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تحلیل محتوای جوکهای مبادلهشده در شبکهی اجتماعی تلگرام

پرنیا رضیپور 1،فرح ترکمان ،2علی
تاایخ ایاات1397/11/07:

رحمانیفیروزجاء3

تاایخ پذیرش1398/04/20 :

چکیده
امروزه جوکها حجم وسیعی از پیامهاااا ااساااری ا گوشا ی همااراه و ایاااا مجااازا اا ا

ااو

ا تصاص ا هاند و یکی از موضوعات اوز جامع شناسی محسااوم میشااوند کا ا عااا میتبراای ااراا
راسی و واکاوا اا  .این پژوهش ا تحبیل محتواا جوکهاا مبا ر شااده ا شاابک ا اجتماااعی تبااارام
تالش میکند

این پرسشها پاسخ هد :محتواا جااوکهاااا مبا را شااده ا شاابک ا اجتماااعی تبااارام

چیست؟ این پیامها از منظر اجتماعی و قداتی

چ مسایبی اشااه اا ؟ اوش این پژوهش تحبیل محتااوا

و ه و حجم نمون آن یش از  600جوک است .نتایج این پژوهش نشان ما ی هااد جااوکهاااا تباراماای
همانند یک محیط کااناوالگون عمل میکند؛ چراک سیااا از اعمال ممنوع و تا و اجتماعی ا این محیط
اجازها یان وانتقا مییا د .همچنین ا این پژوهش نشان ا ه شد جنسیت ،قومیت و ااانوا ه از جمبا ا
مهمترین مسایل گروهی و اونگروهی هستند ک یشترین تقا الت قداتی و احساسی ا آنها یده شده
است.
واژههای کلیدی :راسی جامع شناسی؛ تحبیل محتوا؛ جوک؛ شبک ا اجتماعی تبارام؛ مسایل اجتماعی.
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مقدمه و بیان مسأله
شوخطبعی و جوک از گذشت موا توج عبوم میتبف و ه است ،چنانچ سیااا از ز ان-
شناسان( وسوسوا ،19901اا کبیف راون 1950 2و نش )19853و اوانشناسان (اروید،1939 4
پاتریک رونگ 1987 5وال روید  )1983و پزشکانی چون (ویبیام اراا،61990و او مااتین،7
جوکها عالوه ر ذر گویی،

عنوان یک ا زاا کااآمد مسایل اجتماعی است ،چراک میتواند

شامل سیااا از واکنشهاا احساسی ،عقیدتی و نارشی میتبف اشد .ا این ااه

یویس8

عقیده اا ک شوخطبعی اجتماعی ن تنها راا تمسیر نیست ،بک سیااا از میامین اجتماعی،
محیطی و قومیتی اا ازگو میکند .ا نظر کریکمن 9این نوع از شو ی شامل سیااا از احساسات
اارا همانند پر اشارا ،نررت ،شم نسبت

مسایل اجتماعی است(کریکمن.)189 :2014،

از سوا یار وجو شبک هاا اجتماعی مجازا پدیدهاا است ک
و مرهوم پیدا کر ه؛

طواا ک امروزه

ا چند ه ا ا یر معنا

عنوان ضرواتی اجتنامناپذیر ،زندگی سیااا از

کاا ران اا تحت تأثیر و قراا ا ه است(ارقانی و مهاجرا.)260 :1397،
امروزه استرا ه از تبرن همراه و انآواا اینتارنتی

ریل سهاورت و جذا یت آن ،نروذ

یشترا ا زندگی اجتماعی و سبک زندگی مر م پیداکر ه است(حسینی پاکدهی و حاج
محمدا .)248 :1390،ر ی از محققین ر این اواند :ا عصر حاضر شبک هاا اجتماعی سیااا
ظهوا پیداکر هاند ک
متعد ا مصرفکننده

ا آنها ،میزان تعامبی و وطرا و ن ااتباط سیاا االست و ا مواا
و

توریدکننده تبدیل میشو ( استانی،

انیکی و ااکان زا ه

یز ا .)3 :1397:ک همین امر ر جذا یت ایاا مجازا و صوصاً شبک ا اجتماعی تبارام
اازو ه است .نکت ا حائز اهمیت یار این است ک کانالهاا جوک و طنز

عنوان یکی از

پر از یدترین صرحات اجتماعی از قبیل تبارام هستند ک کاا ران یشمااا آنها اا نبال میکنند.
1
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)1998

تأثیرات ز انی ،جسمانی و اوانی شوخطبعی اشااه اشت اند .از منظر جامع شنا تی نیز
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راسیهاا میتبف انجامگرات

ا چند سال ا یر :عامبی( ،1)1387احیمی و همکااان

( ،2)1385حسینی پاکدهی و حاج محمدا( 3)1390نیز مبین این نکت است ک طنز و جوک،
یشترین حجم پیامکهاا ااساری ا گوشی همراه اا تشکیل می هند.
از نظر توکبیاا و غرااا( )1395جوکها یشی از طنز شراهی جامع ا ایرانی است ک
نیز ر این اواند ک طنز مجازا یکی از موضوعات مهم و اوز جامع شناسی است ک ا عا
میتبری راا راسی و انکشاف اا  .ا نظر آنها جوکها قا بیت آن اا ااند ک سیااا از
تغییرات ارهنای ،سیاسی و اوندهاا اجتماعی اا پیش از تبدیلشدن

واقعیت

ما نشان هند.

از منظر یار زمانی ک از اسان هاا نوین یا میکنیم ،منظوا جدیدترین اسان است .این اصطالح
اا میتوان نتیج ا اشد و توسع ا انآوااهاا نوین ااتباطات و اسان هاا اینترنتی انست ک
طیف وسیعی از تغییرات ا تورید ،ازتورید ،توزیع ،انتشاا و ایاات ااسال پیام و اطالعات اا ا
رمیگیر (مگ کوئیل1387،
این پژوهش نیز ا توج

نقل از مرا ا و نا اا.)140 :1395،
محبو یت و نوین و ن شبک ا اجتماعی تبارام اصد آن است ک

تحبیل محتواا جوکهاا مبا ر شده اشبک پر از و تالش میکند

این پرسشها پاسخ هد:

محتواا جوکهاا مبا ر شده ا شبک ا اجتماعی تبارام چیست؟ محتواا این پیامها از منظر اجتماعی
و قداتی چ مسایبی اشااه اا ؟
پیشینهی پژوهش
هر تحقیق عبمی اید ا آگاهی و مروا تحقیقات پیشین انجام گیر تا محقق ا شنا ت نتایج و
یاات هاا این تحقیقات آگاهی و اا تعریف و ا عا آن اا مشیص کند(کیوا و کامپنهو :1378،4
 .)36رذا پژوهش حاضر ا راسی مرتبطترین مطارعات ا بی و ااجی اصد شنا ت جامعتر
نسبت

موضوع پژوهش است.

1

ا مقار اا تحت عنوان مصرف تبرن همراه

2

ا مقار اا تحت عنوان آسیبشناسی پیامک

3

ا مقار اا تحت عنوان نوجوانان و تبرن همراه
Kiwi & kampnhvd

4
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الف) مطالعات داخلی
سریرا و شهرزا (:)1395

پژوهشی تحت عنوان «تحبیل تماتیک جوکهاا مبا ر ا رنام ا

اتاق جوک» پر ا تند .نتایج این پژوهش نشان می هد جوکها
عام توانست اند ا زمین هاا مذهبی

واسط ا نروذ آسانتر ا ارهنگ

چارشکشیدن قدات ر و کالن ،نقد ااتااها و بقیات

توکبی اا و غرااا()1395؛ ا پژوهشی تحت عنوان «جوک سیاه ،تعامل اجتماعی و پیامد غیر
سازندها آن»

پیامد منری جوکهایی پر ا تند ک ا اصطالح جوکهاا سیاه نامیده شدهاند .نتایج

این پژوهش نشان می هد جوکهاا سیاه پیامدهاا متعد ا ااند ک ا ا عا میتبف اوانی ،اجتماعی،
ارهنای و سیاسی پدیداا میشوند؛ تا جایی ک ممکن است انسجام جامع اا میتل کنند.
کوثرا ،یر واه()1387؛ ا پژوهشی

« راسی تحبیل محتواا پیامهاا کوتاه انشجویان

انشگاه تهران» پر ا تند .نتایج این پژوهش نشان می هد ک محتواا پیامهاا کوتاه ،مبا ر شده
ین انشجویان ،حاکی از آن است ک نوعی ا الق ااتباطی جدید ،ویژه میان و جنس ،ا حال
ظهوا است ک تبرن همراه و پیام کوتاه ،نقش مهمی ا آن ااند.
ب) مطالعات خارجی
عا دینی ار )2015(1؛ ا پژوهشی تحت عنوان «تحبیل جنسیت ا طنزهاا اینترنتی ا تحبیل
 150جوک ز انی یا تصویرا سیاا یده ا ااها جنسیت از  8ومسایت اینترنتی صوات گرات »
پر ا ت است و

نبال این پرسش و ک چ میزان این طنزها ا ر ااندها کدهاا مر وط

ایدههاا جنسی ،امینیستی و پستامینستی است .نتایج این پژوهش نشان می هد ک کبیش هاا
سنتی جنسی کماکان ا جوک استمراا یاات وری شاهد ظهوا تصویر پستامینیستی ا کناا آن
هستیم ک میتواند اوزن ا امیدا راا اشد را را جنسیتی از طریق جوک اینترنتی اراهم کند.
نقداپوا)2014(2؛ ا پژوهشی تحت عنوان «جوک ا ایران

محتواا جوکهاا اااسی»

پر ا ت است .محقق این پژوهش عقیده اا محتواا جوک اااسی عموماً مسایل قومی و سیاسی
اا شامل می شو ک هدف از یان آن نقص تا وهاا اجتماعی و سیاسی است .جوکهاا قومیتی
نیز نشان هندها اقا ت راا ارصتهاا اجتماعی و اقتصا ا هتر ا ایران است.

A bedinifard
Naghdipur, bakhityar

1
2
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اجتماعی ،یان اعتراضات اجتماعی اعالم موضع کنند.
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شیرمن و همکااان)2007(1؛ ا مقار اا تحت عنوان «شو یهاا آنالین ا انتیا ات عمومی
سال  2005انابستان»
پژوهش

راسی طنزهاا آنالین ا پیروزا کمپین انتیا اتی پر ا ت اند .نتایج

تأثیر پااا وکسیکال طنز راا اازایش انایزها مشااکت سیاسی از یکسو و

سیره-

گراتن و مبتذلکر ن سیاست و سیاستمدااان از سوا یار اشااه میکند.

ا این پژوهش راا راسی هم جانب و قیقتر سعی گر ید از چهااچوم نظرا ترکیبی هره
گرات شو  .ا این ااستا تالش شد ر اساس چهااچوم نظرا طرحشده مقوالت مناسب
استیراجشده و

ست ندا سا تااا و محتوایی جوکها پر ا ت شو .

الف) نظریهی مذاکره

اجتماعی2

از نظر زیجدارد 3شو ی ا یک ارایند تعامبی و کنش متقا ل

وجو میآید .او همانند

رگسون 4معتقد است :شوخطبعی و مزاح یک تجر ا گروهی است .ا نظر او میزان جذام و ن،
جوک ا توج
جوکها اا

قیاوت میاطبان ا نظر گرات میشو (زیجدارد .)75 :1983،ا این یدگاه
عنوان ظروای تجسم میکنند ک آما ه است تا شنونده ،آن اا ا معناا ذهنی و پر

کند.
ب) تئوری

کارناوال5

ا سنت کااناوال ،اارا ا اأس قدات ،موا تمسیر قرااگرات شده و تمامی عقاید اسمی
جامع  ،تاایخ و غیره

صوات معکوس جبوه ا ه میشو  .ر مند و نا ان ا کناا هم کرر و

ایمان ا هم میآمیزند .دین ترتیب هر نوع سبسب مراتبی از میان میاو و را را حاکم
میشو (غالمحسینزا ه.)136 :1387،
ا تین 6س شکل از کااناوال اا رمیشمر :
 .1نمایش آیینی :نمایش کااناوال و نمایش کمیک ازاا؛
1

Shifman,ward,coleman
Social negotiation theory
3
Zijdereld
4
Henri Bergson
5
Carnival
6
Mikhail Bakhtin
2
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 .2سینرانیهاا شراهی کمیک :نمایش هم صوات شراهی و هم صوات نوشتااا؛
 .3ژانرهاا میتبف ا ز ان پر از احش و ناسزا :ناسزاگرتن ،کررگویی و توهین
مقدسات(غالمحسینزا ه.)138 :1387،

طوا کبی ا تئواا کااناوال ،ا تین عقیده اا ک

ندها

کااناوال ا وهب ا نیست :واکنش ار ا ا را ر یک پدیدها میحک نیست؛ بک این نده ،نده-
شامل هم چیز میشو (پوینده .)507 :1377،همانطوا ک ا تین استدالل میکند ،ندها کااناوال
عام پسند ،مرزشکن و مرتبط ا جامع است ک میتواند

صوات کبی و جزئی و

اشکال گوناگون

ا هنر ،ا یات و اورکبواحیوا اشت اشد.
ج) تئوری قدرت و

جایگاه1

کمپر ،2نیز ا تئواا قدات – جااگاه عقیده اا  :سا تاا اجتماعی و اوا ط مبتنی ر قدات
و جااگاه ،اون جامع شکل میگیر  .قدات ا نظر او

کنشهایی ااجاع اا ک ماهیتی

ارزامآوا ،اجبااا ،تهدیدکننده و مجازاتکننده اشت اشد .جااگاه ا نظر او یک عد کمیتی است
ک نشان هندها مقداا تأیید ،احترام ،پا اش ،تمجید ،تبعیت اوطببان  ،حمایت ماری یا احساسی و
حتی عشقی است ک کنشگران

یکدیار عرض میکنند .توزیع این و عد ا سا تاا اجتماعی

گون اا است ک عیی از کنشگران

شکل طبیعی از قدات و جااگاه یشترا ر وا ااند

و عیی یار کمتر؛ ک همین مسأر اعث تجر ا احساسات میتبری چون غم ،شا ا ،نررت،
اندوه ...ا جااگاههاا متراوت اجتماعی و گروهی میشو (ا انی وااساانی و کیانپوا:1388،
 .)40ا نظر او استرا ه از شو ی و جوک یکی از ااهکااهایی است ک
اصد نقد نا را را گروهی ا جامع رمیآیند .این ارایندها قا ل تعمیم

وسیب ا آن اارا
گروهها و اوا ط

اون گروهی هم هست.
د) تئوری

ناسازگاری3

ا تئواا ناسازگااا ،ناهماهنای ین یک مرهوم ذهنی و مشاهدها واقعیت میتواند عامل
نده اشد :ا این ااه شوپنهاوا )1907(4عقیده اا ک هر یانی ک

ا آن ناسازگااا اشد،
1

Power and Position Theory
Kemper
3
Incompatibility theory
4
Schopenhauer
2
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ا عمومی حاصل از تجر ا عموم مر م است و ا وهب ا وم :آن اا اراگیر و عام می اند؛ چراک

تحلیل محتوای جوکهای مبادله شده در شبکه اجتماعی تلگرام181................................................................

ندهآمیز واهد و  .پل مای 1عقیده نیز ر این اوااست ک ناسازگااا معا ل یا ط و ن،
مسیره و ن ،یمعنی و ن و عدم توازن است و ا ا ام یان میکند چیزهاا غیره منتظره ،ااج
از موضوع و اغراقشده جزئی از تئواا ناسازگااا شماا میاوند(موایل.)45 :1392،
روششناسی پژوهش
تحبیل محتوا
اهن

طوا ارقوه یکی از مهمترین تکنیک پژوهش ا عبوم اجتماعی است ک ا پیشنا ت

منزر ا مجموع اا از اویدا عا ا ،بک دون ا الل ا واقعیت اجتماعی ،منزر ا

پدیدههاا نما ین 3است(کرپینداف .)7 :1397،جامع ا آمااا این تحقیق ،متون طنزآمیز ا تکی ر
جوکهایی است ک

ا شبک هاا اجتماعی تبارام ا دل میشو  .حجم نمون ا این تحقیق شامل

 600جوک ا ازها زمانی یکسار یانشده و تا اسیدن

مرحب ا اشباع ثبت و جهت استیراج

محتوا ،مقور ندا شد تا تصویرا جامع از محتواا جوکها

ست آید.

یافتههای پژوهش
جدول شمارهی یک -توزیع فراوانی مسایل اجتماعی مشاهدهشده

جدول اال

راسی میزان اراوانی متغیر مسایل اجتماعی ا جوک میپر از  .تعدا کل جوکها

ا متغیر مسایل اجتماعی شامل  350عد از  600جوک اا

و ا تصاص ا ه ک

 6زیرمقور ا
1

. Paul Maggi
Content analysis
3
Symbolic phenomena
2
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ا تحقیق حاضر راا پی ر ن محتوا و سا تاا طنز از اوش تحبیل محتوا 2استرا ه شد؛ اواقع
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ارعی تقسیم شد .این جدول نشان می هد ک ا میان  6مقور ا موا راسی ترتیب مسایل ارهنای
ا  116اراوانی( 33/1اصد) ،ناهماهنای معنایی و کالمی ا  76اراوانی( 21/7اصد) ،مو ایل و
اینترنت ا  53اراوانی( 15/1اصد) ،ینی ا  49اراوانی( 14/0اصد) ،سیاسی ا  33اراوانی(9/4
اصد) و اقتصا ا ا  23اراوانی( 6/6اصد) اا

و ا تصاص ا ند.
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جدول شمارهی دو -بررسی محتوای جوکهای مرتبط با مسایل فرهنگی

تحلیل محتوای جوکهای مبادله شده در شبکه اجتماعی تلگرام183................................................................

نیستین مقور

محتواا مشاهدهشده ا این نوع از جوکها نشان می هد :سیااا از مسایل و آسیبهاا ارهنای
اایج ،ا جوک وجو

اا ؛ مسایبی همچون ایوری ،حسا ت ،یا ی ،غرز ن ،عدم تر یت

صحیح ،تظاهر ،عدم احساس مسؤوریت ،عدم اک طرف مقا ل ،سوءاسترا ه از شرایط و
یحرمتی ،انتقا

عمبکر اسان و تبویزیون ،اایق ازا و ی ندو ااا ،یاهمیتشدن عبم،

یشترین اراوانی اا ا محتواا جوکها اشتند .راا مثال :جوک ا محتواا اوغگویی «امسال
هر کی پرسید عید کجا میرا؟ میام بیط و ویزاا آمریکا اشتم ،ترامپ گند ز هش میمونیم
ون »
مثال :جوک ا محتواا تیبرات اانندگی «معنی چراغ زا ااهنما ا نیا :از سرعت و
کاهید و آما ه توقف شوید! معنی چراغ زا ااهنما ا ایران :دو گاز ده تا قرمز نشده ا شیم!»
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ا این ست ندا

جوکهاا ا محوایت مسایل ارهنای اشااه اا .
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جدول شمارهی سه -بررسی محتوای جوکهای مرتبط با فضای مجازی

Downloaded from journals.sabz.ac.ir at 12:03 +0430 on Friday April 16th 2021

تحلیل محتوای جوکهای مبادله شده در شبکه اجتماعی تلگرام185................................................................

موضوع ایاا مجازا و استرا ه از تبرن همراه است.
جدیدا

تعبیر گوکن )2006(1اید از ارهنگ

نام(ارهنگ تبرن همراه) 2سین گرت .از این او راسی محتواا این یش از جوکها

حائز اهمیت است.

طوا کبی اگرچ ما ا ایاا مجازا حیوا ایزیکی نداایم ،اما

استرا ه از تبرن همراه و وسایل ااتباطی ،همیش

واسط ا

ا مواجه ا یاران قراا اایم ک ازگوکنندها

سیااا از مسایل اجتماعی است .تبرن همراه و ایاا مجازا موجب شکلگیرا ااتباطات
جدیدا شده است ک میامین میتبری اا ا رمیگیر  .اواقع شبک هاا مجازا،

عنوان

جماعتهاا مجازا ا ایاا سایبر از طریق گروههاا ایمیل ،و الگ و سایتها و کانالهاا
گوناگون ،محیطی اا راا تبا ل آاا و عقاید

وجو میآواند(اشرف نظرا و قبیپوا.) 152:1397،

راسی این ست از جوکها حاکی از آن است ک مسایبی مانند تأثیر ایاا مجازا ا
اوا ط

انوا گی ،تعااض ا نقشها و چشموهمچشمی ،گمنامی ا ایاا مجازا ،حریم

صوصی ا استرا ه از گوشی ،اوا ط نامتعااف مجازا ،تأ ر ارهنای ا استرا ه از تبرن همراه،
Goken
Mobile culture

1
2
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یکی از مسایل اوز موجو

ا جوکها ک یشی غیرقا لانکاا

شماا میاو مرتبط
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انتشاا عکس و...از مسایل مشاهدهشده ا محتواا جوکهاا مرتبط ا استرا ه از تبرن همراه
است .نمون اا از جوک ا محتواا اعتیا

ایاا مجازا« :تقسیم ندا موجو ات زنده تغییر کر .

جانواان ،گیاهان ،مجازیان ،این ست ا آ ر ،موجو ات عجیبى هستن...ن

آم و ن

غذا ،ن

اکسیژن نیاز ااند… آنها اقط اینترنت و نیاا مجازى نیاز ااند .منظواش ما نیستیما».

مقور ا ناهماهنای معنایی و کالمی

جوکهایی میپر از ک از تیا معنایی ا جمب ندا و

تناقض میان جمالت وجو آمدهاند .ا عقیدها شوپنهاوا هر یانی ک ا آن ناسازگااا اشد ،ندهآوا
و میحک واهد و  .تعبیر کانت ،1یتناسبی ا شوخطبعی ناشی از عدم توازن میان انتظااات ذهنی و
تجر ا واقعیمان اخ می هد .ا اوا او غیرهمنتظره و ن نتیج نیز میتواند موجب نده شو  .از جمب
مسایل مشاهدهشده ا این ست از جوکها میتوان

تناقض ا معناا جمالت ،رو گی ،اک عدم

شباهت ،غیرمنتظره و ن نتیج  ،استرا ه از تشبی  ،ازا ا کبمات اشااه کر  .نمون اا از جوک مرتبط ا
محتواا غیرمنتظره و ن نتیج « :زنگ ز م مطب میام متیصص پوست! گرت ب ررمایین گرتم پوست ز
چند؟ یشیصیت چند تا احش ا قطع کر می ینین آرو گی هوا چقدا اثر گذاشت ؟!»
نمون اا از جوک مرتبط ا محتواا تناقض ا معناا جمالت « :یروز ااتم استواان گرتم بیشید
آقا جوج

ااید؟ گرت ب گرتم :هش آم و ون دید نمیره .مر ک س کیبومتر نبارم کر د یت

یجنب و ».

Immanuel Kant

1
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جدول شمارهی چهار -بررسی محتوای جوکهای مرتبط ناهماهنگی معنایی و کالمی

تحلیل محتوای جوکهای مبادله شده در شبکه اجتماعی تلگرام187................................................................
جدول شمارهی پنج -بررسی محتوای جوکهای مرتبط با مسایل سیاسی

راسی هستند .یشی از این جوکها متوج انتقا از اارا ا میشو ک قدات سیاسی جامع اا ا
ست ااند .اواقع انتقا ا حوزها طنز سیاسی از االترین تا پایینترین مراتب قدات سیاسی اا
شامل میشو  .ا محتواا مشاهدهشدها انتقا ا ،تحقیر ورتمر ان یشترین اراوانی اا نسبت
مسایل یار سیاسی اشت است .یش یار از جوکهاا سیاسی شامل :نااضایتی مر م از ایا و ستر
سیاسی است و اراوانی این ست از جوکها تا ع شرایط و مقتییات جامع تغییر میکند ک ا محتواا
مشاهدهشده صوات یاعتما ا ،هراس اجتماعی و نقد سیاسی نمو یاات است .ست ا آ ر شامل
اتراقات اوزمرها سیاسی و ا باا سیاسی است ک

ا محتواا جوکهاا راسیشده

صوات

حمب ا تروایستی ،انتیا ات و مسایل ااجی سیاسی مشاهده شده است .نمون اا از جوک ا
محتواا حمب ا تروایستی« :از اوز حمب ا مجبس

اینوا هر اوز ی تیم تروایستی او منهدم

کر ن ،اکر کنم قراا و ه جامجهانی تروایستا او تو ایران رگزاا کنن».
نمون اا از جوک ا محتواا یاعتما ا سیاسی« :میان دحجا ی عامل وقوع زرزر توا
ایران ازم دا او شکر ک یعدارتی ،ا تالس ،ز ا ،اوغ عامل وقوع زرزر نیست وگرن
یکسره ا حال تام تام عباسی و یم».
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مقور ا عدا جوکهاا مرتبط ا مسایل سیاسی است .این ست از جوکها ا چند یش قا ل
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جدول شمارهی شش -بررسی محتوای جوکهای مرتبط با مسایل اقتصادی

ست از جوکها نشان می هد مسایبی همچون توام و گرانی ،میزان اآمد ،عدم رنام ایزا
اقتصا ا ،ا تالس ،پولپرستی ،اقر ،قرض ،یااان  ،قناعت و آازوا اشتن ثروت ،مهمترین نکاتی
و ند ک ا جوکهاا تبارامی سال  96یده شده است.
نمون اا از جوک ا محتواا توام و گرانی « :ا حال حاضر من اقط شرایط از واج ا

تر

شماعیزا ه او اام .اون زاگواا میارمو  :وما ما اید شاز ه اش  ،عاشقون

رو ا ت اش ،

تر لنازک ما ،و س میبیونی اندو ت اش ...االن  2و پونصد اام.

نظرتون قبول

واس

میکن !...؟»
نمون اا از جوک مرتبط ا محتواا کاله ر ااا و ا تالس« :مر م اان از گرسنای میمیرن
اونوقت نصف رنام هاا تبویزیون شده آموزش آشپزا . ...ا ا وتا رنام ا تالس زااین مر مو
ا انونش آشنا کنید تا تونن شکم هرت نسبشونو سیر کن
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ا این یش

راسی جوکهایی پر ا تیم ک مسایل اقتصا ا اا نشان گراتند .محتواا این

تحلیل محتوای جوکهای مبادله شده در شبکه اجتماعی تلگرام189................................................................
جدول شمارهی هفت -بررسی محتوای جوکهای مرتبط با مسایل دینی

ست از جوکها ا توج

نشان گراتن اعتقا ات و اواهاا ینی یکی از حساسیت رانایزترین جوکها

اا شامل میشو ک مبین آن است ک ا ز ان جوک میتوان حتی چارش رانایزترین مسایل اجتماعی و
اعتقا ا اا ا ز ان طنز

انتقا کشید(سریرا و شهرزا .)90 :1395،

تعبیر ا تین طنز سان

ر هارهنگ کااناواری عمل میکند ک میتواند آیین ،ا الق و هنجااهاا اایج جامع اا

پرسش

کشد( ا تین )124 :1394،محتواا مشاهدهشده ا این یش نشان می هد ک تمسیر مناسک و اعیا
ینی ،کماازششمر ن ین ،نقد

احکام ینی و تمسیر اواها ،از جمب مسایبی و ه ک ا جوکهاا

مرتبط ا مذهب یده شده است .نمون اا از جوک ا محتواا احکام ین« :غینر ِر او زوا وا اا نماز
وندن می کنن .عد می ینن نشست ااه همینجواا عا میکن  .میرن گوش میدن می ینن میا  :دایا
اینا منو زوا وا اا کر ن ک نماز یونم ،تو و ت قبول نکن».
نمون اا از جوک ا محتواا مناسک اعیا ینی« :انایزهاا ک محرم
مستر ارمپیا

دنسازاا ایران میده

اونی کبمن نمیده».

 ا این پژوهش اوا ط قداتی و (جایااهی) ا ین گروههاا سنی ،قومیتی ،شغبی ،جنسیتیو انوا گی صوات مقوالت اصبی و ارعی تقسیم ندا شده است.
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آ رین مقور ا موا راسی ا این یش جوکهاا مرتبط ا مذهب و اواهاا ینی است .این
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جدول شمارهی هشت -قدرت و جایگاه

تقسیم شده است .این جدول نشان می هد ک

ا میان  5مقور ا موا راسی

جنسیتی ا  117اراوانی( 46/8اصد) ،قومیتی  68اراوانی( 27/2اصد)،

ترتیب جوکهاا
انوا گی ا 56

اراوانی( 22/4اصد) ،شغبی ا  6اراوانی( 2/4اصد) و سنی ا  3اراوانی( 1/2اصد)
ا تصاص ا هاند .یشترین اراوانی موجو

و

ا این جدول جوکهاا جنسیتی ا  117اراوانی

 46/8اصد و کمترین آن ،جوکهاا سنی ا  3اراوانی  1/2اصد اا شامل میشو  .دین ترتیب
اوا ط قداتی -جااگاهی ا ین و جنس یشتر موا توج جوکها قرااگرات است ک یانگر
نا را را اوا ط قداتی و جااگاهی میان و جنس زن و مر است.
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ر اساس جدول اال تعدا کل جوکها ا متغیر قدات و جااگاه  250عد است ک

 5مقور

تحلیل محتوای جوکهای مبادله شده در شبکه اجتماعی تلگرام191................................................................
جدول شمارهی نه -بررسی روابط قدرتی و جایگاهی در گروه خانوادگی

گاهی

راسی اوا ط انوا گی میپر از ؛ ک

ا چند یش قا ل تقسیم و راسی است .ست ا

اول :شامل جوکهاا ک اوا ط میان زوجین اا نشان گرات است .محتواا این جوکها از منظر
قداتی و جااگاهی نشان می هد ک جوکهاا ک
ویژگیهایی نظیر تهدید

ا موا زنان متأهل سا ت شده اااا

کتککااا از طرف مر  ،وا ستای ماری ،عدم توج شوهر

زن ،یانت،
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 -نیستین مقور ا استیراجشده ا راسی محتواا جوکها از منظر اوا ط قدات – جاا-
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عدم اضایت مر ان از زندگی زناشویی اا نشان می هد ک منجر

روز احساساتی نظیر شم،

ترس ،حسا ت و عدم شا مانی ا زنان گشت است.
 -ا یش وم از منظر قداتی و جااگاهی شوهران اا موا

طام قراا می هد .ویژگی

مشاهده شده ا این یش شامل :عدم وقتشناسی ،سر سرگذاشتن یش از حد شوهر توسط زن،
نسبت ا ن رچسب زنذریبی ک منجر

میشو  .تعدا اراوانی مشاهدهشده ا این یش نشان می هد ک زنان از رحاظ قداتی و جاا-
گاهی ا مرتب ا پایینترا نسبت
تهدید

همسرانشان قراا ااند .نمون اا از جوکهایی ا محتواا

کتکز ن توسط شوهر« :یااو

ااه .زنش میا  :حرف ز ن

زنش میا عزیزم آنقدا حرف نزن واس پوستت ضرا

پوست چ ا طی ااه؟ میا وقتی ز م سیاه و کبو ت کر م ا طشو

میاهمی».
 نوع وم جوکهاا انوا گی ک اوا ط واردین و ارزندان اا موا توج قراا ا ه است.ا یش اول

اوا ط میان ما ا و ارزندان توج میکند .ا این نوع جوکها ویژگیهایی نظیر

عدم مسئوریتپذیرا ما ا ،نظاات یش از حد ،عدم آگاهی از مسایل اوز ،توقعات زیا ما ا از
ارزندان ،کتکز ن ارزند و توهین و ناسزاگرتن ،موجب شده ک ارزندان احساساتی نظیر شم و
عصبانت ،یأس ،ااسر گی اا تجر کنند ک مبین این امر است ک ما اان از نظر قدات و جااگاه
ا وضعیت االترا نسبت

ارزندان هستند .مثال« :اگ ااستشو ای کاایت نداام چیست؟

هترین و قشنگترین اوش اعترافگیرا ما اان ،اربت

ا  90اصد مواا ار اعتراف کننده از

چند ناحی آسیب می یند».
 -ست ندا یار از این مجموع

راسی اوا ط قداتی -جااگاهی میان پدا و ارزندان

اشااه اا  .محتواا مشاهدهشده ا جوکهاا مرتبط ا این ست ندا نشان می هد ک
تمسیر ارزند ،زواگویی ،سرزنش و سر ازز ن از وظایف پداا ویژگیهایی است ک
جوکها نسبت ا ه شده است ک منجر

عوا،

پداان ا

احساس شم ،عصبانیت ،ناامیدا و ترس ا ارزندان

شده است .مثال تمسیر « :ا ام میا چقدا شبی شترمرغى پسرم میام قدم بنده یا  ،میا ن اون
چشاش از مغزش زاگتره تو ماغت ،نمیدونم

مغزم تیک اندا ت یا ماغم یا هر و».

نمون اا از جوک ا موا تمبق و چاپبوسی توسط ارزند « :یشب رق اات ،ا ام گرت
پاشو ی شمع اوشن کن گرتم :نمی وا وجو ت و ش نواه یهو یدم ی
طرام گرت :الیک ،وشم اومد کره ر».

مپایی پرت کر
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 -ا ست ندا اوا ط میان ما اشوهر و عروس چون هرکدام

عنوان ار میانجی ،واا

اوا ط ونرره(ما ا ،ارزندا) و (زن ،شوهرا) میشو ؛ موجب نقصان ا اوا ط قداتی و جاا-
گاهی طرف مقا ل میگر

ک منجر

نمون اا از این نوع جوکها« :زن

روز احساس حسا ت همراه ا شم و تنرر میشو .
شوهرش میا از ست این مامانت ست شدم هم توهین

منم وندم توش نوشت و  ...ایول انم اگ سیر وندیش .ده پسرم یون ».
 اوا ط میان ما ازن و اما  ،چون اما از قدات و جااگاه پایینترا ر وا اا است ،رذاست

چاپبوسی میزند ک منجر

احساس اضایت همراه ا یأس ا ما ازن میگر  .نمون اا

از جوک تمبق و چاپبوسی« :ی توصی ا عبمی

آقایونی ک مییوان رن واستاااا،

ما ا

عروس این من اکر کر م شما واهر زاگترشین! یعنی تأثیرا ک این جمب ااه ،کتامهاا و...
ا قبوری کنکوا ندااه».
جدول شمارهی ده -بررسی روابط قدرتی و جایگاهی در گروه سنی

 -مقور ا یارا ک از تحبیل محتواا جوکهاا ست نداشده

ست آمده است ،جوکهاا

مرتبط ا اوا ط قداتی -جااگاهی از منظر سنی است ک مبین کمترین اراوانی ا میان مقور هاا
قداتی و جااگاهی و ه است .راسی محتوایی این جوکها نشان می هد ک اارا ا ک از نظر سنی
نسبت اارا سارمند کوچکتر هستند؛ احساس توأمان ا تحقیر توهین ،شرم و گناه نسبت سارمندان
اا تجر میکنند .ا جامع شناسی احساسات یانگر این نکت است؛ زمانی ار احساس قدات اضاای
نسبت طرف مقا ل اا تجر میکند ک این قدات اضاای منجر
نسبت طرف مقا ل میگر (مقدس و قداتی.)159 :1390،

روز احساسات یاس و شرمسااا
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جدول شمارهی یازده -بررسی روابط قدرتی و جایگاهی در گروه قومیتی

می هد ک نا را را قداتی و جااگاهی ا قومیتهاا میتبف وجو اا و گروههاا میتبف ا
نسبت ا ن صرات و ویژگیهاا میتبف اصد نشان ا ن این تمایز قداتی و جااگاهی هستند.
تعبیر آربرت اپ )1949(1شاهد نوعی مباازها کالمی و ذهنی ا جوکها هستیم .قومیتهاا
مشاهدهشده ا جوکها نظیر اااس ،آ ا انی ،ررا ،ترکی ،قزوینی ،شیرازا ،اشتی ،اصرهانی ،بوچ و
عرم و ه است ک ویژگیهاا نسبت ا هشده

آنها شامل :احمق و ن ،زو اواا ،الفز ن،

یغیرتی ،چ ازا و اسا ا القی ،سیسی و طماعی و غروا و ...است ک منجر
شم ،تنرر ،حقاات ،ناامنی ا قومیتهاا موا

احساساتی نظیر

طام گر یده است .اواقع این یش از

احساسات اااا اا احساسی منری و ه ک نشان هندها نا را را قدات و جااگاه میان گروههاا
میتبف قومیتی است .اواقع گروههاا قومیتی وسیب ا تمسیر و تحقیر ا جوک اصد جبران
و پاسخ

نا را را قداتی و جااگاهی نسبت

و ا گروههاا ارو ست هستند.

گروههاا ارا ست و اعایت ااصب ا اجتماعی

طوا نمون جوک ا رچسب الفز ن «آ ا انی میا  :یشب

Albert rap

1
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آ ا ان زرزر ا  11ایشترا اومد .اایقش میا  :پس آ ا ان ا اک یکی شد یا ؟» آ ا انی میا  :ع،
ورک ،ما چ ها گذاشتن!»
مثال یار ا رچسب سیسی« :ی

کتر اصرهانی زنش میمیره اوا سنگقبرش مینویس :

آاامااه زاا همسر کتر احیمی متیصص زنان و زایمان ،مطب :یا ان جبرا کوچ سوم پالک

جدول شمارهی دوازده -بررسی روابط قدرتی و جایگاهی در گروه شغلی

 مقور ا عدا اوا ط قداتی و جااگاهی از منظر شغبی است .ا محتواا جوکهااراسیشده اغبب

اوا ط استا و انشجو پر ا ت شده و ک همراه ا احساس یأس ،ترس و

رهره ا انشجویان مشاهده شد ،ک نشان هندها عدم توازن قداتی و جااگاهی میان و قشر
استا و انشجو و ه است .مثال از یاایده و ن تحصیل« :آگهی استیدام:
گندم

یک عد مترسک نیازمندیم رطراً ا ما تماس ایرین».

عبت شروع او
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جدول شمارهی سیزده -بررسی روابط قدرتی و جایگاهی در گروه جنسیتی(زنانه)

کاامک کینان )2007(1عقیده اا میان جنسیت و جنس ،تراوت زیا ا وجو
جنس

زیستشناسی دن و جنسیت

اا  .طوا معمول

مرروضات و اعمال ارهنای اشااه میکند ک رسا ت

اجتماعی مر ان و زنان اا هدایت میکند .ا اوا جو ا ارتر 2هویت جنسی ن تنها امرا طبیعی و
ثا ت ،بک

اااا معانی اکتسا ی است.

عقیدها و وواا 3هیچ کس زن متورد نمیشو  ،بک زن

سا ت میشو  .از این او اعاریتها و ااتااهایی ک جنسیت
اعاریتهاا اجراا نمایش ا یک ازا تئاتر است.

واسط ا آن شکل میگیر  ،مشا

این معنا ک جنسیت اجرایی است ک سناایوا

آن توسط جامع نوشت میشو (ارقانی و عبدا .)39 :1395،ا این تراسیر این مقور یکی از مقوالت
پرشماا ا میان جوکهاا مشاهدهشده محسوم میشو ک

و یش جوکهاا زنان و مر ان

ترکیک شده است .محتواا مشاهدهشدها جوکهاا جنسیتی میتص زنان ،از اراوانی یشترا نسبت
مر ان ر وا اا است؛ گون اا ک جنس میارف ا نسبت ا ن ویژگیها و ارقام میتبف اصد
نشان ا ن تراوت قداتی و جااگاهی و ا جنسیت زنان است .ویژگیهاا نظیر اوا ط نامشروع و
اسا ا القی ،یان شونت ،آزاا کالمی ،رچسب ترشیدگی و صراتی نظیر کو ن ،احمق ،نا ان از
یشترین اراوانیهاا محتوایی این یش است .اواقع این ویژگیها ااتااهایی نیستند ک توان صرا ًا
1

karmak kinan
Jody Balter
3 De beauvoir
2
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آنها اا جنسیتی تبقی کر و آنها اا اقط منتسب
میاسد یک رچسب ارهنای 1است ک ایش

زنان انست .نسبت ا ن این ویژگیها

ا اواها و ارهنگ عام

نظر

اا  .اواقع شو یهاا

کالمی جنسی ،یشتر راا غاالگیر یا جارتز هکر ن ا جنس میارف گرت میشو تا شا کر ن
شنونده و گروه میاطب(موایل .)132 :1392،ک منجر

ایجا احساس یأس ،ناامیدا ،ناامنی و عدم

نکت است ک مر ان قدات میاعفترا نسبت

زنان ااند .ا این حارت قداتی ،مر ان احساس

امنیت اا تجر میکنند .وری زنان چاا احساس ترس ،یأس و تنرر میشوند .مثاری از پولپرستی زنان
ا جوک« :زنها راا عاشقشدن  3چیز نیاز اان :اعتما  ،محبت ،عشق و عالق و صداقت و پول و
کیف و کرش و ماشین»...
مثاری راا آزاا و تمسیر کالمی جنسی و اوحی ا جوک« :می ونید اگ ه تا

تر ی میب

اتو وس او ایرند چی میش ؟ میش ی سیخ جیار».
جدول شمارهی چهارده -بررسی روابط قدرتی و جایگاهی در گروه جنسیتی(مردانه)

 محتواا جوکهاا جنسیتی مر ان مبین آن است ک ویژگیهایی نظیر یواایی ،یهویتی ،آاایشچهره ،تمسیر قیاا و چهرها آنها توسط جنس میارف از یشترین اراوانیها ر وا اا است .نمون اا
جوک ا محتواا یهویتی « :یشب ون اایقم ااتم واهرش دون اوسرا ا ی تیشرت و شبوااک اومد

Cultural label
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زنان نشان هندها این
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م ا سالم و احوالپرسی و ستش آوا جبو منم ا کبی جارت ست ا م .وقتی اایقم اومد ازش
معذات واستم و گرتم ا اش شرمنده آ جی شما هم آ جی و مون  ،یهو ز تو سرم و گرت یا و ا اشم
و من ک

واهر نداام».

نمون اا از جوک ا محتواا یواایی مر ان« :مر ایرانی تنها موجو مذکرا است ک نیمی
سالمتیشون صبوات».
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش ا هدف تحبیل محتواا جوکهاا مبا ر شده ا شبک ا اجتماعی تبارام نوشت
شده و تالش کر ه

این پرسشها پاسخ هد :محتواا جوکهاا مبا ر شده ا ایاا تبارام

چیست؟ و چ مسایل اجتماعی و قداتی اا ازگو میکند؟ ا پاسخ
ا یات موجو

ا حوزها جامع شناسی طنز

این پرسشها ا راسی

تحبیل جوکهاا ا و دلشده پر ا ت و مقوالت

ا و طیف اجتماعی و قداتی ترکیک گشت است .مقور ا مسایل اجتماعی  350از  600جوک
موا راسی اا

و ا تصاص ا ه است ک شامل  6مقور

شرح زیر است :مسایل ارهنای

ا  116اراوانی( 33/1اصد) ،ناهماهنای معنایی و کالمی  76اراوانی( 21/7اصد) ،مو ایل و
اینترنت ا  53اراوانی( 15/1اصد) ،ینی ا  49اراوانی( 14/0اصد) ،سیاسی ا  33اراوانی(9/4
اصد) و اقتصا ا ا  23اراوانی( 6/6اصد) اا

و ا تصاص ا ند .همانطوا ک این

پژوهش نشان ا ه است :جوکهاا مجازا و صوصاً جوکهاا تبارامی همانند یک محیط
کااناوالگون عمل میکند؛ چراک سیااا از اعمال ممنوع و محدو ا جامع ا ز ان طنزگون

ا

این ایا مجاز شمر هشده و اجازها نقد و اعتراض مییا د .همانگون ک ا تین اوا اشت:
جوکها موجب پیدایش ر هارهنگ انتقا ا ،اون ارهنگ مسبط میشو ک آیین ،آ ام و
ا الق حاکم و هنجااهایی اایج اا

پرسش میگیر ( ا تین .)124 :1394،ا راسی جوکهاا

تبارامی سال  96نیز سیااا از مسایل شامل ارهنای ،سیاسی ،ینی و اقتصا ا وجو

اشت ک

نشان می هد جوکها قا بیت آن اا ااند ک این مسایل چارش رانایز اا ا ز ان طنزگون موا نقد
و انتقا قراا هند .از طرای یار گستر گی و تنوع مسایل میتبف مشاهدهشده ا محتواا
جوکها نیز نشان می هد ک جوکها ن تنها راا ذر گویی ا سطح زندگی ار ا

کاا میاو ،
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بک سیااا از مسایل گروهی و اونگروهی اا ازگو میکند ،از نظر زیجدارد ،شوخطبعی یک
تجر ا گروهی است.
مقور ا ناهماهنای ز انی ا این پژوهش
جمب ندا و از تناقض سا تاا ز انی

وجو آمده است .ا این ااه شوپنهاوا عقیده اا ک هر
تعبیر کانت ،یتناسبی ا

ا آن ناسازگااا اشد ندهآوا و میحک واهد و .

شوخطبعی ناشی از عدم توازن میان انتظااات ذهنی و تجر ا واقعیمان اخ می هد .محتواا
راسیشده ا این یش از جوکها نیز نشان می هد ک تناقض ا معناا جمالت ،رو گی ،اک
عدم شباهت ،غیرمنتظره و ن نتیج  ،استرا ه از تشبی  ،ازا ا کبمات از جمب مسایل مشاهدهشده
ا این نوع ست ندا و هاند.
راسی محتواا جوکها ا متغیر قدات  250از  600جوک اا شامل میشو ک
راسی شده است .نتایج این پژوهش نشان ا ه است ک میان  5مقور ،

ا  5مقور

ترتیب جوکهاا جنسیتی ا

 117اراوانی( 46/8اصد) ،قومیتی ا  68اراوانی( 27/2اصد) ،انوا گی ا  56اراوانی( 22/4اصد)،
شغبی ا  6اراوانی( 2/4اصد) و سنی ا  3اراوانی( 1/2اصد) اا

و ا تصاص ا هاند .یشترین

اراوانی موجو ا این جدول ،مقور ا جنسیتی ا  117اراوانی  46/8اصد و کمترین آن مقور ا سنی
ا  3اراوانی  1/2اصد اا شامل میشو  .همانطوا ک کمپر عقیده اا  :توزیع قدات و جااگاه ا
سا تاا اجتماعی گون اا است ک عیی از کنشگران

شکل طبیعی از قدات و جااگاه یشترا

ر وا ااند و عیی یار کمتر .همین مسأر اعث تجر ا احساسات میتبری چون غم ،شا ا،
نررت ،اندوه  ...ا جااگاههاا متراوت اجتماعی و گروهی میشو  .ا نظر او استرا ه از شو ی و
جوک یکی از ااهکااهایی است ک

وسیب ا آن اارا

اصد نقد

نا را را ا جامع رمی-

آیند(ا انی وااساانی و کیانپوا.)56 :1388،
اراوانی جوکهاا مشاهدهشده ا شبک ا اجتماعی تبارام نیز نشان می هد ک جنسیت،
قومیت و انوا ه مهمترین مسایل گروهی و اونگروهی است ک یشترین تقا الت قداتی و
احساسی ا آنها یده شده است ک یانگر نا را را اوا ط قداتی و جااگاهی میان گروههاا
میتبف است.
راسی جوکهایی ک

اوا ط انوا گی اشااه ااند ،گویاا همین نکت است ک تقا الت

قداتی ا میان اارا میتبف انوا ه مانند اوا ط زن  -شوهرا ،اوا ط واردین  -ارزندان ،اوا ط
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یانی ک

جوکهایی میپر از ک از تیا معنایی ا
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عروس -ما ا شوهر و ما ا زن  -اما وجو

اشت است .همین تقا الت قداتی موجب روز

احساسات میتبف گشت است.
راسی جوکهایی ا محتواا سنی نیز نشان می هد ک اارا ا ک از نظر سنی نسبت اارا سارمند
پایینتر هستند؛ چاا احساس توأمان ا تحقیر و توهین -شرم و گناه نسبت

سارمندان میگر ند .ا

تجر میکند؛ این قدات اضاای منجر

روز احساساتی نظیر یأس و شرمسااا نسبت

طرف مقا ل

میگر .
محتواا جوکهاا قومیتی نیز مبین این نکت است ک نا را را قداتی و جااگاهی ا
قومیتهاا میتبف وجو
پاسخگویی

اا و گروههایی ا نسبت ا ن صرات و ویژگیهاا میتبف اصد

این نا را را قداتی و جااگاهی هستند.

تعبیر آربرت اپ ( )1949شاهد نوعی

مباازها کالمی و ذهنی ا جوکها هستیم .قومیتهاا مشاهدهشده ا راسی جوکها نظیر
اااس ،آ ا انی ،ررا ،ترکی ،قزوینی ،شیرازا ،اشتی ،اصرهانی ،بوچ و عرم و هاند ک
ویژگیهاا نسبت ا هشده

آنها شامل :احمق و ن ،زو اواا ،الفز ن ،یغیرتی ،چ ازا و

اسا ا القی ،سیسی و طماعی و غروا و ...و ه است؛ ک منجر
حقاات ،ناامنی ا قومیتهاا موا

احساساتی نظیر شم ،تنرر،

طام گر یده است .اواقع این یش از احساسات اااا

اا احساسی منری و ه ک نشان هندها نا را را توازن قدات و جااگاه ،میان گروههاا میتبف
است .گروههاا قومیتی نیز
و جااگاهی نسبت

وسیب ا تمسیر و تحقیر ا جوک ،اصد جبران نا را را قداتی

گروههاا ارا ست و اعایت ااصب ا اجتماعی و ا گروههاا ارو ست

هستند .همچنین نتایج این پژوهش نشان ا ک جوکها

عنوان یکی از متون عام پسند ،این

ظرایت اا ااند ک موا تحبیل و راسی جامع شنا تی قراا گیرند.
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