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طراحی الگوی تکنیکهای سرگرمآموزی در برنامههای طنز:
مورد مطالعه برنامه خندوانه
ابراهیم فتحی  ،مجتبی سلیمانزاده

*

چکیده
اهمیـت جـذب مخاطبـان در رقابـت میـان رسـانهها از طریـق توجه بـه نیازهای
آنان در تولید برنامه و از طرف دیگر ،اسـتقبال مخاطبان از برنامههای سـرگرمکننده
بـه دلیـل نیـاز بـه آرامـش و نشـاط؛ همچنیـن ،ضـرورت انتقـال پیامهای آموزشـی
الزم بـه مخاطبـان ،باعث شـده اسـت کـه متصدیان رسـانه بـا بهرهگیری از بسـتری
شـاد و سـرگرمکننده در تولیـد برنامههـای آموزشـی ،گونـه جدیدی از برنامهسـازی
را بـا عنـوان سـرگرمآموزی ایجـاد کننـد .در ایـن پژوهـش ،راهبـرد سـرگرمآموزی
بهعنـوان یـک راهبـرد ارتباطـی در برنامـه طنـز تلویزیونـی خندوانـه مـورد بررسـی
قـرار گرفتـه اسـت .پژوهـش حاضـر ،بـا اسـتفاده از تکنیـک مصاحبـه عمیـق انجام
گرفته و مصاحبهشـوندگان  12نفر از اسـتادان ،کارشناسـان علوم ارتباطات و رسـانه،
تهیهکننـدگان و کارگردانـان برنامههـای موفـق و پربیننده حوزه سـرگرمی و آموزش
صداوسـیمای جمهوری اسلامی ایـران بودهاند که بهصورت هدفمنـد ،مورد مصاحبه
قـرار گرفتهانـد .بـرای تجزیهوتحلیـل دادههـا نیـز از روش تحلیـل تماتیک اسـتفاده
شـده اسـت .یافتههـای پژوهـش نشـان میدهد کـه برنامـه تلویزیونـی خندوانـه ،از
سـرگرمآموزی بهعنـوان نوعـی راهبـرد ارتباطـی بهـره گرفتـه اسـت؛ بهطوریکـه با
فراهـم آوردن محیطـی شـاد و جـذاب ،سـعی کـرده اسـت نـکات آموزشـی مدنظـر
برنامهسـازان را بـه نحـوی ناملمـوس ،به مخاطبـان خود ارائـه دهد .برخـی از عناصر
و تکنیکهـای سـازنده الگـوی سـرگرمآموزی در این برنامـه عبارتاند از :مشـارکت،
نمایـش طنـز ،دکـور و صحنـه ،جذابیت فـردی و عاطفـی ،گفتگو ،تنـوع و نظم.
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مقدمه

مخاطـب فعـال امروز ،بـر مبنـاي نيازهـا ،انتظـارات ،زمينههاي جامعهشـناختي
و روانشـناختي خـود ،رسـانه را انتخـاب و از آن اسـتفاده میکنـد .رسـانه نیز سـعی
دارد بـر مبنـای نظریـه اسـتفاده و رضایتمنـدی ،با تأمیـن رضایت مخاطبـان فعال،
زمينهسـاز اسـتفاده مجـدد آنـان از رسـانه شـود تـا از این طریـق با برنامههـای خود
اثرگـذار باشـد .با توجه به گسـتره وسـیع رسـانههاي گروهـی که مخاطبـان را تحت
سـیطره خـود قرار دادهاند ،شـناخت هرچه بیشـتر مخاطبـان با توجه بـه وجوه تمایز
آنـان ،امـري الزم و ضـروري اسـت .از طـرف دیگر ،وسـایل ارتباطجمعـی و در رأس
آنهـا تلویزیـون ،نمیتواننـد برنامههاي خود را بـدون در نظر گرفتن نیازها ،سـلیقهها
و خواسـتههاي مخاطبـان تدویـن کننـد (مسـقطیان .)۱۳۸۱ ،اغلب مخاطبـان برای
پـر کـردن اوقـات فراغـت خـود بـه سـراغ تلویزیـون میرونـد .مخاطـب تلویزیـون
بـه حـد کافـی در جامعـه ،بـا آموزشهـای رسـمی ،غیررسـمی و یـا راهنماییهـای
نصیحتگونـه مواجـه اسـت؛ بـه همیـن دلیـل ،سـاخت برنامههـای صرفـاً آموزشـی
نمیتوانـد بـرای او جـذاب باشـد؛ از طـرف دیگـر ،رسـانه نیـز وظیفه خطیـر آموزش
را بـر عهـده دارد .حـال سـؤال ایـن اسـت که رسـانه بـا کدام شـیوه میتوانـد ضمن
برطـرف کـردن نیـاز مخاطبان به سـرگرمی ،بـا جذب آنـان ،اهداف آموزشـی خود را
نیـز پیـش ببـرد؟ در حـال حاضـر ،بهترین شـیوهای که روشهـای معمول و سـنتی
برنامهسـازی را تغییـر داده و در پـی پاسـخگویی بـه نیازهـای سـرگرمی و آموزشـی
مخاطبـان بـه شـکل تـوأم اسـت ،شـیوه «سـرگرمآموزی» 1اسـت .در اینگونـه از
برنامهسـازی ،تلاش میشـود تـا ضمن سـرگرم کـردن مخاطـب ،آموزشهـای مورد
نظـر را نیـز بهصـورت ناملمـوس در اختیـار او قـرار دهنـد .بهاینترتیـب ،مخاطـب
بهصـورت مسـتقیم ،متوجـه دریافـت پیامهای آموزشـی برنامـه تلویزیونی نمیشـود
و تنهـا بـه دلیـل جذابیـت و سـرگرمی ،به سـراغ محتوای برنامـه میرود و بـه تقلید
و یادگیـری نـکات آموزشـی مبـادرت میکند.
واژه سـرگرمآموزی نخسـتین بـار ،برای تبییـن ویژگیهای مجموعـه «ماجراهای
زندگـی واقعـی» 2کـه از سـوی کمپانـی والتدیزنـی تولیـد میشـد ،در سـال ۱۹۴۸
بـهکار رفـت .البتـه نخسـتین فیلمهـای آموزشـی ازجملـه فیلـم «یـک حقیقـت
تلـخ» 3مربـوط بـه سـال  1943بودنـد امـا بعـد از جنـگ جهانـی دوم ،وظیفه پخش
برنامههـای آموزشـی و سـرگرمی بهطـور عمـده ،برعهـده تلویزیـون قـرار گرفـت .در
همیـن زمینـه در دهـه  1970میـگل سـابیدو 4تهیهکننـده مکزیکـی تلویزیـون بـا
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خلق شـیوه «نمایشهـای تلویزیونی پراحسـاس برای تغییرات اجتماعـی» 1گامهایی
جـدی برداشـت کـه بهسـرعت از سـوی دیگر برنامهسـازان کشـورهای مختلـف دنیا
ازجملـه چیـن ،کنیا ،پـرو و هند ،مورد اسـتقبال و الگوبـرداری قرار گرفـت (روزین،2
 .)2006درواقـع برنامههـای سـرگرمآموز بـه دنبـال آن هسـتند کـه بـا اسـتفاده از
تکنیکهـای مؤثـر ،مفاهیـم آموزشـی را جـذاب نمایند.
در ایـران ،اسـتفاده از شـیوههای سـرگرمآموزی قدمتـی طوالنـی دارد؛ چنانکـه
میتـوان گفـت در بسـیاری از سـبکهای شـعر و نثـر فارسـی ،ایـن شـیوه از سـوی
ادیبـان و شـاعران هـر نسـل ،بـا تکنیکهـای متنوعـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
اسـت .در حـال حاضـر نیـز سـاخت برنامههایـی بـا شـیوههای سـرگرمآموزی در
رسـانه ملـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .بـا توجـه بـه اینکه رسـانه ملـی ،یکی
از ابزارهـای فرهنگـی مؤثـر در پیشـبرد اهـداف آموزشـی اسـت ،ضـرورت دارد کـه
ضمـن سـرگرم کـردن مخاطبـان ،اطالعـات و آموزشهـای بومـی مـورد نظـر را در
اختیـار آنـان قـرار دهـد .از همیـن رو ،این نوع آموزش بـه تکنیکهایی نیـاز دارد که
در پژوهـش حاضـر قـرار اسـت مورد بررسـی قـرار گیرنـد .در همیـن زمینـه ،برنامه
خندوانـه بـا هـدف ایجـاد شـادی ،نشـاط و همچنیـن آموزش نـکات اخالقـی فردی
و اجتماعـی بـه مخاطبـان خـود ،بـا کارگردانـی رامبـد جـوان از  ۲۱خـرداد ۱۳۹۳
در شـبکه نسـیم شـروع بـه فعالیـت کرده اسـت .تلاش برای ایجاد شـادی و نشـاط
در کنـار آمـوزش نـکات اخالقـی ،زیسـتمحیطی و اجتماعـی ،بـه شـکل مشـخص
ایـن برنامـه را واجـد تعاریـف برنامههـای سـرگرمآموز میکنـد .بـا توجـه بـه چنین
چشـماندازی ،پژوهـش حاضـر در پـی آن اسـت کـه فنهـای سـرگرمآموزی بـهکار
رفتـه در برنامـه طنـز تلویزیونی خندوانه را مورد بررسـی قرار دهد تا مشـخص شـود
کـه اوالً ایـن تکنیکهـا کدامانـد و ثانیـاً ،هرکـدام از آنهـا چـه نقشـی در برسـاخت
انـگاره سـرگرمآموزی در ایـن برنامـه تلویزیونـی داشـتهاند.

پیشینه پژوهش

شـرفالدین ( )1390در رسـاله خـود ،بـه جمـعآوری کامـل و گسـترده نظریـات
مرتبـط بـا جایـگاه ،مبنـا و مفهـوم سـرگرمی پرداختـه اسـت در ایـن پژوهـش ،تمامـی
نظریات جامعهشناسـی ،روانشناسـی و ارتباطی ،از یکسـو و نگاه اندیشـمندان اسلامی
بـا محوریـت قـرآن و روایات از سـوی دیگـر ،بهصورت کامـل و جامع ،مـورد واکاوی قرار
گرفتـه و در انتهـا نیـز بـه بررسـی نقش سـرگرمی در رسـانه ملی پرداخته شـده اسـت.
2. Rosin

1. soap operas for social change
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هاشـمیان آدریانـی ( )1392بـا مطالعـه مـوردی اخبـار و گزارشهـای بخـش
ن رعایـت میشـود؛ بـه اصـول،
خبـری  20:30کـه اصـول سـرگرمآموزی در آ 
محدودیتهـا و ظرفیتهـای سـبک «خبـر سـرگرمی» و شـیوه بهرهمنـدی از آن در
اخبـار و گزارشهـای خبـری ،پرداخته و با بررسـی خطوط قرمز رسـانهای بر اسـاس
مبانـی اعتقـادی و ایدئولوژیـک ،در مواجهـه با این قبیل گزارشها سـعی کرده اسـت
رویکـرد مناسـب در سـاختار برنامههـای خبـری را کـه از حالـت انقیـاد از الگوهـای
غربـی خارجشـده ،نشـان دهد.
سـوهانی ( )1393پژوهـش خـود را بـا هـدف طراحـی مـدل بومـی برنامههـای
سـرگرمآموزی انجـا م داده اسـت« .در فراینـد برقـراری ارتبـاط بـرای انتقـال هرچـه
بهتـر پیـام و تثبیـت اطالعـات و آمـوزش مفاهیـم ،ابـزار سـرگرمی از دیربـاز جایگاه
واالیـی داشـته اسـت .ایـن ابـزار در جوامـع و زمانهـای مختلـف ،اشـکال و صـور
گوناگونـی بـه خـود گرفته و در هر زمانی ،در قالب سـبک مطلوب رسـانهای آن زمان
بـرای انتقـال و تثبیـت پیام و آموزش مفاهیم مورد اسـتفاده کنشـگران ارتباطی بوده
اسـت» .بـر اسـاس ایـن پژوهـش ،مـدل برنامههـای سـرگرمآموزی یکـی از نیازهای
زمـان کنونی اسـت.
مهـديزاده ( )1384در مقالـهای ،تأثیـر تلويزيـون را بر نوگرايي بـا توجه به نقش
مخاطبـان آن مـورد بررسـی قـرار داده اسـت .در مطالعـه مخاطـب ،عواملـي ماننـد
ميـزان در معـرض رسـانه قـرار گرفتن ،محتواي در معـرض قرار گرفتـن و زمینههای
گوناگـون اجتماعـي و فرهنگي ،نقش اساسـي را در اثربخشـی پیامهـای تلويزيوني بر
عهـد ه دارند .مسـئله اصلـي در اين پژوهش ،شـناخت ابعاد فعاليـت مخاطب در تأثیر
تلويزيـون بـر نگـرش نـو بـوده اسـت .بـرای این منظـور ،ابتـدا رابطـه بيـن تلويزيون
بـا نگـرش نـو در جمعيـت نمونـه مشـخص گردیـده و سـپس ،بـه نقـش و جايـگاه
مخاطـب در ايـن فراينـد پرداختـه شـده اسـت .نتايـج پژوهش نشـان داده اسـت که
تأثیـر تلويزيـون بـا توجه بـه تفاوتهای اجتماعـي و فرهنگي در گروههـای مخاطب،
متفـاوت بوده اسـت.

چارچوب مفهومی پژوهش

بـرای تلویزیـون کارکردهـای مختلفی ازجمله؛ سـرگرمی ،اطالعرسـانی ،آموزش،
ارشـاد ،همگنسـازی ،احسـاس تعلق اجتماعی و  ...بیانشـده اسـت که در اینجا ،به
دلیـل تناسـب موضـوع پژوهش ،به دو کارکرد سـرگرمی و آموزش اشـاره میشـود.
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کارکرد آموزشی

تلويزيـون ثابـت کـرده اسـت وسـيله ارتباطـي نيرومنـدي اسـت کـه بـا تکیهبـر
توانمنديهـاي خـود ،تأثیـرات فراوانـي بـر اعضـای جامعـه دارد ،ايـن وسـيله پس از
جنـگ جهانـي دوم ،بهعنـوان يـک رسـانه آموزشـي بـهکار گرفتـه شـد .امريکاييـان
در ابتـدا ،تلويزيـون آموزشـي را معـادل تلويزيـون درسـي ميدانسـتند و برنامههـاي
آموزشـي آن ،برگرفتـه از تدريـس حضوري معلـم و کالس درس بود؛ امـا در انگليس
و اکثـر کشـورهاي اروپايـي ،تلويزيـون آموزشـي در حوزههايي اعـم از دروس مدارس
تعريـف شـد و توليـد و پخـش برنامههـاي اطالعاتـي ،آموزشـي و سـرگرمکننده را
بـر عهـده گرفت .سـير پيشـرفتهای فناورانـه تلویزیون و رسـانههای خويشـاوند آن
نيـز رفتهرفتـه موجـب گسـترش بـرد و تنـوع کارکـرد آموزشـي آنهـا شـد .امـروزه
آمـوزش تلويزيونـي ،هـر دو بخـش رسـمي و غیررسـمی را شـامل میشـود؛ بنابراین
اشـتباه اسـت اگـر تعريـف تلويزيـون آموزشـي را منحصر بـه آن دسـته از برنامههای
تلويزيونـي بدانیـم کـه فقـط در قالب نظـام آموزش رسـمي میگنجند .ممکن اسـت
برنامـهای بهصـورت آمـوزش غیرمسـتقیم و در وضعيتـي رسـمي پخـش شـود کـه
هـدف از آن ،کمـک بـه امر تدريس معلمان و تسـهيل روند يادگيري اسـت .بنابراين،
فعالیتهـای آموزشـی و درسـي تلويزيـون را میتوان شـامل برنامههایی دانسـت که
اوالً ،هـدف آنهـا آموزش مسـتقيم يا غیرمسـتقیم اسـت و ثانياً ،آموزشهایشـان ،هم
بهصـورت رسـمي وهـم بهصـورت غیررسـمی انجـام میپذیـرد (نـادری.)1390 ،
يونسـکو 4 1ويژگـي عمـده را بـراي برنامههـای آموزشـي راديو و تلويزيـون قائل
شـده اسـت که عبارتانـد از:
برنامههـا بهصـورت مجموعـهای متوالـي تهیـه میشـوند تـا بـه يادگيـري
افزایشـی کمـک کننـد.
طراحـي و برنامهریـزی آنهـا بهطـور مشـخص ،بـا کمـک مشـاوران آموزشـي
صـورت میگیـرد.
بهطورمعمـول ،بـا ديگـر مواد آموزشـي همچون متـون درسـي و راهنمایهاي
مطالعاتـي همراهاند.
اسـتفاده از ايـن برنامههـا از سـوی معلـم و شـاگرد بهنوعـی مـورد ارزيابي قرار
میگیرد.
تلويزيـون میتوانـد در کنـار برنامههـای درسـي ،برنامههایـی را نيز بـراي ارتقاي
سـطح دانسـتنیها و معلومـات عموم ،اعتالي سـطح دانـش فني و مهارت قشـرهاي
1. UNESCO
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معينـي از جامعـه و همچنیـن تشـویق ذوق هنري آنان ،تهيه و پخـش کند که همان
نقش و رسـالت فرهنگي اين رسـانه اسـت (نادری.)1390 ،
تلویزیـون بهشـرط اعمالنظـر افـراد تحصیلکـرده میتوانـد ابـزا ر پژوهـش در
امـور مختلـف باشـد و از طریـق برخـورد مسـتقیم بـا وقایـع ،افـق فکـری تودههـای
کمسـوادتر را گسـترشدهـد (کازنـو ،ترجمـه حسـینی و سـاروخانی.)103 :1384 ،
تلویزیـون «بسـیاری چیزهـا» را از طریـق ابزارهایـی همچون ،زیبایـی تصاویری
کـه ذوق را ایجـاد میکننـد ،متـون و ترانههایی کـه دایره لغات را گسـترش میدهند
و داسـتان سـریالها و فیلمهایـی کـه مـردان یـا زنـان را در ایجـاد رابطه بـا فرزندان
و یـا حـل مسـائل و موقعیتهـای خانـواده کمـک میکننـد ،آمـوزش میدهـد؛ امـا
بیشـتر از اینهـا ،تلویزیـون انسـان را تغییـر میدهـد و او را بـه حالتـی بازمیگرداند
کـه زندگـی را بـه نحـوی عمیق ،بیامـوزد .به کمـک تلویزیـون و تصویـر الکترونیکی
کـه چهارگوشـ ه دنیـا را نشـان میدهـد ،رسـیدهترین انسـان ،بـاز جـوان میشـود و
میتوانـد بسـیاری چیزهـا را حتـی در ضمیـر نـاآگاه خـود بپذیـرد و رونـد آموزشـی
را کـه بهطورمعمـول ،بـا فرارسـیدن سـن بلـوغ پایـان مییابـد ،تمدید کنـد (انریک،
ترجمه جمشـید ارجمنـد.)126 :1354 ،
کارکرد سرگرمی
کارکـرد سـرگرمی از برجسـتهترین ،مهمتریـن ،مؤثرتریـن و پررونقتریـن
کارکردهـای ایـن رسـانه بـه شـمار مـیرود .پژوهشهـا از گذشـته تاکنـون نشـان
دادهانـد کـه انگیـزه اغلـب مـردم از تلویزیـون ،سـرگرمی اسـت .تلویزیـون بـدون
مخاطـب تحقـق نمییابـد و مخاطـب ،تلویزیونـی را نـگاه میکنـد که سـرگرمکننده
باشـد .تلویزیـون بهعنـوان یـک رسـانه نویـن ،پرمخاطبتریـن وسـیله ارتباطجمعی
اسـت .بیننـدگان تلویزیـون در هـر شـرایطی ،به دیـدن برنامههـای آن مینشـینند؛
در نتیجـه ،سـرگرم کـردن ،شـاد کـردن و زدودن خسـتگی از مخاطب ،شـاید اولین
یـا اصلیتریـن کارکـرد تلویزیـون باشـد .البتـه یـک نکتـه مهـم را نیـز در کارکـرد
سـرگرمی و تفریحـی بایـد مدنظـر قـرار داد و آن ،توجه بـه جنبههای اخالقی اسـت
(شـرفالدین.)25-26 :1390،
انسـان بهطـور فطـری ،نیاز ب ه سـرگرمی و لذتهای مشـروع دارد و نبایـد انتظار
داشـت کـه همچـون ماشـینی بیروح عمـل کند و تنها بـ ه کارهای جـدی و خالی از
عاطفـه بپـردازد .آموزههـای دینی نیز در کنار خودسـازی معنوی ،ب ر اشـتغال دنیوی
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ن سـرگرمی ،تفریح
ی و همچنی 
و کسـب درآمـد ،معاشـرتها و روابط معمولـی ،طبیع 
ی تأکید دارند (اسـماعیلی.)82-83 :1378 ،
و برآورده سـاختن نیازهـای روان 
سـرگرمی ،علاوه بـر جـذب مخاطـب و جذابیـت ،کارکردهای دیگـری همچون
آمـوزش ،اطالعرسـانی ،ارشـاد ،هنجاردهـی ،هویتبخشـی و شخصیتسـازی را نیـز
الزامـاً تأمیـن میکنـد .بـرای مثـال ،طنـز علاوه بر خنـده و فـرح ،نقد کاسـتیهای
اجتماعـی را نیـز بـه همـراه دارد .قصهگویی برای بچههـا بیش از سـرگرمی و تفریح،
اهـداف تعلیمـی و تربیتـی دارد .ازایـنرو ،برخـی از برنامههای شـبکههای تلویزیونی
ناظـر بـه همیـن نـوع سـرگرمی هسـتند .در برخـی متـون نیـز بـرای معرفـی ایـن
نـوع فعالیـت از واژه اجوتیمنـت ،1مرکـب از دو واژه اجوکیشـن 2بـه معنـای آمـوزش
اینترتیمنت 3به معنای تفریح و سـرگرمی ،اسـتفاد ه شـده که در مجموع ،به آموزش
تفریحـی یـا تفریح آموزشـی ترجم ه شـده اسـت (قیطانچـی.)127 :1375 ،
تلویزیون و سرگرمآموزی
تلویزیـون وسـیلهای اسـت کـه تمامـی اطالعـات را در قالـب نظـام و سـاختاری
بـه نـام سـرگرمی ،وقتگذرانـی و شـادمانی بـه نمایش میگـذارد (پسـتمن ،ترجمه
طباطبائـی .)1386 ،بنابـر چنیـن رهیافتی ،بـا چیرگی نقش سـرگرمی بر جهانبینی
تلویزیونـی ،بـا مسـئله بحـران آمـوزش ،آگاهیبخشـی و تعلیـم و تربیـت مواجـه
میشـویم .در ایـن رهیافـت انتقـادی ،کارکردهای آموزشـی و سـرگرمی مانعهالجمع
هسـتند؛ بـه صورتیکـه چیرگـی سـرگرمی بـر دنیـای تلویزیونـی ،منجر بـه امحای
کارکـرد آموزشـی میشـود .چنانکـه پسـتمن با نگاهـی بدبینانـه به تضـاد بین این
دو کارکـرد اذعـان میکنـد .از نظـر او ،یـک بخـش خبـری ،ایـن واقعیـت را بـه مـا
آموختـه اسـت کـه قیافـه خـوش و شایسـته مهـرورزی گوینـده خبـر ،شـوخیهای
لطیـف و موسـیقیهای همـراه عناویـن خبـر ،همـه و همـه ،گویـی بـه ایـن منظـور
عرضـه میشـوند کـه آنچـه را شـنیدیم و دیدیـم ،دلیلی بـرای نگرانی و افسـردگی و
آه و نالـه ندانیـم (پسـتمن ،ترجمـه طباطبائـی.)1386 ،
شـمای کلـی در ایـن رهیافت بدبینانه این اسـت که هرچند تلویزیون قادر اسـت
ارتبـاط دایمـی مـا را بـا جهـان تضمیـن و تأمین کند و بـه مخاطب اطالعـات بدهد،
باوجـود تبسـمهای بیدلیـل بـر روی چهـره [مجریهـای تلویزیونـی] ،نمیتـوان از
آنـان توقع آگاهیبخشـی و روشـنگری داشـت؛ چون تلویزیـون نوع نـگاه و زاویه دید
را عـوض کـرده اسـت و بیننـدگان اینچنیـن آموختهانـد کـه همـواره بـرای گذران
3. Entertainment

1. Edutainment
2. Education
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اوقـات فراغـت بایـد بـه برنامههـای سـرگرمکننده توجه کننـد نه آموزشـی و تربیتی
(آخوندی.)1388 ،
بااینحـال ،ایـن تنهـا یـک رهیافـت از میـان چندیـن رهیافـت ارتباطی نسـبت
بـه دوگانـه کارکـرد سرگرمی/آموزشـی در تلویزیـون اسـت .در رهیافـت آمـوزش ـ
سـرگرمی ،بهتریـن راهبـرد بـرای انتقـال پیـام رسـانهای بـه مخاطـب این اسـت که
محتـوا بهصـورت تؤامـان ،سـرگرمی و آمـوزش را دربـر بگیـرد تـا از یکسـو ،بـه
شـیوهای ظریـف و مؤثـر ،دانـش مخاطـب دربـاره مسـئلهآموزشـی افزایـش یابـد و
نگرشهـای مطلوبـی در او پیرامـون مسـائل اجتماعـی ،زیسـتمحیطی ،فرهنگـی،
سیاسـی و اقتصـادی ایجـاد شـود و از سـوی دیگـر ،رفتهرفتـه ،زمینـه بـرای تغییـر
هنجارهـای اجتماعـی و رفتارهـای آشـکار فراهـم آید (وانـگ 1و سـینهال.)2008 ،2
ايـده ترکيـب سـرگرمي و آموزش ،در تاريخ بشـر ريشـه دارد؛ چنانکـه از قصه و
موسـيقي براي اهداف آموزشـي اسـتفاده ميشـده اسـت؛ اما بهتدریج ،در ادبیات علم
ارتباطـات ،مفهـوم جدیـدی بـا عنـوان «سـرگرمآموزی» جایگزین مفهوم سـرگرمی/
آمـوزش شـد تـا بـه اینهمانی ایـن دو مفهـوم در وسـیعترین معنا اشـاره کنـد .اين
راهبـرد ،تفکيـک و مرزکشـی بيـن متـون رسـانهاي سـرگرمکننده و آموزشـي را بـا
تردیـد روبـهرو میکنـد .هـدف از طراحـي متون رسـانهاي ،سـرگرمآموزي آنهاسـت
تـا ضمـن سـرگرم سـاختن مخاطبـان ،دانش ،نگـرش و رفتار آنـان را بهبود بخشـند
و راهکارهايـي را بـراي بهتـر و ايمنتـر کـردن زندگـي بـه آنـان ارائـه کننـد .ايـن
راهبـرد آموزشـي ،بهطورمعمول بـر مبناي نظريـه يادگيري اجتماعي بنـدورا 3تبيين
ميشـود .زيـرا بـر اسـاس اين نظريـه ،مشـاهده رفتـار ديگـران ،الگوگیـری از آنان و
تقويـت غيرمسـتقيم (مشـاهده نتيجـه رفتـار ديگـران؛ در قالـب پـاداش يـا تنبيـه)
بـر يادگيـري رفتـار جديـد و ارتقـاي خـود اثربخشـي افـراد تأثيـر ميگـذارد .متـن
يـا برنامـه سـرگرمآموزي موفـق ،متنـي اسـت کـه مخاطبـان بـه خاطـر جذابيـت و
سـرگرمي بـه سـراغ آن ميرونـد؛ نـه به خاطـر محتواي آموزشـي؛ زيرا اوليـن مرحله
يادگيـري ،در نظريـه يادگيري اجتماعـي ،جلبتوجه يادگيرنده اسـت .بنابراين ،متن
يـا برنامـه بايـد به نحـوي طراحي شـود کـه مخاطبـان ،فـارغ از اینکه از وجـود پيام
آموزشـي يـا اقناعـي در آن آگاه باشـند يـا نباشـند ،جـذب روايت داسـتان يـا نکات
سـرگرمکننده آن شـوند (اسلاتر 4و رونـر.)175 :2002 ،5
سـرگرمآموزی 6یـا آمـوزش ـ سـرگرمی 7راهـی برای آمـوزش و اطالعرسـانی به
مـردم از طریـق رویکردهـای سـرگرمکننده اسـت .راههـای متفاوتـی بـرای اسـتفاده
7. entertainment-education
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از سـرگرمی بهعنـوان یـک پیـام رسـانهای اجتماعـی وجـود دارد ،امـا ایـده اصلـی
ایـن اسـت کـه پیـام بایـد دربردارنـده سـرگرمی و آمـوزش ،همـراه یکدیگـر باشـد.
سـرگرمآموزی بـرای اهـداف متفاوتـی همچـون تغییر هنجارهـای اجتماعـی ،تغییر
رفتـار آشـکار و ایجـاد نگرشهـای مطلـوب در مخاطب رسـانهای مورد اسـتفاده قرار
میگیـرد .ازآنجاکـه در تکنیـک سـرگرمآموزی ،محرکهـای مختلفی ماننـد تصاویر،
صداهـا و شـخصیتها در هـم ادغـام میشـوند ،یادگیرنـدگان بهاحتمالقـوی ،توجه
خـود را بیشـتر صـرف محتـوا میکننـد و بهطـور بالقـوه ،ایـن امـر منجـر بـه انتقال
اطالعـات از حافظـه کوتاهمدت به حافظه بلندمدت میشـود؛ بنابراین سـرگرمآموزی
نهتنهـا منجـر بـه مشـارکت بیشـتر یادگیرندگان میشـود بلکـه مطلب را بـرای آنان
بهیادماندنیتـر میکنـد (ماکریـوس.)2016 ،1

روششناسی پژوهش

در پژوهـش حاضـر ،بـا روش کیفـی بـه مسـئله پیـشرو پرداختـهشـده اسـت.
همچنیـن بـا توجـه بـه ماهیـت اکتشـافی پژوهش و نـگاه جزئـی و موضعمحـور آن،
از روش مصاحبـه عمیـق اسـتفادهشـده اسـت .بـرای تجزیهوتحلیـل دادههـا در یک
فراینـد رفـت و برگشـتی مـداوم بيـن مجموعـه دادههـا و خالصههـای کدگـذاری
شـده و تحلیـل آنهـا ،تحلیـل تماتیـک صـورت گرفـت و نوشـتن تحلیـل از همـان
مرحلـه اول آغـاز شـد کـه تـا گام نهایی ادامـه یافـت .نقطه پایـان این فراینـد ،تهیه
گزارشـی از محتـوای مصاحبههـا و معانـی الگوهـا و مضامیـن موجـود در دادههـا
بـوده اسـت .یافتههـای بهدسـتآمده در طـی چندیـن مرحلـه کدگـذاری شـدند
بـه صورتـی کـه در پایـان ،چندیـن کـد بهعنـوان مضامیـن نهایـی بـه دسـت آمـد.
ایـن کدهـا بهعنـوان مقولههـای نهایـی پژوهـش ،مـورد تجزیهوتحلیـل قـرار گرفـت
و پژوهشـگران طـی چندیـن مرحلـه تفسیرشـان را بر اسـاس پارادایم تفسـیری ارائه
دادنـد .همچنیـن بـا توجه بـه موضـوع پژوهش ،بهصـورت هدفمنـد ،پژوهشـگران با
 12نفـر از اسـتادان ،کارشناسـان علـوم ارتباطـات و رسـانه ،همچنيـن تهیهکنندگان
و كارگردانـان برنامههـای موفـق و پربيننـده حوزه سـرگرمي و آموزش صداوسـيماي
ي ايـران مصاحبـه کردنـد و در پایان ،دادههـای برآمـده از مصاحبه
جمهـورياسلام 
را مـورد تحلیـل قـرار دادنـد .ملاک انتخـاب ایـن افـراد ،بهطـور عمـده ،صاحبنظـر
بـودن آنـان در موضـوع پژوهـش بـود .همچنین یکـی دیگـر از مالکها ایـن بود که
اکثـر شـرکتکنندگان در مصاحبه ،تماشـاگران همیشـگی برنامه خندوانـه بودند .در
1. Makarius
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همیـن زمینـه ،وال 1دربـاره میزان تناسـب حجـم نمونـه معتقد اسـت؛ درصورتیکه
هـدف از مصاحبـه ،اکتشـاف و توصیف عقاید و نگرشهای مصاحبهشـوندگان باشـد،
بـا توجـه بـه زمـان و منابـع قابلدسـترس ،تعـداد ( )15 ± 10بـرای انجـام مصاحبه
کافـی خواهـد بـود (فرقانـی و بدیعـی .)133 :1394 ،بـا توجـه به رسـیدن بـه نقطه
اشـباع نظـری ،در ایـن پژوهش ،در مجمـوع  12نفر از اسـتادان و کارشناسـان خبره
در موضـوع حاضـر ،بـرای مصاحبـه انتخـاب شـدند .البتـه بـا توجـه بـه توافـق میان
پژوهشـگران و مصاحبهشـوندگان مبنـی بـر محرمانـه بودن نـام این عزیـزان و طبق
اصـول حرفـهای اخلاق پژوهشـی ،از آوردن اسـامی افـراد خودداری شـده اسـت.

یافتههای پژوهش

در بخـش حاضـر ،اطالعات بهدسـتآمده از مصاحبههـا مورد تحلیل قـرار گرفته
و بـرای ایـنمنظـور ،از روش کدگـذاری اسـتفاده شـده اسـت .رونـد کدگـذاری و
مفهومسـازی در ایـن بخـش ،بهصـورت ارتبـاط بیـن مفاهیـم جزئـی بـه مقولههـای
اصلـی و از مقولههـای اصلـی بـه تمهـا و مضامیـن اصلـی بـوده اسـت؛ ایـن رونـد
بهصـورت رفتوبرگشـت میـان ایـن مراحـل طـی شـد تـا بـه تمهـای اصلـی خاتمه
یافتـه اسـت .هرکـدام از مصاحبهشـوندگان ،در جریـان پاسـخگویی بـه پرسـشهای
مصاحبـه ،بـه مفاهیمـی تأکیـد و توجـه داشـتهاند کـه مـورد تحلیـل و تفسـیر قرار
گرفتـه اسـت .در پژوهـش حاضـر نیـز تمهـای نهایـی بهدسـتآمده در جریـان
مصاحبههـا ،بـه همراه نمونهای از اظهارنظرهای افراد مصاحبهشـونده آورده میشـود.
در ایـن مقالـه ،بر اسـاس نظر کارشناسـان و متخصصـان سـرگرمآموزی ،تکنیکهای
مؤثـر سـرگرمآموزی در  6عامـل «مشـارکت دادن مخاطبـان»« ،نمایـش برنامههای
آموزنـده»« ،دکـور و صحنه»« ،اسـتفاده از جذابیتهای فردی و عاطفی»« ،اسـتفاده
از قالـب گفتگـو در برنامـه» و «اسـتفاده از فاکتورهای تنوع و نظم» خالصهشـدهاند.

تکنیکهای مؤثر در برنامههای سرگرمآموزی
مشارکت دادن مخاطبان
در ایـن پژوهـش ،منظـور از مشـارکت ،عبـارت از :تعامـل مخاطـب و فرسـتنده
در تولیـد و توزیـع پیـام و همچنیـن خلـق معانـی مشـترک بیـن آنان اسـت .در این
معنـا ،تلویزیـون مشـارکتی عبـارت از آن نـوع تلویزیونـی اسـت که نهتنهـا بهصورت
1. Wal
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یکسـویه ،منتـج بـه بازخـورد منفعالنـه مخاطـب رسـانهای نمیشـود ،بلکـه کمک
میکنـد تـا فرهنگـی مشـارکتی در آیینهـای روزمـره تلویزیونـی خلـق شـود
(بورگماسـترو .)21 :2016 ،1درواقـع ،ایـن مشـارکت بـه خلـق نوعـی از تعامـل فـرا
اجتماعـی منجـر میشـود .منظـور از تعامـل فـرا اجتماعـی ،نوعـی ارتبـاط نزدیـک
و خودمانـی بیـن شـخصیتهای رسـانهای و مخاطبـان اسـت .ایـن ارتباط ،پیوسـته
بهواسـطه ترفندهایـی نظیـر بیـان احساسـات قلبـی در تصاویـر و نماهـای درشـت،
آمیختـن صداقـت با شـوخی از سـوی مجـری و همچنیـن میزگردهـای تلویزیونی و
نظرسـنجیها ،بهویـژه بـا حضـور مخاطبـان در اسـتودیو شـکل میگیـرد (هورتون و
وهـل375:2004 ،؛ بـه نقـل از مهـدیزاده .)135-136 :1389 ،در پژوهـش حاضـر،
مفهوم مشـارکت در برنامه تلویزیونی خندوانه ،بهواسـطه  4مؤلفه «فعالیت مشـترک
حاضـران در اسـتودیو ،گزارشهـای مردمـی ،صحبـت بـا تماشـاگران و نظرخواهـی
از آنـان و امـکان مشـارکت تماشـاگران تلویزیونـی و مخاطبـان خـارج از اسـتودیو»
صورتبنـدی شـده اسـت.
جدول  .1تکنیک مشارکت بهعنوان یکی از ابعاد سرگرمآموزی

Table 1. Participation technic as an aspect of edutainment
تکنیک مشارکت Participation technic

صحبت با تماشاگران
فعالیت مشترک حاضران گزارشهای
و نظرخواهی از آنان
مردمی
در استودیو

امکان مشارکت تماشاگران
تلویزیونی و مخاطبان خارج از
استودیو

یافتههـای پژوهـش در ارتبـاط بـا مقولـه حاضـر نشـان داد کـه در جریـان
مصاحبههـا ،بـه «فعالیـت مشـترک حاضـران در اسـتودیو» بهعنـوان یکـی از عناصر
کلیـدی در راهبـرد سـرگرمآموزی ارائـهشـده در برنامه خندوانه اشـاره شـده اسـت.
مفهـوم حاضـر ،بـه دو چشـمانداز متقابـل اشـاره میکنـد .در نـگاه مثبـت ،مفهـوم
حاضـر بـه ایـن معنـی اشـاره دارد کـه آغـاز فعـال و نیرومنـد برنامـه بـا همراهـی
مجـری و تماشـاگران ،فضـای جذاب مشـارکتی را ایجـاد میکند .خنـده  25ثانیهای
مجـری و تماشـاگران ،دعـوت از آنـان بـرای همراهـی در بخشهای مختلـف برنامه،
انجـام فعالیتهـای مدنـی و زیسـتمحیطی مشـترک ،ماننـد بسـتن کمربندهـای
ایمنـی ،شـعرخوانیهای دسـتهجمعی و تقدیـم برنامـه بـه گروههـای مختلـف قومی
و اجتماعـی ،مسـابقههای داخـل اسـتودیو و صحبتهـای مجـری و جنابخـان بـا
گویشهـا و لهجههـای مختلـف و  ...ازجملـه نمودهـای ایـن وجه از مفهوم هسـتند.
1. Borgomastro
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در همیـن زمینـه ،یکـی از مصاحبهشـوندگان عقیـده دارد« :خندوانـه بـا حضـور
تماشـاگران در اسـتودیو ،فضایـی شـاد و صمیمـی ایجاد کرده اسـت که تماشـاگران
نیـز در اجـرای برنامـه و ابـراز عقیـده نقـش دارنـد و بـا شـرکت در مسـابقه درون
اسـتودیو و یـا شـرکت در رأیگیـری ،علاوه بـر حضـور مؤثـر در برنامه ،بـه مخاطب
و بیننـدگان چنیـن القـا میکننـد که نمایندههـای آنان در برنامه هسـتند .از سـوی
دیگـر ،تشـویق و خنـده تماشـاگران حاضر در اسـتودیو ،باعـث ایجاد شـور و هیجان
در میـان بیننـدگان میشـود .حضـور تماشـاگران در محـدودهای کوچـک و نزدیک،
موجـب بـده بسـتان بـا مجـری میشـود و ایـن نوعـی صمیمیـت (غیرمتقابـل از راه
دور) را ایجـاد میکنـد».
در وجـه دوم ،دسـته دیگـری از مصاحبهشـوندگان ،بـا نگاهـی انتقـادی بـر ایـن
اعتقـاد بودهانـد کـه چـون تماشـاگران در قالبهایـی مشـخص و محـدود ،از سـوی
مجـری بـه فعالیـت و همراهـی فراخوانـده میشـوند ،مشـارکت آنـان ،صـوری ،غیـر
انگیزشـی و تصنعـی اسـت .از نظـر ایـن دسـته ،پاسـخهای کوتـاه ،هماهنگ شـده و
طوطـیوار تماشـاگران به مجـری برنامه ،نماهای باز اسـتودیو در اکثـر مواقع ،جایگاه
بهنسـبت دور تماشـاگران از صحنه و محدود شـدن مشـارکت آنان به شعرخوانیهای
دسـتهجمعی ،تداعیکننـده مشـارکت غیرفعـال اسـت .یکـی از مصاحبهشـوندگان
در زمینـه چنیـن مشـارکتی میگویـد« :پاسـخها و عکسالعملهـای طوطـیوار،
تصنعـی و تقلیـدی تماشـاگران داخل اسـتودیو به مجـری برنامه ،یکـی از عوامل غیر
مشـارکتی بـودن این برنامه اسـت».
یکـی دیگـر از زیـر مقولههـای مـورد اشـاره« ،گزارشهـای مردمـی» بـود .در
همیـن زمینـه ،اکثـر مصاحبهشـوندگان بهنوعی اجماع بر سـر این زیر مقوله رسـیده
بودنـد .بـه اعتقاد آنان ،یکی از موارد اسـتفاده مناسـب از تکنیک مشـارکت در برنامه
خندوانـه ،گزارشهـای مردمـی در دو شـکل آیتـم گزارشـی و آیتـم کاروان خندوانه
اسـت کـه با پرسـشهای صمیمـی و گاه طنزآمیز گزارشـگران و پاسـخهای همراه با
خنـده مـردم ،ضمـن ایجاد فضـای جـذاب مشـارکتی در اجـرای برنامه ،بـرای ایجاد
ی آموزشـی موردنظـر را نیز به آنـان منتقل
رضایـت اطالعاتـی در مخاطبـان ،پیامها 
میکنـد.
از دیگـر مـواردی کـه دربـاره این مقولـه ذکر شـد ،مؤلفه «صحبت با تماشـاگران
و نظرخواهـی از آنـان» بـود .اکثـر مصاحبهشـوندگان ،نظرخواهی مجـری ،مهمانان و
کمدینهـای برنامـه از تماشـاگران را در زمره مؤلفههای مهم و جذاب سـرگرمآموزی
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در ایـن برنامـه دانسـتند؛ هرچنـد بـه اعتقـاد بعضـی از آنـان ،جوابهـای کوتـاه
تماشـاگران و همچنیـن قالـب مشـخص ایـن نظرسـنجی ،قابلیـت آموزشـی آن را تا
میـزان زیـادی زایـل میکند.
آخریـن زیرمقولـهای کـه در خصوص تکنیک یاد شـده مورد اشـاره قـرار گرفت؛
«امـکان مشـارکت تماشـاگران تلویزیونـی و مخاطبـان خـارج از اسـتودیو» بـود .در
همیـن زمینه ،اکثر پاسـخگویان معتقد بودند «مسـابق ه پیامکـی ،رأیگیری از طریق
سـامانههای موبایلـی ،پیوسـتن بـه کمپینهـای آموزشـی معرفیشـده در برنامـه و
امـکان دریافت بسـتهها و محتواهای معرفیشـده از طریق سـامانه موبایلـی ،مواردی
هسـتند کـه فرصـت ارتباط بینندگان با متصدیـان برنامه را فراهـم میکنند .البته در
ایـن میـان ،فرصـت رأیگیـری از بینندگان در خصوص مسـابقههای برگزار شـده در
اسـتودیو ،در رونـد اجـرای برنامه تأثیرگذار اسـت و حس جذاب مشـارکت و همراهی
مخاطبـان بـا برنامـه را ایجـاد میکنـد» .برخـی از پاسـخگویان نیـز ضمن اشـاره به
مـوارد بـاال ،بـر ایـن اعتقـاد بودند کـه چندین راهبـرد میتوانـد به مشـارکت فعالتر
میـان تماشـاگران تلویزیونـی و مخاطبـان خـارج از اسـتودیو دامـن بزند .اسـتفاده از
ویدئوها و فایلهای ارسـالی بینندگان ،از راهبردهای یاد شـده برای همراهی بیشـتر
مخاطبـان با برنامـه بود.
بقیـه بحثهـای مصاحبهشـوندگان نیـز پیرامـون همین نـکات ارائ ه شـده در باال
بـود و نکته جدیدی که در روشـن کردن دیدگاههای پاسـخگویان بـرای این پژوهش
مفیـد باشـد ،وجـود نداشـت .در ادامه ،نمونـه دیگـری از اظهارات مصاحبهشـوندگان
کـه با مقولـه حاضر در ارتبـاط بودند ،آمده اسـت:
«مسـابقه تلویزیونـی بهعنـوان یـک تکنیـک در برنامـه خندوانـه توانسـته اسـت
مشـارکت بیننـدگان را بـه همـراه داشـته باشـد و باعـث جذابیـت برنامـه شـود.
شـعرخوانی دسـتهجمعی نیـز یکـی دیگـر از تکنیکهـای جـذاب سـرگرمکننده و
آموزشـی اسـت .شـعرخوانیها و اجرای موسـیقی دسـتهجمعی ،مخاطبان را سرحال
مـیآورد و در ایـن شـرایط ،آنـان آگاهانـه یـا ناآگاهانـه بـا برنامـه همـراه میشـوند.
شـعرخوانی مجـری با همراهی تماشـاگران ،آیتمی بـود که پیشازایـن در برنامههای
کـودک اسـتفاده میشـد امـا اسـتفاده از آن در برنامـهای کـه مختـص بزرگسـاالن
اسـت ،در نـوع خـود از تکنیکهـای موفـق و خالقانـه برنامهسـازی اسـت».
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شکل  .1مدل تکنیک مشارکت در جذب مخاطب و ایجاد هیجان برای انتقال پیام

Figure1. Participation technic model in attracting viewers and creating
excitement for delivering the message
انتقال پیام و پیشبرد
اهداف آموزشیبرنامه

نمایش طنز

ایجاد حس همراهی
درمخاطب

مشارکت

نمایـش تلویزیونـی کـه بـا سـناریوی مشـخص و یـا بداههگویی ،در پی رسـاندن
پیـام بـه مخاطب اسـت ،سـاختارهایی متفاوت دارد امـا بهطورمعمـول ،در یک برنامه
بلنـد یـا ترکیبـی ،بـرای ارائه بهتر مطلـب ،از نمایشهـای کوتاه در بازسـازی وقایع و
حقایق اسـتفاده میشـود (پاسـدار .)1389 ،نمایشهای تلویزیونی بـرای انتقال پیام،
گونـه مناسـبی هسـتند کـه بهصـورت ملمـوس یـا ناملمـوس نـکات آموزشـی را بـه
مخاطبـان منتقـل میکننـد .بـا توجه به اینکـه نمایـش تلویزیونی کارکرد سـرگرمی
و آموزشـی دارد ،در جـذب و انتقـال پیـام بـه مخاطب ،نقـش مهمی را ایفـا میکند.
اسـتفاده مناسـب و بهجـا از نمایـش تلویزیونـی و توجـه بـه محتـوای مـورد نیـاز
جامعـه میتوانـد یـک ابزار سـرگرمآموزی مناسـب باشـد .بسـیاری از تولیدکنندگان
برنامههـای تلویزیونـی ،بـا بهکارگیری راهبردهای سـرگرمآموزی نظیر طنز ،داسـتان
جـذاب و غیـره ،سـعی دارنـد برای اهداف رسـانه ،بسـتر مناسـبی را فراهـم کنند .در
ایـن میـان ،بسـیاری از پیامهـای خـاص فرهنگـی ،سیاسـی ،اجتماعـی و  ...در قالب
مجموعههـای طنـز بـه مخاطبـان ارائه میشـوند؛ بـه صورتیکـه با توجه بـه خصلت
فراگیـر ،ویژگیهـا و ظرافتهای خـاص خود میتواننـد سـاختارها و روابط اجتماعی
را مـورد حالجـی انتقادی قـرار دهند (محمدی شـکیبا ،حیدری زهراپـور1377 ،؛ به
نقـل از هرمـزیزاده و معلمـی .)1393 ،در پژوهـش حاضـر ،مفهـوم تکنیـک نمایش
طنـز ،بهواسـطه  4مؤلفـه «اسـتندآپکمدی ،مسـابقه نمایشـی طنـز ،نمایـش طنـز
عروسـکی و نمایـش طنـز در قالـب گزارش» صورتبندی شـده اسـت.
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Table 2. Comedy show as an aspect of edutainment
تکنیک نمایش طنز
Comedy show technic

استندآپکمدی

مسابقه نمایشی طنز نمایش طنز عروسکی

نمایش طنز در قالب گزارش

یافتههـای پژوهـش در ارتبـاط بـا مقولـه حاضر نشـان داد که طنـز ،نقش مهمی
در همراهـی مخاطبـان بـا راهبردهای سـرگرمآموزی برنامـه خندوانـه دارد .به اعتقاد
اکثـر پاسـخگویان ،یکـی از مهمتریـن و جذابتریـن آیتمهـای برنامـه خندوانـه،
«اسـتندآپکمدی» اسـت که توانسـته اسـت نقش مؤثری در آموزش نـکات اخالقی
و زیسـتمحیطی بـه مخاطبـان و همـراه کردن آنـان با برنامـه ایفا کند .آنـان عقیده
دارنـد کـه فضاسـازی طنـز بـا اسـتفاده از جملات و حـرکات اغراقآمیـز و ترویج یا
تقبیـح یـک تفکـر یـا عملکـرد ،مهمتریـن کارکـرد اسـتندآپکمدی در ایـن برنامـه
اسـت .در ایـن میـان امـا تعـدادی از پاسـخگویان در مـواردی معتقـد بودهانـد کـه
«در بعضـی از قسـمتهای خندوانـه ،اسـتندآپکمدی بـه سـمت لودگـی صـرف
پیـش مـیرود و بـه میـزان بسـیار محـدودی دربردارنـده آموزشهـای اخالقـی،
زیسـتمحیطی و فرهنگـی اسـت».
تعـدادی دیگـر از مصاحبهشـوندگان ،بـه «مسـابقه نمایشـی طنـز» بهعنـوان
مؤلفـهای تأثیرگـذار در سـرگرمآموزی برنامـه اشـاره کر دهانـد .از نظـر ایـن گـروه،
مسـابقه نمایشـی طنـز بـه دالیـل متعـدد ،با ایجاد بسـتری مناسـب توانسـته اسـت
نوعـی از رضایـت فـرا اجتماعـی را ایجاد کند ،امـری که در نهایت ،موجب مشـارکت،
احساسـات مشـترک و درگیری عمیق با برنامه خندوانه و شـخصیتهای رسانهای آن
میشـود .بـه باور آنان «مشـارکت افراد مشـهور و حرفـهای به همراه خانوادههایشـان
در مسـابقه ،اجـرای نمایـش طنـز با موضوعهـای دلخـواه ،نظرسـنجی از مخاطبان و
بازخـورد ایـن نظرهـا در اجـرای برنامـه و عواملی اینچنینـی به جذابیـت این بخش
از برنامـه کمـک شـایانی کرده اسـت» .به اعتقـاد این دسـته از پاسـخگویان ،یکی از
مشـکالت اساسـی این آیتم ،اسـتفاده از طنز سـخیف ،لودگی و هجو است؛ همچنین
اغلـب ،پیـام آموزشـی مناسـب را بـه همـراه نـدارد امـا بـه دلیـل ماهیت مسـابقه و
رقابـت و نیـز حـذف گروههای ضعیف بهواسـطه رأیگیـری از مخاطبـان ،میتوان از
آن چشمپوشـی کـرد.
مؤلفـه سـوم تکنیـک طنـز بهعنـوان یکـی از مؤلفههـای بنیـادی سـرگرمآموزی
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ب برنامـه خندوانه،
«نمایـش طنـز عروسـکی» اسـت .یکی از آیتمهـای موفق و جـذا 
بـا حضـور شـخصیت عروسـکی جنابخـان و بداههگوییهـای بهموقـع ،کوتـاه و
ل گرفتـه اسـت .بـه اعتقـاد مصاحبهشـوندگان «جنابخان ،شـخصیت
مؤثـر او شـک 
دوستداشـتنی ،جذاب و شـیرین برنامه اسـت که سـخنان و شـعرخوانیهای طنز او
بـا لهجههـا و گویشهـای مختلف ،موجب جـذب حداکثری مخاطبـان برنامه و ایجاد
حـس اتحـاد در میـان اقـوام مختلف ایران شـده اسـت .بیـان خاطـرات مبالغهآمیز و
ایجـاد موقعیتهـای دوگانـه و متضـاد با کمـک رامبد جـوان و با اسـتفاده از تکنیک
نمایـش طنـز ،نکات آموزشـی بسـیاری را بـه مخاطبان منتقـل میکند .بیـان برخی
از واقعیتهـای موجـود در جامعـه کـه نمیتـوان آنهـا را بهراحتـی مطـرح کـرد از
سـوی شـخصیت غیرواقعـی جنابخان ،تالشـی هوشـمندانه بـرای انتقـال پیامهای
آموزشـی متصدیان برنامه اسـت».
در نهایـت ،پاسـخگویان بـه «نمایـش طنـز در قالـب گـزارش» بهعنـوان یکی از
جذابیتهـای برنامـه اشـاره کردهاند .ایـن نوع گزارش بـا حضور دو نفـر از هنرمندان
شـکل میگیـرد کـه بهعنـوان گزارشـگر در کنـار یکدیگـر ،فضـای شـاد و جذابـی را
بـرای مخاطـب ایجـاد میکنند .به اعتقـاد مصاحبهشـوندگان «رفتارهـای متضاد این
دو نفـر در برخـی از اوقـات ،اختالفسـلیقههای آنـان و در نهایـت ،همراهیشـان
بـا یکدیگـر بـرای سـاخت گزارشـی بـا محتـوا ،علاوه برجـذب مخاطبـان ،در انتقال
پیامهـای آموزشـی برنامـه نیـز موفـق عمـل کـرده اسـت» .در ادامـه دو نمونـه از
اظهـارات مصاحبهشـوندگان کـه بـا مقولـه حاضـر در ارتبـاط بودهانـد ،آمده اسـت:
«نمایشهـای طنـز و دیالوگهـای شـادیآفرین ،یکـی از نقـاط قوت ایـن برنامه
اسـت .توجـه بـه مسـائل روز جامعه در قالـب طنز و ایجـاد حس خـوب در مخاطب،
از کارکردهـای سـرگرمآموزی خندوانه اسـت».
«نمایشهـای عاطفـی و طنـز رامبـد و جنابخـان ،از بهتریـن تکنیکهـای
سـرگرمآموزی در برنامـه خندوانـه اسـت کـه علاوه بـر سـرگرم کـردن مخاطـب،
آموزشدهنـده ارتبـاط صحیـح و اخالقـی بـه افـراد جامعـه اسـت .دیالوگهـای
تابوشـکنانه جنابخـان بهعنـوان شـخصیتی غیرواقعـی اوج تأثیرگـذاری ایـن برنامه
است».
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Figure 2. Participation technic model in attracting viewers and creating
excitement for delivering the message
انتقال پیام و پیشبرد
اهداف آموزشی برنامه

ایجاد حس همراهی
در مخاطب

نمایش طنز

دکور و صحنه

اشـیا همیشـه موضـوع مهـم و جذابـی بـرای برنامهسـازی هسـتند و برنامهسـاز
اگـر بدانـد که دکـور و جذابیتهای تصویـری ،چه گسـتره بزرگی برای برنامهسـازی
دارنـد و در چـه مواقعـی میتـوان از آنهـا بهره گرفت ،مسـلماً میتوانـد از این طریق،
پیامهـای ارزشـمندی را بـه مخاطـب منتقل کنـد (پاسـدار .)97 :1389 ،آکسسـوار
مناسـب نهتنهـا بـرای مخاطبـان جـذاب اسـت بلکـه بـه محتـوای برنامه نیـز کمک
میکنـد .بدیهـی اسـت هر چـه طراحـی صحنـه دقیقتـر و بهروزتر باشـد ،در جذب
مخاطبـان نیـز موفقتر اسـت.
جدول  .3دکور و صحنه بهعنوان یکی از ابعاد سرگرمآموزی

Table 3. Decoration as an aspect of edutainment
دکور و صحنه Decoration

جزئیات صحنه و دکور

چیدمان دکور

بـا توجـه بـه مصاحبههـای صـورت گرفتـه؛ میتـوان گفـت کـه دکـور و صحنـه
بهعنـوان بسـتر و نمـای برنامـه ،در ایجـاد چشـمانداز جـذاب و ایجـاد رضایت بصری
در مخاطـب ،نقـش مهمـی ایفـا میکننـد .برخـی از مصاحبهشـوندگان بـه ایـن امـر
اشـاره کردهانـد که تناسـب دکور و لوازم صحنـه با موضوع آموزش ،نقـش بنیادی در
انتقـال اطالعـات موردنظـر به مخاطـب دارد .از نظر آنان ،یک دکور مناسـب ،دکوری
اسـت کـه دارای رنگبنـدی و تنـوع بصـری باشـد زیرا موجـب ترغیب بیننـدگان به
دیـدن برنامـه میشـود .بهعبارتـی ،دکـور زبـان غیرکالمـی برنامـه اسـت و رابطهای
مسـتقیم بـا سـطح مباحثی دارد کـه در یک برنامـه تلویزیونی مطرح میشـود .دکور
مناسـب میتوانـد بر کیفیت تصویـری و محتوایـی برنامه بیفزایـد؛ همچنانکه توجه
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نکـردن بـه ایـن ابـزار مهـم سـرگرمآموز ممکـن اسـت باعـث تخریـب برنامه شـود.
دکـور از اولیـن مـواردی اسـت کـه موجـب جلبتوجـه و جـذب مخاطـب میشـود؛
بنابرایـن طراحـی و سـاخت مناسـب آن یکـی از عناصر کلیـدی و مهم در هـر برنامه
بهشـمار مـیرود .برنامـه خندوانـه نیـز بهخوبـی از ایـن ویژگی اسـتفاده کرده اسـت.
مصاحبهشـوندگان بـه مـواردی همچـون طراحی مناسـب دکور بـا نشـانوار ه لبخند
(کـه نشـان برنامـه خندوانه اسـت) ،اسـتفاده از رنگهای شـاد و جذاب سـبز و قرمز
(کـه تداعیکننده میوه هندوانه اسـت)؛ طراحی اشـکال اسـلیمی در دیوارهای دکور،
اسـتفاده از نمادهـای شـهری ماننـد برج میلاد ،اسـتفاده از صورتکهـای خندان در
قسـمتهای مختلـف دکـور ،نورپـردازی جـذاب بهصـورت رقـص نـور و بهکارگیـری
نمادهـا و عناصـر مختلفـی کـه همگـی با اسـتفاده از مـواد بازیافتـی تولید شـدهاند،
بهعنـوان عوامـل آموزشـی جـذاب اشـاره کردهانـد .بـه بـاور آنـان اسـتفاده از چنین
عناصـری ،نشـاندهنده خالقیـت گـروه سـازنده دکـور برنامـه اسـت کـه با اسـتفاده
صحیـح از تکنیـک دکـور و صحنـه ،علاوه بـر ایجـاد نمایی جـذاب بـرای مخاطبان،
بهصـورت تلویحـی ،با اسـتفاده خالقانـه از مـواد بازیافتی ،پیامهای زیسـتمحیطی و
آموزشـی گیرایـی را به آنـان منتقـل کردهاند.
در برشـمردن مزایـای تکنیک یاد شـده بـرای انتقال مواد آموزشـی به مخاطبان،
برخـی دیگر از مصاحبهشـوندگان ،بیشـتر بـه نقاط ضعف آن اشـاره کردهانـد .از نظر
آنـان ،یکـی از نقـاط ضعـف جـدی برخـی از قسـمتهای برنامـه خندوانـه ،چیدمان
دکـور در فضـای بـاز و قـرار گرفتـن جایـگاه تماشـاگران در فاصلـهای دور از صحنـه
اجراسـت کـه حـس نزدیکی مخاطـب با برنامـه را خدشـهدار میکند .تعداد پرشـمار
تماشـاگران اگرچه مشـارکت بـاالی آنان در برنامه را نشـان میدهد ،بـه دلیل فاصله
زیادشـان از مجـری ،بـا ایجـاد فضـای خودمانـی و جـذاب مغایـرت دارد .در ادامه دو
نمونـه از اظهـارات مصاحبهشـوندگان کـه با مقولـه حاضـر در ارتباط بودهانـد ،آورده
شـده است:
«دکـور برنامـه و اسـتفاده از مـواد بازیافتـی بـه بیننـده و مخاطب خـود این پیام
را میدهـد کـه میتـوان بـا اسـتفاده مفیـد از مـواد دورریختنـی ،فضایـی جـذاب و
کاربـردی ایجـاد کرد».
«دکـور برنامـه خندوانـه در فصـل سـوم ،فضـای بزرگی را شـامل میشـود که به
آن ابهـت میدهـد امـا این سـاختار با ایجـاد صمیمیت بیـن مخاطبان و تماشـاگران
کـه یکی از اهـداف برنامه بوده اسـت ،مغایـرت دارد».
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شکل  .3مدل تکنیک دکور و صحنه در جذب مخاطب و ایجاد هیجان برای انتقال پیام

Figure 3. Decoration technic model in attracting viewers and creating
excitement for delivering the message
انتقال پیام وپیشبرد
اهدافآموزشی برنامه

ایجاد حس همراهی
در مخاطب

دکور و صحنه

جذابیت فردی و عاطفی

جذابیـت فـردی بهعنـوان سـادهترین و ابتداییتریـن تکنیـک برنامهسـازی ،در
تمامـی دنیـا بـهکار گرفتـه میشـود .برنامهسـازان سـعی دارنـد مجریانـی را انتخاب
کننـد کـه توجـه مخاطـب را جلـب میکنند .مسـائل عاطفـی نیز طیف گسـتردهای
دارند و مخاطب نسـبت به آنها حسـاس اسـت .در بسـیاری از موارد ،مسـائل عاطفی
یکـی از قویتریـن تکنیکهـای جـذب مخاطبانـد (پاسـدار.)129 :1389 ،
جدول  .4جذابیت فردی و عاطفی بهعنوان یکی از ابعاد سرگرمآموزی

Table 4. Personal and emotional attraction as an aspect of edutainment
جذابیت فردی و عاطفی Personal and emotional attraction

جذابیت فردی و عاطفی مجری برنامه

جذابیت فردی و عاطفی مهمانان و بازیگران برنامه

پاسـخهای مرتبـط بـا مقولـه حاضـر ،حـاوی نـکات متعـددی بودهانـد .نخسـت
اینکـه ،اکثر مصاحبهشـوندگان ،بـه حضور رامبد جـوان بهعنوان یـک مجری معروف
تلویزیونـی کـه توانسـته اسـت رضایـت فرا اجتماعـی مخاطبـان را جلب کند ،اشـاره
کردهانـد .رابطـه ایجاد شـده بـا مخاطبان ،بـر پایه جذابیـت فـردی و عاطفی مجری،
شـکل خاصـی بـه خود گرفته اسـت بهطوریکـه او (رامبد جـوان) را بدل بـه الگویی
جـذاب بـرای اینهمانی مخاطبـان تلویزیونی کرده اسـت .مخاطبان بـا همراهیهای
سرخوشـانه بـا او ،از پیامهـای آموزشـی برنامـه خندوانـه تأثیـر میپذیرنـد .یافتههـا
همچنیـن نشـان داده اسـت کـه ایـن مجـری ،بـا لفاظیگـری و بـا اجـرای نقشها و
نمایشهـای ظریـف ،قابلیـت باالیـی بـرای تعامـل بـا مخاطبـان دارد؛ بهنحویکـه
حتـی ممکن اسـت تماشـاچیان ،بـه دلیل جاذبههـای او ،از پیامهای رسـانهای اثراتی
را بپذیرنـد و یـا در بسـیاری از نگرشهـا ،رفتارهـا و عـادات خـود تجدیدنظر کنند.

طراحیالگوی تکنیکهای

سـرگـــرمآمــوزی در
برنامـههای طنز :مورد
مطـالعه برنامه خندوانه
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در همیـن زمینـه ،یکـی از مصاحبهشـوندگان معتقـد اسـت «ترغیـب مخاطبان
بـه شـادی و نشـاط ،گفتگـوی صادقانـه بـا آنان و وفـای به عهـد ،ابزاری هسـتند که
رامبـد جـوان بـا اسـتفاده از آنهـا ،ارتباطی گـرم و صمیمـی را با مخاطبـان (داخل و
خـارج اسـتودیو) برقـرار میکند».
بـه بـاور اکثر مصاحبهشـوندگان ،رامبد جوان با بهرهگیری صحیـح از این تکنیک
توانسـت ه اسـت مخاطب را بـا خود همراه کنـد و تأثیرگذارتریـن و مهمترین پیامهای
آموزشـی برنامـه را در قالـب پالتوهـای خـود بـه آنـان منتقـل سـازد .از ویژگیهای
فـردی مجـری خندوانـه ،اسـتفاده صحیـح از فضای بـه وجود آمـده در برنامـه ،برای
شـادی و همراهـی تماشـاگران ،مهمانان و مخاطبـان ،همچنین وفای به عهد اوسـت
کـه ایـن خصوصیت با حفظ احترام مخاطبان ،مهمانان و تماشـاگران درون اسـتودیو،
در اغلـب قسـمتهای برنامه مشـاهده میشـود .در همیـن زمینه ،گروهـی دیگری از
پاسـخگویان بـه «گـوش دادن فعـال» مجـری بهعنوان یـک خصیصه مهـم و اثرگذار
در همراهـی مخاطبـان بـا پیامهای آموزشـی اشـاره کردهانـد .رویهمرفته ،اسـتفاده
از رامبـد جـوان بهعنـوان مجـری ،بـه ایجـاد حس همراهـی مخاطب بـا برنامه کمک
کـرده اسـت و ایـن به معنای اسـتفاده مناسـب متصدیـان برنامه از تکنیـک جذابیت
فردی و عاطفی اسـت.
در ایـن میـان ،برخـی دیگـر از مصاحبهشـوندگان ،بـه جذابیتهای «شـخصیت
عروسـکی جنابخـان» اشـاره کردهانـد .صحبت کـردن و شـعر خواندن بـه زبانها و
گویشهـای مختلـف ،بداههگوییهـای مناسـب ،موقعیتسـنجی و نـگاه مبالغهآمیـز
و طنـز بـه جریانـات روزمـره زندگی ،صحبتهـا و رفتارهـای عامی و بـدون روتوش،
پیامهـای آموزشـی و جملات عاطفی ،بهموقـع و تأثیرگذار او ،همگـی باعث جذابیت
عاطفـی ایـن شـخصیت بـرای مخاطبان شـدهاند .بـه اعتقاد آنـان ،درگیـری عاطفی
مخاطـب با این شـخصیت عروسـکی ،بهصـورت ناخـودآگاه ،قدرت تأثيرگـذاري پيام
آموزشـي را بـاال میبـرد و منجـر به همراهـی با پیام رسـانهای برنامه میشـود؛ امری
کـه بهطورکلـی نشـان میدهـد؛ از تکنیـک سـرگرمآموزی جذابیت فـردی و عاطفی
در این قسـمت از برنامه اسـتفاده صحیحی شـده اسـت.
همچنیـن بـا توجـه بـه مصاحبههـا معلوم شـد که یکـی دیگـر از موارد اسـتفاده
از تکنیـک سـرگرمآموزی جذابیـت فـردی و عاطفـی در برنامـه خندوانـه ،حضـور
بازیگـران ،هنرمنـدان ،ورزشـکاران و افـرادی اسـت کـه از محبوبیت بـاالی اجتماعی
برخوردارنـد و میتواننـد موجب ایجـاد رضایت فرا اجتماعـی در مخاطبان و همراهی
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آنـان بـا برنامـه شـوند .در ادامـه ،نمونههایـی از اظهـارات مصاحبهشـوندگان کـه بـا
مقولـه حاضـر در ارتبـاط بودهانـد ،آمده اسـت:
«مهمتریـن ویژگـی برنامـه خندوانـه مجـری و تماشـاگران پرانرژی آن اسـت که
در کنـار داشـتن شـادی و نشـاط ،اخلاق و صداقت را نیـز رعایت میکننـد .آموزش
ایـن نحـوه ارتبـاط اجتماعـی بـه مخاطـب میتواند سـاعتها وقـت رسـانه را بگیرد
ولـی برنامـه خندوانـه این آموزش را در قالب سـرگرمی و بهصـورت عملی و کاربردی
بـه مخاطبان خـود منتقل کرده اسـت».
«دیالوگهـای عاطفـی و صادقانـه مجـری بـا تماشـاگران ،مخاطبـان و مهمـان
برنامـه ،علاوه بر جـذب مخاطـب ،آموزنده نیز هسـت .بهطورکلـی ،برقـراری ارتباط
عاطفـی و ایجـاد حـس خـوب در مخاطـب ،از کارکردهای سـرگرمآموزی ایـن برنامه
است».
شکل  .4مدل تکنیک جذابیت فردی و عاطفی در جذب مخاطب و ایجاد هیجان برای
انتقال پیام

Figure 4. Personal and emotional attraction model in attracting viewers
and creating excitement for delivering the message
انتقال پیام وپیشبرد
اهدافآموزشی برنامه

ایجاد حس همراهی
در مخاطب

گفتگو

جذابیت فردی
و عاطفی

برنامههـای گفتوگومحـور ،بهعنـوان شـکلی از تاکشـوها در میـان مخاطبـان
جایگاه ویژهای دارند و روزبهروز بر محبوبیت آنها افزوده میشـود .تاکشـوها در میان
بیننـدگان بـه ایـن دلیل محبوبیـت دارند که شـکلی از گفتگـوی چهره بـه چهرهاند
کـه در موقعیـت خاصی شـکل میگیرد .در همیـن زمینه ،اسـکانل  )1991( 2معتقد
ط شـدهاند،
اسـت؛ بـا اینکـه امـروزه بسـیاری از برنامههـای گفتگو محـور از قبل ضب 
بـا ایـن نیت پخش میشـوند کـه اثـر «زندهماندگـی »3را همچنـان القا کننـد؛ اثری
کـه بهزعـم او ،خصلـت اقناعکنندگـی نیرومنـدی دارد .بهطورکلـی ،برنامههـای
گفتگومحـور را میتـوان «یـک امـر ارتباطـی تعمـدی »4دانسـت .برنامههـای گفتگو
1

3. liveness
4. intentionally communicative

1. talk show
2. Scannell

طراحیالگوی تکنیکهای
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محـور ،قادرنـد ویژگیهایـی از صورتهـای پیشـین عمومـی تعامـل را خلـق کننـد
(کارنـل .)2012 ،1بنابرایـن ،گفتگـو بهعنـوان یکـی از فنهـای سـرگرمآموزی ،نقش
مهمـی در تعامـل بـا مخاطبـان در برنامههـای گفتگومحـور تلویزیونـی دارد .تکنیک
یـاد شـده ایـن منظـر را ایجـاد میکنـد کـه دانـش شـکلگرفته بـر پایـه صمیمیت
و جذابیـت گفتـاری حاصـل میشـود .در یـک رابطـه ،رها شـدن از بسـتر سـاختگی
دیالوگهـا و اسـتفاده از فضـای گفتمانـی واقعـی کـه در آن فـرد مهمـان بـا توجـه
بـه خـط و مجـال برنامـه ،خـودش پیشبرنـده گفتوگـو اسـت ،میتوانـد جنبـه
سـرگرمآموزی بهتری داشـته باشـد.
جدول  .5گفتگو بهعنوان یکی از ابعاد سرگرمآموزی

Table 5. Dialogue as an aspect of edutainment
تکنیک گفتگو Dialogue technic

گفتگوی مجری با مهمان برنامه

گفتگوی گزارشی

در خصـوص مقولـه حاضـر ،بیشـتر پاسـخگویان بـه ایـن امـر اشـاره کردهاند که
«گفتگـوی مجـری بـا مهمـان برنامه» یکـی از متداولتریـن آیتمهای مورد اسـتفاده
در برنامههـای تلویزیونـی اسـت .اغلـب آنـان بـر سـری ایـن نکتـه توافـق داشـتهاند
کـه برنامـه خندوانـه در اکثـر مواقـع ،بـا اسـتفاده مناسـب از تکنیک گفتگـو ،فضای
رسـمی و سـردی را کـه بهطورمعمـول در ایـن آیتمهـا وجـود دارد ،تغییـر داده و
بـا ایجـاد فضـای خودمانـی ،طنـز و پرتحـرک ،بـدون سـرک کشـیدن در زندگـی و
حریـم خصوصـی افـراد ،محیطی شـاد و آموزشـی بـرای مخاطـب ایجاد کرده اسـت.
پاسـخگویان ،مـواردی همچـون شـنیدن سـخنان طرف مقابـل و احترام بـه یکدیگر،
تأکیـد بـر اهمیـت مسـئولیت فـردی هـر شـخص در اجتمـاع و پذیـرش تفاوتهای
افـراد بـا یکدیگـر را اسـتفاده مناسـب از تکنیـک گفتگـو دانسـتهاند .ایـن عوامل که
دربردارنـده پیامهای آموزشـی هسـتند بهصورت سـرگرمآموزی بـه مخاطبان منتقل
میشـوند.
همچنیـن برخـی دیگر از مصاحبهشـوندگان ،حضور گزارشـگر در منـزل یا محل
کار مهمانـان برنامـه و یـا اشـخاص دیگـر و گفتگـوی خودمانی ،مسـتند و جـذاب با
آنـان را بـه دلیـل تغییر محل گفتگـو از اسـتودیوی برنامه به محیطی دیگـر ،ازجمله
جذابیتهـای برنامـه خندوانه ذکـر کر دهاند .به باور این دسـته از مصاحبهشـوندگان،
چنیـن فضایـی بـرای مخاطـب جذاب اسـت و پیامهای آموزشـی برنامه نیـز به دلیل
1. Carnel
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حضـور در محـل مرتبـط بـا موضـوع صحبـت اثربخشتـر میشـود .بهعبارتدیگـر،
اسـتفاده اینچنینـی از تکنیـک گفتگـو در برخـی از قسـمتهای خندوانـه ،موجـب
جذابیـت هرچـه بیشـتر برنامه شـده اسـت .نمونـهای از اظهـارات مصاحبهشـوندگان
کـه بهنوعـی ،بـا مقولـه حاضـر در ارتبـاط بو دهاند ،آمده اسـت:
«فـردی کـه بـه مهمانـی وارد میشـود و بـر روی مبـل مینشـیند ،مبـل را در
حقیقـت قلعـه خـود بهحسـاب میآورد؛ تـا او را از این فضـا بلند نکنی یا بـا او راحت
برخـورد نکنـی ،نمیتوانـی ایجـاد صمیمیـت کنـی .مجـری برنامـه خندوانـه سـعی
میکنـد مهمـان را از قالب رسـمی خود خارج کنـد و از این طریـق ،فضایی صمیمی
و خودمانـی را بـه بیننـده نشـاندهـد .بیـان اطالعات جـذاب در این گفتوشـنودها
نیـز ،آموزنده اسـت».
شکل 5 .مدل تکنیک گفتگو در جذب مخاطب و ایجاد هیجان برای انتقال پیام

Figure 5. Dialoge technic model in attracting viewers and creating
excitement for delivering the message
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تنوع و نظم

تنـوع نهتنهـا بیننـده را جـذب میکنـد ،بلکـه باعـث میشـود مخاطـب ،بـدون
احسـاس خسـتگی ،مطالـب را بهتـر درک کنـد .بـرای نمونـه ،در یک برنامه مسـتند
آموزشـی ،قـرار گرفتـن آیتـم گفتگـو در کنار یک نقاشـی متحرک و سـپس ،نمایش
تصاویـر واقعـی کـه گوینـده بـر روی آن صحبـت میکنـد ،باعـث تنـوع میشـود و
میتوانـد بیننـده را جـذب کنـد (پاسـدار.)125 :1389 ،
جدول  .6تنوع و نظم بهعنوان یکی از ابعاد سرگرمآموزی

Table 6. Variety and order as an aspect of edutainment
تکنیک تنوع و نظمVariety and order technic

چیدمان بخشهای مختلف برنامه بر اساس تنوع و نظم محتوایی

طراحیالگوی تکنیکهای

سـرگـــرمآمــوزی در
برنامـههای طنز :مورد
مطـالعه برنامه خندوانه
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تنـوع تماشـا و محتوا ،منجـر به جذب حداکثری مخاطب میشـود که بهطورقطع،
پیامهـای آموزشـی بـرای مخاطبـان خواهد داشـت .با توجـه به مصاحبههـای صورت
گرفتـه؛ مقولـه یاد شـده ،نشـاندهنده ایـن بود که وجـود آیتمهای مختلـف و مرتبط
بـا موضـوع برنامـه در اکثـر قسـمتهای خندوانـه و چیدمـان صحیـح ایـن آیتمهـا،
بهگونـهای کـه نظـم محتوایـی برنامه رعایت شـود ،ازجملـه داللتگریهـای موفقیت
متصدیان خندوانه در اسـتفاده از تکنیک سـرگرمآموزی تنوع و نظم اسـت .بر اسـاس
نقـش آموزشـی رسـانهها ،ازآنجاکـه رسـانههای موفق در انتقـال پیامهای آموزشـی با
تنـوع و ترتیبـی منطقـی و گامبـهگام موضوع را تشـریح میکننـد (آقازمانـی:1388 ،
)17؛ برنامـه خندوانـه ،در اکثـر قسـمتهای خود بـا آیتمهای متنـوع و رعایت تعادل
زمانـی در میان آنها ،سـعی کرده اسـت بدون هرگونه تداخـل در نظم محتوایی برنامه،
آیتمهایـی را نیـز بـا هـدف تغییـر فضـای یکسـان محتوایـی بـه نمایـش درآورد تا از
کسـالت مخاطـب بـر اثر اسـتمرار یک موضـوع جلوگیری کنـد .در ادامـه ،نمونههایی
از اظهـارات مصاحبهشـوندگان کـه بـا مقولـه حاضر در ارتبـاط بودهاند ،آمده اسـت:
«در برنامهسـازی رعایـت نظـم در اجـزای برنامـه و ترکیـب بهجـا و مناسـب این
اجـزا میتوانـد ایجـاد جذابیـت کنـد ،همانطـور کـه در شـیمی ،ترکیـب درسـت و
بهانـدازه ،منجـر بـه ایجـاد مـاده دلخواه میشـود».
«خندوانـه دارای آیتمهـای مختلفـی اسـت کـه هرکـدام ،کارکردهـای متفاوتـی
ً
مثلا مـواردی همچـون :معرفـی کتـاب ،پیامهـای محیطزیسـتی ،توجـه بـه
دارنـد
ارتباطـات اجتماعـی و فـردی ،موسـیقی خـوب و بهانـدازه ،طنـز و نمایـش ،گفتگو و
غیـره کـه هرکـدام در جـای خـود و بهموقـع و بهانـدازه ،باعـث ایجـاد حـس تنوع و
جذابیـت در برنامـه میشـوند».
شکل  .6مدل تکنیک تنوع و نظم برنامه در جذب مخاطب و ایجاد هیجان برای
انتقال پیام

Figure 6. Variety and order technic model in attracting viewers and
creating excitement for delivering the message
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بحث و نتیجهگیری

سـرگرمآموزی بهعنـوان یـک راهبـرد ارتباطـی مطلـوب بـرای نیـل بـه تغییـر
رفتارهـای فـردی و اجتماعـی ،تغییـر نگرشهـا و عادتهـای فکـری مخاطبـان ،از
زمـان ظهـور صنعـت تلویزیون در ایـن میدان بزرگ رسـانهای مورد توجه کنشـگران
ارتباطـی قـرار گرفتـه اسـت .توجـه بـه فنهـای سـرگرمآموزی در سـپهر رسـانهای
کنونـی ،بیـش از هـر زمـان دیگـری نیازمنـد توجـه اسـت .در ایـن پژوهـش ،راهبرد
سـرگرمآموزی بهعنـوان یـک راهبـرد ارتباطـی در برنامـه طنـز تلویزیونـی خندوانـه
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و بـا اسـتفاده از تحلیل تماتیـک ،وجـود  6تکنیک اصلی
سـرگرمآموزی در ایـن برنامـه تشـخیص داده شـد .مشـارکت ،نمایـش طنـز ،دکور و
صحنـه ،جذابیتهـای فـردی و عاطفـی ،گفتگـو ،تنوع و نظـم ،از تکنیکهـای اصلی
در ایـن برنامـه تلویزیونـی هسـتند .همچنیـن در پایان ،بـا توجه به موضوعـات مورد
تأکیـد مصاحبهشـوندگان ،مـدل مطلـوب و بومـی سـرگرمآموزی در ایـن برنامـه
تلویزیونـی بـه دسـت آمد .برنامـه خندوانه بـرای ایجاد حـس همراهـی در مخاطبان
و بهتبـع آن ،انتقـال پیـام و پیشـبرد اهداف خود ،سـعی داشـته اسـت با اسـتفاده از
جذابیتهـای فـردی و عاطفـی مجـری و میهمانـان برنامـه ،حضـور تماشـاگرانی که
حـس مشـارکت را در مخاطبـان ایجـاد میکننـد و همچنیـن آیتمهـای نمایشـی
طنـز و گزارشهـای تصویـری متنـوع در فضـای جـذاب و نوآورانـه داخـل و خـارج
از اسـتودیو کـه بـا تنـوع و نظـم محیطـی و بصـری همـراه اسـت ،برنامـهای موفق با
محیطـی شـاد و جـذاب را تولیـد و ارائـه کند.

طراحیالگوی تکنیکهای

سـرگـــرمآمــوزی در
برنامـههای طنز :مورد
مطـالعه برنامه خندوانه
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شکل  .7مدل نهایی تکنیکهای سرگرمآموزی مورد استفاده در برنامه خندوانه

 . Final model of edutainment technics in khandevaneh TV show7Figure
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ایجاد حس همراهی
درمخاطب

نمایش
دکور و صحنه
جذابیت فردی و عاطفی
گفتگو
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مـدل استخراجشـده از مصاحبـه بـا مشـارکتکنندگان نشـان میدهـد کـه هـر
یـک از فنهـای یاد شـده ،بهواسـطه راهبردهـای متفـاوت ،نقش مهمی در پیشـبرد
اهـداف آموزشـی و انتقـال پیامهای رسـانهای به مخاطبان دارند و ایـن نکته را یادآور
ی موفق با روش سـرگرمآموزی کـه در آنها ،اهداف
میشـود کـه در سـاخت برنامههـا 
آموزشـی رسـانه بهصـورت مفیـد و ناملمـوس محقق میشـود؛ ایجاد حـس صداقت،
همراهـی و همدلـی رسـانه بـا مخاطـب در فضایـی شـاد ،جـذاب و متنـوع ،میتواند
کارسـاز باشد.
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Modeling Entertainment Learning Techniques in Comedy
Programs
(Case: Khandovaneh)
By: Ebrahim Fathi, Ph.D. & Mojtaba Soleimanzadeh, M.A.*

Abstract:
The importance of attracting audiences by paying attention to
their needs in the competition between the media and, on the other
hand, the audiences’ seeking entertainment due to the need for calm
and cheerfulness; also, the need to convey the educational messages
to the audience, is caused media practitioners to create a new type
of programming called learning entertainment by using a happy and
entertaining context in the production of educational programs. In this
study, the entertainment learning strategy as a communication strategy
in the comedy TV program Khandovaneh has been studied. The present
study was conducted using in-depth interview technique in which were
interviewed 12 professors, communication and media experts, producers
and directors of successful and popular programs in the field of
entertainment and education of the Islamic republic of Iran broadcasting,
whom were purposefully selected. Thematic analysis method was used
to analyze the data. Findings showed that Khandovaneh TV program
has used entertainment learning as a kind of communication strategy; by
providing a happy and attractive environment, it has tried to present the
educational tips of the programmers to its audience in an indirectly way.
Some of the elements and techniques that make up an entertainment
learning model in this program are: participation, humor, setting, personal
and emotional attractiveness, talk, variety and order.
Keywords: Model, Entertainment Learning, Kandovaneh TV Comedy
Program, Communication Strategy, Thematic Analysis
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