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چکیده

ــه  ــد ک ــت را دارن ــن ظرفی ــت و ای ــون اس ــای تلویزی ــن برنامه ه ــه پربیننده تری ــز، از جمل ــی طن ــای ترکیب برنامه ه

ــر  ــل موث ــایی عوام ــدف شناس ــا ه ــر ب ــش حاض ــد. پژوه ــب بگذارن ــر مخاط ــر را ب ــن تاثی ــترین و ماندگارتری بیش

ــانه ای در  ــان رس ــای متخصص ــایی دیدگاه ه ــیما و شناس ــز س ــی طن ــای ترکیب ــی برنامه ه ــی و کیف ــای کم ــر ارتق ب

ــی و  ــه، کیف ــن مقال ــق ای ــت. روش تحقی ــده اس ــام ش ــی انج ــی و عملیات ــای نهای ــه راهکاره ــیدن ب ــتای رس راس

شــیوه انجــام آن مصاحبــه نیمــه ســاخت یافته اســت. جامعــه آمــاری شــامل متخصصــان رســانه ای اســت کــه بــه 

طــور موقــت یــا دائــم در حــوزه نقــد و تحلیــل برنامه هــای طنــز تلویزیــون بوده انــد. نمونــه پژوهــش بــه شــکل 

هدفمنــد از میــان کســانی انتخــاب شــده کــه بــه صــورت نظــری و عملــی بــا مراحــل پیــش تولیــد، تولیــد، پخــش 

ــز در ارتبــاط هســتند. ســواالت مصاحبه هــا پژوهشگرســاخت بــوده و مصاحبــه  و تحلیــل برنامه هــای ترکیبــی طن

ــای تحلیــل مضمــون  ــر مبن ــه برفــی انتخــاب شــده اند. تجزیــه و تحلیــل مصاحبه هــا، ب ــه روش گلول شــوندگان ب

ــر اســاس مــدل  ــز ب ــاز، محــوری و گزینشــی( انجــام شــده اســت. ســواالت نی ــا تکنیــک کدگذاری)کدهــای ب و ب

ســوات )SWOT( و مبتنــی بــر ارتقــای کمــی و کیفــی برنامه هــا، ســازماندهی شــده انــد. از مهم تریــن یافته هــای 

ایــن پژوهــش می تــوان بــه ضــرورت افزایــش تجربــه و رواداری مدیــران در مقولــه طنزهــای سیاســی و اجتماعــی، 

ــر  ــز، تغیی ــای طن ــا برنامه ه ــردم ب ــی م ــط و تعامل ــای برخ ــدن ابزاره ــی و گنجان ــه نمایش ــای خالقان ــاد آیتم ه ایج

سیاســت های کلــی ســیما در حــوزه نویســندگی طنــز و فرهنگ ســازی در بیــن اقشــار و اصنــاف مختلــف جامعــه، 

ــز ســیما اشــاره کــرد. ــرای افزایــش روحیــه نقدپذیــری در بســتر برنامه هــای ترکیبــی طن ب
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مقدمه

یکــی از انــواع برنامه  هایــی کــه در ســال  های اخیــر بیــش از ســایر گونه هــا و ژانرهــای 

برنامه ســازی در ســیما، موجــب اســتقبال، توجــه و ســرگرمی مخاطبــان رســانه شــده، 

ــن  ــزء پربیننده  تری ــه ج ــوع برنام ــن ن ــد ای ــت. هرچن ــوده اس ــز ب ــی طن ــای ترکیب برنامه  ه

ــان  ــخصی از آن در می ــف مش ــا تعری ــت، ام ــیما اس ــدا و س ــی در ص ــای تلویزیون برنامه  ه

دســت  اندرکاران و مســووالن تلویزیــون مشــاهده نمی شــود و بــه همیــن دلیــل ایــن 

ــه  ــان ک ــا چن ــن برنامه  ه ــت. ای ــه اس ــر گرفت ــا را در ب ــی از برنامه  ه ــف ناهمگون ــارت، طی عب

از نامشــان پیــدا اســت، ترکیبــی از بخش  هــای مختلــف همچــون پالتــوی مجــری، گفتگــو 

ــش  ــتند. بخ ــر آن هس ــابقه و نظای ــپ، مس ــگ، کلی ــش نماهن ــش، پخ ــان، نمای ــا میهم ب

ــه  مهمــی از ایــن برنامه  هــا را گفتگــو تشــکیل می  دهــد کــه یکــی از تفاوت  هــای ایــن گون

ــی  ــب تک  گوی ــد در قال ــد. گفتگــو می  توان ــه شــمار می آی ــی ب ــز روایت ــار طن ــا آث برنامه  هــا ب

مجــری بــا مخاطبــان داخــل اســتودیو و منــزل باشــد و یــا در قالــب گفتگــو بــا یــک یــا چنــد 

ــی، 1388: 11-14(. ــد )کردچگین ــق یاب ــان تحق میهم

ــه  ــک برنام ــت. ی ــاره شده  اس ــز اش ــور نی ــای گفتگومح ــه برنامه  ه ــور ب ــف مزب در تعاری

ــن  ــن »ای ــود. همچنی ــو ش ــامل گفتگ ــی از آن، ش ــا بخش ــی ی ــد کل ــور می  توان ــو   مح گفتگ

ــا کارشــناس اســت  ــد میهمــان ی ــا چن ــا یــک ی ــد مجــری ب ــا چن برنامه  هــا مرکــب از یــک ی

کــه طــی آن موضــوع خاصــی در یــک زمــان واحــد مــورد بحــث، تبــادل نظــر و تعامــل قــرار 

می  گیــرد« )مفاخــر، 1384(.

ــل دارا  ــه دلی ــه ب ــتند ک ــز هس ــی طن ــای ترکیب ــی، برنامه  ه ــای ترکیب ــه برنامه  ه از جمل

ــه  ــد و ب ــب می  کنن ــود جل ــه خ ــتری را ب ــب بیش ــز مخاط ــای طن ــا و ظرفیت  ه ــودن جنبه  ه ب

ــر  ــد. عناص ــنیدنی  تر می  کنن ــر و ش ــو را جذاب  ت ــائل، گفتگ ــه مس ــرح طنزگون ــا ط ــی ب نوع

طنــز در قالــب نمایــش عروســکی، غیرعروســکی، اســتندآپ کمــدی و غیــره، بیــان مجــری، 

ــه کار گرفتــه شــده،  ــدن و میمیــک صــورت، نماهنگ  هــا، حتــی موســیقی  های ب حــرکات ب

در ایــن برنامه  هــا مشــهود اســت. قســمت  هایی از برنامــه بــه ســخنان مجــری و بخشــی از 

آن بــه بحــث و گفتگــوی میهمانــان و متخصصــان اختصــاص دارد؛ هرچنــد برنامــه می  توانــد 

بخش  هــای متنــوع دیگــری نیــز داشــته باشــد. ایــن ســبک برنامــه بــه دلیــل مخاطب  محــور 

بــودن و وجــود فضــای بــاز گفتگــو در آن، می  توانــد محــل مناســبی بــرای طــرح مســائل و 
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ــدن  ــا برگزی ــد ب ــا می  توانن ــن برنامه  ه ــاس ای ــن اس ــر همی ــد. ب ــه باش ــای روز جامع بحث  ه

ــر مخاطــب و جامعــه  ــر ب ــرای تاثی ــع مهمــی ب ــا مخاطــب، منب ــاط ب ــوع ارتب روش  هــای متن

باشــند )جــوکاری، 1398: 15(.

پیدایــش برنامه  هــای گفتگــو محــور تلویزیونــی بــه روزهــای ســخت شــکل  گیری 

ــا  ــال  های 1948 ت ــه س ــردد. در فاصل ــالدی برمی  گ ــل می ــه چه ــر ده ــانه در اواخ ــن رس ای

1993 میــالدی، رونــد رشــد ایــن برنامه  هــا تــا آنجــا پیــش رفــت کــه نیمــی از برنامه  هــای 

ــاز  ــران از ســال 1345 آغ ــی ای ــون مل ــد. تلویزی ــی، برنامه  هــای گفتگومحــور بودن تلویزیون

بــه کار کــرد و در ابتــدا تعــداد برنامه  هــای ترکیبــی بــه دلیــل کــم بــودن شــبکه  ها، بســیار 

محــدود بــود )آذری و همــکاران، 1382(. پــس از انقــالب بــه دلیــل افزایــش تعــداد 

ــی  ــات سیاس ــاره موضوع ــتر درب ــه و بیش ــش یافت ــز افزای ــا نی ــه ه ــن برنام ــبکه ها، ای ش

ــد. امــا ســاختار ایــن برنامه  هــا از دهــه 80 خورشــیدی دســتخوش تغییــرات شــد و  بودن

ــاب، 1387(. ــی بن ــت )زالل ــود گرف ــه خ ــجم  تری ب ــی منس ــاختار گفتگوی س

ایــن برنامه  هــا بــا اســتفاده از اهرم  هــای ایجــاد ســرگرمی، جلــب مشــارکت مخاطــب و 

ــرای  انتخــاب موضوعــات داغ و روز جامعــه، می  تواننــد بــه عنصــر مهمــی در صداوســیما ب

آمــوزش و یــا تاثیــر بــر جامعــه مخاطــب تبدیــل شــوند. لــذا ایــن پژوهــش درجســتجوی 

راهکارهــای افزایــش مخاطــب ایــن گونــه برنامه  هاســت و در ایــن راه از روش مصاحبه  هــای 

عمیــق و تحلیــل محتــوای کیفــی ایــن مصاحبه  هــا بهــره می  گیــرد. مصاحبه  شــوندگان، بــه 

فراخــور حیطــه مســئولیتی و تخصصــی کــه در ارتبــاط بــا موضــوع پژوهــش دارنــد، بــا روش 

ــه  ــه ب ــا آنجــا ک ــه شــوندگان ت ــد شــد. انتخــاب تعــداد مصاحب ــد انتخــاب خواهن هدفمن

اشــباع نظــری برســیم، ادامــه خواهــد داشــت.

پرسش های اصلی

محتوایــی . 1 و  شــکلی  ویژگی هــای  چــه  از  ســیما،  طنــز  ترکیبــی  برنامه هــای 

برخوردارنــد؟

ــد و . 2 ــیما کدامن ــز س ــی طن ــای ترکیب ــی( برنامه ه ــی و کیف ــت )کم ــل جذابی عوام

چگونــه می تــوان آنهــا را ارتقــاء داد؟
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پیشینه پژوهش

صفــری دســتجرده ئی )1395( پایــان نامــه خــود را بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی 

ــی«،  ــهروندان تهران ــادی ش ــزان ش ــش می ــیه در افزای ــه و در حاش ــز خندوان ــای طن برنامه ه

بــا هــدف شــناخت مولفه هــای مثبــت و منفــی برنامه هــای طنــز ســیما در افزایــش شــادی 

مخاطبــان بــا روش تحقیــق پیمایشــی انجــام داده اســت. جامعــه آمــاری پاســخگویان کلیــه 

ــب  ــر حس ــده ب ــرآورد ش ــه ب ــداد نمون ــران و تع ــهر ته ــاکن در ش ــال س ــاالی 18 س ــراد ب اف

فرمــول کوکــران برابــر بــا 400 نفــر انتخــاب شــدند و پرسشــنامه های پژوهــش بــه شــیوه 

ــش  ــل از پژوه ــج حاص ــد. نتای ــل ش ــران تکمی ــهر ته ــطح ش ــه ای در س ــه ای دو مرحل خوش

نشــان داد افــرادی کــه دارای اعتقــادات و رفتارهــای مذهبــی هســتند و افــرادی کــه اعتمــاد 

بیشــتری بــه تلویزیــون دارنــد، بیــش از ســایر افــراد معتقدنــد کــه برنامــه خندوانــه باعــث 

شــادی و نشــاط آنهــا شــده اســت. همچنیــن بیــن شــاد و بانشــاط بــودن برنامــه »خندوانه« 

و اعتمــاد بــه تلویزیــون رابطــه مثبــت و مســتقیمی وجــود دارد. امــا بیــن شــاد و بانشــاط 

بــودن برنامــه طنــز »در حاشــیه« و اعتمــاد بــه تلویزیــون همبســتگی وجــود نــدارد.

ــز  ــای طن ــد برنامه ه ــام تولی ــی نظ ــوان »بررس ــا عن ــی ب ــماعیلی )1386( در پژوهش اس

ــه  ــرره« ب ــب های ب ــز »ش ــه طن ــوردی برنام ــه م ــه مطالع ــیما« ب ــازمان و س ــون در س تلویزی

عنــوان یکــی از پرمخاطب تریــن مجموعه هــای طنــز در تلویزیــون پرداختــه اســت. او 

ــا  ــی ب ــای عمق ــد مصاحبه ه ــی مانن ــق کیف ــای روش تحقی ــش از تکنیک ه ــن پژوه در ای

برنامــه ســازان، بررســی اســناد، مــدارک و قوانیــن ســازمان صداوســیما، همچنیــن مشــاهده 

مشــارکتی در رونــد تولیــد برنامــه هــای طنــز تلویزیــون بهــره بــرده اســت. تحلیــل موضــوع 

ــی  ــات فرهنگ ــات و مطالع ــادی ارتباط ــات انتق ــد، مطالع ــای تولی ــوری ه ــتفاده از تئ ــا اس ب

انجــام شــده اســت. ادبیــات موضوعــی تحقیــق تلفیــق چنــد تئــوری و رویکــرد از مطالعــات 

ــات  ــتردگی مطالع ــه گس ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــات فرهنگ ــات و مطالع ــادی ارتباط انتق

تلویزیونــی و ماهیــت بیــن رشــته ای آن، توجــه بــه رویکــرد منشــوری بــه تلویزیــون مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. از جملــه نظریه هــای اســتفاده شــده در ایــن زمینــه مــی تــوان 

اقتصــاد سیاســی، ایدئولــوژی قــدرت و هژمونــی و نقــش آنهــا در نظــام تولیــد برنامــه هــای 

تلویزیونــی را نــام بــرد. یکــی از مهمتریــن یافتــه هــای ایــن پژوهــش کــه بــا مقالــه حاضــر 

ــز و  ــای طن ــه ه ــد برنام ــاختاری در تولی ــی و س ــرات محتوای ــی تغیی ــویی دارد، بررس همس

رســیدن بــه ایــن یافتــه مهــم بــوده اســت کــه در تلویزیــون عمدتــا شــاهد برنامــه هــای 
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ــه  ــت ک ــده اس ــال نش ــه ای دنب ــه گون ــازی ب ــت برنامه س ــتیم و سیاس ــز هس ــبی طن 90 ش

ــه داشــته باشــند. ــز تولیــد شــوند و مجــال ارائ گونه هــای دیگــر برنامــه هــای طن

برنامه هــای  نقــش  »بررســی  بــا عنــوان  خــود  نامــه  پایــان  در   )1389( پوریانــی 

ســرگرم کننده شــبکه ســه ســیما در پــر کــردن اوقــات فراغــت نوجوانــان دختــر دبیرســتانی 

ــتفاده و  ــون اس ــی همچ ــتفاده از نظریات ــن اس ــران« ضم ــهر ته ــهرداری ش ــج ش ــه پن منطق

ــر  ــیما ب ــز س ــای طن ــش برنامه ه ــی نق ــه بررس ــل ب ــن تمای ــت و برانگیخت ــدی، کاش رضامن

دانش آمــوزان دبیرســتانی می پــردازد. اینکــه چگونــه دانش آمــوزان می تواننــد از محتوایــی 

ــد، در مدرســه و در اوقــات فراغــت خــود از آن اســتفاده کــرده و  کــه در برنامه هــا می بینن

بــه نــوع از آنهــا در گفتــار و رفتــار خــود الگوبــرداری می کننــد. در واقــع آنهــا ممکــن اســت 

یــک کار خــوب را از رســانه بیاموزنــد، حتــی اگــر بــه دنبــال کســب اطالعــات از آن نباشــند.

ــالش  ــون« ت ــز در تلویزی ــا طن ــدی ی ــوان »کم ــا عن ــود ب ــاب خ ــه )1398( در کت خمس

ــوم  ــن مفه ــای ای ــا و کارکرده ــردازد و تفاوت ه ــدی« بپ ــز« و »کم ــف »طن ــه تعری ــد ب می کن

را بــه تفصیــل بیــان کنــد. »البتــه منظــور دوســتان و همــکاران مــا از بکارگیــری کلمــه طنــز 

در تلویزیــون، ژانــر یــا نــوع ادبــی آن اســت کــه از لحــاظ ســاختار و محتــوا بــه تجســم یــا 

دریافتــی جــدی، واقــع بینانــه و مثبــت از جهــان اطــالق می شــود و نگرشــی ســاده انگارانــه، 

غیرجــدی و حتــی منفــی بــا رگــه هایــی از شــوخ طبعــی در تولیــدات ضعیــف تلویزیونــی بــا 

ــام می گیــرد. مــارک توایــن، نویســنده و طنزپــرداز  کمــی اغمــاض و ارفــاق، شــبه کمــدی ن

معتبــر آمریکایــی بــه شــوخی گفتــه اســت کــه طنــز ماننــد قورباغــه ای اســت کــه در صــورت 

ــرد« )خمســه، 1398(. ــق می می ــل دقی ــه و تحلی تجزی

جمع بندی پیشینه ها

ــوه  ــن وج ــی از مهمتری ــه برخ ــوان ب ــش می ت ــینه های پژوه ــرور پیش ــه و م ــا مطالع ب

اشــتراک و افتــراق آنهــا بــا مقالــه حاضر اشــاره کــرد. همچنین بــه منظــور گــرد آوری داده  های 

ــده، در گام  ــام ش ــاخت یافته انج ــه س ــه نیم ــاس روش مصاحب ــر اس ــه ب ــق ک ــن تحقی ای

نخســت مــرور یافته هــا و نتایــج حاصــل از پژوهش هــای پیشــین راهگشــا بــوده اســت. بــه 

عنــوان مثــال دو پژوهــش اســماعیلی )1386( و پوریانــی )1389(، از لحــاظ روش  تحقیــق، 

بــا مقالــه حاضــر مشــترک و از نــوع کیفــی )مصاحبــه( بوده انــد. بــا ایــن حــال، محوریــت 

ــوده  ــیما نب ــز س ــی طن ــای ترکیب ــش، برنامه ه ــن دو پژوه ــده در ای ــل ش ــای تحلی برنامه ه
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ــز ســاخته اســت. در پژوهــش  ــن حیــث متمای ــن مســئله، پژوهــش حاضــر را از ای و همی

دیگــری نیــز کــه صفــری دســتجرده ئی )1395( بــا تمرکــز بــر ســریال های »خندوانــه« و »در 

حاشــیه« انجــام داده، هــدف پژوهشــگر شــناخت مولفه هــای مثبــت و منفــی برنامه هــای 

طنــز ســیما در افزایــش شــادی مخاطبــان بــوده کــه بــا روش کمــی )پیمایــش( انجــام شــده 

اســت. از ایــن رو، هرچنــد مقالــه حاضــر از لحــاظ روش شناســی و برخــی نظریه هــای مــورد 

ــترک  ــش مش ــینه های پژوه ــی از پیش ــا برخ ــدی، ب ــتفاده و رضامن ــون اس ــتفاده همچ اس

ــی  ــای ترکیب ــوزه »برنامه ه ــر ح ــده، ب ــی ش ــای بررس ــدام از پژوهش ه ــا هیچک ــت، ام اس

طنــز تلویزیــون« بــه مثابــه یــک رویکــرد پرابلماتیــک متمرکــز نبوده انــد. بــه همیــن اعتبــار 

شناســایی عوامــل موثــر بــر ارتقــای کمــی و کیفــی ایــن برنامه هــا نیــز، بــرای نخســتین بــار 

ــه، کــه برگرفتــه از یــک پژوهــش کاربــردی اســت، ارائــه می شــود. در ایــن مقال

تعاریف مفاهیم 

ــه مطــرح  در ادامــه در مــورد برخــی از مهمتریــن واژگان و مفاهیمــی کــه در ایــن مقال

ــود.  ــه مي ش ــی ارائ ــده، توضیحات ش

طنز 

طنــز در لغــت بــه معنــای طعــن و تمســخر آمــده اســت. طنــز کاســتن از مقــام و کیفیــت 

کســی یــا چیــزی اســت بــه نحــوی کــه باعــث خنــده و ســرگرمی شــود. طنــز تفکــر برانگیــز 

ــرد  ــگفتار »نب ــوییفت در پیش ــه س ــه دارد. چنانچ ــد الی ــده و چن ــی پیچی ــت و ماهیت اس

ــره هــر کــس  ــا چه ــران عموم ــه نظاره گ ــه اســت ک ــز نوعــی آین کتاب هــا« آورده  اســت، طن

بــه جــز خــود را در آن تماشــا می کننــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در جهــان این گونــه از 

آن اســتقبال می شــود  و کمتــر کســی آن را برخورنــده می یابــد )پــالرد، 1378: 5(. طنــز بــه 

تمامــی آثــاری اطــالق می  شــود کــه در آنهــا بــا اســتفاده از انــواع فنــون رایــج ادبی)هنــری(، 

عیب  هــا و فســادهای اجتماعــی بــه شــیوه آشــنایی زدایــی و البتــه بــه طریقــه فکاهی هــا 

بــه طعــن و تمســخر گرفتــه می  شــود )شــیری، 1376: 40(. طنــز اگــر چــه بــر خنــده اســتوار 

اســت، امــا ایــن خنــده موجــب تفکــر و وســیله ای بــرای رســیدن بــه هدفــی باالتــر یعنــی 

آگاه کــردن مــردم از رواج ظلــم و ســتم و نیــز بی اعتبــار شــدن فضایــل اخالقــی و انســانی در 

جامعــه اســت و طنزپــرداز یــا نویســنده، همــواره ســعی در بــه چالــش کشــیدن ایــن اوضــاع 

ــت ادب و اخــالق اســت. هجــو،  ــا هــزل و هجــو در رعای ــز، ب ــاوت طن نابســامان  دارد. تف
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ــورت  ــاوه به ص ــوده و ی ــخن بیه ــزل، س ــت و ه ــدح اس ــد م ــن و ض ــزا گفت ــی ناس ــه معن ب

زشــت و غیراخالقــی و مقابــل »جــد« اســت. هــزل و هجــو، بیشــتر، جنبــه انتقــاد شــخصی 

و مســتقیم دارد و هــدف آن الزامــا اجتماعــی و آموزنــده نیســت. طنــز در عیــن حــال کــه 

می کوشــد نازیبایی هــا و رذایــل فــردی و جمعــی را نشــان دهــد؛ امــا صراحــت و بی پردگــی 

هجــو و هــزل را نــدارد و خالصــه اینکــه طنــز، کمتــر از محــدوده ادب و شــرم فراتــر مــی رود 

)حلبــی، 1377: 4-5(. 

کمدی 

کمــدی اثــری اســت کــه در بیننــده شــادی و نشــاط ایجــاد کنــد و بــه خوبــی و خــوش 

بــه پایــان برســد. غنــای یــک اثــر کمــدی بــه مفهومــی بســتگی دارد، کــه مخاطــب را بــه 

خنــده واداشــته اســت. در مقابــل »اســتندآپ کمــدی«، بــه اجــرای طنــزی کــه معمــوال بــه 

صــورت ایســتاده بــا در دســت گرفتــن میکروفــن یــا بــدون آن در مقابــل جمعــی از مخاطبان 

ــد، کــه  ــن در آن از تجــارب زیســته خــود می  گوی ــه می  شــود و کمدی حاضــر در ســالن گفت

اتفاقــا بــرای مخاطــب نیــز ملمــوس و قابــل تجســم اســت )Martinez, 2013(. کمــدی در 

واقــع امــری اســت کــه اگرچــه در آن عیــب و زشــتی هســت، امــا آزار و گزنــدی از آن عیــب 

ــال، 1398: 14-16(. ــه کســی نمی رســد )کوپ و زشــتی، ب

برنامه های ترکیبی طنز سیما 

هماننــد  کــه  اســت  برنامه هایــی  ســیما«،  طنــز  ترکیبــی  »برنامه هــای  از  منظــور 

ــن  ــی بی ــده2 )یعن کمدی ـ شــوهای1 شــبانه در تلویزیون هــای ماهــوار ه ای، در ســاعات پربینن

ســاعت 10 تــا 12 شــب( پخــش می شــود و معمــوال تمــام اعضــای خانــواده در کنــار هــم بــه 

ــرای گنجانــدن اطالعــات  ــازه زمانــی یــک فرصــت طالیــی ب ــد. ایــن ب تماشــای آن می پردازن

ــر  ــه تغیی ــز ب ــب طن ــوس و در قال ــور نامحس ــه به ط ــد ک ــی می باش ــوزش نکات ــد و آم مفی

ســبک زندگــی مخاطــب منجــر می شــود )Timberg, 2010: 54(. از نمونه هــای موفــق، 

ــه  ــوان ب ــش، می ت ــن پژوه ــام ای ــازه انج ــا، در ب ــروه برنامه ه ــن گ ــب ای ــذاب و پرمخاط ج

برنامه هــای »خنداونــه« و »دورهمــی« اشــاره کــرد کــه از شــبکه نســیم ســیما پخــش شــده 

اســت. در ایــن برنامه هــا عــادت خندیــدن، بــه هــر دلیــل یــا بــدون هیــچ دلیلــی، بــا هــم 

1   Comedy-Show

2  Prime time
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ــم  ــن مه ــک تمری ــه ی ــق ک ــن تنفــس عمی ــا تمری ــدن ی ــد خندی ــا صــدای بلن ــدن و ب خندی

بــرای ســالمتی جســم و ذهــن اســت، بــه تنــاوب توســط مجری-کمدین هــا بــه بیننــده القــا 

می شــود.

ادبیات نظری

استفاده و رضامندی1

ســابقه نظریــه »اســتفاده و رضامنــدی« بــه مقالــه ای از الیهــو کاتــز )1959( بــاز می گــردد 

کــه در آن بــه ادعــای برنــارد برلســون مبنــی بــر افــول حــوزه پژوهــش در ارتباطــات پاســخ 

ــه ارتباطــات و رســانه، مهــم  تریــن نقــش  ــا اتخــاذ رویکــرد کارکردگرایان داد. ایــن نظریــه ب

ــر  ــه ه ــن، ب ــد. بنابرای ــان می دان ــای مخاطب ــا و انگیزه ه ــاختن نیازه ــرآورده س ــانه ها را ب رس

ــرآورده ســازند،  بــه همــان میــزان موجبــات رضامنــدی  میــزان کــه رســانه ها ایــن نیــاز را ب

مخاطــب را فراهــم می کننــد. اســتفاده و رضامنــدی پارادایمــی از مصــرف رســانه ها در 

تحقیقــات ارتبــاط جمعــی اســت کــه بــه عنــوان ادراک فــردی از ارتباطــات جمعــی، مطــرح 

ــل از  ــت حاص ــی رضای ــده و چگونگ ــای مصرف کنن ــی انگیزه ه ــایی، ارزیاب ــه شناس ــوده و ب ب

.)Ross & Nightingle, 2008: 29( ــود ــون می ش ــانه ای، رهنم ــد رس ــی هدفمن دسترس

در مــورد ایــن نظریــه، برداشــت های گوناگونــی وجــود دارد؛ نخســتین آنها، که برداشــت 

حاکــم نیــز محســوب می شــود، کارکردگرایانــه اســت. مک کوایــل در کتــاب »نظریــه 

ــی و  ــتگاه های اجتماع ــان می کند:1(خاس ــه بی ــت را این گون ــن برداش ــی« ای ــات جمع ارتباط

روان شــناختی، 2( نیازهــا، کــه بــه وجودآورنــده 3( توقعــات مــا از 4( رســانه  های جمعــی 

و ســایر منابــع اســت کــه منجــر می شــود بــه 5( الگــوی متفــاوت دسترســی بــه رســانه ها 

)یــا مشــغول شــده بــه فعالیت هــای دیگــر(، کــه بــه نوبــه خــود باعــث 6( ارضــای نیازهــا 

ــل، 1385:  ــًا ناخواســته هســتند می شــود« )مک کوای ــه عمدت و 7( پیامدهــای دیگــری، ک

ــه  ــانه، تجرب ــتفاده از رس ــت اس ــه عل ــد ک ــح می ده ــه توضی ــل در ادام 332(. مک کوای

کــردن مســائلی اســت کــه از شــرایط اجتماعــی و روانــی ناشــی می شــود؛ مســائلی از قبیــل 

ــد،  ــی و رش ــری اجتماع ــه، فراگی ــراف توج ــی، انح ــاس اجتماع ــات، تم ــت و جوی اطالع جس

کــه بــرای حــل ایــن امــور و بــرآوردن ایــن نیازهــا مخاطــب متوســل بــه رســانه ها می شــود 

)همــان: 333(. 

1  Uses & gratification
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ــدی،  ــتفاده و رضامن ــه اس ــی نظری ــات اصل ــم و مفروض ــی از مفاهی ــه، یک ــن هم ــا ای ب

ــال  ــن فع ــاخص های ای ــاد و ش ــگران ابع ــت. پژوهش ــر« اس ــب/ کارب ــودن مخاط ــال ب »فع

ــد.  ــر شــدن3 و ســودمندی4 ذکــر کرده ان ــودن2،  درگی ــی ب ــودن1، انتخاب ــودن را تعمــدی ب ب

ــاط میــان  تعمــدی بــودن، اســتفاده هدفمنــد و برنامه ریــزی شــده ازرســانه و نشــانه ارتب

فعالیــت ارتباطــی وانگیزه هــای روی آوردن بــه رســانه اســت. انتخابــی بــودُن، بــه معنــای 

ــا  ــتفاده ی ــن، اس ــت. همچنی ــن اس ــرار گرفت ــانه ها ق ــتفاده از رس ــرض اس ــه در مع آگاهان

ــی  ــز تعریــف شــده اســت. درگیرشــدن، یعن ــدی مــورد انتظــار از مصــرف رســانه نی رضامن

ــور  ــر، منظ ــارت دیگ ــه عب ــردی دارد. ب ــاط ف ــب ارتب ــا مخاط ــانه، ب ــی ازرس ــوای خاص محت

پــردازش روان شــناختِی محتــوای رســانه  اســت. در نهایــت ســودمندی نیــز، بهــره اجتماعــی 

ــکاران، 1381: 48-54(. ــو و هم ــت )نیک ــانه اس ــده از  رس ــناختِی مصرف کنن ــا روان ش ی

 در ادامه و در پیوند با رویکرد نظری »استفاده و رضامندی«، نظریه ای مبتنی بر سویه 
دیگر این پژوهش، از منظر مخاطب مورد توجه قرار می گیرد؛ که »نقش مناسب« ترجمه 

شده و از نظریات متأخر علوم ارتباطات محسوب می شود.

نقش مناسب5

در پيونــد بــا نظريــه اســتفاده و رضامنــدي، »نقــش مناســب یــا تئــورِی نیــچ« نظریــه 

جدیدتــری اســت کــه در ســال 2000 میــالدی بــرای اولیــن بــار توســط جــان ديميــك6 اســتاد 

ارتباطــات دانشــگاه اوهايــو، در خصــوص رقابــت رســانه اي و نيازجويــي مخاطــب مطــرح 

شــد. وي در ديباچــة كتــاب خــود بــا عنــوان هــم آوري و هم زيســتي رســانه: نظريــه نقــش 

ــراي  ــود را ب ــي8، درك خ ــم بوم شناس ــه از عل ــن نظري ــري اي ــه وام گي ــاره ب ــا اش ــب7، ب مناس

اســتفاده از آن در مفهــوم هــم آوري يــا رقابــت بيــن رســانه ها بــه عنــوان نظريــه اي قدرتمنــد 

.)xi :2003 ,Dimmick( ــد ــف مي كن توصي

1 . Intentionality

2 . Selectivity

3 . Involvement

4 . Utility

5 . Niche Theory

6 . John Dimmick

7 . Media Competition and Coexistence: The Theory of the Niche
8. بــوم شناســي يــا اكولــوژي بــه معنــي روابــط متقابــل ميــان موجــودات و ارگان هــاي زنــده و نيــز ارتبــاط بيــن 

ايــن ارگان هــا و محيــط اطــراف آنهاســت.
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ــط  ــا محي ــودات ب ــه موج ــه رابط ــچ )niche(، ب ــن ني ــه يابي واژه التي ــك در ريش ديمي

ــچ )niche(، از واژه  ــي واژه ني ــاي اصل ــد: »معن ــه و مي نويس ــاء پرداخت ــازع بق ــي و تن زندگ

التيــن nidus يــا nest بــه معنــي النــه، آشــيانه، و يــا جــاي ســكون گرفتــه شــده اســت كــه 

بــه معنــاي تورفتگــي ديــوار يــا حفــره اي مقعــر شــكل اســت كــه مي توانــد يــك مجســمه 

يــا هــر شــيء ديگــري را در درون خــود نگــه دارد«. ايــن واژه كــه از ســوي طبيعت  گرايانــي 

همچــون گرينــل1 ابــداع شــده، در آثــار دانشــمندان علــوم اجتماعــي و بوم شناســان انســاني2 

همچــون رابــرت پــارك3 نيــز مطــرح گردیــده اســت. همچنیــن »طــي 40 ســال گذشــته نيــز، 

معنــاي رايــج ايــن واژه، تحــت تأثيــر مطالعــات و بررســي هاي بعــدي هاچينســون4 )1958(، 

پيانــكا5 )1988(، ريكلــف6 و ميلــر7 )1999(، دســتخوش تغييــرات تــازه اي گرديــده اســت« 

.)Dimmick, 2003: 24(

بــه نظــر مي رســد كــه نظــرات ديميــك، تحــت تأثيــر» مفهــوم هــم آوري يــا رقابــت كــه 

ــع  ــه مناب ــراي دسترســي ب ــك نظــام ب ــان واحدهــاي ي ــازع مي ــاي تن ــه معن ــارك ب ــار پ در آث

كميــاب« آمــده اســت )راجــرز، 1387: 370(، بــه افزايــش رقابــت بيــن رســانه هاي جديــد و 

ســنتي جلــب شــده، و او اينترنــت را بــه مثابــه رســانه اي نويــن كــه در تصاحــب نقــش بهتــر 

و رضامنــدي بيشــتر مخاطبــان گام برمــي دارد، در تقابــل بــا ســاير رســانه ها قــرار مي دهــد.

ــا  ــد، ب ــه جدی ــر/ گون ــا ژان ــانه ی ــک رس ــه ی ــد ک ــرآورد می کن ــب ب ــش مناس ــه نق نظری

ــده  ــان مصرف کنن ــده، زم ــارات مصرف کنن ــردن انتظ ــرآورده ک ــِر ب ــر س ــود ب ــانه های موج رس

و... بــه رقابــت خواهــد پرداخــت. اگــر ایــن رقابــت بــه منصــة ظهــور برســد، پیامــدی کــه 

ــب  ــی از جان ــا جایگزین ــض ی ــذف، تعوی ــورد، ح ــم خ ــد رق ــر مي توان ــانه قدیمی ت ــرای رس ب

1 . Grinnell

2 . Human Ecologists
3. رابــرت ِازرا پــارك: Robert E. Park )1944-1864(، از پيشــتازان علــم ارتباطــات و بنيانگــزاران مكتــب شــيكاگو 
ــده  ــكا برگزي ــان آمري ــه جامعه شناس ــس جامع ــوان رئي ــه عن ــالهاي 1925 و 1926 ب ــه در س ــود ك ــوب مي ش محس
شــد. وي از اوليــن دانشــمندان بوم شناســي انســاني محســوب مي شــود كــه بــه همــراه گروهــي از دانشــجويانش، 
ــي و درجــه رشــد، بوم شناســي  ــن و مفاهيمــي چــون تهاجــم، ســلطه، توال ــي داروي ــه تكامل ــا اســتفاده از نظري ب

گياهــان و حيوانــات زنــده را بررســي و مطالعــه كــرد )راجــرز، 1387: 397-360(. 

4 . Hutchinson

5 . Pianka

6 . Ricklef

7 . Miller
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رســانه جدیدتــری اســت کــه برخــی از نقش هــای رســانه ی قدیمی تــر را نیــز در کنــار 

ــن  ــه چنی ــن نتیج ــتفرد معمول تری ــن و اس ــت. کلی ــه اس ــود پذیرفت ــاص خ ــای خ نقش ه

رقابتــی را، جایگزینــی می داننــد و معتقدنــد کــه چنیــن پیامدهایــی دارای اهمیتــی حیاتــی 

 .)Kline, & Stafford, 2000( بــرای صنایــع رســانه ای و مصرف کننــدگان اســت

توجــه و تأکیــد مقالــه حاضــر، بر دو نظریــه ارتباطاتی و رســانه ای »اســتفاده و رضامندی« 

)بــه منزلــه نظریــه ای متقــدم( و »نقــش مناســب« )بــه عنــوان نظریــه ای متأخــر و جدیدتــر(، 

ــون  ــان تلویزی ــی مخاطب ــا نیازجوی ــد ب ــه در پیون ــن دو نظری ــه ای ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ب

ــرار  ــی »سرگرم ســازی«، ق ــن نقش هــای رســانه های جمعــی یعن ــه یکــی از مهمتری نســبت ب

ــی«  ــا محوریــت »برنامه هــای ترکیب ــی ب ــز تلویزیون ــد. در ایــن بســتر پژوهشــی، طن گرفته ان

ژانــر یــا گونــه جدیــد و مخاطــب پســندتری تلقــی شــده اســت، کــه »نقــش مناســب تری« 

ــازد.  ــرار می س ــب برق ــار مخاط ــی و انتظ ــس نیازجوی ــا ح ــانه، ب ــی رس ــر روانشناس را از منظ

بــه همیــن اعتبــار، امــکان »اســتفاده و رضامنــدی« از ژانرهــای پیشــین، یعنــی ســریال های 

روتیــن ســیما، نظیــر »در حاشــیه« یــا »شــب های بــرره« کــه عمدتــًا داســتان های دنبالــه  دار 

را ســوژه طنــز خــود قــرار داده بودنــد، در بســتر »برنامه هــای ترکیبــی طنــز ســیما« )همچــون 

خندوانــه و دورهمــی(، فراتــر از اســتفاده و رضامنــدی پیشــین، می توانــد نقــش مناســب تر 

ــیما  ــز س ــی طن ــای قدیم ــان برنامه ه ــی مخاطب ــن نیازجوی ــری را جایگزی ــار فزاینده ت و انتظ

ســازد. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه مخاطبــان برنامه هــای طنــز تلویزیونــی نیــز، آن 

را در خوانــش جدیــد خــود از کنداکتــور برنامه هــای پرمخاطــب ســیما مطالبــه می کننــد.

روش پژوهش

ــه از نــوع اکتشــافی-کاربردی محســوب می شــود و بــرای رســیدن بــه هــدف  ایــن مقال

پژوهــش، »بررســی عواملــی کــه از نظــر کمــی و کیفــی، بــر ارتقــا برنامه هــای ترکیبــی طنــز، 

تاثیــر می گذارنــد«، از روش شناســی پژوهــش کیفــی و روش مصاحبــه نیمــه ســاخت یافته، 

بــرای جمــع آوری اطالعــات میدانــی و بررســی دیــدگاه جامعــه مــورد مطالعــه، بهــره گرفتــه 

اســت. بــه همیــن اعتبــار، ضمــن مصاحبــه بــا افــراد، راه حل هایــی کــه بتــوان از آنهــا بــه طور 

عملیاتــی در بهبــود برنامه هــای طنــز ترکیبــی ســیما اســتفاده کــرد، بــه دســت آمــده اســت. 

هــر چنــد داده هایــی کــه در اختیــار پژوهشــگر قــرار گرفته انــد، اغلــب پاســخ هایی طوالنــی 

ــد،  ــا برآمده ان ــاز مصاحبه ه ــواالت ب ــه از س ــتند ک ــدی هس ــای جدی ــا و ایده ه و راه حل ه
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امــا بــرای رســیدن بــه تحلیــل و گزینــش عوامــل و راه حل هــای کاربــردی، از روش مضمــون 

بــا رویکــرد کینــگ، در کنــار مــدل ســوات )SWOT( نیــز اســتفاده شــده اســت.

ــای »بســط یــک دیــدگاه  ــه معن ــه کــردن ب ــور، مصاحب ــف و تیل ــگاه لیندل همچنیــن از ن

دربــاره چیــزی و در میــان مــردم اســت. از دیــدگاه آنهــا، مصاحبــه بــا افــراد مطلــع )هماننــد 

ــرد  ــان می ب ــاعت زم ــک س ــدود ی ــب ح ــش( اغل ــن پژوه ــده در ای ــام ش ــای انج مصاحبه ه

ــف  ــرد )لیندل ــر می گی ــدگان را در ب ــارکت کنن ــش مش ــا و دان ــه ه ــیعی از تجرب ــف وس و طی

ــه را مصاحبه هــای شــخصی  ــوع مصاحب ــن ن ــک ای ــر و دومینی ــور، 1388: 223(. ویم و تیل

ــیم  ــه تقس ــام نیافت ــه و انتظ ــام یافت ــوِع انتظ ــه دو ن ــه ب ــد ک ــک1 نامیده ان ــه ت ــک ب ــا ت ی

می شــود. بــا توجــه بــه روش گــردآوری داده هــای شــفاهی و عمــق و گســتردگی موجــود در 

ــادی از شــیوه ها و مالحظــات سیاســت گذاری منجــر  ــات زی ــه جزئی ــه ب پژوهــش حاضــر ک

شــده اســت مصاحبه هــای مذکــور در ایــن نام گــذاری از نــوع »انتظــام نیافتــه« محســوب 

ــک، 1388: 310-311(.  ــر و دومینی ــوند )ویم می ش

از آن جــا کــه داده هــای به دســت آمــده از مصاحبــه نیمه ســاخت یافتــه در زمــره 

ــل  ــف و تحلی ــا ســایر داده هــای کیفــی، توصی ــد، مشــابه ب ــرار می گیرن داده هــای کیفــی ق

ــای  ــذاری داده ه ــذا کدگ ــوند؛ ل ــذاری نمی ش ــی، کدگ ــای کم ــون داده ه ــوند و همچ می ش

حاصــل از مصاحبــه، مشــکل تر از کدگــذاری داده هــای حاصــل از پیمایــش اســت و طبیعتــًا 

ــه  ــای ب ــه معیاره ــه ب ــا توج ــش ب ــن پژوه ــه در حی ــری دارد، ک ــتر و طوالنی ت ــل بیش مراح

ایــن معیارهــا، یافتــن شــباهت ها و  از  آمــده، دســته بندی می شــوند. یکــی  دســت 

ــق  ــدا از طری ــی در داده هــای به دســت آمــده اســت. ابت ــردن الگوهای ــدا ک تفاوت هــا و پی

ــبب  ــود. س ــف می  ش ــخ گویان کش ــا پاس ــخگو ی ــخ های پاس ــی در پاس ــباهت ها، الگوی ش

ــخگو  ــه پاس ــی ک ــا زمان های ــد ی ــض می کن ــا را نق ــن الگوه ــه ای ــی ک ــن نمونه های ــا یافت ب

به طــور متفاوتــی عمــل کــرده اســت، علت یابــی می شــود. در مطالعاتــی کــه بــا روش هــای 

ــد متفــاوت-  ــی یــک مــورد هــم -هــر چن ــه انجــام می شــود، حت ــه مصاحب کیفــی و از جمل

ــن، 1387: 21-22(. ــتراس و کوربی ــد )اس ــم بیافت ــد از قل نبای

1.  ســوال های مواجهــه ای در مصاحبه هــای تــک بــه تــک )one-on-one interview( بــه نظریه هــا و روابطــی کــه 
مصاحبه شــونده تــا آن لحظــه مطــرح کــرده اســت واکنــش نشــان می دهــد تــا بدیــن طریــق ایــن تصــورات را در 
ــن بدیل هــا، در نقطــه  ــی ای ــه لحــاظ مضمون ــرار دهــد. ب ــادی ق ــو بدیل هــای رقیب شــان مــورد بازنگــری انتق پرت
مقابــل اظهــارات مصاحبه شــونده قــرار می گیــرد تــا ادغــام آنهــا را در نظریــه شــخصی او ناممکــن ســازند )فلیــک، 

.)174 :1388
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روش پژوهش

ــان  ــیما«، »متخصص ــز س ــوزه طن ــتگذاران ح ــته »سیاس ــه دس ــا س ــش ب ــن پژوه در ای

ــن  ــز( و همچنی ــوع طن ــش  در موض ــان پژوه ــژه صاحب ــه وی ــانه« )ب ــات و رس ــوزه ارتباط ح

اعتبــار،  همیــن  بــه  اســت.  شــده  مصاحبــه  طنــز«،  برنامه هــای  »دســت اندرکاران 

و  طنــز  حــوزه  در  و سیاســتگذاران ســیما  مدیــران  گــروه  در  نیــز،  مصاحبه شــوندگان 

ــای  ــت ه ــه محدودی ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار گرفته ان ــات ق ــانه و ارتباط ــوزه رس ــان ح متخصص

ــن  ــری( ای ــباع نظ ــد بسندگی)اش ــه، ح ــرای مصاحب ــترس ب ــراد در دس ــاع اف ــود در اقن موج

پژوهــش، پــس از انجــام ده مصاحبــه احــراز شــده اســت. از میان مدیــران مصاحبه شــونده، 

ــران  ــف، مدی ــای مختل ــیم و ... در دوره ه ــران، نس ــیما، ته ــک س ــبکه های ی ــران ش ــا مدی ب

ــت  ــد مدیری ــناس ارش ــی و کارش ــوم سیاس ــناس عل ــیم، کارش ــبکه نس ــه ش ــرح و برنام ط

رســانه و کارشناســان ارشــد تولیــد ســیما، فیلمنامــه نویســان، تهیه کننــدگان و کارگردانــان 

مصاحبــه شــده اســت. گــروه متخصصــان ارتباطــات و رســانه، شــامل مدیــران خبرگزاری هــا، 

ــه  ــرد جامع ــا رویک ــی ب ــران شناس ــات، ای ــوم ارتباط ــگاری و عل ــوزه روزنامه ن ــان ح متخصص

ــوا و تحلیــل گفتمــان  ــم و نشانه شناســی، تحلیــل محت شناســی، متخصصیــن تحلیــل فیل

و دو نفــر کارشناســان تحقیــق در ارتباطــات از دانشــکده صــدا و ســیما، بوده انــد. از میــان 

دســت انــدرکاران تولیــدات طنــز ســیما، نیــز برخــی از اعضــای تیــم نویســندگی برنامه هــای 

خندوانــه و دورهمــی، مــورد مصاحبــه قــرار گرفتــه انــد. در تحلیــل کدهــاُ، از روش تحلیــل 

ــق مضمــوُن،  ــگ در تحقی ــگ اســتفاده شــده اســت. کین ــن کین مضمــون و شــبکه مضامی

ــع آوری  ــای آن جم ــر مبن ــه ب ــد؛ ک ــروی می کن ــی1 پی ــق همگون ــری تطاب ــه کارگی ــل ب از اص

داده هــا بــا بهره گیــری از منابــع مختلف)نظیــر آنچــه در ایــن پژوهــش از مطالعــه ادبیــات و 

پیشــینه های موضــوع و بــه ویــژه مصاحبــه حاصــل شــده اســت(، جهــت مطالعــه پدیــده ای 

 King &( ــود ــل می ش ــر تکمی ــورد نظ ــن م ــبکه مضامی ــای آن ش ــر مبن ــام و ب ــاص انج خ

Horrocks, 2010: 164(. پاســخ هــای مصاحبــه شــوندگان بــه تفکیــک کدگــذاری شــده و 
ســپس از میــان پاســخ ها، مضامیــن پایــه، مضامیــن ســازمان دهنــده و مضامیــن فراگیــر 

اســتخراج شــده اســت. 

1  Triangulation
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روش تحلیل مضمون و شبکه مضامین

یکــی از فنــون تحلیــل مناســب در تحقیقــات کیفــی، تحلیــل مضمــون اســت کــه بــه 

طــور گســترده ای قابــل اســتفاده اســت و بــه فراخــور ایــن پژوهــش از آن اســتفاده شــده 

اســت. از تحلیــل مضمــون مــی تــوان بــه خوبــی بــرای شــناخت الگوهــای موجــود در داده 

ــز از  ــن نی ــبکه مضامی ــل ش ــن و تحلی ــب مضامی ــل قال ــرد. تحلی ــتفاده ک ــی اس ــای کیف ه

ــب مضامیــن،  ــد. قال ــه کار مــی رون ابزارهایــی هســتند کــه معمــوال در تحلیــل مضمــون ب

فهرســتی از مضامیــن را بــه صــورت سلســله مراتبــی نشــان مــی دهــد. شــبکه مضامیــن نیــز 

ــدی جعفــری و  ــن را در نگاه هایــی شــبیه تارنمــا نشــان می دهــد )عاب ــان مضامی ــاط می ارتب

همــکاران، 1390: 151(. جــدول1، فراینــد گام بــه گام تحلیــل مضمــون را نشــان داده اســت.

جدول 1. فرایند گام به گام تحلیل مضمون و تحلیل شبکه مضامین )عابدی جعفری و همکاران، 1390: 178(

اقدامگاممرحله

1. تجزیه و 
توصیف متن

1. آشنا شدن با متن
- مکتوب کردن داده ها )در صورت لزوم(
- مطالعه اولیه و مطالعه مجدد داده ها

- نوشتن ایده های اولیه

2. ایجاد کدهای اولیه و 
کدگذاری

- پيشنهاد چارچوب كدگذاري و تهيه قالب مضامين
- تفكيك متن به بخش هاي كوچك تر
- كدگذاري ويژگي هاي جالب داده ها

3. جست وجو و شناخت 
مضامین

- تطبيق دادن كدها با قالب مضامين
- استخراج مضامين از بخش هاي كدگذاشته متن

- پااليش و بازبيني مضامين

2. تشریح و 
تفسیر متن

4. ترسیم شبکه مضامین

- بررسي و كنترل هم خواني مضامين با كدهاي 
مستخرج

- مرتب كردن مضامين
- انتخاب مضامين پايه، سازمان دهنده و فراگير

- ترسيم نقشه مضامين
- اصالح و تأييد شبكه مضامين

5. تحلیل شبکه مضامین
- تعریف و نام گذاری مضامین

- توصیف و توضیح شبکه مضامین

3. ترکیب و 
ادغام متن

6. تدوین گزارش

- تلخيص شبكه مضامين و بيان مختصر و صريح آن
- استخراج نمونه هاي جالب داده ها

- مرتبط كردن نتايج تحليل با سؤاالت تحقيق و مباني 
نظري

- نوشتن گزارش علمي و تخصصي از تحليل ها



89

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامه های ترکیبی طنز سیما

مضامین پایه)کدهای باز( مصاحبه ها

ــری آن در  ــه انجــام شــده کــه روش نمونه گی ــه ده مصاحب ــا توجــه ب ــن بخــش، ب در ای

ادامــه آمــده اســت، کدهــای بــاز یــا مضامیــن پایــه ای در هــر بخــش آمــده اســت.

نقاط قوت برنامه های ترکیبی طنز1	 

وجود شخصیت معروف و محوری مجری -

تعاملی بودن برنامه های ترکیبی طنز -

بر عهده گرفتن مسوولیت اجتماعی و بسیج افکار عمومی -

وجود اتاق فکر و ایده پرداز -

خالقیت عوامل تولید و پشت صحنه -

ارتباط موثر)به لحظه، مداوم و مستمر( با مخاطب -

استفاده از شخصیت های عروسکی به منظور نقد اجتماعی2 -

بهره گیری از عنصر موسیقی و ریتم شاد -

برخورداری از تیم قوی و خالق در نویسندگی -

نقاط ضعف برنامه های ترکیبی طنز:	 

فقدان نظریه علمی در ساخت و تولید این برنامه ها -

قائم به فرد بودن اکثر برنامه های ترکیبی طنز در تلویزیون -

افزایش احتمال کپی بودن برنامه ها بدون داشتن غنای محتوایی -

ــل  - ــی در مراح ــای اجتماع ــاوران حوزه ه ــان و مش ــور متخصص ــودن حض ــگ ب کمرن

تولیــد برنامه هــا

تکراری و کلیشه ای شدن بخش هایی از برنامه)پس از روتین شدن پخش( -

1.  در فراینــد مصاحبــه بــرای عینیت پذیــری و مصداقــی شــدن بحــث، بــه دو نمونــه برنامــه ترکیبــی طنــز خندوانــه 
و دورهمــی اشــاره شــده اســت.
2.  نظیر جناب خان در خنداوانه
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محدودیت ها و موانع ساخت برنامه های ترکیبی طنز 	 

کمبود بودجه، امکانات لجستیکی و سخت افزاری -

وجود سانسور، ممیزی و خط قرمزهای فراوان از متن تا آنتن -

پایین بودن سطح سواد تخصصی مدیران و دست اندرکاران نسبت به طنز -

فقدان برنامه مدون سازمان، در سیاستگذاری ها -

وجود فاصله زیاد میان پژوهش و برنامه سازی -

فقدان آموزش های سازماندهی شده برای مدیران  -

فقدان شایسته ساالری در ورود به شبکه برنامه سازی -

راهکارهای پیشنهادی برای برنامه های ترکیبی طنز	 

تغییر سیاست های کلی سیما در نویسندگی و تولید برنامه های ترکیبی طنز -

فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف جامعه برای افزایش روحیه نقدپذیری -

افزایش سواد و تجربه و رواداری مدیران در مقوله طنز -

حضور متخصصان و مشاوران اجرایی در مراحل تولید برنامه ها -

ایجــاد آیتم هــای خالقانــه نمایشــی و گنجانــدن ابزارهــای برخــط و تعاملــی مــردم  -

در برنامه هــا

آینده برنامه های ترکیبی طنز در ایران

اعتمــاد بــه تولیدکننــدگان جــوان و خــالق و دادن آزادی عمــل بیشــتر بــه دســت  -

انــدرکاران

ایجــاد فضــای رقابتــی بــا حمایــت از تولیــد محتــوا در تلویزیون هــای خصوصــی و  -

اینترنتــی

همچنیــن در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل مضمــون اســتفاده شــده و مضامیــن پایــه، 

ــده اند.  ــان داده ش ــودار 1 نش ــب نم ــر در قال ــن فراگی ــده و مضامی ــازمان دهن ــن س مضامی

ایــن نمــودار شــبکه مضامیــن برآمــده از راهکارهــای موثــر در ارتقــای کمــی و کیفــی برنامــه 

هــای ترکیبــی طنــز ســیما را نشــان می دهــد.
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نمودار 1. شبکه مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه؛ برگرفته از مصاحبه با صاحبنظران حوزه طنز سیما

ــوات،  ــس س ــل ماتری ــاس تحلی ــر اس ــوان ب ــد، می ت ــاره ش ــز اش ــتر نی ــه پیش چنانچ

یــک الگــوی پیشــنهادی بــرای برنامه هــای ترکیبــی طنــز در نظــر گرفــت. در اینجــا برخــی از 

مهم تریــن نقــاط قــوت، ضعــف، فرصــت هــا و تهدیدهایــی کــه ایــن برنامه هــا در معــرض 

ــل را نشــان می دهــد. ــن عوام ــده اســت. جــدول 2، فهرســتی از ای ــد، آم ــرار دارن ــا ق آنه
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جدول 2. ماتریس سوات، برگرفته از تحلیل عوامل داخلی و خارجی از دیدگاه صاحبنظران طنز تلویزیونی

)Weaknesses( نقاط ضعف)Strengths( نقاط قوت

به تکرار افتادن برنامه ها
نبود پشتوانه نظریات علمی در برخی از این 

برنامه ها
فاصله میان پژوهش و برنامه سازی

نبود آموزش های تخصصی برای مدیران و برنامه 
سازان

برعهده گرفتن مسئولیت اجتماعی و بسیج افکار 
عمومی

تعاملی بودن و نحوه ارتباط موثر با مخاطب
کمتر بودن هزینه ها نسبت به محصوالت طنز 

روایتی

)Threats( تهدیدها)Opportunities( فرصت ها

تصمیم به افزایش کمی برنامه ها بدون داشتن 
غنای محتوایی از سوی سیاستگذاران فرادستی

کمبود لجستیک و سخت افزار
وجود محدودیت ها و خط قرمزهای فراوان

استقبال و عالقه مخاطبان از این برنامه ها
امکان استفاده تبلیغات بیشتر در این مدل برنامه 

سازی 
سودآوری مادی و معنوی برای سازمان

از برآینــد مــوارد هرکــدام از خانه هــای ماتریــس ســوات می تــوان بــه راهبردهایــی بــرای 

ــرح آن در  ــه ش ــت، ک ــت یاف ــیما دس ــز س ــی طن ــای ترکیب ــی برنامه ه ــی و کیف ــای کم ارتق

جــدول 3 قابــل مشــاهده اســت؛

جدول 3. راهبردهای ارتقای کمی و کیفی برنامه های ترکیبی طنز تلویزیونی

)SO( برآیند نقاط قوت و فرصت ها)SO( برآیند نقاط ضعف و فرصت ها

افزایش آیتم های نمایشی و حضور خالقانه و 
تعاملی مردم

ایجاد فضای رقابتی با حمایت از تولید محتوا، در 
تلویزیون های خصوصی و اینترنتی

استفاده از متخصصان و مشاوران در مراحل تولید 
برنامه ها 

رواداری مدیران در مقوله طنزهای سیاسی و 
اجتماعی

)ST( برآیند نقاط قوت و تهدیدها)WT( برآیند نقاط ضعف و تهدید ها

تغییر سیاست های کلی سیما در نویسندگی در 
راستای تولید برنامه های ترکیبی طنز عامه پسند

بهره گیری از عنصر موسیقی و ریتم شاد در 
برنامه های ترکیبی طنز)ضمن تعامل برای کمتر شدن 

خط قرمزها(

اعتماد به تولیدکنندگان جوان و خالق و دادن 
آزادی عمل بیشتر به دست اندرکاران 

ایجاد توسعه همه جانبه از نویسندگی، 
بازیگرگزینی و تولید و اجرا و تامین برنامه  ها

بحث و نتیجه گیری

از بررســی و تحلیــل پاســخ هــای مصاحبــه شــوندگان و بــر مبنــای نظریه هــای اســتفاده 

ــه  ــوان نتیج ــازی( می ت ــر در برنامه س ــه و ژان ــر گون ــب )از منظ ــش مناس ــدی و نق و رضامن

ــگری و  ــان پژوهش ــق می ــه ای عمی ــود فاصل ــر وج ــوندگان ب ــه ش ــب مصاحب ــه اغل ــت ک گرف

تولیــد ســیما تاکیــد دارنــد. البتــه ایــن نکتــه از دیــدگاه سیاســتگذاران ســیما نیــز مــورد 
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ــع  ــن مان ــه بزرگتری ــت ک ــن اس ــده ای ــت آم ــه دس ــج ب ــر نتای ــت. از دیگ ــرار داش ــد ق تأکی

ــود  ــه و وج ــود هزین ــت، کمب ــه رو اس ــا آن روب ــازمان ب ــود س ــا می ش ــه ادع ــی ک و محدویت

محدودیت هــای بســیار زیاد)ممیزی هــا( در مراحــل تولیــد برنامه هــای ترکیبــی طنــز اســت. 

بیشــتر مصاحبــه شــوندگان بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم، همچنــان بــر باالتــر بــودن 

اقبــال عمومــی و اثرگــذاری و مانــدگاری پیــام در آثــار طنــز روایتــی، نســبت بــه آثــار ترکیبــی 

طنــز تاکیــد دارنــد. بــا ایــن حــال، بــر اســاس اهــداف تعییــن شــده پژوهــش، اصلی تریــن 

ــز  ــای طن ــی برنامه ه ــی و کیف ــای کم ــرای ارتق ــده ب ــتخراج ش ــن اس ــن مضامی و محوری تری

ــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: ســیما، می تــوان ب

ایجــاد توســعه همــه جانبــه از نویســندگی، بازیگرگزینــی و تولیــد و اجــرا و تامیــن  -

ــز ــای طن برنامه ه

ــوا، در تلویزیون هــای خصوصــی  - ــا حمایــت از تولیــد محت ایجــاد فضــای رقابتــی ب

و اینترنتــی 

فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف جامعه برای افزایش روحیه نقدپذیری -

تغییر سیاست های کلی سیما در نویسندگی و تولید برنامه های ترکیبی طنز -

اعتمــاد بــه تولیدکننــدگان جــوان و خــالق و دادن آزادی عمــل بیشــتر بــه دســت  -

انــدرکاران 

ــای  - ــردم در برنامه ه ــی م ــه و تعامل ــور خالقان ــی و حض ــای نمایش ــش آیتم ه افزای

طنــز

استفاده از متخصصان و مشاوران در مراحل تولید برنامه ها   -

نتایــج بــه دســت آمــده نشــان می دهنــد کــه »برنامه هــای ترکیبــی طنــز ســیما« یکــی از 

مهمتریــن و پرطرفدارتریــن حوزه هــای تولیــد تلویزیونــی اســت کــه نســبت بــه قالب هــای 

دارد.  مخاطبــان  نشــاط عمومــی  افزایــش  در  بیشــتری  تأثیــر  سرگرم ســازی،  پیشــین 

پاســخگویان نیــز بیشــتر بــر نقــاط قــوت و جنبه هــای مثبــت برنامه هــای ترکیبــی طنــز ســیما 

تاکیــد داشــتند و بــه نــدرت شــاهد آن بودیــم کــه ایــن گــروه، از نقــاط ضعــف یــا نقدهایــی 

ــن  ــه، مهم تری ــود هزین ــی کمب ــد. از طرف ــاد کنن ــت، انتق ــا وارد اس ــن برنامه ه ــه ای ــه ب ک

محدودیــت ســاخت و تولیــد ایــن برنامه هــا محســوب می شــود. هرچنــد ایجــاد خالقیــت 

از طریــق مشــارکت کاربران)مخاطبــان(، بــا اســتفاده از همگــرا شــدن برنامه هــای تلویزیونــی 

ــری  ــاهده پذی ــب مش ــن ضری ــاال رفت ــی و ب ــه هم افزای ــد ب ــز می توان ــازی نی ــای مج ــا فض ب
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ــداد  ــش تع ــر، افزای ــوی دیگ ــد. از س ــک کن ــی کم ــز ترکیب ــای طن ــی برنامه ه ــاء کیف و ارتق

ــرای بقــای ایــن برنامه هــا الزم اســت. در حــال حاضــر تنهــا  ــی( ب تبلیغات)پیام هــای بازرگان

ــرد.  ــت ک ــرد نمایشــی در ســیما حمای ــوان از رویک ــی می ت ــا پخــش پیام هــای بازرگان ب

ــز روایــی تأکیــد  ــار نمایشــی و طن ــر حــوزه تحلیــل آث ــل، متخصصــان بیشــتر ب در مقاب

در صورتــی موفــق  بــر مخاطــب  تأثیرپذیــری  لحــاظ  از  را  برنامه هــا  ایــن  و  کرده انــد 

ــار  ــور را در کن ــی کش ــی و بوم ــای فرهنگ ــر زمینه ه ــی ب ــای مبتن ــه خالقیت ه ــد، ک می دانن

برخــی تقلیدهــای شــکلی )از برنامه هــای مشــابه خارجــی( تعمیــم و گســترش دهــد. ایــن 

ــد کــه حضــور متخصصــان و کارشناســان حــوزه  ــر ایــن باورن دســته از مصاحبه شــوندگان ب

هــای روانشناســی، جامعــه شناســی، ارتباطــات و رســانه در مراحــل پیــش تولیــد و تولیــد، 

بــه ایجــاد نــگاه علمــی در پشــت برنامــه هــا و تخصصی تــر شــدن تولیــد، کمــک خواهــد 

کــرد. در نتیجــه آثــاری بــا مانــدگاری زیــاد و تأثیرگــذار بــر ســبک زندگــی مخاطــب خواهیــم 

داشــت.

ــه  ــه شــوندگان برنامه هــای خندوان ــه، بیشــتر مصاحب ــر این ک ــز اهمیــت دیگ ــه حائ نکت

و دورهمــی را نمونه هــای موفقــی می داننــد کــه بــا بهره گیــری از ایده هــای خالقانــه، 

ــی و  ــد نمایش ــای جدی ــاد بخش ه ــی، ایج ــئولیت اجتماع ــر مس ــی ب ــو و مبتن ــاختار ن س

ــویه  ــی، دوس ــان تعامل ــاد گفتم ــز و ایج ــوزه طن ــتعدادیابی در ح ــه اس ــک ب ــابقه، کم مس

ــری  ــه کارگی ــق ب ــزل، از طری ــتودیو و من ــل اس ــب داخ ــان مخاط ــارکت جویانه در می و مش

ابزارهــای برخــط و امــکان کنش گــری و برخــورداری از نفــع ارتباطــی بــا برنامه هــای ترکیبــی 

ــن  ــر ای ــته اند. ب ــدگان داش ــای بینن ــه و تماش ــزان توج ــم گیری در می ــش چش ــز، افزای طن

ــر و  ــه متأخ ــک نظری ــه ی ــه مثاب ــب« ب ــش مناس ــه نق ــه »نظری ــت ک ــوان گف ــاس، می ت اس

جدیــد، در پیونــد بــا نظریــه پیشــین »اســتفاده و رضامنــدی«، راه تکامــل و هم ســویی بــا 

ــتی  ــه درس ــی را ب ــز تلویزیون ــای طن ــوزه برنامه ه ــت گذاران ح ــان و سیاس ــی مخاطب نیازجوی

ــرده اســت.  پشــتیبانی ک

ــردن  ــدا ک ــش پی ــیما و گرای ــده س ــدود کنن ــت های مح ــر سیاس ــزوم تغیی ــر ل ــد ب تاکی

ــواردی  ــه م ــران، از جمل ــدرکاران و مدی ــت ان ــای دس ــش آزادی ه ــمت افزای ــه س ــازمان ب س

اســت کــه در بیشــتر مصاحبــه هــا بــر آن تأکیــد شــده اســت. تغییــر نگــرش برنامه ســازان 

اغلــب  اســت.  پیشــنهادی  راه حل هــای  دیگــر  از  فکــری  کلیشــه های  دورانداختــن  و 
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ــده روشــنی را  ــوا، آین ــرات در فــرم و محت مصاحبه شــوندگان در صــورت ایجــاد برخــی تغیی

ــده اند.  ــور ش ــا متص ــن برنامه ه ــرای ای ب

پیشنهادها

بــر اســاس یافته هــا و نتایــج ایــن مقالــه، می تــوان پیشــنهادها و راه کارهــای زیــر را بــه 

صــدا و ســیما ارائــه داد. 

ــه اهمیــت روزافــزون برنامه هــای . 1 ــا توجــه ب ــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش و ب ب

برنامه هــای  قالــب  در  آنهــا  مهم تریــن  از  یکــی  کــه  تلویزیونــی  ســرگرم کننده 

ــه اســت، ســازمان  ــور یافت ــه »نقــش مناســب« تبل ــر نظری ــی ب ــز، مبتن ــی طن ترکیب

ــه  ــرای اولویــت بخشــی ب ــز ب ــا واحــدی متمرک ــد آن اســت ت صــدا و ســیما نیازمن

ــه  ــا ب ــدن آنه ــانه ای ش ــه رس ــبت ب ــم نس ــاذ تصمی ــرگرم کننده و اتخ ــوژه های س س

ــون  ــرایط گوناگ ــد در ش ــز بای ــن مرک ــرد. ای ــر بگی ــه در نظ ــه و طنازان ــکل خالقان ش

وضعیــت و ســناریوهای مقتضــی را طراحــی کنــد و قــادر باشــد تحــوالت آینــده را 

ــد   ــا و ســوژه های رســانه ای« بررســی نمای ــاوری، رقب ــار حــوزه »مخاطــب، فن در چه

و بــا بهره گیــری از انعطــاف الزم، خــود را بــا شــرایط جدیــد وفــق دهــد. شایســته 

اســت ایــن مرکــز، پــس از اخــذ مجــوز از مرکــز طــرح و برنامــه ســیما، بــر مراحــل 

ــارت  ــیما( نظ ــش س ــور پخ ــن در کنداکت ــرار گرفت ــا ق ــد ت ــف )از پیش ـ       تولی مختل

داشــته باشــد.

معاونــت ســیما، بــا توجــه بــه تمایــل و اســتقبال مخاطبــان از برنامه هــای ترکیبــی . 2

طنــز ســیما نســبت بــه تعدیــل در سیاســت های معطــوف بــه برخــی ممیزی هــا و 

خــط قرمزهــای موجــود)از متــن تــا آنتــن( بازنگــری و رویکردهــای ســلیقه ای برخــی 

مدیــران و ناظــران محتــوا را بــه شــکل شــفاف ارائــه کنــد. در ایــن راســتا پیشــنهاد 

ــینمایی  ــدات س ــز در تولی ــوزه طن ــاوران ح ــان و مش ــه متخصص ــود از تجرب می ش

ــر  ــا ب ــود، ت ــتفاده ش ــز اس ــازی نی ــای مج ــی و فض ــکوها)پلتفرم های( اینترنت و س

اســاس نظریــه نقــش مناســب)که از نظریه هــای مــورد اشــاره در ایــن مقالــه بــود(، 

فنــاوری جدیــد نیــز بــه مــدد گرفتــه شــود.

و 3.  صــدا  ســازمان  در  سیاســتگذاری  و  تصمیم گیــری  مراکــز  اســت  شایســته   

ســیما)مراکز طــرح و برنامــه و تولیــد ســیما(، ضمــن تعامــل بــا ســایر بخش هــای 
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محتوایــی ســازمان، زمینــه و بســتر الزم را بــرای فرهنگ ســازی در بیــن اقشــار 

اصنــاف مختلــف جامعــه فراهــم ســازند و آن را بــه منظــور افزایــش روحیــه 

نقدپذیــری حمایــت و ترویــج کننــد. انجــام ایــن مهــم، می توانــد مانــع بزرگــی را در 

بسترســازی بــرای پرداختــن حرفــه ای بــه نقدهــای اجتماعــی در قالــب برنامه هــای 

ــردارد. ــز ســیما، از پیــش ب ــی طن ترکیب



97

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامه های ترکیبی طنز سیما

منابع

آذری، آرمیتــا؛ کافــی، لیــال ؛ مختــارزاده بهادرانــی، الدن )1382(. مــروری بــر مجموعه هــای طنــز تلویزیونــی جهــان. 
ــیما. ــای س اداره کل پژوهش ه

اســتراس، آنســلم و کوربيــن، جوليــت. )1387(. اصــول روش تحقيــق کيفــي: نظريــه مبنايــي، رويه هــا و شــيوه ها. 
ترجمــه بيــوک محمــدي. )چــاپ دوم(. تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي.

ــران:  ــیما. ته ــدا و س ــازمان ص ــون در س ــز تلویزی ــای طن ــد برنامه ه ــام تولی ــی نظ ــر )1386(. بررس ــماعیلی، امی اس
ــروش. س

پالرد، آرتور )1378(. طنز. مترجم سعید سعیدپور. تهران: نشر مرکز.
ــر  ــران در پ ــوری اســالمی ای ــده شــبکه ســه ســیمای جمه ــا )1389(. نقــش برنامه هــای ســرگرم کنن ــی، روی پوریان
کــردن اوقــات فراغــت نوجوانــان دختــر دبیرســتانی منطقــه 5 شــهرداری شــهر تهــران. دانشــگاه آزاد اســالمی. 

تهــران.
جوکاری، بدریه )1398(. »بررسي عوامل موثر بر ارتقاي كمي و كيفي برنامه هاي ترکیبی طنز در سيما: از دیدگاه 

مدیران و فعاالن رسانه ای«. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، تهران.

حلبی، علی اصغر )1377(. طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسالم. تهران: بهبهانی.
خمسه، علیرضا )1398(. کمدی یا طنز در تلویزیون. قم: دنیای کتاب.

راجرز، اورت ميچل )1387(. تاريخ تحليلي علم ارتباطات. ترجمه غالمرضا آذري. تهران: دانژه.
زاللــی بنــاب، صابــر )1387(. مطالعــه ســاختاری برنامه هــای گفتگــو محــور بــا تاکیــد بــر مطالعــه تطبیقــی 
ــکده  ــیما. دانش ــد س ــد تولی ــی ارش ــه کارشناس ــان نام ــه ای. پای ــب شیش ــو و ش ــگ الی ــری کین ــای ل برنامه ه

ــران. ــیما. ته ــدا و س ص
شیری، قهرمان. )1376(. »راز طنز آوری )1(«، ماهنامة ادبیات معاصر، سال دوم، ش 17 و 18: صص 47-40.

صفــری دســتجرده ئی ، محمــد رضــا )1395(. بررســی تطبیقــی برنامــه هــای طنــز خندوانــه و در حاشــیه در افزایــش 
میــزان شــادی شــهروندان تهرانــی. دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد تهــران مرکــز، تهــران.

عابدی جعفری، حسن و همکاران )1390(. »تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین 
الگوهای موجود در داده های کیفی«. اندیشه مدیریت راهبردی، 5 )2(: 151-198.

فلیک، اووه )1388(. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نشر نی )چاپ دوم(.
کردچگینی، فاطمه )1388(. شکل دگر خندیدن )کتاب طنز(. تهران: انتشارات سوره مهر.

لیندلــف، تامــس آر؛ تیلــور، برایــان ســی. )1388(. روش هــای تحقیــق کیفــی در علــوم ارتباطــات. ترجمــه عبــداهلل 
گیویــان. تهــران: انتشــارات همشــهری.

ــات و  ــت تحقیق ــران: معاون ــیما. ته ــازی س ــات برنامه س ــم و اصطالح ــر مفاهی ــدی ب ــرا )1384(. درآم ــر، زه مفاخ
ــیما. ــدا و س ــازمان ص ــزی س برنامه ری

ــزی  ــات و برنامه ری ــر مطالع ــران: دفت ــی. ته ــز اجالل ــه پروی ــی. ترجم ــات جمع ــه ارتباط ــس. نظری ــل، دنی مک کویی
رســانه ها.

نیکو، مینو و همکاران )1381(. شناخت مخاطب تلویزیون. تهران: انتشارات سروش.
ــی.  ــید امام ــه کاووس س ــی. ترجم ــانه های جمع ــق در رس ــوزف آر )1388(. تحقی ــک، ج ــر دی؛ دومینی ــر، راج ویم

تهــران: ســروش

Dimmick, John (2003). Media Competition and Coexistence: The theory of the Niche. NJ: Taylor & Fran-
cis, Inc.

Kline, S. & Stafford, L. (2000). The gratification niches of personal e-mail and the telephone: Competi-
tion, displacement and complementarity. Communication Research, 27 (2): 227–248.

Martinez, Esperanza Rama (2013). “Accomplishing closing in Talk-show interviews : A comparison with 



98

دوره 16
 پیاپی 41
 بهار 1401

عوامل موثر بر ارتقای کمی و کیفی برنامه های ترکیبی طنز سیما

news interviews”. Discourse Studies. 5(3): 283-302.
Ross, Karen & Nightingle, Virginia (2008). “Media & Audiences: New Perspectives”. UK: Open University 

Pres & McGrow Hill. 
Timberg, Bernard, M. (2010). Television Talk : A history of TV Talkshow.US: University of Texas press. 

(second edition)


