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 چکیده
نگرش و رفتار کودکان، تغییرها در با توجه به نقش و تأثیر داستان های روانی دوران بزرگسالی و نیزبه اهمیت دوران کودکی در آسیب: با توجه مقدمه

 ها است.در داستان REBTدر درک عناصر نظریه « ج»و « ب»هدف این پژوهش، بررسی توانمندی کودکانِ گروه سنی 

رو، پژوهش ازاین .ل گفتمان استهای تحلیشناسی گفتمان انجام شده است که یکی از شاخهاین پژوهش کاربردی با رویکرد روان: شناسیروش
از اعضای فعال مراکز شماره یک، چهار و پنج کانون پرورش و  ساله 12تا  7 کودک 12حاضر، در پارادایم تفسیری قرار دارد. جامعه این پژوهش، 

شاملو و فتاحی قادری، پریرخ، سپهریبر پایه پژوهش کتاب داستان داده شد که  3کنندگان به شرکت .فکری کودکان و نوجوانان شهر مشهد بودند

وگوهایی به زبان ، گفتساعته 5/1تا  1جلسه  3طی کنندگان، ها با شرکت. درباره این داستانرا دارند REBT مشخص شد که عناصر نظریه ( 1396)

کنندگان و صدای ی حرکاتِ شرکتبرای ضبط تماموگوی کالمی و غیرکالمی بود. گفت دقیقه 30ساعت و  4طبیعی صورت گرفت. نتیجه آن ضبط 

بررسی و  MaxQDA 10افزار وگوها با روش تحلیل گفتمان و با کمک نرمبرداری و تلفن همراه استفاده شد و سپس گفتها، از دوربین فیلمآن

 و پایایی الزم برخوردار است.این روش از روایی ، دارد یشناسو زبان یشناسدر نشانهشناسی گفتمان ریشه تحلیل شد. با توجه به اینکه روان

 یهاو برنامه هایتزمان در فعالها با خواندن مأنوس باشند و همها نشان داد، اگر آنداستان هکنندگان دربارشرکت یوگوهاگفت گفتمان یلتحل: هایافته

 هایجمله یه،فعل، مَثَل و تشب ید،، صفت، قاز اسم یریگبهره ی یعنیغن یبا واژگان و زبان توانندیمختلف مرتبط با کتاب و داستان شرکت کنند، م

 ها بازگو کنند.در داستان REBT یهدرک خود را از داستان و عناصر نظر ،صورت و بدن یهالحن و حرکت ی،استدالل
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و به کودکان کمک کرد تا  درمانی بهره گرفتوگو درباره کتاب و نیز کتابو گفت های بحثدر برنامه REBTتوان از نظریه : میگیرینتیجه

 بخش تجربه کنند.تغییر در نگرش و رفتار را با روشی لذت

های داستانی، تحلیل گفتمان، درمانی، تحول شناختی، کتاب، کتابREBTنظریه رفتاردرمانی عقالنی هیجانی، نظریه الیس، : هاکلیدواژه

 «.ج»و « ب»شناسی گفتمان، تحلیل داستان، گروه سنی روان

 مهمقد
شمار در خور توجهی از  گیری شخصیت آدمی موجب شده است کهتأثیر انکارناپذیر دوران کودکی در شکل

یکی  ...وضعیت روانی کودکان توجه نشان دهند. مندان به حوزه کودک چون معلمان و کتابداران بهشناسان و نیز عالقهروان

نظریه رفتاردرمانیِ عقالنی  ،دارد زیادی کاربرد های روانیآسیببرای پیشگیری یا کاهش  نظریه های روانشناسی که از 

ء الیس معتقد است که باورها، منشا های روانی تأکید دارد.ها و آسیبدر اختالل 2است که بر نقش باورهاالیس  1 هیجانی

برای برخورداری از  هدف این نظریه، افزایش شناخت افراد هیجان و رفتار فرد در پاسخ به یک رخداد فعال ساز است. 

کنند، ارتباط مستقیمی با . درک کودکان از رخدادها و معنایی که از آن رخداد دریافت میاستتری سالمروانی زندگیِ 
 یممفاه ها،ینشها، بنگرش داشته باشند، ییاستقراتوانند تفکر میساله  12تا  6کودکان  ینکهبا توجه به ادارد.  هاآن هایباور

 ها به آنان آموزش دادداستان به ویژه و یرهاچون تصو ییو ابزارها ینیع یهانمونهتوان با استفاده از یرا م ی سالم و باورها
(Bernard, Ellis, & Terjesen, 2006 .) تاکنون به اهمیت داستان و تأثیر آن در بهبود د که پژوهشها نشان می دهبررسی

 Akinola, 2014؛ 1394نادری، بشلیده و عموری، ؛ 1390ی، و ناصر یرخپرتوجه شده است )مانند نگرش کودکان 
Chairperson & Budd, 2018;.)  ،در صورتی که کودکان بتوانند درک درستی از محتوای داستان داشته باشند

 از کودکان درک یچگونگجستجوها نشان می دهد که تا کنون  ن،یا وجود با  اثربخشی داستان افزایش می یابد.

 . است نبوده توجه مورد چندان هاداستان از هاآن گفتمان لیتحل ژهیو به و هاداستان
درمانی قدمتی طوالنی دارد. های هیجانی و رفتاری کودکان یا کتابها و بیماریکاربرد داستان در کاهش اختالل

های روانی افزایش ر کاهش یا درمان اختالل( هدف اصلیِ کاربرد کتاب دCilliers, 1980 in Cronje, 1993به باور سیلیرز )
شرط درک و بصیرت فرد درباره مشکل خود است تا بتواند در نتیجه آن نگرش و رفتارش را تغییر دهد. بدیهی است، پیش

بیان کرده  (Carlson, 2001). به طوری که کارلسون استتوانمندی کودکان در درک کتاب یا داستان ، چنین تغییری
های . بر این پایه، یکی از شاخصمثبت بگذارد یریناخودآگاه افراد تأث یندبر فرا تواندیماست که  داستان یامپاست، درک 

ساخت و  یفیتمحتوا، ک یفیتکمانند چند معیارهایی مناسب بودن آن است. درک کودکان از داستان،  کمک به مهم در
می تواند مناسب بودن یک داستان  ، موقعیت و عالقه کودکمتناسب بودن کتاب با مشکل، نیازنگارش،  یفیتپرداخت، ک

پذیر برای های مناسب و درک(. در این زمینه، یعنی شناسایی کتاب1394نژاد، ؛ شعاری1394ایاغ، )قزل را تعیین کند

 
1. Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

2. Beliefs 
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کودک  زمینهیشبا پ یداستاننشان داد که اگر ( Chi, 2001) یپژوهش چهای بسیاری انجام شده است. کودکان، پژوهش
 .کندیتر مآسان ی اورا برا یذهن یممناسب، درک مفاه یابزارها یگرمناسب به او ارائه شود، همراه با د یهمسو باشد و در زمان

 10ساعته در هر هفته، راهبرد مشاوره را در تغییر اختالل هیجانی دختر یک دو جلسهجلسه،  12در این پژوهش، چی در 

و استرنگ  یوانسالدگذاری آزاد تحلیل کرد. آمده را با روش کُدستهای بهبررسی کرد و داده  REBTای بر پایه نظریه ساله
(Sullivan & Strang, 2002مع )را در نظر گرفتند.  آنانه و عالق زمینهیشسطح خواندن، پ یت،جنسیشتری چون ب یارهای

خواندن انفرادی یا گروهی داستان برای کودکان و : نخست، طرح کردند یشنهاددو پها پذیری بهتر داستانها برای درکآن
 متناسب بودن( Akinola, 2014نوال )یآک پژوهشدر . ها از کودکانهایی درباره داستان و پرسیدن آندوم، طرح پرسش

ین در این . همچن، عاملی مهم در درک بهتر کودکان از داستان بیان شده استسطح خواندن کودکان و نوجوانانبا کتاب 
 یبا موضوع کتاب آشنا باشند و فرصتیِ کتاب، کودکان باید وگوگفت یهاجلسه یاز برگزار یشپپژوهش تأکید شد، 

 یبیحب ندوشن،یسلمانهایی که در ایران انجام شده است، از میان پژوهشباشند.  تهداستان داش هابراز واکنش خود دربار یبرا
 هو عالق یازبه ن یدنخست با پذیر برای کودکان،ی مناسب و درککه در انتخاب کتاب دندیرس یجهنت ین( به ا1386) یو اکبر

 .دانندکودکان میو سواد  ییتر از سطح توانامهمرا آنها بر این عامل به حدی است که . تأکید آنکودکان توجه شود
( بیان 1394نژاد )( و شعاری1394ایاغ )زلگفته و آنچه قهای دیگر در ایران، ضمن تأکید بر تمامی معیارهای پیشپژوهش

کتاب منتخب، معرفی کرده است. از جمله  به عنوان 1«شورای کتاب کودک»هایی تأکید داشتند که کردند، بر مطالعه کتاب
 یرخو پر دهقانینام(، 1382دهقان و پریرخ، ، در امین1377، ستاری )(1357رازپوش )توان به پژوهش ها میاین پژوهش

اشاره کرد. د(  1397ج،  1397ب،  1397آ،  1397) یو قادر یگمساریرفاه یرخ،پر( و 1388، پریرخ و مجدی )(1382)

و های شورای کتاب کودک بر پایه هدفی خاص، با تکنیک تحلیل محتوا مطالعه ها، کتابدر هر یک از این پژوهش
های مناسب درمانی با استفاده از کتابهای بسیاری به تأثیر خواندن داستان و کتاببررسی شده است. افزون بر این، پژوهش

و  یریام ی،بانک یشین،پ؛ 1382 نکاح،اصغری وآبادی، نگار، حسنصنعتاند )مانند پذیر برای کودکان پرداختهو درک
 ,Betzalel & Shechtman, 2010; Paparoussi؛ 1394نادری، بشلیده و عموری، ؛ 1390ی، و ناصر یرخپر؛ 1388ی، اسعد

Andreou, & Gkouni, 2011; Cobham, 2012; Kim, Kang, & Cho, 2015; Tabar, 2016; Chairperson & Budd, 

2018, Yuan et al., 2018اند، ها بررسی کردههایی که درک کودکان را از خواندن داستان(. با وجود این، شمار پژوهش
 ,Van-Neste, Hayden, Lorch, & Milichنسته، هِیدن، لُورچ و میلیچ )چندان چشمگیر نیست. برای نمونه، در پژوهش ون

کودکی مقایسه شد که در گروه کنترل قرار  35های تلویزیونی با درک فعال از داستانکودک بیش 23( درک 2015

 

 یریگکودک و نوجوان است که با بهره یاتادب ۀدر حوز یرانتفاعیو غ یردولتیغ پژوهشی،یفرهنگ یکتاب کودک نهاد یشورا. 1

کمک به  یزکودکان و نوجوانان و ن یو اطالعات یمنابع ادب یفیِو ک یکم یاعتال یحوزه، برا یناز متخصصان سرشناس در ا

 .تا(.یکتاب کودک، ب ی)شورا کندیمناسب تالش م یو اطالعات یبه کتاب و انواع منابع ادب یرانیکودکان ا یشترهر چه ب یدسترس
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های شد تا کودکان درباره داستان صحبت کنند. پس از کدگذاری و تحلیل گفتهداشتند. هر پنج دقیقه، نمایش متوقف می
بودند. دِمپسی و اسکاراکیس دویل  عات مهم داستان را درک کردهها نشان داد که هردو گروه، اطالکودکان، یافته

(Dempsey & Skarakis-Doyle, 2017 نیز درک )سال را که هنوز فاقد توانایی خواندن بودند، از  5 تا 5/2کودک  58

سال قرار گرفتند و همه  5تا  4و  4تا  3، 3تا  5/2اهداف شخصیت یک داستان بررسی کردند. این کودکان در سه گروه 
خود یک داستان را خواندند. در این پژوهش از هر گروه متناسب با سن کودکان، خواسته شد تا به ده  والدین برای فرزندان

ها نتوانستند، میان رفتارها و هدف های کودکان نشان داد که فقط شمار کمی از آنپرسش داستان پاسخ دهند. پاسخ
آموز مقطع ششم دانش 369( توانایی درک Babayigit, 2019اط برقرار کنند. در پژوهش باباییگیت )داستان ارتب شخصیت

ها یده شد. پس از تحلیل دادهسنج 1«قهرمان شهر»گیری تصادفی انتخاب شده بودند، از متن شنیداری داستان روش نمونهکه به
دست آمد. همچنین نتایج به درصد 46/77آموزان از داستان سطح درک شنیداری دانش 112اس. اس. پی. اس.  افزاربا نرم

آموزان پسر است. در ایران، پژوهشی یافت نشد که بهتر از دانش درصد 8آموزان دختر نشان داد که درک شنیداری دانش
یفی ها بپردازد. در این زمینه، فقط پژوهش موسوی و سهای دیگر به بررسی درک کودکان از داستانهمچون پژوهش

ها در ساله از متون ادبی کهن پرداختند. آن 12تا  8ای، به درک مطلب کودکان ( یافت شد که با روش کتابخانه1392)
های چهارگانه خواندن و لزوم بازنویسی متون کهن برای پژوهش خود راهکارهای آموزش خواندن فعاالنه، مهارت

های الزم برای درک زمینهیا تحلیل درک کودکان، بر پیش جای سنجشها بهکودکان را بررسی کردند. درواقع، آن
 کودکان تأکید داشتند.

پژوهش ها پیشنهاد شده است. در مرور پیشینه نشان داد، معیارهای مختلفی برای درک بهتر کودکان از داستان

شود. با وجود تفاده میاس REBT یهوگو با کودکان بر پایه نظر( از داستان و گفتChi, 2001) یپژوهش چ ی مانندکنون
یه نظرعناصر از  اندرک کودک یزانمیجانی نیست؛ بلکه ه یهابهبود اختالل یادرمان ی، هدف برخالف پژوهش چاین، 

REBT است. با پژوهش  یآمار هجامعهای پژوهش کنونی با پژوهش چی، شود. از دیگر تفاوتبررسی میها در داستان
کودکان ی یافت نشد که درک پژوهشاند؛ اما ها توجه داشتهایی درک کودکان از داستانهایی به توانوجود اینکه پژوهش

های جای کتاببهدر این پژوهش های داخل کشور، بررسی کند. برخالف بیشتر پژوهش هادر داستانرا  REBTیه از نظر
های داستانیِ ناشران برجسته در حوزه نشر کودکان انتخاب شد که قادری و همکاران منتخب شورای کتاب کودک، کتاب

هایی که به توانایی درک کودکان توجه ها بررسی کرده بودند. پژوهشرا در آن REBTعناصر نظریه وجود پیشتر ( 1396)
های تلویزیونی و صوتی مانند داستان ،های داستانی را بررسی کردندجز کتابهایی بهتانداشتند، بیشتر درک کودکان از داس

 
1. Hero of the Town 

2. SPSS 11 
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ه این موضوع توجه باند؛ اما ها بر کودکان را در موضوعی خاص سنجیدهها اثرگذاری کتابو... . همچنین بیشتر پژوهش
ها شناسایی و تحلیل ها را در داستانموضوع ها با درک پژوهشگرانی که آناند که آیا درک کودکان از آن موضوعنداشته

شناسی روان کیفی و با رویکرد و روش شیوه، پژوهشی یافت نشد که در دیگر از سویاند، یکی است یا خیر. محتوا کرده

داستان های کودکان درباره داستان را بررسی و تحلیل کرده باشد. بر پایه آنچه درباره ارتباط میان کودکان و گفتمان گفته
توانند با داستان ارتباط برقرار کنند و داستان ی میدر صورت خوانند،یداستان م ییتنهابه کهیبه ویژه هنگامگفته شد، کودکان، 

 یهابا مرور پژوهشها کمک کند که درک مناسبی از آن داستان داشته باشند. تواند به بهبود نگرش و رفتار آنزمانی می
با تأکید بر نظریه  داستان یدرک کودکان نسبت به محتوا یها به چگونگاز پژوهش یکیچشده مشخص شد، هانجام

REBT یه نظر درکی از عناصرپژوهش چگونه  ینکننده در اکودکانِ شرکت یستمشخص ن رو،یننپرداختند. ازاREBT 
هایی که به اثرگذاری کتاب بر پایه میان پژوهش شکاف موجودتواند، رو میدارند. بر این پایه، پژوهش پیشها در داستان

کنند رود، این پژوهش به کسانی که با کودکان کار میاند را کاهش دهد. انتظار میموضوعی خاص در کودکان پرداخته
دکان بهتر و بهبود نگرش و رفتار کو در جهتها هایی ارائه دهد تا بتوانند از داستانمانند معلمان، مربیان و کتابداران توصیه

 (،REBTنظریه رفتاردرمانی عقالنی هیجانی )عناصر بنابراین هدف این پژوهش بررسی چگونگی درک  بیشتر استفاده کنند.
است. برای دستیابی به این هدف، این پژوهش باید به پرسشهای زیر پاسخ  «ج»و  «ب»سنی  هایی کودکان گروهدر داستانها

 دهد:
که ناشران  «ج»و  «ب»سنی   هایهای مناسب گروهساز و نیز پیامد را در داستانآیا کودکان توانایی تشخیص رخداد فعال .1

 دارند؟ اندمنتشر کرده 1393 تا 1384 هایبرجسته در سال
 ؟کنندیم انیب داستان هایباور شخصیت به نسبت را خود درک چگونه کودکان. 2
 

 پژوهش نظری چارجوب 
درک بهتر این نظریه و  یبرا(، REBTگذار نظریه رفتاردرمانی عقالنی هیجانی )پایه (Ellis, 1999آلبرت الیس )
 (.1)نمودار  را ارائه داد ABCمدل ، در واکنش فرد رهانشان دادن نقش مهم باو

 
 (Ellis, 2001برگرفته از )ساز . فرایند نقش باورهای فرد درباره رخداد فعال1نمودار 
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اختصار، شرح داده پیامدها است. در ادامه، هریک از این عناصر به C2باورها و  Bساز، رخداد فعال A1در این مدل، 
 شود.می

ها یا ها، گرفتاریهای خود را به موقعیتآشفتگیها و : بیشتر افراد به اشتباه علت ناراحتی(Aساز )رخداد فعال

هایی هستند که باورهای فرد را درباره ( موقعیتAدهند. این در حالی است که رخدادها )به طور کلی، رخدادها نسبت می
 (.Dryden & Branch, 2008)دارند می واکنش واانگیزند و او را به آن رخداد برمی

ها، در ذهن به شکل خواسته نیستند وگرا مطلق یعقالن یباورها .هستند 4یرعقالنیغ ای 3یباورها عقالن: (Bباورها )
 یهستند و هدف یو منطق تیسازگار با واقع ،یرافراطیو غ ریپذباورها انعطاف این نی. بنابرادنشویآرزوها ابراز م و هاتیاولو

 ها،ستیبایآن م انیب یهانشانهند. ریناپذانعطافو گرا مطلق یرعقالنیغ یباورها در سوی دیگر،کارآمد و سازنده دارند. 

اهداف و  یریگیکه فرد را از پ شودیختم م ناسودمند یِمنف یهابه احساس ییباورها نیها است. چنو مجبور بودن دهایبا
هستند  یرمنطقیو غ تیناسازگار با واقع ،یو افراط ریناپذانعطاف ،یرعقالنیغ یباورها نی. بنابراکندیها دور مبه آن یابیدست

؛ 1391 دن،یدرا) شوندیناکارآمد و ناسودمند را موجب م یرفتارها ییباورها نیندارند. چن یاو هدف کارآمد و سازنده
Ellis & Dryden, 2007.) 

توان و از طریق آن می رخدادها دارد هاست که دربار ییفرد به باورها هایو واکنش هاپاسخ یامدهاپ: (Cپیامدها )

گیرند: پیامدهای هیجانی می یجا یو رفتار یجانیه یکل هدر دو دستساز پی برد. پیامدها به نوع باور فرد درباره رخداد فعال
سودمند های منفی خود دو دسته هستند: (. با وجود این، هیجانDryden & Branch, 2008مثبت یا پیامدهای هیجانی منفی )

 5مانند نگرانی، سودمندهای منفیِ . هیجانشودهای سالم و ناسالم نیز گفته می، که به آنها هیجان( ,2010Dryden) و ناسودمند
هستند. پیامدهای رفتاری در برابر  10گناه 9افسردگی و 8مانند اضطراب، ناسودمندهای منفیِ و هیجان 7و ندامت 6ناراحتی

دهنده عقالنی بودن ساز نشانفعال رخداده در برابر سودمند و سازند است. رفتار ناسودمندیا  سودمندساز نیز رخدادهای فعال

 خداد است.ر ه همان او درباریرعقالنیِ باور غ هدهندرفتار ناسودمند نشانساز و باور فرد درباره رخداد فعال
 
 

 
1. Activating Event 
2. Consequence 
3. Rational Beliefs 

4. Irrational Beliefs 
5. Concern 

6. Sadness 

7. Remorse 
8. Anxiety 

9. Depression 

10. Guilt 
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 ABC(Dryden, 2010) ساز بر پایه نوع باور فرد در مدلشده در برابر رخداد فعالهای انجام. واکنش1 جدول

 (A) سازرخداد فعال
 (C) پیامدها (B) باورها

 رفتار سالم هیجان منفی سالم باور عقالنی

کالسی، سالم نکردن هم

چنین رفتاری ممکن است به 

این معنا باشد که 

ام مرا دوست کالسیهم
 ندارد

مرا دوست بدارد؛ کالسی دوست دارم هم

 اما او مجبور به این کار نیست
 نگرانی

کالسی درباره اینکه چه پرسش از هم

 پیش آمده استمشکلی 

 باور غیرعقالنی
هیجان منفی 

 ناسالم
 رفتار ناسالم

کالسی مرا دوست بدارد، دارم هم دوست

 بنابراین او باید مرا دوست بدارد
 کالسیدوری کردن از هم اضطراب

 روش پژوهش
 درک یتوانمندی برا گفتمان یشناسروانبا توجه به اینکه از  .این پژوهش از نظر هدف کاربردی است

گیرد ها استفاده شد، این پژوهش در پارادایم تفسیری قرار میدر داستان REBT یهعناصر نظر ییدر شناسا کنندگانشرکت
معناکاوانه دارد  یندیگفتمان، فرا یلتحل یهااز شاخه یکیگفتمان به عنوان  یشناسروان .(1390کرسول و پالنوکالرک، )

 12را  ی این پژوهشآمار ه(. جامعJørgensen & Phillips, 2004) ( استمییرکالو غ یزبان )کالم یرتفس یو در پ
 ،سه مرکزِ شماره یک صورت هدفمند ازدادند که به یلتشک «ج»تا « ب»های سنی سال یعنی گروه 12تا  7ه کنندشرکت

نتخاب شدند. از هر ن و تیم پژوهش امسئوالپرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر مشهد، زیر نظر  چهار و پنجِ کانون
بودند و به شرکت در و فعال کانون خوان کتاب یکه از اعضا پسر انتخاب شدند 2دختر و  2کننده، شرکت 4مرکز، 

شد و در جلسه بعد، در هر جلسه، به هر گروه یک داستان داده می. تمایل داشتند داستان هوگو دربارگفت یهانشست
کنندگان با هدف شرکت یهاصحبت داشتنگهن یکنزد یبراکردند. وگو میفتکودکان درباره آن داستان صحبت و گ

 گفتمان شناسین(، در رواEdwards & Stokoe, 2004ادواردز و استوکو ) یدگاهاز دشد. طرح  ییهاپژوهش پرسش
وگو با گفت. یی مطرح شودهامدنظر پژوهش پرسش وگوها بر پایه موضوعگفت یاجرا یمباهدف تنظضروری است که 

کنندگان و ضبط حرکات شرکت یشد. براانجام  ساعته 5/1 یال 1ه جلس 3طبیعی، در  به زبانکنندگان هر مرکز، شرکت

 یکنزد، آمدهدستبه یوگومدت زمان گفتکل  .شدو تلفن همراه استفاده  بردارییلمف ینوگوها از دوربگفت ینا یصدا
شد، از آنها درخواست پس از اینکه داستان همراه با شرکت کنندگان خوانده می در هر جلسه بود. دقیقه 30و  ساعت 4به 

شد که شرح مختصری از داستان بدهند تا مشخص شود که به خوبی آن را درک کردند. سپس در راستای هدف می
شد به همه ش میشد. برای اینکه نظر همه شرکت کنندگان در زمینه هر پرسش ثبت شود، تالداستان، پرسشهایی مطرح می

آمده، دستمتن به شد. کدگذاری REBTنظریه  و بر پایه عناصر سازیپیاده ها ضبط و فرصت صحبت داده شود. صحبت
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بررسی و تحلیل شد.  REBT یهبر پایه نظر MaxQDA10افزار و با استفاده از نرم یفیک یمحتوا یلبا استفاده از روش تحل
 شد. انجامافزار نرم یناستفاده از هم اب ی نیززبان یهانشانه یکدها یلتحل

 یتمامو  ندارد یآن کاربردی گفتمان، به شکل سنت یلدر تحلیایی و پا یی( رواPotter, 1996پاتر ) یدگاهاز د

بیان کرده ( Jaipal-Jamani, 2014) یجمانپالیراستا، جِ ینندارند. در ا یازین یین روایی و پایاییبه تع یمطالعات گفتمان
 یزبان در گردآور یِها و قواعد دستورپژوهش به کار رفته است، نشانه ینکه در ا یشناسو زبان یشناسدر نشانهاست که 

در  ،ها است. بر این پایهآن یلالزم به اطالعات و تحل یناناعتبار و اطم کنندهینها تضمآن یرتفس یل وتحل ی،اطالعات، بررس
به  یناناعتبار و اطم هدهندزبان استفاده شده است، نشان یها و قواعد دستورنشانه یرو تفس یلتحلاز که  یزپژوهش حاضر ن

 آن است. یلو تحل یکاررفته در گردآوراطالعات و روش به

 هایافته
های تر جامعه پژوهش حاضر، برخی یافتهمنظور درک بهتر و شناخت دقیقهای پژوهش بهپیش از پاسخ به پرسش

، کنندگان در پژوهش را در برداردکه مشخصات شرکت 2ارائه شده است. در جدول  3و  2های در قالب جدولتوصیفی 
 از آنان خواهد بود. یکمعرف هر « ر»تا « آ» یفارس یکنندگان، حروف الفبانام شرکت یجاحفظ اخالق پژوهش، به یبرا

کنندگان در این پژوهش به تفکیک نام، سن، مقطع تحصیلی، مدت عضویت در کانون و شمار مشخصات شرکت. 2جدول 

 (n=12)شده و نیز مراکز کانون شهر مشهد های خواندهکتاب

 سن جنسیت نام مراکز
مقطع 

 تحصیلی

مدت عضویت در کانون 
 (ماه)

شده در های خواندهشمار کتاب
 سالیک

مرکز شماره 

 یک

 79 24 3 9 پسر آ

 200 60 6 12 پسر ب

 99 12 5 11 دختر پ

 132 36 4 10 دختر ت

مرکز شماره 

 چهار

 100 12 2 8 پسر ث

 85 3 2 8 پسر ج

 105 12 4 10 دختر چ

 126 24 2 8 دختر ح

 مرکز شماره پنج

 137 48 5 11 دختر خ

 150 12 5 11 پسر د

 100 48 6 12 دختر ذ

 200 36 5 11 پسر ر

کنندگان در پژوهش حاضر با بازه سنی مدنظر دهد، بازه سنی شرکتنشان می 2گونه که اطالعات جدول همان
، «ث» شرکت کننده کنندگان وترین شرکتبزرگ« ذ»و « ب»شرکت کننده همسو است. « ج»و « ب»های سنی یعنی گروه
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تحصیلی و با توجه به اطالعات جدول  کنندگان بودند. با توجه به رابطه مستقیم سن و مقطعشرکت ترینسناز کم« ح»و « ج»
« ذ»و « خ»کنندگان کنندگان از نظر مقطع تحصیلی مانند سن آنان است. شرکتتوان دریافت که پراکندگی شرکت، می2

 شوند.ترین اعضای کانون محسوب میسابقهکم از« ج»کننده ترین و شرکتاز باسابقه

با  های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر پایه کتاب است  )تماس تلفنیبا توجه به اینکه بیشتر فعالیت
کنندگان این پژوهش در آن شرکت که شرکت مبتنی بر کتاب های(، الزم بود تا به برنامه3/7/1395، 5مسئول و مربی مرکز 

 آمده است. 3اشتند نیز توجه شود. این اطالعات در جدول د
 (n=12داشتند ) هایی که در مراکز یک، چهار و پنج کانون شرکتکنندگان از نظر برنامه. پیشینه شرکت3 جدول

 درصد فروانی فراوانی کنندگانشرکت هابرنامه

 67/91 11 آ، ب، پ، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر گوییقصه

 34/83 10 ، ث، ج، ح، خ، د، ذ، رت آ، ب، روخوانی

 67/66 8 آ، ب، پ، ج، خ، د، ذ، ر یکالس ادب

 67/66 8 ب، ت، ث، ج، چ، ح، ذ، ر خالق یشنما

 67/66 8 ب، پ، ت، چ، خ، د، ذ، ر بحث کتاب

 25 3 د، ذ، ر بحث آزاد

تن( و  11) ییگوقصهکنندگان پژوهش حاضر، در کالس یشتر شرکتب دهد،نشان می 3اطالعات جدول 
تن از آنان در کالس ادبی و نمایش خالق و بحث کتاب شرکت داشتند. به  8تن( شرکت کردند. همچنین  10روخوانی )

نمایش خالق، کالس ادبی یا  ها، کالسکننده پژوهش حاضر، حداقل یکی از آنشرکت 12توان گفت، از طوری که می
 کنندگانی که در پژوهش حاضر شرکتتوان دریافت، تمامی شرکت، میتیببه این تر است. بحث کتاب را گذرانده
های گوناگون داشتند، در کنار آشنایی با کتاب و داستان، فرصت داشتند هایی که در برنامهداشتند، به واسطه تمرین

دست آورند. ان را بهقدرت تفکر و تحلیل داست وگو، فن بیان،و گفت نفسِ مشارکت در بحثهایی چون اعتمادبهمهارت
 های پژوهش پاسخ داده شده است.در ادامه، به پرسش

و  «ب»های سنی های مناسب گروهساز و نیز پیامد را در داستانآیا کودکان توانایی تشخیص رخداد فعال  .1
 دارند؟ اندمنتشر کرده 1393 تا 1384 هایکه ناشران برجسته در سال «ج»

های داستان را دارند، الزم بود تا ابتدا کنندگان توانایی تشخیص باورِ شخصیتشرکتبرای آنکه بتوان دریافت، 
 با پرسشی مشابه وگوگفت ها،ها بررسی شود. در همه جلسهساز و پیامد داستانچگونگی درک آنان از عناصر رخداد فعال

یطی که در شراافزون بر این، آغاز شد. « شود؟این داستان با چه مشکل یا رویدادی شروع می» این پرسش که
شدند، برای تسهیل های دیگری متمرکز میکنندگان از بحث در راستای هدف پژوهش منحرف شده و بر موضوعشرکت

 «شخصیت داستان در برابر این رویداد یا برای حل این مشکل چه کرد؟»های دیگری چون وگو الزم بود تا پرسشگفت
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های ها(، جمله، صفت، قید، فعل و زمان آنهای زبانی واژگان )اسمگفتمان، منظور از نشانهشناسی در روان. مطرح شود
های های استداللی در گفتهجمله و نشانه زبانیدر این پژوهش های صورت و بدن است. و حرکت استداللی، لحن

کننده استداللی است که شرکت یاو « ساگر، پ» واژه های شامل ساز و پیامدها،فعال کنندگان برای توصیف رخدادشرکت

 بوجود آمدهدهد. در این روش، الزم است موقعیتی که گفتمان در آن می ارائهبا قرار دادن خود در جای شخصیت داستان 
 پژوهشدر این  کنندگانکنندگان شرح داده شود. برای آنکه زمینه مناسبی فراهم شود تا شرکتهای شرکتو ویژگی

ها بازگو کنند، محیط آشنای کانون در نظر گرفته شد. پیش از برگزاری جلسات، های خود را درباره داستاناهبتوانند دیدگ
شناختند؛ اما ها برای دختران و پسران، یکدیگر را نمیدلیل تفاوت زمان برگزاری برنامه کنندگان دختر و پسر بهشرکت

پیش از برگزاری  آنانیک از د آشنایی داشتند. همچنین هیچخو جنسهمکننده دختران و پسران هر مرکز، با شرکت
کنندگان با گفتمان شرکت گفتمان ،برای گردآوری اطالعاتوگو، با اعضای تیم پژوهش آشنا نبودند. های گفتجلسه

شود. می تحلیلکدگذاری و  REBTها از نظریه کنندگان بر پایه درک آنهای شرکتها مقایسه شده و گفتهآمده در داستان
های گفته 9تا  4های شود. در جدولدرنهایت، اطالعات، طرز فکر یا نگرش اجتماعی افراد بازنمون داده شده و تفسیر می

شود. به دلیل محدودیت شمار یافته به هر یک به تفکیک هر داستان آورده میکننده با ارجاع به کد اختصاصهر شرکت
یی شناسا REBT یهنظر( بر پایه 1396هایی که قادری و همکاران )داستان از داستانسه ها، فقط بازنمون نتایج تحلیل صفحه
 خالصه تمامی سه داستان در پیوست آورده شده است.. شودمی آورده بودند، کرده

به  1«میمون ناقال»داستان ( در C( و پیامدها )Aساز )کنندگان درباره رخداد فعالهای شرکتبرخی از گفته .4 جدول

 (n=12) های زبانیتفکیک نشانه

 (C) پیامد (A) سازرخداد فعال های زبانینشانه داستان

میمون 

 ناقال

)اسم،  واژگان

صفت، قید، فعل 

 ...(و

محض اینکه به[ که خیلی گرسنه بود] میمون ناقال. آ
یه دفعه بوی چیزی بخوره، [ هسته خرمالو را] خواستمی

 .خرچنگ داشتکه [ کوفته برنجی] اومد

گه که من با اینکه بینه، میمیمون هسته خرمالو را می. ح

خانم داره میاد بینه یک خرچنگاز پشت میبعد. شمسیرنمی

 .بایک کوفته برنجی

. میمون خیلی گرسنه بود و فقط یک هسته خرمالو داشت. ذ

با خودش فکر کرد که کوفته برنجی رو دید وقتی کوفته
 .در بیاره[ رچنگخ] برنجی را از چنگش

 .دروغ گفتمیمون . ب
 رو گولخرچنگ خانومه [ میمون.]ث

 .زنهمی

 !بدرفتاری کردمیمون که . د

 .کار میمون اشتباه بود. آ

های درخت وقتی میوه]رفتار میمون . خ

خیلی [ دادکند و به خرچنگ نمیرا می

؛ چون او گرسنه نبودش؛ ولی زشت بود
 .ندهالکی همه رو خورده تا به کسی 

 

 افق،: تهران(. سبا بابایی، مترجم و سعید بهروزی، بازنویس. )10-6 های ماندنیقصهدر . میمون ناقال(. 1387) هیراتا، شاگا. 1

 .های فندقکتاب
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 (C) پیامد (A) سازرخداد فعال های زبانینشانه داستان

تمام زحمت با اینکارش [ میمون. ]ر

 .خرچنگ رو هدر داد

لحن و 

های حرکت

 و بدنصورت 

کننده ضمن اشاره به کوفته برنجی، دستان این شرکت. ح

برنجی را در دست دارد، به خود را به شکلی که گویی کوفته

 )بزرگ کردن چهره خود با حاالتآورد و حرکت در می

برنجیِ به کوفتهبر لب( ها و لبخندی چشمان، باال بردن ابرو

 .کندخیالی، در دستان خود اشاره می

که ابروهای خود را باال برده درحالی. خ

اش تعجب او را چهرهو حرکات  است

دهد، با لحنی قاطع و عصبانی نشان می

 .کندزشت بودن رفتار میمون را بیان می

و  کنندگان از واژگان مختلف )اسم، صفت، قید و فعل(، لحندهد، شرکتنشان می 4جدول اطالعات 
ها نشان دهند. افزون ساز و پیامد داستانهای صورت و بدن متفاوتی استفاده کردند تا درک خود را از رخداد فعالحرکت

یان کردند. بر پایه نتایج تحلیل این داستان بر مبنای ها با ارائه توصیفی از آن رخداد یا پیامد، منظور خود را ببر این، برخی از آن

برنجی تعیین (، گرسنگی میمون و دیدن کوفتهAساز )(، رخداد فعال1396در پژوهش قادری و همکاران ) REBTنظریه 
رساندن به او مشخص شد. برنجی و آسیبخرچنگ برای تصاحب کوفته گول زدن( این داستان، C) یامدپشد. همچنین 

خواست ]هسته خرمالو را[ به محض اینکه می»جای واژه گرسنگی با عبارت به« آ»کننده ، شرکت4جدول اطالعات طبق 
ساز این داستان واقعی است، اما کند. با اینکه رخداد فعالساز این داستان اشاره میبه گرسنگی میمون یا رخداد فعال« بخوره

گام خواندن داستان، موضوعی عینی را بر پایه وضعیتِ شناختی خود از واژگان دهد، او به هنکننده نشان میگفته این شرکت

، این رخداد را با «ذ»و « ح»کنندگان گفته، برخی چون شرکتکننده پیشو آن موضوع بیان کرده است. برخالف شرکت
ا برای مفهوم گرسنگی صفت گرسنه ر« ذ»کننده که شرکتتوصیف کردند. در حالی« برنجیدیدنِ کوفته»تأکید بر عمل 

دهد. افزون نشان می« شمبا اینکه سیر نمی من»منظور خود از این مفهوم را با عبارتِ « ح»کننده برد، شرکتمیمون به کار می
بیانگر این است که او دیدن « برنجیبا یک کوفته»... کننده هنگام بیانِ های این شرکتهای دست و نیز حالتبر این، حرکت

های صورت و بدن این داند. گفته و حرکتانگیز و برانگیزاننده میبرنجی را برای میمونِ گرسنه بسیار هوسکوفته
 ساز بودن این رخداد را برای میمون، به طور کامل درک کرده است.دهد او فعالکننده نشان میشرکت

 ها و رفتارهایی( تمامی هیجانCها )یامدشناسانِ رفتاردرمانیِ عقالنی هیجانی، پپیشتر گفته شد، از دیدگاه روان
های میمون پس از آنکه ها و رفتاررو، هیجاندهد. ازاینساز نشان میشدن با عنصر رخداد فعالهستند که فرد به هنگام مواجه

نصر پیامدها کنندگان در درک عگیرد. در تعیین توانایی شرکتپیامدها قرار میاین ساز مواجه شد، در دسته با رخداد فعال
(Cمشخص شد که آن )ث»و « ب»کنندگانِ های زبانیِ متفاوتی درک خود از این عنصر را نشان دادند. شرکتها با نشانه »

شرح دادند؛ اما « زنهمیمون[ خرچنگ خانومه رو گول می»]و « میمون دروغ گفت»هایِ عمل و رفتار میمون را با جمله
پیامد می تواند ، REBTنشان داد. بر پایه نظریه « میمون که بدرفتاری کرد»تار را با جمله مفهوم کلیِ آن رف« د»کننده شرکت
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ها رفتار میمون را کنندگان از طریق آنهایی که شرکت. با توجه به معنای منفیِ فعل(Dryden, 2010) ناسودمند باشد
های برخی چون دانند. افزون بر این، در گفتهها رفتار میمون را ناسودمند میتوان دریافت که آنتوصیف کردند، می

ها را درباره رفتار میمون و پیامد داستان فهمید. برای نمونه، ی و برداشت آنتوان دیدگاه شخصمی« خ»و « آ»کنندگان شرکت

نشان « رفتار میمون خیلی زشت بود»در عبارتِ « زشت»و صفت « خیلی»ناسودمندیِ رفتار میمون را با قید « خ»کننده شرکت
ای است که حالت و چگونگی ( صفت، واژه41، 1358 ،عمیددهد. در بخش دستور زبان فارسی از فرهنگ عمید )می

ای معرفی شده است که مفهوم فعل، واژه( 45، 1358ند. افزون بر این، معنای قید از دیدگاه او )ککسی یا چیزی را بیان می
با کاربرد قید « خ»کننده سازد. به این ترتیب، شرکتای دیگر را به زمان، مکان، چگونگی یا حالتی مقید میصفت یا واژه

های دیگر زیر کنندهدهد که او رفتار میمون را با قاطعیت بیشتری نسبت به شرکتنشان می« زشت»در کنار صفت « خیلی»
روی با رفتار شخصیت داستان هیچکننده بیانگر این است که او بهلحن و رفتار این شرکت ؤال برده است. افزون بر این،س

میمون[ »]در جمله « هدر داد»و فعلِ « تمام»نیز با استفاده از صفتِ « ر»کننده کند. شرکترد می راآنموافق نیست و درستی 
دهد که رفتار شخصیت داستان را درک کرده است. افزون بر نشان می« در دادبا این کارش تمام زحمت خرچنگ رو ه

 ها توانستند به ناسودمندیِ رفتار شخصیت داستان نیز پی ببرند.کند، آنکنندگان مشخص میهای شرکتاین، گفته
درختی که حرف » داستان( در C( و پیامد )Aساز )کنندگان درباره رخداد فعالهای شرکت. برخی از گفته5 جدول

 (n=12) های زبانیبه تفکیک نشانه 1«زدمی

 (C) پیامد (A) سازرخداد فعال های زبانینشانه داستان

درختی 

که 

حرف 

 زدمی

واژگان )اسم، 

صفت، قید، 

 فعل و...(

سوار که در راه [ بهمن و قباد] هااز جایی که اون. آ
 .نها رو دیدسکه ، اسب بودن

 .بینندکیسه پُر از سکه مییک  و قبادبهمن . چ

 .کنندرا چال میها آن وبینند ها را میسکه. د

 .دروغ گفتبه باباش هم . پ
 .آبروی دوستش و برد. ت

 .آبروش جلوی همه محله از بین رفت.ب

 .براش عزیز بود از بین رفتتو دنیا مهمترین چیزهایی که . ح

های جمله

 استداللی

 .شیمبعداً ضایع میوقتی دروغ بگیم خودمون . آ 

لحن و 

های حرکت

صورت و 

 بدن

« پُر»صفت  یکننده به هنگام اداشرکت ین. اچ

 ینا «بینندیر از سکه مپُ یسهک یک» هدر جمل

 .کندیم یانب یدیتأک یصفت را با لحن

حتی به قاضی ]قباد[  اون»کننده هنگام گفتن این شرکت. خ

کشد قاضی را برای تأکید بر آن می واژه« هم دروغ گفت

و با حرکات چشم و باال بردن یک دست تعجب و ترس 

 .دهدخود را از رفتار قباد نشان می

کنندگان نیز مانند (. بیشتر شرکتAساز است )رخداد فعال  «سکه ها دیدن»، 5جدول با توجه به اطالعات 
« دیدن»های گذشته و حال از مصدر کارگیریِ فعلساز را با بهفعال برداشت خود از رخداد« د»و « چ»، «آ»کنندگان شرکت

 

 بنفشه. یهاکتاب قدیانی،: تهران(. رگریتصو فرهاد جمشیدی،. )زددرختی که حرف می(. 1389(. )گرروایت) شیخی، مژگان. 1
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برای کیسه طال و نیز تأکید بر این واژه هنگام ادای آن، « پُر»کارگیریِ صفتِ با به« چ»کننده نشان دادند. با وجود این، شرکت
طال در برانگیختنِ حرص و طمعِ قباد نیز  هایانگیز بودن سکهکند، به وسوسهساز را توصیف میافزون بر اینکه رخداد فعال

 اشاره دارد.

ساز هستند، تمامی رفتارهای قباد هنگام مواجهه با رخدادهای فعالها و رفتارهای فرد با توجه به اینکه پیامدها، هیجان
دهد، بیشتر می نشان 5جدول های هیجانی و رفتاری این شخصیت در نظر گرفته شد. اطالعات و آنچه بر سر او آمد، پیامد

، صفت عالیِ «همه»داد، اشاره کردند. قیدِ  هایی که در داستان برای قباد روی، به پیامد«ت»و « پ»کنندگان چون شرکت
ها برداشت خود از پیامد دهد، آننشان می« ح»و « ب»کنندگانِ در گفته شرکت« از بین رفت»و فعل گذشته « مهمترین»

در این داستان  REBTها عنصر پیامدها را که بر پایه نظریه های زبانی نشان داد، آننین نشانهداستان را بیان کردند. همچ
از بین »همراه معنای منفیِ فعلِ کننده، بههای این دو شرکتشناسایی شده است، درک کردند. افزون بر این، اجزای گفته

که با « خ»کننده ن و حرکات صورت و بدن شرکتها از ناسودمند بودن رفتار قباد است. لححاکی از درک آن« رفت
کند نیز بیانگر درک او از ناسودمندی رفتار قباد است. استدالل گویی قباد نزد قاضی صحبت میتعجب از دروغ

خوبی پی برده، زیرا او توانسته است میان باور قباد به دهد، او به ناسودمندی رفتار قباد بهنیز نشان می« آ»کننده شرکت
دهد که او بر کننده نشان میای منطقی برقرار کند. گفته این شرکتشدن، رابطهگویی و عاقبت این کار یعنی ضایع روغد

طور که پیشتر گفته شد، کند. همانهای آن به داستان نگاه میکنندگان، فراتر از داستان و شخصیتخالف دیگر شرکت
. گفته (Carlson, 2001)ی، شناخت و بینش فرد در زندگی است زمینه افزایش آگاهدرک کودکان از داستان پیش

و به عبارتی  ناسودمندرفتار  ساز و پیامدتنها توانسته درک درستی از رخداد فعالدهد، او نهگفته نشان میکننده پیششرکت

دست آورده است، توانسته در این داستان داشته باشد، بلکه با شناختی که از خواندن داستان به REBTنظریه در   Cو  Aعنصر 
 های این داستان را با زندگیِ واقعی پیوند زند.اتفاق

مردی که زیاد »داستان ( در C( و پیامدها )Aساز )کنندگان درباره رخداد فعالهای شرکت. برخی از گفته6 جدول

 (n=12) های زبانیتفکیک نشانه به 1«دانستنمی

 (C) هاپیامد (A) سازرخداد فعال های زبانینشانه داستان

مردی که زیاد 

 دانستنمی

واژگان )اسم، 

صفت، قید، فعل 

 و...(

که   ]را[اسب وُرده نقره داشت بعد این مَ. ث
ام رو به من بده تا نقره گفت اسبت رودید 

 .بهت بدم

به جای بدی صبرآخرش های کم آدم. ث
 .رسندمی

 

 فکری پرورش زارع(. تهران: کانون ناهیدمترجم  و . )جرالدرز، تصویرگردانستنمی زیاد که مردی(. 1389) یم. برادران گر1

 نوجوانان. و کودکان
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 (C) هاپیامد (A) سازرخداد فعال های زبانینشانه داستان

های جمله

 استداللی

خیلی دوست داشت اسب داشته چون . ج
 .خوامرا[ میرو ]اسب گفت که من این باشه 

به جای بدی  صبر آخرشکمهای آدم. ث
 .رسندمی

عوض کرد [ آورد رادستآنچه به] قدرآن. خ

 .رسید[ چیزهیچ] به هیچیتا 

جاییکه سال هفت[ ی]نداشتن برا زدستمذ. د

 ین]در ا انگار [که ند این است]مان بودم،

 .کاری نکردمهیچسال[ هفت

لحن و 

های حرکت

 صورت و بدن

که اسب وُ»کننده عبارت ث. این شرکت

های گفته خود را نسبت به دیگر بخش« دید
 کند.کشد و بر آن تأکید میمی

که ابروهای خود کننده درحالیاین شرکت. آ

است، با لحنی همراه با تعجب را باال برده 
 !رد از آخر پشیمون نشدمَ : گفت

(، خستگی شخصیت داستان و دیدن مردی سوار بر اسب، 1396بر پایه اطالعات پژوهش قادری و همکاران )
چیز پیامد رفتاری دادن همهگول خوردن او از همه و از دست  از طرف دیگر،( در این داستان است. Aساز )رخداد فعال

کننده ، شرکت6جدول (. طبق اطالعات Cکند )ناسودمند و شادی او هیجان منفیِ ناسالمی است که مرد در پایان تجربه می
ساز داستان را بیان کرده است. او همچنین هنگام بیان این عبارت، با لحن تأکیدی رخداد فعال« که دید اسب وُ »با عبارت « ث»

ای نیز در جمله« ج»کننده کند. شرکتساز تأکید مییدن اسب به عنوان رخداد فعالگونه بر دکشد و اینها را میواژه

ساز این داستان را رخداد فعال« خواستن»برای دوست داشتن اسب و مصدر فعل مضارعِ « خیلی»استداللی، با کاربرد قید 
 توصیف کرده است.
ا دیدگاه خود را درباره پیامد داستان به هدهد که آننشان می 6جدول کنندگان در های شرکتنمونه گفته

داستان را  های شخصیت، تکرار اشتباه«قدرآن» یبیترکبا استفاده از قید « خ»کننده های مختلفی بیان کردند. شرکتصورت

در  خود را« ذ»کننده ناسودمندی پیامد رفتاری او را برجسته نمود. شرکت« چیز[هیچی ]هیچ»بیان کرد و با کاربرد صفت 
چیز با ذهنیت شخصیت داستان مقایسه دادن همه هنگام از دستگذارد و ذهنیت خود را به جای شخصیت داستان می

مرد از آخر »نیز با لحنی حاکی از تعجب برای رفتار و به ویژه هیجان شخصیت داستان، عبارت « آ»کننده کند. شرکتمی
دهد، او پیامدِ هیجانی منفیِ ناسالم در شخصیت نی که به کار برد، نشان میهمراه لحرا بیان کرد. گفته او به« پشیمون نشد

استدالل خود از « رسندجای بدی میصبر آخرش بههای کمآدم»در جمله « ث»کننده داستان را درک کرده است. شرکت

جای به»را با عبارت سودمند آنو پیامد رفتاری نا« صبرکم»کنند را با صفتِ افرادی که مشابه با شخصیت داستان رفتار می
رفتار شخصیت داستان را به رفتار افرادی که در زندگیِ واقعی هستند، « ث»کننده توصیف کرد. افزون بر این، شرکت« بدی
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ای درک کرده است که توانسته میان داستان با واقعیت گونهتعمیم داده است. به بیان دیگر، او مفاهیم مربوطه در داستان را به
 یا زندگی واقعی رابطه برقرار کند.

( C( و پیامد )Aساز )ها رخداد فعالکنندگان درباره هر سه داستان نشان داد، تمامی آنهای شرکتتحلیل گفته

های زبانی مختلفی استفاده کردند تا دیدگاه و منظور خود را درباره ها از نشانهها را تشخیص دادند. در این راستا، آنداستان
های استداللی، لحن و ها(، جملهها واژگان )اسم، صفت، قید، فعل و زمان آننصر مدنظر بیان کنند. از جمله این نشانهدو ع

 کنندگان بود.های صورت و بدن شرکتحرکت
 کنند؟یم انیب داستان هایباور شخصیت به نسبت را خود درک چگونه کودکان. 2

( او است. در پرسش پیشین مشخص شد، B(، باورهای )Cآدمی )پیشتر گفته شد، منشأ هیجان و رفتارهای 
این پرسش، بررسی آگاهی  هدفخوبی بیان کنند. های داستان را بهکنندگان توانستند هیجان و رفتار شخصیتشرکت
یز از پژوهش حاضر، گاه برای پره در ها است.های شخصیت داستانکنندگان درباره باور زیربنایی رفتارها و هیجانشرکت

شخصیت داستان چرا »هایی مانند وگو پرسشبرای تسهیل گفت و گاهوگو از هدف پژوهش شدن گفتمنحرف 
پیشتر گفته شد که نمود . پرسیده شد «توانست طور دیگری رفتار کند؟می[ آن شخصیت] آیا او» یا« طوری رفتار کرد؟این

 REBTیشتر گفته شد در نظریه پ افزون بر این،. ساز مشاهده کردالتوان در واکنش او به رخداد فعرا می( B) باورهای فرد
درباره  را های زبانی مختلفی درک خودکنندگان با استفاده از نشانهشرکت. بازتابی از باور شخصیت داستان است( C) پیامد

باید، نباید، یعنی، چون »وجود های زبانی که در پرسش پیشین گفته شد، افزون بر نشانه. باور شخصیت داستان نشان دادند

کنندگان مدنظر قرار گرفت. به این ترتیب، های شرکتهای استداللی و نیز وجود دو نشانه مَثَل و تشبیه در گفتهدر جمله« و...
 ها قابل شناسایی بود، تحلیل شد که درهای آنهایی که در گفتهکنندگان برای هر داستان، بر پایه نشانههای شرکتگفته

 .منعکس شده است 9تا  7 یهاجدول
به تفکیک « میمون ناقال»داستان ( یا باورهای شخصیت Bکنندگان درباره باور )های شرکت. برخی از گفته7 جدول

 (n=12های زبانی )نشانه

 (Bباورها ) های زبانینشانه عنوان داستان

 میمون ناقال

اسم، ) واژگان

 (صفت، قید، فعل

 .اصالً به فکر دیگران نیست[ میمون]. خ

اش نبود و به فکر آیندهمیمونِ که ]این میمون است که[ . چی بستگی به خود میمون داشتهمه. خ
 که فعالً از گرسنگی دربیاید.اش بود موقعفقط به فکر همان

 .(بدجنس) نامرد بود[ میمون. ]آ

 .خواست فقط خودش سیر بشهمیمیمون . ح

 
[ غذا] هاشسختی برای بچه]اگر[ این خانم خرچنگه بهگفت می[ باخودش] باید[ میمون]. آ

 پیداکرده، پس منم برم بپرسم ببینم از کجا پیدا کرده است.
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 (Bباورها ) های زبانینشانه عنوان داستان

های جمله

 استداللی

 

توانست بکارد تا میالزم نبود برود مال بقیه را بگیرد [ پس] کاشت،را میاگر میمون از اول دانه  .پ

 بیشتر شود.

چیزی بود که به خرچنگ خانم داده چون اون. زدهای درخت دست مینباید به میوه[ میمون. ]ج

 .بود

استفاده کنه، اما میمون فقط جلوتر از [ هسته] تونه از آنخرچنگ به این فکر کرد که بعداً هم می. ذ
 .بیندخودش را می

 .]میمون[ انگار که دزدی کردآ.  تشبیه 

های یی شد. گفتهشناسا« خودخواهی»(، باور میمون 1396همکاران )طبق اطالعات پژوهش قادری و 
به معنای « فکر دیگران نیست اصالً به»با جمله « خ»کننده دهد، برخی مانند شرکتنشان می 7جدول کنندگان در شرکت

و برخی رفتار درستی «( آ»کننده نشان دادند )شرکت« نامرد ]بدجنس بودن[»این مفهوم اشاره کردند. برخی آن را با صفت 

به میمون صفت « آ»کننده که شرکتدرواقع، هنگامی«(. ج»و « آ»کننده توانست داشته باشد را گفتند )شرکتکه میمون می
دهد، تالش دارد تا بیان کند، دروغ گفتن، بدرفتاری کردن و حرص و طمع میمون همگی ناشی از نامرد بودن یا می« نامرد»

هایی کرد. بدین ترتیب، صفتدنِ اوست؛ زیرا اگر دیگران برای میمون اهمیت داشتند، او چنین رفتار نمینبوفکر دیگران  به
کنند، درواقع ویژگی آن شخصیت یا باور او را های داستان استفاده میکنندگانِ پژوهش حاضر برای شخصیتکه شرکت

تدبیری او پیوند اصلی رفتار میمون یا باور میمون را به بیکنندگان علت دهد. افزون بر آنچه گفته شد، برخی شرکتنشان می

کارگیری های زبانی متفاوتی چون بهها چنین درکی را با نشانهدهد که آنکنندگان نشان میهای شرکتزدند. تحلیل گفته
میمون[ »]در جمله « فقط»د ، از قی«خ»کننده ای بیان کردند. برای نمونه، شرکتهای شرطی و استداللی و مقایسهواژگان، جمله

اگر میمون از اول »را در جمله « اگر، پس»ساختار شرطی « پ»کننده استفاده کرد؛ شرکت« اش بودموقعفقط به فکر همان
با مقایسه طرز فکر دو شخصیت « ذ»کننده به کار برد و شرکت« الزم نبود برود مال بقیه را بگیرد[ پس] کاشت،را میدانه 

میمون فقط جلوتر از  اما استفاده کنه؛[ هسته] تونه از آنخرچنگ به این فکر کرد که بعداً هم می»در جمله  اصلی داستان
اینکه به باور شخصیت داستان اشاره  برعالوه « ح»و « ذ»، «خ»کنندگان درک خود را نشان دادند. شرکت« بیندخودش را می

معنای جمله این « فقط»ن آن باور را نیز نشان دادند. همچنین قید بودغیرمنعطف « فقط»کردند، با استفاده از قید 
ها از آنچه میمون دهد، آنگفته نشان میکننده پیشهای دو شرکتکنندگان را منفی کرده است. به این معنا که جملهشرکت

و فعل « باید»از قید تأکیدیِ « آ»کننده انجام داد، ناراضی هستند؛ چراکه میمون به آینده یا پیامد کار خود فکر نکرد. شرکت
جای به طور معمول، به« گفتباید ]با خودش[ می»به فکر یا باور میمون اشاره دارد؛ زیرا در زبان محاوره، جمله « گفتمی»
توانست داشته کننده ضمن اشاره به باوری عقالنی که میمون میرود. این شرکتبه کار می« کردفکر می با خودشباید »

کننده در جمله کشد. همین شرکت، رفتار سودمندی که در نتیجه آن باور، ممکن بود داشته باشد را به تصویر میباشد
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ها داشت را برنجی و خرمالوبا استفاده از تشبیه نشان داده است. او رفتاری که میمون در گرفتن کوفته خود رادیگری درک 
 کرده است. به دزدی کردن تشبیه

به « زددرختی که حرف می»داستان ( یا باورهای شخصیت Bکنندگان درباره باور )های شرکتاز گفته. برخی 8 جدول

 (n=12) های زبانیتفکیک نشانه

 (Bباورها ) های زبانینشانه عنوان داستان

درختی که 

 زدحرف می

اسم، ) واژگان

 (صفت، قید، فعل
 بود.ازخودراضی [ قباد. ]ج

 های استداللیجمله

. ها رو برداشتمگفتم که من پولجلوی قاضی می. داشتمها رو برنمیجای قباد بودم پولمن به. آ

 دادم.سهم بهمن و هم بهش می

 .ترسیدم که من و ببرن زندانمیچ. 

 .گفتزد. باید راستش را میرا[ گولش می ]قباد[ نباید ]بهمنخ. 

هم بهترین دوستش داد، را از دست نمیپدرش هم [ پس... ]کردذره بیشتر فکر میاگر یک. د
 هم بیشتر شود. نسبت بهها آن و دوستیِها آن توانست قباد کاری کند که اعتمادرا می

 .کندکند، اصالً فکر نمیکسی که طمع می.ذ

 
(، قباد به دلیل طمع و خودخواهی پیامدهای ناسودمندی را تجربه کرد. 1396بر پایه اطالعات پژوهش قادری و همکاران )

دهد. بر پایه کنندگان را درباره باور یا باورهای شخصیت داستان بازتاب میهای شرکت، برخی از گفته8جدول اطالعات 
، گاه این باور را ناشی از «(ج»کننده ی قباد را گاه با صفت نشان دادند )شرکتها خودخواهتوان دریافت، آنها میاین گفته

توانست انجام دهد را بیان کردند و گاه رفتار سودمندی که قباد می«( ذ»و « د»کننده تدبیری او دانستند )شرکتبی

جای قباد، با قرار دادن خود به« زندان ترسیدم که من و ببرنمی»، در جمله «چ»کننده شرکت«(. خ»و « چ»، «آ»کننده )شرکت
دهد، او درک کرده است که قباد به فکر کننده نشان میکند. افزون بر این، گفته این شرکتهیجان خود را با او مقایسه می

ترسید. همچون نبوده است؛ چون در غیر این صورت، او می« زندان رفتن»پیامدی که ممکن بود به آن برسد یعنی 
داد را بیان جای قباد، رفتارهایی که او در آن موقعیت انجام مینیز با قرار دادن خود به« آ»کننده نده پیشین، شرکتکنشرکت

در « نباید»و « باید»نیز با قیدهای تأکیدیِ « خ»کننده کند. شرکتگونه منطق و سودمندی باور قباد را انکار میکرده و این
برد. رفتارها و در نتیجه، درستی باور قباد را زیر سؤال می« گفتزد، باید راستش را میرا[ گول می قباد[ نباید ]بهمن»]

دهد که توانسته میان باور روشنی نشان می، به«اگر، پس»ای استداللی و با برقراری رابطه منطقی نیز در جمله« د»کننده شرکت
 .هایی که او تجربه کرده است، رابطه برقرار کندقباد و پیامد
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به « دانستمردی که زیاد نمی»داستان ( یا باورهای شخصیت Bکنندگان درباره باور )های شرکت. برخی از گفته9 جدول

 (n=12های زبانی )تفکیک نشانه

 عنوان داستان
های نشانه

 زبانی
 (Bباورها )

مردی که زیاد 

 دانستنمی

 واژگان

 ،صفت اسم،)

 (فعل ید،ق

 .رفتیه چیزی سر می اش ازخیلی زود حوصله. پ

 کند.چیز را باور مییعنی سریع همهلوح بود سادهث. 

 .صبور نبودر. 

های جمله

 استداللی

 .[کردمتحمل می] خواستمهاشم میکشیدم و سختیرومی[ نقره] من همینث. 

 نه اینکه اولش سختی نکشه بعد. رسیدرا داشت، آخرش به جای خوبی می[ نقره] اگر الماسه.ج

 .به جای خوبی برسه[ انتظارداشته باشه که]
 تره.ببینه کدام ارزشمندکرد باید فکر می .ح

توانست به جایی برسه میکشید، ذره دیگه هم سختی می، یککردذره دیگه هم تالش میاگر یک .ر

 .توانست برسدکس دیگه نمیکه هیچ

 .گفت این سنگینهدید و میلیوان را میخالی  ، فقط نیمهدیدمرد نیمه پر لیوان را نمی. خ مثل

« دانستمردی که زیاد نمی»( مشخص شد که باور شخصیت داستانِ 1396در پژوهش قادری و همکاران )

های زبانی متفاوتی به باور ها با نشانهدهد، آنمی نشان 9جدول کنندگان در طلبی است. دیدگاه شرکتتدبیری و راحتبی
شخصیت داستان، درک  با صفت یا توصیف ویژگی« ر»و « ت»، «پ»کنندگان شخصیت داستان اشاره کردند. شرکت

تدبیری شخصیت داستان، به ناآگاهی او از ارزش نقره ضمن تأکید بر بی« ح»کننده دهند. شرکتخود از باور او را نشان می
داند؛ چرا که از دیدگاه او، شخصیت کننده باور شخصیت داستان را با واقعیت سازگار نمیاشاره دارد. درواقع، این شرکت

های دیگر توان در گفتهتواند دلیل خواسته خود )تعویض نقره با اسب( را اثبات کند. چنین نگرشی را میداستان نمی

حمل نقره و سختی کشیدن شخصیت داستان « ر»و « ج»کنندگان شرکتکنندگان نیز مشاهده کرد. به طوری که شرکت
های استداللی گفته، در جملهکننده پیشبرای رسیدن به عاقبتی خوب را بسیار بدیهی بیان کردند. افزون بر این، دو شرکت

، «کردتالش می»ای ه، به ویژگیِ غیرمنطقی بودن باور شخصیت داستان اشاره کردند. فعل«اگر، پس»و برقراری رابطه 
طلبیِ شخصیت ها باور راحتدهد که آنکنندگان نشان میهای این شرکتدر گفته« سختی نکشه»و « کشیدسختی می»

جای شخصیت داستان رفتار خود با قرار دادن خود به« ث»کننده افزون بر آنچه گفته شد، شرکت .داستان را نیز درک کردند
گونه مخالفت خود را با رفتار شخصیت داستان و در نتیجه باوری که او داشت، نشان د و اینکنرا با رفتار او مقایسه می

ها است. مثَل، اندیشه فرد ، اندیشه و ارزش( یکی از کاربردهای مثَل شناختِ فکر1386)دهد. از دیدگاه ذوالفقاری می
کنندگانی گفتن، نشان از درک کاملِ مفهوم آن موقعیت است. بر این پایه، شرکت دهد. از طرفی مَثَلگوینده آن را نشان می
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د. در این داستان، انکنند، سطح عالیِ درک خود از آن مفهوم را نشان دادهکه درک خود از داستان و پیام آن را با مَثَل بیان می
 طلبی شخصیت داستان تأکید کرده است.و راحت تفکر محدودبر « دیدمرد نیمه پرِ لیوان را نمی»با مثَلِ « خ»کننده شرکت

توان دریافت، اگر کودکان با خواندن مأنوس باشند، کننده میشرکت 12نتایج حاصل از تحلیل گفتمانِ با توجه به 

ها ها بازگو کنند. به طوری که آندر داستان REBTانی غنی درک خود را از داستان و عناصر نظریه توانند با واژگان و زبمی
 های زبانی مختلف نشان دهند.توانستند چنین درکی را با نشانه

 گیریبحث و نتیجه
ساز، باورها فعالکنندگانِ پژوهش حاضر درک خود را از رخداد ی شرکتتمام 9تا  4 یهابر پایه اطالعات جدول

 یکردگفتمان در رو یلتحل کنندگان از طریقهای زبانی شرکتها نشان دادند. با بررسی و تحلیل نشانهو پیامد داستان

های استداللی )اگر، پس و بایدها و ها از واژگان )اسم، صفت، قید و فعل(، جملهمشخص شد که آن گفتمان یشناسروان
 های صورت و بدن برای بیان منظور خود استفاده کردند.ه، لحن و حرکتها و...(، مثَل، تشبینباید

مسئول های ها است. طبق صحبتکنندگان، دایره لغات و واژگان آنهای زبانیِ شرکتیکی از دالیلِ تنوعِ نشانه
وانان گسترش های کانون پرورش فکری کودکان و نوج(، یکی از هدف3/7/1395)تماس تلفنی، و مربی مرکز پنج کانون 

آمدند، به پشتوانه شمار میدایره لغات و واژگان کودکان و نوجوانان است. این کودکان که از اعضای فعال کانون به

های زبانی با واژگان و نشانه REBTنظریه  هایی که خواندند، توانستند درک خود را از عناصرها و داستانها، کتابفعالیت
توان دریافت افراد با افزایش دایره واژگان ناپذیر است، میبه اینکه میان زبان و تفکر ارتباطی جدایی مختلفی بیان کنند. با توجه

ها، به توانند به هنگام خواندن کتاب یا داستان آن موضوع را درک و تحلیل کنند. بر این پایه، کتابخانهو رشد زبانی بهتر می
کان و نوجوانان که منبعی غنی از کتاب و داستان برای جامعه مخاطب خود های کودهای عمومی و کتابخانهویژه کتابخانه

هایی که در مراکز کانون مرسوم است مانند های مختلف مرتبط با کتاب، همچون فعالیتتوانند با فعالیت، میبشمار می آیند
ا با افزایش دایره واژگان خود گویی، نمایشنامه و بحث کتاب به رشد زبانی مخاطبان خود کمک کنند تخوانی، قصهکتاب

که از کتاب مناسب و متناسب با عالقه، نیاز و درک خوانند، داشته باشند. هنگامیتری از آنچه میبتوانند درک بهتر و عمیق
چون ماجراهای داستان روندی منطقی دارند و به علت بیان هنرمندانه شود، های متنوعی استفاده میکودکان در فعالیت

ها و ها، هیجان، باورها، تصمیمتمامی رخدادها و حوادث داستانتواند برد، او بهتر می، خواننده را به درون داستان میاماجراه
. درنتیجه چنین درکی، نگرش و رفتار کودکان نیز در مواجهه با مشکالتی مشابه را درک کندهای داستان رفتار شخصیت

داران با تکیه بر دانشی که در شناسایی و انتخاب کتاب مناسب و ارائه خدمت به کودکان هبود یابد. در این میان، کتابتواند بمی
های مختلفی که بر پایه ابزار در دسترس ها و فعالیتها، با استفاده از برنامهدارند، در کنارِ شناخت کودکان و تفاوت میان آن

کر منطقی و استداللی در کودکان کمک کنند و این مفاهیم تف توانند به درک باورهای عقالنی،خود یعنی کتاب دارند، می

های روانی در میان کودکان و نیز ها و آشفتگیدیگر، با توجه به سطح گسترده اختالل ها آموزش دهند. از سویرا به آن
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 ناسودمند، باورهای یرندیعنی کتاب بهره گ ،ابزار همیشه در دسترساین توانند از های درمانی، کتابداران میپرهزینه بودن راه
کمک به کودکان  های روانی ها و آشفتگیکاهش اختالل به هزینهخدماتی کم را در کودکان شناسایی کنند و با عرضه

سازد تا بتوانند نقش کلیدی و مهمی در بهبود سالمت روانی . همین امر، زمینه مناسبی را برای کتابداران فراهم میکنند

ان در مورد داستان در کنار مشاوره روانشناختی کهمچنین استفاده از کتاب داستان و گفتگو با کود ایفا کنند.کودکان و جامعه 
به مشاوران و روانشناسان کمک کند که مراجعان کودک و نوجوان آنها نشستهای مطلوبی با آنها داشته باشند و با  دمی توان

 و کلینکهای مشاوره و روانشناسی هااین ترتیب، جامعه مخاطب کتابخانهبه  رغبت بیشتر در جلسه های مشاوره شرکت کنند. 
کمک می  آنها. این شناخت به دنحل آن افزایش دهد شناخت خود را درباره مشکل و راهنتوانبا استفاده از این روش، می

د. بر این پایه، ناری سودمند در پیش گیرهای مشابه با آن داستان، هیجانی سالم و رفتها یا مشکلد در برابر موقعیتنتا بتوان کند
از کتاب  و روانشناسی در جلسه های مشاوره های داستانیشود کتابداران در ارائه خدمت به کودکان بر پایه کتابپیشنهاد می

ش سالم و ها را برای واکنبتوانند باور عقالنی را در ذهن کودکان پرورش دهند و آن داستان همراه با گفتگواستفاده کنند تا
آشنایی  شامل مطالبی در بارههایی را که شود، کتابداران دورههای زندگی آماده سازند. همچنین پیشنهاد میسودمند به مشکل

حوزه،  های مشاوره با کودک و نوجوان، ادبیات این، روشREBTهای روانی کودکان و نوجوانان، نظریه ها با ویژگیآن
هایی در کنار دانش و تخصصی که . چنین مهارتمی شود بگذرانند های کار با کتاب و داستاندرمانی و انواع برنامهکتاب

گفته کمک کند. همچنین با توجه به همسویی نتایج این پژوهش ها در اجرای اهداف پیشتواند به آنکتابداران دارند، می
-Dempsey & Skarakisاسکاراکیس دویل ) (، دمپسی وVan-Neste et al., 2015نسته و همکاران )های ونبا پژوهش

Doyle, 2017( و باباگیت )Babayigit, 2019و  معلمان ،شود، کتابدارانها پیشنهاد می( در زمینه درک کودکان از داستان

به کودکان  وگوها و از طریق گفترا با استفاده از داستان REBTشیوه نگرش و تفکر در نظریه  روانشناسان می توانند 
های زندگی آشنا شده و هایی مؤثر با مشکلتوانند به شیوهها میآموزش دهند. با پرورش باورهای عقالنی در کودکان، آن

(، در 1396شود، بر پایه اطالعات پژوهش قادری و همکاران )نشان دهند. به پژوهشگران پیشنهاد می سالم ها واکنشبه آن
 های کانون شرکتخوان یا کودکانی که کمتر در فعالیت)فعال( و کودکان کم رخوانپن کودکادو گروه پژوهش دیگری، 

. چنین کنندبا یکدیگر مقایسه و تحلیل  را نسبت به محتوای داستان . سپس میزان درک این دو گروهرا انتخاب کنند، دارند
و داستان، نتایج ارزشمندی را به ویژه برای تواند درباره اهمیت خواندن و کار با کودکان از طریق کتاب ای میمقایسه

درمانی، اثربخشی صورت تجربی و با روش کتابشود، در پژوهش دیگری، بهکتابداران بازگو نماید. همچنین پیشنهاد می
گفته های تفکر منطقی و عقالنی کودکان در دو گروه پیشکاررفته در این پژوهش، در پرورش مهارتهای بهداستان

تری رود، نتایج این پژوهش بتواند، برای کتابداران درک روشنها با یکدیگر مقایسه شود. انتظار میشود و نتایج آنسنجیده 

 .کندکودکان فراهم  افزایش درک و واکنش سالم در های مرتبط با آن برایها و فعالیتاز کاربرد داستان
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 پیوست

 

برنجی شود و کوفتهبرنجیِ خرچنگ وسوسه می: میمون گرسنه با دیدن کوفتهمیمون ناقال 
آورد. پس از مدتی، که هسته تبدیل به هسته خرمالو از چنگ او در می را در عوض یک

آوردن خرمالوهای خرچنگ به دهد، او بازهم برای به چنگشود و خرمالو میدرخت می

کنند. در پایان، خرچنگ رساند. این بار دوستان خرچنگ او را تنبیه میاو آسیب می
 د.بخشپذیرد و او را میعذرخواهی میمون را می

 

برای  های آنرا: قباد و بهمن کیسه طالیی را پیدا کرده و سکهزددرختی که حرف می 
شود قباد کیسه طال را برای خود کنند. طمع باعث میتقسیم در آینده زیر درختی پنهان می

بردارد و به بهمن تهمت دزدی بزند و پدرش را وادار کند داخل درخت برود تا شهادت 

 دهد.ها، پدرش، آبرو و به ویژه دوستش را از دست میایان، او تمامی سکهدروغ بدهد. در پ

 

بود  سال کار اوکه مزد هفت نقره سنگین : مرد جوانی تکهدانستمردی که زیاد نمی 
دانست، با افتادن از اسب، آن را با کند. او که سوارکاری نمیراحتی با اسبی عوض میرا به

مزدی هیچ دستکند تا در پایان، بیاین کار را آنقدر تکرار می کند. اوگاوی تعویض می
اش حال از اینکه دیگر مشکل حمل نقره، نگهداری از اسب و... را ندارد به خانهولی خوش

 گردد.باز می
 


