آشنايي با انتخابات

و برايهمچنين هـ بررسي مضامين لطيفه هاي رايج ميان دانش آموزان دف اكتـشاف بـه با

و شش مقول  اي استقرايي، مضامين لطيفه ها مورد مطالعه قرار گرفت يشيوه هـا، تحقير قوميته
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و ساير )خنثـي(تحقير نمادهاي ديني، نمادهاي سياسي، تابوهاي جنسي، تابوهاي دستگاه گوارش

. آورده شده است2توصيف اين مقوله ها در جدول. تعيين شد

يمورد بررسي در كد گذاري لطيفه ها به شيو مقوله هاي:2جدول  استقراييه

 توصيف مقوله

و يا يك مليت تحقير قوميتها ومليتها و تمسخر يك قوميت  تحقير

 تحقير نمادهاي هاي ديني
و تمسخر نمادهاي مقدس ديني و بيرق عزادري، كعبه(تحقير ،)مانند پرچم

و ماه و روحانيونها هاي مقدس، اماكن مذهبي، شخصيت روزها ي مقدس ديني

 سياسينمادهايتحقير
اي(و افتخارات ملي سياسيو وقايعها تحقير شخصيت ). مانند انرژي هسته

و سياسي  احساس حقارت ملي

)خنثي(ساير
و ارزرشي لطيفه هايي كه بار و خنداندن تنها با هدفخاصي نداشته  تفريح

 استديگران بيان شده

شتابوهاي دستگاه گوار
به در محتواي آنهالطيفه هايي كه و يا گاز به صورت خالف ادب ادرار، مدفوع

 اشاره شده استمعده 

ي جنسي  تابوها
و ادب، لطيفه هايي كه يو به اعضاي تناسلي با مضموني منافي عفت يا رابطه

 اشاره داشته اندجنسي 

مـدارس راهنمـايي دخترانـه، ابتدا از ميان لطيفه هاي رايج دانش آموزان براي جمع آوري

ـ 1388-89 در سال تحصيلي شهر مشهد  و در قالـب دو طبق ي شش مدرسه به صورت تعمدي ه

و سپس با مراجعه بـه هـر مدرسـه، از و پايين انتخاب و اجتماعي باال داراي وضعيت اقتصادي

د در تمامي دانش آموزان خواسته شد تا سه مورد از آخرين لطيفه هايي را كـه از دوسـتان خـو 

و به پژوهشگر تحويل نمايند به دانش آموزان اطمينـان داده شـد كـه. مدرسه شنيده اند، مكتوب

و نيازي به نوشـتن مشخـصات دانـشؤمضمون لطيفه ها در اختيار مس  ولين مدرسه قرار نگرفته

ي توزيع دانش آموزان بر اساس پاي. آموزي نيز وجود ندارد  و وضـعيته و تحصيلي اقتـصادي

. توصيف شده است3 در جدولاجتماعي
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ينمون:3جدول و موقعيت اجتماعيه  اقتصادي- دانش آموزان به تفكيك پايه

 پايه

 طبقه
 مجموع سوم دوم اول

120 120 115 355 

 باال 317 123 118 76

105 84102 291 

70 5750177 

 پايين 418 142 138 138

65 5040155 

 1713 572 567 574 مجموع

و دو لطيفـه جمـع آوري و شصت و يكصد  از دانش آموزان مورد مطالعه، تعداد پنج هزار

و به عنوان يك لطيف. شد اي تكراري بود، از مطالعه حذف نشده ي در مواردي كه لطيفه  مستقله

ي لطيفه هاي مورد بررسي بر اساس پاي. مورد كدگذاري قرار مي گرفت  دانش آموزان تحصيليه

يو طبق . توصيف شده است4 اقتصادي آنها در جدول- اجتماعيه

يطبقو تحصيلي توصيف لطيفه هاي مورد بررسي به تفكيك پايه:4جدول ه

 اقتصادي دانش آموزان-اجتماعي

 پايه

 اقتصادي-موقعيت اجتماعي
ي دومي اولپايه ي سوم پايه  مجموع پايه

 2890 973 997 920 باال

 2272 696 716 860 پايين

 5162 1669 1713 1780 مجموع

و پنجاه لطيفه به صورت تـصادف ،در جهت تأمين پايايي براي فرايند كدگذاري، چهارصد

و استقرايي قرار گرفت و توسط كدگذار دوم در جداول مربوط به بررسي قياسي ميـزان. انتخاب

و توافق  با) 1385وخاني سار( حاصله ميان دو كدگذار همبستگي شد83/0برابر بـراي. مشاهده
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ي روايي نيز از داوري تخصصي از. استفاده شد1مطالعه متخصص علوم تربيتي سه بر اين اساس

باو روان شناسي  و پـرورش راهنمـايي تعريف خواسته شد تا ميزان توافق خود  اهداف آموزش

زيـاد ايـن اعالم كنند كه توافـقرا اكتشافي در روش استقراييه هايو نيز مقول) روش قياسي(

. كدگذاري تلقي گرديدرواييافراد، مؤيد 

 يافته ها
ييافته ها نشان دهند و استآنه  كه تمامي لطيفه هاي مورد بررسي داراي بار ارزشي

ي نشان دهند5جدول. مضموني غير همسو با اهداف پرورشي مورد اشاره بوده اند  توزيعه

ن و به تفكيك پايلطيفه ها بر اساس يوع همسويي با اهداف . تحصيلي استه

به:5جدول و ي راهنمايي  توصيف لطيفه ها بر اساس نوع همسويي با اهداف دوره

ي تحصيلي دانش آموزان  تفكيك پايه

هدف مجموع خنثي اجتماعي سياسي اخالقي اعتقادي

 ---- همسو ناهمسو همسووناهمس همسو ناهمسو همسو ناهمسو پايه

 2060 785- 403- 183- 543- 146 تعداد اول

 2104 467- 542- 224- 695- 176 تعداد دوم

 1795 203- 567- 251- 596- 178 تعداد سوم

 5959 1455- 1512- 658- 1834- 500 تعداد مجموع

084/031/011/025/0244/0 نسبت

بيشترين لطيفه هاي مبادله شده در ميان تمامي دانش آموزان مورد كه مشاهده شد، همانگونه

در)31/0(مطالعه، داراي مضاميني غير اخالقي بوده اند  و پـرورش كه با اهداف نظـام آمـوزش

كه. جهت تعالي بخشي اخالقي در تعارض است   لطيفـه هـاي داراي تمـامي اين در حالي است

ه مضامين اجتماعي نقشي غير همسو با اهداف پرورشي را ايفا مي نماينـد، در جايگـاهم كه باز

)25/0(.دوم قرار دارند

١ - Professional judgment 
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و به تفكيك:6جدول ي راهنمايي  توصيف لطيفه ها بر اساس نوع همسويي با اهداف دوره

 اقتصادي دانش آموزان–وضعيت اجتماعي

 هدف مجموع خنثي اجتماعي سياسي اخالقي اعتقادي

 موقعيت اجتماعي

 اقتصادي-

 ---- همسو ناهمسو همسو ناهمسو همسو ناهمسو همسو ناهمسو

 باال 3354 868- 729- 388- 1003- 366 تعداد

11/03/012/022/026/0 نسبت

 پايين 2605 587- 783- 270- 831- 134 تعداد

05/032/01/03/023/0 نسبت

 5959 1455- 1512- 658- 1834- 500 مجموع

084/031/011/025/0244/0 نسبت

مي6نانچه در جدولچ ـ شود، مشاهده ي در ميان هر دو گروه دانـش آمـوزان داراي طبق ه

و پايين، بيشترين لطيفه ها مربوط به مقول-اجتماعي ي اقتصادي باال  اخالقي بوده كه با اهدافه

. پرورشي ناهمسو بوده است

بر:7جدول يشيو(ه هاي مورد بررسي مقولاساس توصيف لطيفه ها بهو) استقراييه

ي تحصيلي دانش آموزان  تفكيك پايه
 مقوله ها

 پايه

و تحقير قوميتها

 مليت ها

تحقير نمادهاي

 ديني

تحقير نمادهاي

 سياسي

ساير

)خنثي(

تابوهاي

 دستگاه گوارش

 تابوهاي

 جنسي
 مجموع

 1985 322 251 660 162 106 484 تعداد

244/0053/0082/0332/0126/0162/0 نسبت اول

 2124 376 294 506 212 166 570 تعداد

264/0078/01/0238/0138/0177/0 نسبت دوم

 1817 359 229 269 225 145 590 تعداد

325/008/0124/0148/0126/0198/0 نسبت سوم

 5926 1057 774 1435 599 417 1644 تعداد مجموع

277/007/01/0242/0131/0178/0 نسبت
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مي7 همانگونه كه در جدول بيشترين فراواني لطيفه هاي مورد تبـادل دانـش شود، مشاهده

همچنين با افزايش سن دانش آموزان. هاست موزان مورد پژوهش مربوط به مقوله تحقير قوميتآ

هـا، تحقيـر تحصيلي، نسبت لطيفه هاي مربوط به تحقيـر قوميـتو گذر آنان به پايه هاي باالتر 

و نسبت لطيفه هـايي كـه  و تابوهاي جنسي افزايش يافته نمادهاي ديني، تحقير نمادهاي سياسي،

.داراي بار ارزشي خنثي بوده اند، كاهش يافته است

يشيو( توصيف لطيفه ها بر اساس مقوله هاي مورد بررسي:8جدول به) استقراييه و

 اقتصادي دانش آموزان-تفكيك وضعيت اجتماعي

 مقوله ها

 وضعيت

 اقتصادي-اجتماعي

تحقير قوميتها

و مليت ها

تحقير

نمادهاي 

 ديني

تحقير

نمادهاي 

 سياسي

ساير

)خنثي(

تابوهاي

دستگاه 

 گوارش

 تابوهاي

 جنسي
 مجموع

 3385 699 404 722 340 302 918 تعداد
 باال

271/0089/01/0213/0119/0206/0 نسبت

 2541 358 370 713 259 115 726 تعداد
 پايين

286/0045/01/028/0146/014/0 نسبت

 5926 1057 774 1435 599 417 1644 مجموع

و تحقير نمادهـاي8بر اساس مشاهدات جدول ، نسبت لطيفه هاي مربوط به تابوهاي جنسي

ي ني در دانش آموزان مربوط به طبف دي ايـن در حـالي. اقتصادي بيشتر اسـت- باالي اجتماعيه

ها، تابوهاي مربـوط بـه موضوعات تحقير قوميت پيرامون است كه نسبت لطيفه هاي تبادل يافته 

و لطيفه هاي خنثي در ميان دانش آموزان طبقه اقتصادي   بيشتر، اجتماعي پايين-دستگاه گوارش

.تبوده اس

و بررسي  بحث
ي دانش آموزان ضمن تأثير پذيري از برنام برنامه درسي پنهان درسي آشكار، در معرضه

اين نوع برنامه، مشتمل بر يادگيري هايي مستقل از مواد درسي شناختي اسـت. نيز قرار مي گيرند 

و شناختي اعم از فيزيكي، اجتم(و دانش آموزان در تعامالت خويش با محيط مدرسه  آنهـا) اعي
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 ميتواند به عنوان خاسـتگاهي بـراي بعـد تجارب ناشي از تعامالت دانش آموزان.را مي آموزند

 برخـي صـاحبنظران نظيـر بر اين اسـاس اسـت كـه. اجتماعي برنامه درسي پنهان قلمداد شود

را صـرفا حاصـ،)2004و ديگران؛ به نقل از آهوي(1بيندري ي درسي پنهـان ل محـيط برنامه

را بـه) 1376( در حالي كه احمدي.اجتماعي مدرسه مي دانند تأثيرگذاري برنامه درسـي پنهـان

و مهرمحمدي  بـه بيـشتر) 1381(خاطر غيرمستقيم بودن آن بيش از برنامه درسي صريح مي داند

و ماندگاري تأثيرات برنامه درسي پنهان در مقايسه با برنامه درسي صريح تأ   كيد بودن ميزان دوام

و محتـواي مطالـب–ورزد، ضرورت پرداختن به واكاوي جو عاطفي مي و تعـامالت اجتماعي

و تغيير در نگرش انتقال ارزش. متبادل ميان دانش آموزان روشن مي شود  هاي دانش آموزاني ها

و تكوين هويت از مهمترين خصوصيات سـني آنـان قلمـداد ميـشود،  كه شكل گيري شخصيتي

و در قالب تعامالت ميـان نوجوانـان در محـيط برنامه درسي پنهان كه در استمواردي ازجمله 

و مداقه است و سرعت پذيرش هر فـرد، رابطـه. مدرسه قابل توجه يا از آنجايي كه ميزان نفوذ

و ارتباطي هاي مهارتمستقيم با و بيـان كالمي و استفاده از حكايت پردازي، بذله گـويي داشته

و مـوثرترين راه لطيفه يكـي از كوتـاهت  و صـميمانه اسـت رين هـاي برقـراري ارتبـاط سـريع

و بقاء در گروه از سوي ديگرو) 1384غالمحسين زاده( هاي دوسـتي نياز نوجوانان به عضويت

و نيز قدرت انتزاع  و حتي) 1384سقازاده آراني(خيالپردازيوو همسال مي تواند در قالب بيان

مي واكاو توليد لطيفه نمود يابد،  و متبادل ميان مخاطبان يادگيري تواند برنامـهي لطيفه هاي رايج

ي دانـش آمـوزان دور. اجتماعي نائـل نمايـد-ريزان را به شناختي از وضعيت موجود عاطفي  ه

ي برهدرسواز يك راهنمايي تحصيلي بهيسنه و در مجموع دستيابي  كسب هويت، بلوغ جنسي

و پايدار براي زندگي از) 1386احمدي( خويش هستند فلسفه اي شخصي از سوي ديگر متأثرو

و همساالن خود در-و نظـرات ايـشان)1384و شـهرآراي 1376احمدي( بوده دوستان  حتـي

و لطيفه را به خود مشغول سازد تواند تا مدتمي- غالب شوخي . ها ذهن آنها

١ - Dreeben 
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ي راهنمايي تحصيلياگرچه در ي معنـوي اعـتالي در ابعـاد تحقق اهدافي، دوره ،روحيـه

ي شوراي( مد نظر است اقتصاديو هنري، اجتماعي، سياسي-اخالقي، علمي، فرهنگي دبيرخانه

و پرورش  ي لطيفه هايامحتو مشاهده شد،5، ليكن همانگونه كه در جدول)1380عالي آموزش

ي درسي پنهان در تعامالت دانش آموزان مورد از كه به عنوان نوعي مورد بررسي  تبـادل برنامه

در،قرار مي گيرد و  چنانكـه تمـامي. قلمداد نمـي شـود راستاي تحقق اهداف اين دوره همسو

بـه)اندبوده از لطيفه ها كه از حيث بار ارزشي خنثي244/0جزبه(هاي جمع آوري شده لطيفه

ي بررسـي چهار لطيفه هايي ناهمسو با اهداف عنوان  ي شـد گانه  در ايـن پـژوهش شناسـاييه

. اندشده

ي شد، فرايند كدگذاري لطيفه ها بـه شـيو ارائه7همانگونه كه در قالب جدول  اسـتقراييه

ي تحقير قوميت نشان داد كه  با عنايت به اينكـه.ها قرار گرفته است بيشترين لطيفه ها در مقوله

قـوم مردم يـك نوعي نگرش پايدار نسبت به تواند به تدريج باعثميافزايش چنين لطيفه هايي

و از سوي ديگر،  ي جامعشده اه و اقوام مختلفي متكثر از فرهنگ ما جامعه است كه بـراييها

بهو همزيستي مسالمت آميز وحدت اجتماعي  و پذيرش كامل نياز و دارند احترام ، لـيكن وفـور

و عدم پذيرش درصد قابل توجه اين نوع لطيفه ها مي تواند زمينه سازي براي گسست اجتماعي

.امل مناسب افراد جامعه قلمداد شودو تع

و تفريح ي، نيازي عميق در دور نياز به خنده و دابين 2007ليتل( نوجواني استه ؛ مارتين

مي)1988 اي اي از تواند به عنوان كه غفلت از آن در نظام رسمي مدرسه ي درسي جنبه برنامه

ن. مورد توجه قرار گيرد مغفول  تواند باعـث شـود تـا ياز است كه مي در واقع عدم توجه به اين

و فراواني قابل توجهي در ميان نوجوانـان شـيوع  بسياري از لطيفه هاي غير اخالقي كه با درصد

و پـااليش  و بـدون نظـارت و مطلوبيت بيشتري در ميان آنان برخوردار شده دارند، از جذابيت

و كارشناسان تربيتي، نقشي ناهمسوي با اهداف پر  بـه زعـم. ورشي را ايفـا نماينـد برنامه ريزان

و به عنوان) 1378(قاسمي  و لبخند از ديرباز با سرشت اجتماعي انسان عجين بوده نياز به لطيفه

و دقـت مـورد  و چنانچه به درستي و عبوس روزمره قلمداد شده زنگ تفريحي در زندگي جدي
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و مي و نظارت قرار نگيرد، خطر كجروي از آن وجود داشته ها منجر به رواج شوخي تواند توجه

و تجاوز به حقـوق سـايرين شـود و مستهجن نسبت به افراد مختلف جامعه .و لطيفه هاي مبتذل

و شوخي) 1377(حلبي ازرا استفاده از لطيفه و جزئـي  به عنوان يكي از طرق تربيـت اخالقـي

ي تربيت ديني ا مورد توجه كه از دير زمان اخالقي-ريشه هاي چهارگانه ست، مورد اشاره بوده

و  و ايرانيانرا اين جنبه از اخالق قرار داده بـه. وافري مي دانـد شيوع داراي در ميان مسلمانان

و پادشاهانتا)ع(اطهارائمهو)ص(از پيامبر اسالم زعم وي،  را در كنـار، خلفا و لطيفه شوخي

را.امور جدي خود مورد توجه قرار داده اند  از با اين اوصاف، لطيفه هاي يج ميان دانش آمـوزان

و غايت  و پرورش برخوردار است محتوايي غير همسو با اهداف هاي آموزش. هاي نظام آموزش

حاصل از اين لطيفه ها در تعارض با اهداف اين دوره به خصوص اهـداف اعتقـادي، اخالقـي، 

و اين درحالي است كـه بـراي تحقـق اهـداف آموزشـي در يـك  و سياسي قرار دارد  اجتماعي

ي تربيتي نظير مدرسه، عناصر برنامه هاي درسي آن و پنهـان(موسسه در) اعم از آشـكار بايـد

و مكمل يكديگر باشند . راستاي هم

و مهمترين دليل بيان لطيفه، و شادي در فرد است يصاحبنظران مختلفـ ارضاي نياز به خنده

،)1384(زاده، غالمحسين)1386(، احمدي)1376(، احمدي)1385(، وكيلي)1384(فراكرامي نظير

و گلستانه)1386(، لقماني)1378(قاسمي آن) 1386(، پوالدي ري شهري . نماينـد تصريح مـي به

ي سـرگرمي در مقوله)24/0(ها قابل توجهي از لطيفهكه نسبت حاضر نيز نشان مي دهد پژوهش

به،از آنجايي كه عدم ارضاي يك نياز.و تفريح قرار دارند واز بينمنجر آن يـا رفتن  خاموشـي

هاي دانش آموزان با جايگزيني لطيفه هايي كه در محيط بنابراين شود،نمينياز در دانش آموزان

و يا در گروه  و يا اوليـاء مدرسـه بـا خصوصي بين فردي و به دور از انظار والدين هاي دوستي

ي يكديگر تبادل مي نمايند، در تالش هستند كه روحي  و رسـمي محـيه ط مدرسـه را بـا خشك

و لطيف  هايي كه اغلب آنان داراي ارزشي ناهمسو با اهداف نظام پرورشـي اسـت، بـرايهطنزها

و پـرورش رسـمي بـه. خود تلطيف نمايند بديهي است كه عدم كفايت پاسخدهي نظام آموزش

و ارضـاء نيـاز دانـش  و كارهاي مناسب در پرورش و فقدان ساز نياز شوخ طبعي دانش آموزان
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و يا تبادل دست نوشته شود كه دانش مي باعث بعد، ايندرانآموز هايي آموزان به صورت پنهاني

و يـا همـسوي بـا  در محيط كالس، به طور دائم با محتواهايي مواجه شوند كـه تقويـت كننـده

مي. انتظارات تربيتي از آنان نيست را پيشنهاد نمود بر اين اساس است كه :توان موارد زير

و به خصوص اثـرات با درنظ-1 و شادي در اين دوران ر گرفتن نياز دانش آموزان به خنده

و و همچنـين رفـع تنـشها و عميـق و يادگيري معني دار ي ارضاي اين نياز در آموزش سازنده

اضطرابهاي حاصله از بلوغ در دانش آموزان راهنمايي، پيشنهاد مي گردد اولياي مدرسه به غنـي 

و چـه) استفاده از معلمان شوخ طبـع(ش آموزان چه در درون كالس سازي فرصتهاي تفريح دان 

اي(خارج از كالس و يا حتـي ايجـاد سـامانه در قالب فوق برنامه هايي نظير اردوهاي تفريحي

. مبادرت نمايند)همسوي با اهداف پرورشيييبراي بيان لطيفه ها

مي-2 و مؤلفان كتب درسي پيشنهاد در به برنامه ريزان  تدوين موضوعات مختلف شود كه

و حكايت و مطالب نغز و از ايـن طريـق بـه ايـن نيـاز درسي از لطيفه ها ها بهره گيري نمـوده

.نوجوانان پاسخ دهند

و حاويه هاييفرواج لطي-3 و سـاير نمادهـاي هـاي مـذهبي شخصيت اهانت به تحقير

و و با سطحي بودن ديني، گواه ضعف تربيت ديني در مدارس ورهـاي مـذهبي دانـش اعتقادات

به ويژه در قالب برگـزاري جلـسات( مختلف شيوه هاي به دينيتعميق باورهاي. آموزان است 

س  و و رفع شبهات و پاسخ هاي نخست مدارس راهنمايي قلمداد از اولويت) االت دينيؤپرسش

.شود مي

ها-4 اريي بررسي لطيفه هاي جمع آوري شده نشان مي دهد كه لطيفه در زشي كه از حيث

ي خنثي  و حس زيبا شناختي سرشار نوجوانان است قرار گرفته اند، مقوله محتواي. بيانگر تخيل

و بديع سعي در شگفت زده كـردن با كاربرد قياس اين لطيفه ها  و استعاره هايي دور از ذهن ها

و درنظـر گـرفتن مـس.و خنداندن مخاطب دارند  وؤبا توجه به اين يافته وليت خطيـر آمـوزش

و شكوفا نمودن استعدادهاي دانـش آمـوزان  و پـرورش، رسـالت پرورش در شناخت  آمـوزش

يرسمي براي توسع ميه و حس زيبايي شناختي در نوجوانان مبرهن . شود خالقيت
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ها-5  از فراواني قابل توجهي در مضامين لطيفه ها برخوردار با توجه به اينكه تحقير قوميت

تا پيشنهاد مي بوده است، و هايي جهت تعامل دانش آموزان با فرهنگ فرصت شود هاي مختلف

ين فرصتها مي تواننـد اعـم از برپـايي نمايـشگاههاييا. شودايجاد قوميت هاي متنوع در جامعه 

و رسوم، دستاوردهاي منطقه اي اقوام مختلف، نمايش فيلم ها يا نمايشنامه هايي  مشتمل بر آداب

و حـس يگـانگي، دانش آمـوزان بـا اقـوام مختلـفدنو ضمن آشنا نمو در اين خصوص بوده 

. را در آنها تقويت كندوحدت اجتماعي

 منابع
و دوم[، فرهنگ يك جلدي انگليسي فارسي.)1386(. آريانپور كاشاني، منوچهر-1 : تهـران.]چاپ سي

. جهان رايانه

و جوانـان.)1386(.احمدي، احمد-2 صيلي، شـغلي، شخـصيتي، رفتـاري، تحـ: روانشناسي نوجوانـان

و اعتياد .مشعل: اصفهان.بزهكاري

ي نامرئي.)1376(. احمدي، علي اصغر-3 و برنامـه ريـزي وزارت: تهران.مدرسه سـازمان پـژوهش

و پرورش . آموزش

مـردم شناسـي اصـطالحات خودمـاني؛ پژوهـشي مـردم شـناختي در.)1384(.، محمـود فر اكرامي-4

.رايوا: مشهد. اصطالحات خودماني نوجوانان

و.)1334(. پازارگاري، عالءالدين-5 و تـاثير آن در آمـوزش و خنده يك بحث جدي درمورد شوخي

.ابن سينا: تهران. پرورش

روان شناسي شـوخ طبعـي، خالقيـت، سـالمت.)1386( گلستانه، موسيوپوالدي ري شهري، علي-6

.نسل نوانديش: تهران. روان

ا.)1377(.حلبي، علي اصغر-7 و شوخ طبعي در و جهان اسالمطنز .بهبهاني: تهران. يران

.كنكاش: اصفهان. روان شناسي شوخ طبعي.)1386(. خشوعي، مهديه-8

و پرورش-9 ي شوراي عالي آموزش و.)1380(. دبيرخانه مجموعه مصوبات شـوراي عـالي آمـوزش

.مدرسه: تهران. پرورش

.دانشگاه تهران: تهران.فرهنگ لغت فارسي.)1378(دهخدا، علي اكبر-10



ي دانش آموزان دختر 121...واكاوي لطيفه هاي تبادل شده

پژوهشگاه علوم انساني: تهران.اولج.روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي.)1385(. اروخاني، باقرس-11

.و مطالعات فرهنگي

اهللا-12 و جوانان.)1384(. سقا زاده آراني، نعمت .مرسل: كاشان. گذري ژرف به دنياي نوجوانان

.علم:نتهرا.ديدگاه تحولي: روانشناسي رشد نوجواني.)1384(. شهرآراي، مهرناز-13

لطيفه هاي شيرين فارسي، برگزيده اي از لطايف طوايـف در.)1384(.غالمحسين زاده، غالمحسين-14

.به نشر: مشهد. ادب فارسي

ي درسي به سوي هويتهاي جديد.)1386(.فتحي واجارگاه، كوروش-15 شـرحي بـر نظريـات: برنامه

ي درسي .آييژ: تهران. معاصر برنامه

و لبخندلط.)1387(. قاسمي، مسعود-16 .آواي كودك: تهران. يفه

ي درسي مستتر، بحثي نو در ابعـاد ناشـناخته.)1373(.نادرقلي قورچيان،-17 ي نظـام تحليلي از برنامه

و برنامه ريزي در آموزش عالي. آموزشي ي پژوهش .47-1،69ي شماره،فصلنامه

و.)1386(. لقماني، احمد-18 و شـوخي ي معارف به خنـده بهـشت: قـم . شـادماني نگاهي نو در آينه

.بينش

؛ بـاقري، خـسرو؛ امينـي، محمـد؛ امين فر، مرتضي؛ اميرتيموري، محمد حسن؛مهرمحمدي، محمود-19

؛ گويـا، زهـرا؛ كيـا مـنش، عليرضـا؛ فتحي واجارگاه، كوروش؛ صادق زاده، عيرضا؛خويي نژاد، غالمرضا

ي در.)1381(. نصر اصفهاني، احمد رضاو ميرلوحي، سيد حسين و: سـي برنامـه نظرگاههـا، رويكردهـا

.به نشر: مشهد. چشم اندازها

و اسـكندري، حـسين مهرمحمدي، محمود-20  ميـز.)1387(.؛ سعيدي رضواني، محمود؛ مهرام، بهـروز

ي درسي پنهان و كاربرد برنامه ي درسـي. گرد تخصصي بازشناسي مفهوم ي مطالعـات برنامـه ،فصلنامه

.156-8،172ي شماره،سال سوم

و خنده.)1385(. شروينوكيلي،-21 .انديشه سرا: تهران. جامعه شناسي جوك

ي زهرا ادهمي. لبخند درماني.)1373(.هاجكينسون، ليز-22 .سينما: تهران. ترجمه

ال-23 و انـساني.)1385(.آر.هولستي؛ ي نـادر سـاالرزاده . تحليل محتوي در علوم اجتمـاعي ترجمـه

.دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران. اميري
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