
 

 

 ودمنه یلهکلي اجتماعی در ها مهارتآموزش 

 داري) یشتنخوپذیري و  یتمسئولهمکاري، همدلی، بر  یهتکبا (

                                                                                                                                                  
  نوحی نزهت

 دانشگاه زنجان -استادیار زبان و ادبیات فارسی 
 عسکري زهرا

 مرادي فرهاد

 :چکیده
در بسیاري از مواقع از  این آثار هستند. کارکرد تعلیمی ي مختلفها آثار ادبی تعلیمی منبع ارزشمندي براي کسب مهارت

کودکان  یژهو ضروري بشر امروز به یازهايازآنجاکه یکی از نآید.  یمرهگذر مناسبات ادبیات با علوم دیگر به دست 
توان از این کارکرد ادبیات براي دستیابی به این مهم بهره جست. این مقاله  یم ،فردي و اجتماعی است يها داشتن مهارت

 دمنه پرداخته و این اثرو یلهکل توصیفی به واکاوي اثر ارزشمند –اي با استفاده از روش تحقیق تحلیلی  رشته یانمبا رویکرد 
 داري) یشتنخوپذیري و  یتمسئولي اجتماعی با محوریت (همکاري، همدلی، ها مهارترا از بعد قابلیت آموزش 

ودمنه را ردیابی  یلهکلي اجتماعی موجود در ها مهارتاصلی این مقاله آن است که  مسئلهی قرار داده است. موردبررس
بررسی شد و سپس  ها آني اجتماعی و ضرورت آموزش ها مهارتابتدا ماهیت کرده و گزارش کند. در این مطالعه 

یافت که  دستین مطالعات به این نتیجه ا مورد تحلیل قرار گرفت. ها مهارتآموزش این  ازنظرودمنه  یلهکلهاي  یتحکا
 وجود دارد. ها مهارتقابلیت آموزش این  ودمنه یلهکلهاي  یتاز حکادر تعداد محدودي 

 
 

 واژگان کلیدي:

 ودمنه، ادبیات تعلیمی یلهکلي اجتماعی، ها مهارت 
 

 مقدمه:
از ادبیات است که هدف  يا ادبیات تعلیمی گونه« :در فرهنگ ادبیات فارسی در تعریف ادبیات تعلیمی آمده است

 .فنون و حرف، علمی اجتماعی، سیاسی، حکمی، اخالقی، دینی، از اعم -است  اي ینهآن تعلیم و آموزش در هر زم
. این نوع ادبیات گاه با عناوین دیگري چون ادبیات آموزشی گنجد یدر این مقوله م ها یتها و اغلب حکا تمامی پندنامه

یکی از آثار ارزشمند تعلیمی و تمثیلی  )20: 1380،(شریفی» شده است. ادبیات پندآموز خوانده یا یا ادبیات آموزنده
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است که از هند به ایران راه یافت و به  ودمنه یلهملی ادبیات تعلیمی فارسی کتاب کل يها ماندگار ایرانی و از سرچشمه

پندآموز آن در  هاي یتکتاب از کتب اخالقی و تعلیمی است که مسائل و حکا ینزبان فارسی پهلوي برگردانده شد. ا
ه تعالیم موجود در آن حول مسائل ک یابیم یبا نگاهی عمیق به حکایات کتاب درم«است.  شده یانقالب ادبیات تمثیلی ب

از حرص و آز، دوري از تمایالت  یز، جبر و اختیار، پرهيسیاسی، حکومتی، اخالقی، اجتماعی، عقالنیت و خردورز
از دانش و حکمت  اي ینهگنج ودمنه یلهمسائل اخالقی نیز، کتاب کل يینهنفسانی، نکوهش روزگار و غیره هست. درزم

 تاکان خرد و تجربت بوده ونک کتابی که بناي ابواب آن بر حکمت و موعظت است. است و به قول نصر اله منشی،
 )8: 1393سجادي و پزشکی،( ».خورد یاخالقی بسیاري در آن به چشم م

شده، بستر مناسبی  ند نقلکوتاه و بل هاي یلصورت داستان و یا تمث که از زبان حیوانات به ودمنه یلهکل هاي یتحکا
 اجتماعی مختلف به مخاطبان خود. يها است جهت آموزش مهارت

مندان تعلیم و تربیت بوده آموزش از طریق  یید علما و عالقهأآموزش که همواره موردتوجه و ت هاي یوهیکی از ش
راهبردي مؤثر  يها بیات و فنکارکردهاي اد ینتر در قالب داستان از مهم یژهو است. آموزش و یادگیري به ییگو قصه

وپرورش کودکان  ها است و در خدمت آموزش عنوان یک ابزار مطمئن و مؤثر جهت آموزش مهارت به ییگو است. قصه
 )20: 1393 ،به نقل از صاحبی در کتاب قصه درمانی 1381... (پائولو کوئیلو، کند یعمل م

صحیح و اصولی و استفاده از منابع غنی ادبیات  هاي یزير در نظام آموزشی با برنامه ییگو بر همین اساس قصه
بسیاري از اندیشمندان قرار داشته و دارد،  یدکه همواره در حوزه ادبیات تعلیمی مورد تأک ودمنه یلهفارسی مانند کل

 در جهت آموزش بهتر کودکان این مرزوبوم گام بردارد. تواند یم
دارند و هنر در تحلیل نهایی با تحول و تکامل بشر مربوط  پذیري یلتأوادبی قابلیت تفسیر و  يشاهکارها ازآنجاکه«

خود را از اثر،  ي یژهو هاي یافتخاص و در يها اجتماعی آثار ادبی، جنبه يها و پژوهندگان جوهر و جنبه شود یم
از  ودمنه یلهکلدریافت کارکرد آموزشی کتاب  )5: 1389(تقی زاده،  »سازند یمتناسب بافرهنگ و نیاز زمان روشن م

 انکار نخواهد بود. اجتماعی به کودکان قابل يها آموزش مهارت ي جنبه
اجتماعی و در قالب  يها در راستاي آموزش مهارت تواند یادبیات، ادبیات تعلیمی متلفیقی  با توجه به کارکرد

حیوانات که  هاي یتحکا یژهو به. گیرد انواع ادبی هستند بهره ینتر ها که از پرکاربردترین و پرشنونده و داستان ها یتحکا
با اهداف مختلف تعلیمی و  يپرداز ها این شیوه داستان ها و زبان انواع ادب هستند و در تمام فرهنگ ترین یمیاز قد

مختلف  يها مهارت توان یم اند، شده انتقادي با توجه به شرایط و اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به کار گرفته
 بسیاري از اصول تربیتی را به کودکان آموزش داد.اجتماعی و 

و  شود یاخالقی م يها آن منحصر در تعلیم و درس هاي یتمحور اصلی حکا ودمنه یلهکل هاي یتحکا«ازآنجاکه در 
» .شده است خاص در بیان و براي آموختن موضوعات و اصول اخالقی استفاده اي یوهها همچون ش قیقت از آندر ح

 يها براي تبیین و تأکید بر نکات اخالقی و آموزنده آموزش بهتر مهارت ها یتاز این حکا توان ی) م135: 1375 وي،(تق
 اجتماعی به کودکان در قالب قصه و داستان استفاده کرد.
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 تدارك آینده رفتار براي ییها مدل بکشد، چالش به را ها یدها آورد، وجود به را روابط تواند یها م داستان شنیدن«
 سازگاري پس پذیرند، یم را همدیگرصورت دوجانبه  ها به داستان و زندگی اگر. دهد افزایش را ادراك و فهم و ببیند

 توان یم داستان از .است ارتباط از مؤثر و محقق واسطه یک منطقی و عملی امتداد درمان، و مشاوره قالب درها  آن
 .کرد استفاده درمان و تغییر ایجاد براي اثرگذار و نو رویکردي و بازپروري براي اي یوهش تشخیص، ابزار یکعنوان  به

 )36: 1391،یگرانو د ی(قدس»
بیشتر به مطالعه  یرمستقیمها و وسایل تربیت غ محیط یا روش ي متخصصان تعلیم و تربیت درباره«  رو ینازا
. ازجمله وسایل کنند یترغیب م یرمستقیماند و مربیان را عموماً به آماده ساختن محیط مساعد و مناسب غ پرداخته

ادبیات کودکان است که امروز بیش از هر زمان دیگر موردتوجه مربیان است. از روزي که تربیت در  یرمستقیم،آموزش غ
ها و  قصه ادبیات کودکان و نوجوانان نیز همراه آن مطرح بوده است و منظور از آن عمدتاً، شده است زندگی آدمی مطرح

 )71 :1381 ،(شعاري نژاد »اند. ها و احیاناً شعر و مثل بوده افسانه
 کتب در یافته نگارش يها داستان اکثر دارند، قرار شدید اطالعاتی بارش معرض در ما کودکان که کنونی جامعه در«

 فرهنگی درون غنی منبع به اهمیت رسد یم نظر به. دارد تکیه غرب فرهنگ بر موجود، يافزارها نرم در حتی یا و کودکان
 و قدسی.» (باشد کودکان، نگرش و باورها افکار، تغییر براي مناسبی جایگزین تواند یم ودمنه یلهکل همچون
ي زندگی و درس تدبیر و حکمت بوده و  خردمندانهنظیر که متضمن روش  یباین کتاب پرمغز و ) «36: 1391دیگران،

ما قدرش مجهول مانده است و کمتــــر در میان  بیدار ساختن وجدان جوانان در جهان سیــــر کرده است، قصد به
 )146: 1372یوسفی، »(یم.ا شناختهارزش آن را 

وجود دارد که از رهگذر آن بتوان  ییها داستان ودمنه یلهکل هاي یتآن است که آیا در حکا مقالهاصلی این  ي مسئله 
اجتماعی، فکري و فرهنگی افراد  ي در توسعه و از ادبیات گذشتهاجتماعی را به کودکان آموزش داد  يها مهارت
 کودکان استفاده کرد؟ یژهو به ي امروز جامعه
و راهبردهایی براي برقراري ارتباط  ودمنه یلهدرصدد یافتن نگرش اجتماعی در کتاب کلمقاله این  دیگر یانب به 

 .، همکاري و همدلی استداري یشتن، خوپذیري یتمسئول يها پرورش مهارتاجتماعی مؤثر افراد با 
ادبیات تعلیمی و  ي در حوزه ودمنه یلهکل يها به واکاوي پیوند میان داستان موضوع ضرورت بهمقاله حاضر با توجه 

وسیع اجتماعی و . تحوالت پردازد یعلوم اجتماعی م ي در حوزه ها یتاجتماعی در بستر این حکا يها آموزش مهارت
عنوان یکی از  اجتماعی به يها کند که آموزش مهارتبروز مشکالت سازگاري اجتماعی، رفتاري و عاطفی ایجاب می

درسی با استفاده از منابع غنی فرهنگ  يها وپرورش همگانی و از اهداف مهم تعلیم و تربیت در برنامه ابعاد جدید آموزش
 یطورکل ، و بهها یی، رشد تواناها یتاجتماعی موجب شکوفایی ظرف يها ي مهارتو ادب فارسی، گنجانده شود. یادگیر
ها و مشکالتی که در  ها افراد جامعه را براي غلبه بر تنش آموز ش این مهارت شودسعادت فردي و اجتماعی افراد می

ی مطرح التؤاسدر این میان  .کند یآماده م شود یاجتماعی گریبان گیر افراد م يها عدم داشتن مهارت ي یجهجامعه درنت
وجود دارد که از طریق  هایی یتحکا ودمنه یلهکل يها آیا در داستانپاسخ دهد  ها آنخواهد به  یممقاله حاضر  شود که یم
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) پذیري یتو مسئول داري یشتناجتماعی با تأکید بر چهار (مهارت همدلی، همکاري، خو يها ها بتوان مهارت آن یبازخوان

 يها (مهارت یژهو ها به اجتماعی چیست و آموزش این مهارت يها ماهیت مهارت که ینادیگر  آموزش داد؟ را به کودکان
 ) چه تأثیري درروند اجتماعی شدن کودکان دارد؟پذیري یتو مسئول داري یشتنهمدلی، همکاري، خو

 باره مطرح گردید یندرا هایی یهفرض سوا التیی به گو پاسخبراي 
اجتماعی  يها وجود دارد که از رهگذر آن آموزش مهارت هایی یتها و حکا داستان ودمنه یلهدر کتاب کلفرض اول 

 .گردد یتسهیل م
داشته و  یشمول جهان ي جنبه ودمنه یلهکل هاي یتها و حکا اجتماعی از رهگذر داستان يها آموزش مهارت فرض دوم

 .گیرد یمشترك انسانی را دربرم يها ارزش
تحلیلی و توصیفی  صورت به مقالهاطالعات در این  يگردآوربراي رسیدن به نتیجه مطلوب  پیش روبا توجه به فرضیات 

منابع، کتب و  ي تمام اطالعات الزم از طریق مطالعهاست  شده انجامي ا کتابخانهو با استفاده از مطالعات گرفته  انجام
اجتماعی به کودکان  يها آموزش مهارت يها یز کتابو ن ودمنه یلهآمده است. منبع اصلی کتاب کل دست مقاالت مرتبط به

که در این زمینه توسط اندیشمندان و روانشناسان  یاجتماعی از کتب يها ي مهارتینه درزم یازبوده است. اطالعات موردن
ارزش  معتبر داراي هاي یتو مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین از مقاالتی که در سا يبند شده استخراج، طبقه نوشته

 بوده است. برداري یشپژوهش یا ف يها اطالعات برگه يابزار گردآور ینتر شده است. مهم اند استفاده علمی بوده
 پیشینه پژوهش:

اجتماعی پژوهش هایی که تا کنون در این زمینه انجام شده، مورد  و آموزش مهارت هاي ادبیات تعلیمی ي در حوزه 
زهرا یادگاري در سال که توسط خانم  اي است نامه یانپا »نامه زندگی در مرزبان يها آداب و مهارت« بررسی قرار گرفت.

 ییگو قصه تأثیر بررسی«86-87 تحصیلی ي عمومی زندگی پرداخته است. در سالها مهارتو به بررسی  شده انجام 1392
به  1385و طاهري در سال  آقایان جعفري مفرد را» کاشان، شهر پسر ي ساله 6 کودکان اجتماعی يها مهارت آموزش بر

مفهومی  ازلحاظنامه که  یانپاپایان برده و بیشتر در حوزه علوم اجتماعی در آن بحث شده است. پژوهشی دیگر در قالب 
در  بررسی اجتماعیات«براي دانشگاه آزاد با موضوع  1384به این پژوهش نزدیک است را خانم مهدیه بهبهانی در سال 

 .اند دهداانجام  »ودمنه یلهکل
اجتماعی به  يها آموزش مهارت«شده در این مورد تاکنون کتاب  انجام يها ذکر است، منبع اصلی تمام پژوهش قابل

 نظري نژاد ینمحمدحس ي ترجمه i. اف. میلبرن))ی((تألیف جی. کارتلج. ج» کودکان

 هاي یتبررسی حکا«حیوانات کتاب  هاي یتي آثار تعلیمی و حکاینهدرزم بوده است. شده انجام يها در رابطه با پژوهش
در این کتاب  با نگارش دکتر محمد تقوي منبع ارزشمندي در این پژوهش بوده است.» ها) تا قرن دهم حیوانات (قابل

قرارگرفته  یاند موردبررس داستانی و تعلیمی آمده يها تمام حکایت هاي حیوانات که تا قرن دهم در مجموعه تقریبا
از حکایت (و در مواردي که حکایت کوتاه است خود آن) آورده شده و سپس  يا بررسی ابتدا خالصهاست. در این 
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سپس  شده یان) بیرمستقیمبرداشت نویسنده (مضمون اصلی) و بر نما یا بر نماهاي حکایت (مضمون یا مضامین فرعی و غ
 ) آورده شده است.ها یتحکا شناسی یختحوادث (ر یبمناسبت حکایت با مضمون و ترکیب کلی و ترت

پرداخته  ودمنه یلهاجتماعی در کل يها طور مستقیم به مبحث آموزش مهارت آمده به اثري که به عمل به يها با پژوهش
 .میباشد برخورد نکرد

 یاجتماع يها شناخت مهارت
اساسی زندگی امروز است. زندگی سالم و موفق نیاز به آموزش  يها اجتماعی از ضرورت يها داشتن مهارت

شدن با اتفاقات گوناگون و  کودکان و نوجوانان براي مواجه یژهو فردي و اجتماعی دارد. افراد جامعه به يها مهارت
 يها کسب مهارت«اجتماعی دارند.  يها العمل مناسب در برابر این اتفاقات نیاز به فراگیري مهارت داشتن عکس

ها و  ها، نگرش ها، ارزش هاست. در فرایند اجتماعی شدن هنجارها، مهارت اجتماعی کودکان بخشی از اجتماعی شدن آن
 يتا به نحو مناسب و مطلوبی نقش کنونی یا آتی خود را در جامعه ایفا کند. خانواده و نهادها گیرد یرفتار فرد شکل م

اجتماعی  يها و هنجارها که در قالب ارزش آیند یجتماعی شدن به شمار معامل ا ینتر اجتماعی دیگر مانند مدرسه مهم
 )1375، (جی.میلبرن.» شوند یبررسی م

 هاي یتسازگارانه با موقع ي ها براي مقابله که انسان کند ی) این مسئله را عنوان مii )1377سازمان جهانی بهداشت«
نیاز دارند که آنان را در کسب این توانایی تجهیز نماید. به همین دلیل  ییزندگی به کارکردها يها متفاوت و کشمکش

شدت موردتوجه  ها و مسائل زندگی اخیراً به زندگی براي سازگار کردن بهتر و مؤثرتر افراد با چالش يها آموزش مهارت
 )96- 102: 1387 فتحی واجارگاه و دیگران،» (تعلیم و تربیت در سراسر دنیا قرارگرفته است يها نظام

 اجتماعی يها تعریف مهارت
اجتماعی است.  يها یکی از مباحث اصلی در ارتباط با رفتار اجتماعی کودکان چگونگی تعریف مناسب از مهارت«
ها را تعریف کرد تا حدي ابهام  هستند و چگونه باید آن ییها اجتماعی واقعاً چه نوع مهارت يها مهارت که ینا ي درباره

و تربیت،  یمگوناگون مانند (مددکاري اجتماعی، تعل يا حرفه يها این ابهام آن است که گروه ي وجود دارد. علت عمده
القه این موضوع ع ي و روان پرستاري) نسبت به مطالعه یپزشک روانشناسی مدرسه، روانشناسی تحولی و بالینی، روان

نظري متعدد نسبت به  هاي یريگ با جهت يا اند. به همین ترتیب افراد حرفه براي آن ارائه کرده ییها حل نشان داده و راه
اند مانند؛ روانشناسان رفتاري نگر، روان شناسان تحولی نگر، روان شناسان مدرسه،  مند شده بررسی این موضوع عالقه

 )84: 1392،خانزاده»(تپزشکان و متخصصان تعلیم و تربی روان
اند که در  اجتماعی ارائه داده يها علوم تربیتی و اجتماعی تعاریف متعددي از مهارت پردازان یهپژوهشگران و نظر

 :پردازیم یسطور ذیل به برخی از این تعاریف م
مشخصی هستند  يا مؤلفه یندهاياجتماعی، فرا يها که مهارت ) معتقدندiii )1985و مک فالونت لش«

عنوان فردي شایسته مورد قضاوت دیگران قرار گیرد.  رفتار کند که به يا گونه به سازد یکه فرد را قادر م
 )87همان:» (هستند. آمیز یتهدفمند و موفق يالزم براي انجام رفتارها هاي ییها توانا مهارت
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یجاد ارتباط متقابل با دیگران است: توانایی ا iiیلبسو ا زشده از کوم تعریف دیگري که بارها نقل« •

براي  حال ینقبول یا ارزشمند باشد و درع ي اجتماعی خاص، به طرقی که در عرف جامعه قابلینهدرزم
 )33: 1375، جی.میلبرن»(دوجانبه داشته باشد یا نخست براي دیگران نافع باشد. يا بهره شخص سودمند افتد،

که کسی داراي مهارت اجتماعی  گیرد یی چنین نتیجه ماجتماع يها ) در مورد مهارتi )1978فیلیپس« •
ام وظایف نجاست که: با دیگران طوري ارتباط برقرار کند که بتواند به حقوق، الزامات، رضایت خاطر و یا ا

حقوق، الزامات، رضایت خاطر یا وظایف دیگران را نادیده بگیرد و  آنکه یخود در حد معقولی دست یابد ب
 )12: 1377،هارجی و دیگران»(باز و آزاد با دیگران داشته باشد. يا بتواند در این موارد مبادله حال یندرع

که تمامی افراد را براي مقابله و سازش با  دهند یرا نشان م ها یتاز قابل يا اجتماعی دسته يها مهارت« •
) 2004و همکاران،  iii، والکرii 2006ام، وان کوكش. (گرسازد یروزانه محیط اجتماعی قادر م یازهاين

که براي داشتن ارتباط مثبت با  داند یم ییها اجتماعی را عبارت از مهارت يها ) مهارتiiii )1987هالینگر
 )87: 1392،(خانزاده» ها ضروري هستند. دیگران و پذیرش توسط آن

 ییرها، رفتاشود یشده و مقبول جامعه اطالق م آموخته ياجتماعی به رفتارها يها مهارت یطورکل به« •
از  یزمثبت و پره يها با دیگران به نحوي ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ تواند یکه شخص م

 )33: 1375، جی.میلبرن»(.منفی انجامد يها پاسخ
خود باعث تسهیل برقراري  ي نوبه که هر یک به کنند یپنج طبقه تقسیم مه ا باجتماعی ر يها محققان فوق مهارت«

 :قرار زیر است به بندي یم. این تقسشوند یخصوص کودکان م ارتباط بین افراد و به
 .شود یهمکاري: که رفتارهایی چون کمک به دیگران و شرکت در امور مختلف را شامل م -1
 .شود یاز قبیل: تقاضا کردن و پاسخ دادن آشکار را شامل م ییگفتار مناسب: که رفتارها -2
 .ساالن و حفظ اموال خود است : که در ارتباط با بزرگپذیري یتمسئول- 3
 .گیرد یهمدلی: که رفتارهایی از قبیل احساس محبت و همدردي را دربرم -4
 )343: 1375،(اکبري زاده» : که شامل رفتارهایی از قبیل صبور بودن و تحمل کردن است.داري یشتنخو -5
اجتماعی بر اساس رویکردهاي متفاوتی توسط پژوهشگران علوم روانشناسی و تربیتی  يها مهارت یطورکل به 
) که شامل رویکرد 1991ام (شاجتماعی الیوت و گر يها مهارت يبند است. این پژوهش بر اساس طبقه شده يبند طبقه

 .شده است اجتماعی است انجام يها بر نوع نارسایی در مهارت
 :اند از اند که عبارت اجتماعی توصیف کرده يها ایی را در مهارتالیوت و گرشام سه نوع نارس«
اجتماعی خاص است؛ یعنی مهارت موردنظر  يها نوع اول نارسایی در اکتساب نام دارد که شامل فقدان مهارت-1

 .رفتاري کودك وجود ندارد ي در خزانه
 ي هارت اجتماعی موردنظر در خزانهرغم برخورداري از م نوع دوم نارسایی در عملکرد است یعنی کودك به -2

 .خورد یرفتاري خود در نشان دادن رفتار مطلوب شکست م
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در راهنماي  کند. یاستفاده م اي یانهناش ي یوهشده به ش که طی آن فرد از مهارت کسب ینوع سوم نارسایی درروان-3
 .اند ها مدنظر قرار داده مند این مهارت نظامآموزش درزیر را  يها ) مقولهii )1991امشاجتماعی الیوت و گر يها مهارت
 همکاري: کمک کردن به دیگران، تسهیم کردن مواد، اطاعت از قوانین و توجه کردن -
 دهی به دیگران تقاضاي اطالعات، معرفی کردن خود و پاسخ جرئت ورزي: -
 کمک ي: پاسخگو بودن، اجازه خواستن، تقاضاپذیري یتمسئول -
 تعریف و تمجید و گوش دادن فعال ي ات، ارائهدرك احساس همدلی: -
 )306؛ 1392اده: نز(خا »: رویارویی با تعارضات، مدیریت شوخی کردن، انتقاد و خشميخود مهار گر -

 ياز رفتارها يا اجتماعی شامل مجموعه يها که مهارت شود یاز تعاریف متعدد پژوهشگران این نتیجه برداشت م
 یرسیدن به آرامش تعادل در زندگ وافراد جامعه را براي داشتن ارتباط متقابل با دیگران  اجتماعی هدفمند هستند که

 سازد یزندگی توانمند م يها شدن با مشکالت و چالش و داشتن برخورد مناسب در صورت مواجه یفردي اجتماع
 اجتماعی يها ضرورت آموزش مهارت

اعی و بیولوژیکی خود به تعامل با دیگران محتاج است. انسان موجودي است که براي رفع نیازهاي عاطفی، اجتم«
رفته گرمی و معناداري و  شده و رفته رنگ یکه زندگی بشود  یم در برقراري ارتباط و محبت ورزیدن باعث یناتوان

ها در انطباق با  روابط اجتماعی از آن رخت بربندد. وضع نامطلوب بسیاري از بیماران روانی، ناشی از مشکالت آن
زندگی روزمره است که ریشه در ناتوانی آنان براي بیان مؤثر خویش به اعضاي خانواده، دوستان و همکاران  يها چالش

با دیگران به بهاي گرانی  بخش یتاجتماعی دارد. ناتوانی در بیان احساسات و روابط رضا هاي یتدر موقعو سایر افراد 
اجتماعی، ظرفیت افراد را براي مراقبت از خودشان و سازگاري با فشارهاي روزانه  يها و کمبود مهارت شود یتمام م

تا عالیق خود  دهد یاجتماعی به افراد اجازه م يها ارت. این در حالی است که مهکند یم پذیر یبمحدود کرده آنان را آس
(فتحی » زیست کنند. تر یعاطف دهد یزندگی پیشرفت کنند و با پاداشی که زندگی به آنان م يها را دنبال کنند، در فرصت

سترده و گ ي ) امروزه تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، وجود شبکه175-206: 1384و دیگران،
ها و  ها، مشکالت، استرس ها را با چالش ارتباطات انسانی و تنوع و گستردگی و هجوم منابع اطالعاتی انسان ي یچیدهپ

مؤثر و کارآمد با  ي زندگی براي مقابله یازاجتماعی موردن يها متعددي روبرو ساخته است که آموزش مهارت يفشارها
اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته است. ازآنجاکه بهترین دوران  يها و در دهه برخوردار بوده اي یژهمشکالت از اهمیت و

 ها را در دوران مدرسه اجتماعی دوران مدرسه است، پژوهشگران آموزش این مهارت يها براي یادگیري مهارت
در سنین مختلف اجتماعی  يها از مهارت اي یرهدانش آموزان به زنج ي ضرورت دستیابی همه.«دانند یم یرناپذ اجتناب

مختلف  يها تحول بر کسی پوشیده نیست. در عصري که فرزندان ما با انفجار دانش و اطالعات و دسترسی به شبکه
ارتباطی رویاروي هستند نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان با افزایش یافتن سن کودك و ورود به جمع همساالن 

تحول اجتماعی کودکان  يها است. هرچند که والدین همچنان اولین خشتتر از گذشته شده  رنگ دیگر کم هاي یطو مح
فرزند  هاي یوهسرشتی (مانند مزاج) و چه ازنظر الگو قرار دادن رفتارهاي خویش و ش هاي یصهرا چه ازلحاظ انتقال خص
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 ییها اده، نقش رسانهخارج از خانو هاي یطحتی قبل از ورود کودك به جمع همساالن و مح حال ین. بااکنند یپروري بنا م

 ،(خانزاده» است. انکار یرقابلبر روند اجتماعی کردن کودك غ یرمستقیمطور مستقیم و غ مانند تلویزیون و ماهواره به
اجتماعی دانش آموزان است. آموزش  يها اجتماعی روشی براي بهبود مهارت يها آموزش مهارت« )19: 1392

اجتماعی غالباً به این دلیل ایجاد  يها این اصل قرار دارد که مشکالت کودکان در مهارت ي یهاجتماعی بر پا يها مهارت
کودکان را براي غلبه بر این مشکالت  توان یکار کنند و م اجتماعی چه هاي یتدر موقع دانند یکه کودکان نم شود یم

 )135: 1384،(دانیل» ضروري است.  اجتماعی يها آموزش داد. به همین دلیل این روش مستلزم آموزش مستقیم مهارت
 ي افراد و داشتن روابط بهتر فردي و اجتماعی و نیز ارائه یافتگیسازش  اجتماعی عالوه بر کمک به يها مهارت

در  اي کننده یینعنوان عامل مؤثر و تع معین، در عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیز به هاي یتعملکرد مناسب در موقع
کسب و  هاست. عنوان محور اصلی زندگی انسان روابط اجتماعی به«شود.  یها محسوب م ت آنپیشرفت یا عدم پیشرف

سازش یافتگی افراد در  .فرد در طول زندگی بسیار مهم است یشناخت اجتماعی در سازش یافتگی روان يها حفظ مهارت
تا روابط  سازند ینان را قادر ماجتماعی مناسب نوجوا يها خاصی نیاز دارند. مهارت يها مختلف به مهارت هاي یطمح

 1392 ،(خانزاده» مختلف مانند مدرسه و محیط کار موفق باشند هاي یطمثبت مناسبی را با همساالن داشته باشند و در مح
:110( 

 شوند یاجتماعی قوي هستند با احتمال بیشتري توسط همساالن پذیرفته م يها نوجوانانی که داراي مهارت«
بیشتري را در مدرسه نشان  يمند را با همساالن و والدین دارند و عالقه تري يروابط قو دهند یرا گسترش م ها یدوست

از دو مسیر موجب  توانند یاجتماعی م يها و عملکرد بهتري ازلحاظ تحصیلی خواهند داشت. فقدان مهارت دهند یم
اجتماعی فرد و  یريگ به طرد و گوشه تواند یاجتماعی م هاي یتگردند. در مسیر اول فقدان قابل یشناخت روان يها اختالل

وسیعی از  ي ممکن است به دامنه یشناخت منجر گردد. در مسیر دوم آشفتگی روان یشناخت به آشفتگی روان یتدرنها
»  اجتماعی به تنیدگی کلی فرد اضافه شود. یريگ طرد و گوشه یجهاجتماعی منجر گردد؛ و درنت کفایتی یمشکالت مانند ب

 )111(همان: 
 :است یاجتماعی بنا به دالیل زیر از ضروریات زندگ يها آموزش مهارت یطورکل به
 .شود یمتعدد زندگی م يافراد جامعه در برابر فشارها پذیري یباجتماعی باعث عدم آس يها آموزش مهارت-1
اجتماعی موجب توانمندي افراد جامعه در بیان احساسات و داشتن روابط اجتماعی سالم و  يها آموزش مهارت -2

 شود. یبا دیگران م بخش یترضا
 .شود یزندگی م يها اجتماعی موجب پیشرفت و موفقیت افراد در فرصت يها آموزش مهارت -3
 .شود ین ماجتماعی موجب پیشرفت عملکرد تحصیلی موفق دانش آموزا يها آموزش مهارت -4
 

 ودمنه: یلهکلي اجتماعی در ها مهارت
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این نتیجه  این حکایات، ي اجتماعی بهها مهارتي آموزندگی  جنبهودمنه و نگرش از  یلهکلبا بررسی کامل کتاب 
ی نمود خوب بهي مورد تأکید این پژوهش ها مهارت و کبوتر طوقی پشت و الك یمرغاب یتحکادو  حاصل شد که در

 ي اجتماعیها مهارتبهبود  تقویت و دارد و موجب تربیتی و آموزشی مفیدي بازخوردآن براي کودکان  خوانش یافته و
 پردازیم: یمهاي فوق  یتحکابه تحلیل  که در این گفتار شود. یمداري ایشان  یشتنخوهمکاري، همدلی و 

 

 پشت حکایت مرغابی و الك
 یناست که در باب شیر و گاو (اال سد و الثور) آمده است. ا یتیحکا 14پشت یکی از  حکایت مرغابی و الك

 ي از دیدگاه روانشناسان از مقوله داري یشتن. خوکند ی، همکاري و همدلی تأمل مداري یشتنداستان بر روي خو
 هایی يها و توانمند به تالش يا مقابله يها ) مهارتi )1984طبق نظر الزاویس و فولکمن«است.  يا مقابله يها مهارت

(موسوي و » الزم است رسند یزا م که به نظر خطرناك و تنش هایی یتکنترل و اداره کردن موقع اشاره دارد که براي
 )85: 1390،دیگران

افراد جامعه است. منظور از مدیریت  یازموردن هاي يتوانمند ترین يمدیریت و کنترل احساسات یکی از ضرور
درواقع نوعی مدیریت بر خویشتن  داري یشتناست. خودکنترلی یا خو داري نیشتو کنترل احساسات همان خو ها یجانه

که فرد بر خویشتن خویش لگام زند و از انحرافات دوري کند. مبارزه با خود  شود یاست. تقویت این مهارت موجب م
مردم باعث  و مشکالت است که در این داستان عدم تحمل سختی شنیدن حرف ها یدر برابر نامالیمات نفسانی، سخت

و شرایط  ها یت. خودکنترلی در نمایش رفتار مناسب در موقعشود یبروز یک رفتار نامناسب که عاقبت بدي دارد م
اشتباه و اخذ تصمیمات  هاي گیري یجهمختلف و دشوار بسیار حیاتی و مهم است و از اشتباهات غیرضروري و نت

 .کند ینترل احساسات را فراهم مدرست و ک گیري یم. فرصت تصمکند ینامناسب پیشگیري م
فراوانی بر کنترل نفس شده است. خداوند  ي یهعالمان اخالق هم توص يها در آیات و روایات اسالمی و کتاب

 یرگ حکیم براي سعادت و کمال نفس دستورهاي هدایتگري بیان فرموده است. عواقب کنترل کردن یا نکردن نفس دامن
 فرموده است: 164انعام آیه  ي خود شخص است در سوره

 »کشد یبار گناه دیگري را بر دوش نم کس یچه» «التکسب کل نفس االعلیها و التزرو وازره وزر اخري«
و کرامت انسان نزد خداوند بر اساس  کنند یآن به تقوا تعبیر م داري یشتنیا خو یهمچنین قرآن کریم از خودکنترل

خودکنترلی در قرآن کریم مربوط به قلب و نفس است. این نفس است که  گر تی. بیشترین آیات حکاشود یآن سنجیده م
باید مراقب اعمال و رفتارش باشد و همواره بر خود مسلط باشد که به خطا نرود. خداوند حکیم براي سعادت و کمال 

ه فرموده است. اشار شود یم ینفس دستورهاي هدایتگري بیان فرموده و به اعمالی که سبب تقویت و ضعف خودکنترل
 .گردد یو کنترل نفس و مراقبت از رفتار و اعمال موجب سعادت دنیوي و اخروي م داري یشتنخو

 .کند یو توصیف م ییمبتنی بر دوستی و محبت را واگرا يا نخست رابطه یزبینر اهیت نویسنده با نگایدر این حک
آنگاه با » صادقت داشتندمحکم مجاورت دوستی و  و بهساکن بودند  ،یپشت اند که در آبگیري دو بط و سنگ آورده گفت:«
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ار روزگار رخسار حال ایشان ناگاه دست غد. «کشد یرا به تصویر م یجادشدهمشکل ا یالاستفاده از عناصر صور خ

نقصانی پدید آورد،  ي حیات ایشان بود،هیبخراشید و سپهر آینه فام، صورت مفارقت بدیشان نمود و در آن آب که ما 
و رابطه متقابل این دوستان را که مبتنی بر  دهد یرا در این رابطه شرح م ها یتتک شخص سپس موقعیت تک» فاحش

که دارد بیشتر موردنظر  هایی یتپشت، به لحاظ محدود . موقعیت الكکند یزیبا تشریح م یانیاست باب یبستگ نوعی دل
. بدرود باش اي دوست گرامی و یما فتند: به وداع آمدهپشت آمدند و گ بطان چون آن بدیدند، به نزدیک سنگ«است. 

، یارانپشت از درد فراق بنالید و از چشم بر مثال ابر بسی در و گوهر بارید و گفت: اي دوستان و رفیق موافق، سنگ
کرم  یتممکن نگردد و اکنون حکم مروت و قض آب ینقصان آب را مضرت در حق من بیشتر است که معیشت من ب

بیش است و هرکجا که رویم  ما راگفتند: رنج هجران تو  ست که بردن مرا وجهی اندیشید و حیلتی سازید.عهد آن ا
ع و لذت نیابیم، اما تو اشارت مشفقان و قول ناصحان سبک تو ازآنجا تمتّ دیدار یب و نعمت باشیم، بصاگرچه در خ

اگر خواهی که تو را ببریم شرط آن است که چون داري و آنچه به مصلحت مآل و حال تو پیوندد، بر آن ثبات نکنی و 
که مردمان را چشم بر ما افتد اگر چیزي گویند راه جدل بربندي و البته لب  چندان و در اوج هوا رفتیم، یمتو را برداشت

که  پذیرم یآرید و من م يجا به ،بردارم و آنچه از روي کرم و مروت، بر شما واجب بود پشت گفت: فرمان نگشایی. سنگ
پشت میان آن چوب محکم به دندان بگرفت و بطان هر دو  چوبی بیاوردند و سنگ یشانشکنم، ا دم نزنم و دل در سنگ

چون به اوج هوا رسیدند، مردمان را از ایشان شگفت آمد، از چپ و راست  بردند یجانب چوب را برداشتند و او را م
گشت و گفت: تا  طاقت یپشت ساعتی خاموش بود، آخر ب سنگ برند یپشت را م بانگ و آواز برخاست که بطان سنگ

که نتواند دید. دهان گشادن همان بود و از باال درافتادن همان. بطان آواز دادند که بر دوستان نصیحت  کور شود هر آن
یر روي به کسی آرد از زنج وار یوانهسودا است چون طبع اجل را صفرا تیز گرد دو د همه ینا پشت گفت: باشد. سنگ

 )90: 1374،منشی»(عاقل دل در رفع آن نبندد. یچحیلت سود ندارد ه و مکر گسستن فایده حاصل نیاید و
) موجب باریددر و گوهر  ،پشت از درد فراق بنالید و از چشم بر مثال بسی فضایی که نویسنده ترسیم کرده (سنگ 

پشت باعث انگیزش یک رفتار  احساس رنج الك. درك شود یپشت) م باالك ها یانگیزش حس همدلی دوستان (مرغاب
مناسبی که  پردازي یت. نویسنده وقایع را به همراه شخصگردد یاجتماعی مطلوب و واکنش عاطفی همدلی و همکاري م

. شود یم داري یشتنپشت تأکید بر خو عملکرد الك یجهکه کامالً عقالنی و منطقی است. درنت برد یپیش م يا گونه دارد به
که دو مرغابی دوست و همراه او  آورد یپشت در فرایند داستان همان بالیی را بر سرش م الك داري شتنیعدم خو

مخاطب تأثیر الزم و مطلوب را در که درست پیش رفته است  واسطه آن داستان به رنگ یپ رو ینکرده بودند. ازا بینی یشپ
کرده به لحاظ تأثیرگذاري بر مخاطب در راستاي آموزش که نویسنده بیان  يا . واقعهکند یو او را اقناع م گذارد یم

 .شود یارزشمند و مفید تلقی م یهمکاري و همدل يها مهارت
ها بوده  و گوش سپردن به داستان ییگو انتقال تجربه و سرگرمی داستان يها راه ترین یجو را ینتر یکی از عمده«

براي  اي یلهجهان و عوامل ناشناخته پیرامون او و وس ي دیدگاه انسان درباره ي کننده ها همیشه منعکس است و داستان
اند و در این میان داستان در علم روانشناسی،  دیگر بوده يها اعتقادات و تاریخ به نسل ،انتقال و آموزش آداب و سنن



 ۱٥۰٥/ ودمنه یلهکلي اجتماعی در ها مهارتآموزش 
 

ه شناخت محیط زندگی و چگونگی . ازآنجاکه کودکان نیازمند بدهد یرا به خود اختصاص م تري یعوس گاهروز جای روزبه
 یريگ شکل یگران،همکاري، همدلی و تفاهم با د ي یهسازگاري با آن، آموختن رفتارهاي اجتماعی پسندیده، داشتن روح

 ییها خوانش داستان )58: 1391، (قدسی و دیگران» خود و محیط پیرامونشان هستند ي مثبت و منفی درباره يها نگرش
شده  به زیبایی در آن انعکاس داده داري یشتنو خو همکاري و همدلی يها پشت که مهارت الك مانند داستان مرغابی و

 در راستاي رسیدن به اهداف فوق مؤثر و مفید واقع شود. تواند یم است،
 

 یحکایت کبوتر طوق 
آغاز این حکایت این دومین داستان یا حکایت بلند کتاب کلیله است که پس از داستان شیر و گاو آمده است. در « 

از فواید این دوستی  یريگ ها و بهره که داستان دوستان یکدل و چگونگی دوستی و برادري آن خواهد یاز برهمن م اير
یاران یکدل ي  دوستان مخلص نیاید و در مقابله ي نزدیک عقال در موازنه چیز یچه: « گوید ی. برهمن چنین میدرا بازگو

» مظاهرت به صدق از ایشان منتظر  رات نکبت،ترت خوب از ایشان متوقع باشد و در فمعاش ننشیند که در ایام راحت،
 هاي یفخاصی برخورداراست و توص ي . این حکایت از جاذبهپردازد یو سپس به نقل حکایت م )116: 1374،(منشی

هماهنگی، شفقت،  در آن آمده است. این حکایت داستان رهبري، مشورت، تسلیم، اخالص، ایثار، یزيانگ بدیع و دل
 همدلی، اتحاد، همکاري و ... است.

. دوستی و محبت و ثمرات آن و گیرد یاخالق فردي و اجتماعی قرار م ي مضمون این حکایت بیشتر در حوزه«
. در شوند یشفقت بر خلق و همدلی در کارها از نکاتی هستند که بیشتر در امر ارتباط فرد با دیگران مطرح م ي یدهفا

جا هست. دیگر قهرمانان (حیوانات) به اقتضاي وضع داستان همه  او همه ي یهها ضدقهرمان صیاد است که سااینجا تن
پشت) هم  اخه (الكبمثبت هستند. موش مظهر زیرکی و خلوص، کبوتر مظهر ایثار و خردمندي و رهبریت، آهو و 

 )290 : 1375قوي، ت»( دوستان مخلص. حتی زاغ موجودي صدیق و متعهد به عهد و پیمان است. 
 خالصه داستان به شرح ذیل است:

گروهی کبوتر به رهبري کبوتري به نام طوقی در دام صیاد افتادند. با مشورت و اتحاد دام را از زمین بلند کردند و 
موش رسیدند و موش بندها را  ي . به النهکرد یها را نظاره م موشی که دوست طوقی بود به راه افتادند. زاغی آن يسو به

 ینینش برید و همه آزاد شدند. زاغ که شاهد ماجرا بود بر این دوستی غبطه خورد. نزد موش آمد و اظهار دوستی و هم
اخه را دیدند و ماجرا را بکرد.. موش در آغاز امتناع کرد ولی بعد پذیرفت و هردو به سرزمین زاغ آمدند و در آنجا 

. با او هم دوست و متحد شدند. گریخت یها پیوست. بعد آهویی را دیدند که از دام صیادي م جمع آن بازگفتند. او هم به
و اتحاد همگانی او را نیز نجات  یراخه گرفتار شد و همگی باتدببروزي آهو در دام افتاد و موش او را نجات داد. بعد 

 ت را پشت سر گذاشتند.اتحاد و دوستی و همدلی مشکال بر یهبا تک ترتیب ینا دادند و به
خود استفاده کرده و تصویر  هاي یشهبراي بیان دقیق و قدرتمند اند یرپردازيدر این حکایت نویسنده از عنصر تصو

آور ترسیم کرده  شگفت يا گونه با استفاده از تشبیهات و استعارات به را که قهرمانان آنان حیوانات هستند، يا جامعه
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و تصاویري  پردازد یداستان م ي سنده با استفاده از تشبیهات زیبا به توصیف دقیق صحنهاست. در ابتداي حکایت نوی

 .آفریند یجذاب و بدیع در ذهن مخاطب م
زه بود که از عکس ریاحین او پر زاغ، چون دم طاووس نمودي نکشمیر، مرغزاري خوش و  یهاند که در ناح آورده«

 تی.و در پیش جمال او، دم طاووس به پر زاغ مانس
 یــش ، داغــک از دود او برجانـدرفشان الله در وي چون چراغی                                ولی

 »شقایــــــق بر یکی پاي ایــــستاده                          چو بــــر شاخ زمرد، جام بـــــاده 
این داستان کبوتر طوقی  هاي یت. شخصکند یداستان را توصیف م هاي یتسپس ظاهر و حالت و اعمال شخص

 (ضدقهرمان) هستند. یاد(رهبر) موش (دوست وفادار) زاغ (ناظر ماجرا) (آهو دوست تازه) و ص
شن خانه داشت و روزي گو در وي شکار بسیار بود و اختالف صیادان آنجا متواتر، زاغی در حوالی آن بر درختی «

در مشت، روي بدان  ییا دید دامی بر گردن با جامۀ درشت عصا. ناگاه صیادي رنگریست ینشسته بود و چپ و راست م
درخت نهاد. زاغ بترسید و با خود گفت: که این مرد را کاري می آرد و نتوان دانست که قصد من دارد یا از آن دیگري؟ 

ی ببود. و چینه بینداخت و در کمین نشست، ساعت یدصیاد پیش آمد و دام بازکش من باري جاي نگاهدارم تا چه کند،
و آن کبوتران به متابعت او مباهات  خواندند یو مقدم ایشان کبوتري بود که او را مطوقه م یدندفوجی از کبوتران فرارس

ار فرود آمدند و جمله در دام وکه دانه بدیدند غافل  چندان گذاشتند یو مشایعت او روزگار م یعتابو در م نمودند یم
اضطراب  کبوتران ایستاد تا ایشان را در ضبط آورد، گشاد گشت و گرازان به ت بماندند ومطوقه غمگین شد و صیاد

داستان با عمل و گفتار و  هاي یت). شخص117: 1374،(منشی» کوشیدند یم و هر یک در خالص خویش کردند یم
ن موفق بوده است. داستا یهما اند و این امر در بیان و پیشبرد مطلوب درون حاالت خود به زیبایی به تصویر کشیده شده

داستان انعکاس یافته  هاي یتو مضمون این حکایت همکاري و همدلی است که در رفتار و اعمال شخص یهما درون
 است.
و  یدتر از آن خودشناس مجادله نیست. چنان باید که همگان استخالص یاران را مهم يمطوقه گفت یاران را، جا«

ن، قوتی کنید تا دام را از جاي برگیریم که رهایی ما در آن است. کبوتران حالی به صواب آن الیقتر که به طریق تعاو
که آخر  نمودند و دام را به قوت یکدیگر برکندند و سرخویش گرفتند و صیاد در پی ایشان روان، بر امید آن يبردار فرمان

و  یکدیگرداستان با  هاي یتشخص آغازگر روابط یارانشدر ادامه، گفتگوي بین کبوتر و )117همان:» (درمانند و بیفتند
 ها به مخاطب است. معرفی آن

اخالقی و رفتاري  يها ، ارزشگیرد یداستان صورت م هاي یتمخاطب از طریق مراوده و گفتگوهایی که بین شخص 
 ینا .کند یبودن، اتحاد و همدلی، ایثار و فداکاري را تجربه م پذیر یتهمچون محبت و مهربانی کردن با دیگران، مسئول

مثبت انسانی و مثبت فکري مخاطب نسبت به دیگران افزوده و در رشد رفتارهاي اجتماعی  يها ها بر جنبه ارزش
 ها مؤثر است. مطلوب آن
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بازتاب مهارت اجتماعی همکاري و همدلی و تأثیر آن در جهت رسیدن به یک هدف مشترك در این حکایت بیش 

عاطفی نسبت به تجارب عاطفی  يها واکنش«مشهود است. ازنظر دانشمندان علوم رفتاري همدلی  ها یتاز سایر حکا
 )179:  1383، بیرهوف»(دیگران است

ها با یکدیگر  اندیشمندان موجب تفاوت انسان یدگاهاجتماعی است که از د يها مهارت همدلی یکی از مهارت
و به روش  ییگو ها از طریق قصه گوناگون که یکی از آن هاي هیو. آموزش این مهارت حیاتی به کودکان با ششود یم
 ییگو مؤثراست. ازآنجاکه امروزه قصه یاراخالقی، انسانی و اجتماعی کودك بس يها است در تعالی ارزش یرمستقیمغ
شود  رفتارهاي اجتماعی مطلوب یاددهیباعث آموزش و  یرمستقیمغ هاي یوهبا ش تواند یعنوان یک ابزار آموزشی م به

یکی «  دهد یبه کودکان آموزش م ییگو شیوا و جذاب قصه یاناجتماعی ذکرشده را باب يها خوانش این حکایت مهارت
است. ایجاد الگویی از  ییگو اجتماعی به کودکان بسیار مؤثر بوده است قصه يها که در آموزش مهارت هایی یوهاز ش

اجتماعی کودکان بسیار مورداستفاده گرفته است. بر  يها ش مهارتعنوان عامل مؤثر در فرایند آموز رفتار اجتماعی به
رفتار  یامدهاينموده، پ يجانشینی با قهرمان داستان همانندساز ي از طریق تجربه تواند یکودك م iiبندورا ي یهاساس نظر

 نیکر .)146، ص 2000(آمبروسینی، » نموده و به کاربرد. يقرار دهد. سپس آن را خود الگوبردار وتحلیل یهرا مورد تجز
در کودك به  یدوست ، پرورش همدلی و انسانییگو هدف از قصه :مشهور روسی معتقد است ي یسندهنو iiiچکووسکی

امکان برقراري ارتباط با کودکان دیگر را  شنود یرا م يا هر قیمتی است و حقیقت جز این نیست که کودك وقتی قصه
اختصاصی  یتسا وب، غالمی داودآبادي.»(شود یم یادتربا دیگران ز اش یو حس درك و همدل کند یرك مبهتر د
خبري کودك و نوجوان، اراك، کانون پرورش فکري کودکان  یشگاه، نما201470نوجوان کد خبر  وکودك  یرسان اطالع

 )و نوجوانان
جنبه تخیلی بخشیده و با گفتگوي بین افراد ، به داستان افتد یاتفاق م ینازا توصیف دقیق وقایعی که پس

و حوادث وارد داستان  رود یو وقایع داستان پیش م شوند یها به مخاطب معرفی م داستان و اعمال آن هاي یتشخص
است.  ینتحس و جذابیت این حکایت به دلیل داشتن چندین حادثه (اصلی و فرعی) قابل برانگیزي یل. تخشوند یم

مناسب از استحکام و انسجام الزم برخوردار است. سیر حوادث اصلی و فرعی در این داستان  فتیرهمچنین به خاطر پ
 به شکل زیر است:

(وضعیت » نگریست یم زاغی در حوالی مرغزار بر درختی بزرگ گشن خانه داشت، نشسته بود چپ و راست را«
داده)  حادثه دگرگونی رخ»(نشست یندي درکمناگاه صیا«خود دارد)  در داستان که امکان دگرگونی را ینآغاز یدارپا

چندان که دانه بدیدند غافل وار فرود آمدند و ندي کبوتري بود که او را مطوقه گفت ایشان قومی کبوتران رسیدند و مهتر
جمله درافتادند (حادثه) مطوقه گفت جاي مجادله نیست، صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از 

وضعیت جدیدي است که  ) آزادي و رهایی کبوتران از دام،1374:117،(منشی» برگیریم که رهایش ما در آن است جاي
و  افتد یآغازین داستان یکسان نیست. در ادامه داستان حوادث دیگري اتفاق م ي محصول رخداد پیشین است و با حادثه

 .دهد یگانه رخ م همین مراحل سه
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منطقی باعث افزایش حس کنجکاوي و تقویت نیروي تفکر و فعالیت ذهنی بیشتر این حوادث منسجم و روابط 

آثار کهن که هدف آن تعلیم و  هاي یژگیپایانی همراه است چون از و گیري یجه. پیرنگ این داستان با نتشود یمخاطب م
 .کند یتربیت و بیان مسائل اخالقی است پیروي م

هاي اساسی در  یکی از جریانهمکاري  .مهارت همکاري است شود یدومین مهارتی که در این حکایت بیان م
ي شرط اصلی زندگی جمعی است. همکار زندگی آدمی و رکن اساسی زندگی انسانی است. در هر وضع و هر موقعیت،

 موردتوجههاست که  ها براي به سر بردن با دیگران و همکاري با ایشان مدت جنبه اجتماعی رشد و آماده کردن بچه
 است. قرارگرفتهانشمندان علوم تربیتی د

 ،یکی بودن مساعی دو یا چند شخص براي حصول به هدفی معین بدانیم iiiiاگر همکاري را بنا بر تعریف آگبرن
داستان نمایش واقعی این تعریف در قالب داستان است که بازیگران اصلی داستان با تالش و پشتکار به هدفی معین  ینا

. مخاطب از این داستان حس همکاري، ارزش  و تالش براي آزادي و  همدلی و رسند ید صیاد) م(رهایی و آزادي از بن
به دست آوردن  ي)  کوشش برا مساعی یک:  ( تشر iiiيهمکار«   يفرهنگ علوم رفتار در . کند یمهربانی را  درك م

 ) 98؛ 1364نژاد:  يکاررفته است . (شعار به» باهم  کار کردن  ي یلهوس منافع به ینتأم یاو همانند   یکسان یجنتا
 

نوعی  پذیري یتمسئول«است.  پذیري یتاین داستان آموزش مهارت اجتماعی مسئول يها یکی دیگر از آموزه
) حس 26: 1379(سبحانی نژاد، » نسبت به سایرین است. یدگوناگون به دلیل تر هاي یتاحساس التزام به عمل در موقع

بند را از پاي طوقی ببرد و طوقی  خواهد یکه موش ابتدا م یابد یطوقی در این قسمت از داستان نمود م پذیري یتسئولم
بر من حقی واجب است و  روي ینام و ایشان را ازا من ریاست این کبوتران تکفل کرده: «گوید یو م شود یمانع این کار م

بگزاردند و به معاونت و مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم مرا نیز از ت حچون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناص
 )1374،118منشی:» (آمد و موجب سیادت را به ادا رسانید. باید یلوازم ریاست بیرون م ي عهده

باشد و تعهد خود را  پذیر یتگرفته مسئول که برعهده اي یفهکه در برابر وظ بیند یطوقی این حق را بر خود واجب م
تا آنجا که آزادي دوستان  شود یو براي دوستانش ارزش قائل م برد یها رنج م بت به دوستانش ادا کند. از ناراحتی آننس

حس رنج و پریشانی در طوقی به خاطر وجود یک موقعیت ناخوشایند براي  ین. ادهد یرا بر آزادي خود ترجیح م
که فرد به تکلیف خود عمل و  شود یمهارت باعث ماوست وجود این  پذیري یتدوستان و درواقع همان حس مسئول

 یشترب .مسئولیتش را ایفا نماید و با تأثیر مثبت و بازدهی مناسب شرایط نامطلوب را تبدیل به شرایط مطلوب کند
تبع آن انگیزش حس همکاري  داستان همراه است و به هاي یتحوادث این حکایت با گرفتار شدن و به دام افتادن شخص

ها نسبت به یکدیگر. در حادثۀ اول طوقی و دوستانش در دام صیاد و در  آن ي کننده یتو ایجاد رفتارهاي حما و همدلی
؛ و در سومین حادثه فریب دادن صیاد و نجات آهو محور اصلی حادثه شود یحادثه دوم آهو در دام صیاد گرفتار م

 .گردد یم
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بین هدف راوي  ینجا. در اشوند ییگر حادثه فرعی تلقی مگرفتار شدن طوقی و دوستانش حادثه اصلی و دو مورد د
مستقیم وجود دارد. هدف آموزش و تعلیم یک پند اخالقی و تأکید بر همدلی و  يا از نقل حکایت و مضمون آن رابطه

 حکایت آورده شده است: یانهمکاري دوستان با یکدیگر و تالش براي حل مشکالت با کمک هم است که در آغاز پا
موافق و کیفیت مواالت و  یارانداستان دوستان یکدل و يگفت برهمن را که: ...اکنون اگر میسر گردد، بازگو اير«

 یکنزد چیز یچه :اع از ثمرات مخالصت و برخورداري از نتایج مصادقت. برهمن گفتتافتتاح مؤاخات ایشان و استم
ننشیند که در ایام راحت معاشرت خوب، از ایشان متّوقع یاران یکدل ي  عقال در موازنه دوستان مخلص نیاید و در مقابله

 )116(همان: »باشد و در فترات نکبت، مظاهرات به صدق از جهت ایشان منتظر
و  یدخطیر فداي آن صحبت کنند تا فوا يها عزیز و جان يموش گفت: اهل دنیا هرگاه محرمی جویند، نفسها«
حق و برادران به صدق  آن بر روي روزگار باقی ماند. ایشان دوستان به یامنآن ایشان را شامل گردد و برکات و م عوائد

و مصالح کارهاي دنیا اندر آن به رعایت  بینندباشند و آن طایفه که مالطفت براي مجازات حال و مراعات وقت، واجب 
ستی کسی جان فدا کند رسانند، مانند صیادانند که دانه براي سود خویش افکنند نه براي سیري مرغ و هر که در دو

 )121(همان:  »درجت او عالی تر باشد از آن که مال فدا کند.
و با عباراتی موجز ذهن مخاطب را  کند ینویسنده در این گفتگو دوستی و فواید حاصل از آن را به زیبایی بیان م

 .نماید یو فواید آن م یابی متوجه نکات ظریف آئین دوست
در جهت  تواند یاست که تعلیمات اخالقی و شیوه راهبردي و تعلیمی آن من آاز مضامین اصلی این حکایت 

 این سرزمین مؤثر واقع شود. سازان یندهاجتماعی کودکان و آ يها آموزش و بهبود مهارت
 

 بحث و بررسی و نتیجه گیري:
اجتماعی با تأکید بر ي ها مهارتودمنه از منظر آموزش  یلهکلهاي  یتحکایمی ابعاد تعلبررسی  باهدفاین پژوهش 

 باي پژوهش در این زمینه نشان داد که  یشینهپپذیري انجام شد. بررسی  یتمسئولداري و  یشتنخو همکاري، همدلی،
ي ها مهارتودمنه اثري است که متضمن مفاهیم ارزنده و مطالب حکیمانه است ولی از منظر آموزش  یلهکل آنکه وجود

ی موردبررساي از این بعد  رشته یانمهاي آن با رویکرد  یتحکارار نگرفته است. لذا ی قموردبررسمستقل  طور بهاجتماعی 
 قرار گرفت.

هایی وجود دارد که از رهگذر آن آموزش  یتحکاودمنه  یلهکلرسید در کتاب  یمفرضیه این پژوهش بر آن بود که به نظر 
هایی که بتوان از  یتحکاوجود یا عدم وجود  پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر در گردد. یمي اجتماعی تسهیل ها مهارت
خالی از  کل بهودمنه  یلهکلي ها داستانتوان گفت  یمي اجتماعی را به کودکان آموزش داد ها مهارت ها آنی بازخوانطریق 

 ي اجتماعی مورد تأکید نگارنده،ها مهارتبا  داستان همبه دلیل محدودیت حکایات  اما چنین امکان و پتانسیلی نیست.
هاي  یتحکاي اجتماعی در ها مهارتآموزش  ی نیست. با پژوهش و بررسی قابلیتفربهتوان بر آن بود چنین امکان  یم

ي ادبی و تربیتی و ها ارزشهاي تعلیمی فراوانی دارد و  یتقابلودمنه  یلهکل اگرچهودمنه این نتیجه به دست آمد که  یلهکل
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، تعلیم شناسانه رواني توجهات علمی و  واسطه بهي اخیر ها دورهدر  که آنانکار است، ولی با توجه به  یرقابلغاخالقی آن 

 هاي اجتماعی و خانوادگی در قرن بیستم نگرش یدگرگونیداکرده و پو ساختارهاي خاصی  و آموزش کودکان چارچوب
هاي  یتحکاساختار بسیاري از  ري به وجود آورده است،ي را نسبت به جایگاه کودك در جامعه و آثار ادبی و هنا تازه

ي مکر و فواید و مضرات  دربارهودمنه  یلهکلي بسیاري از حکایات  یهما درونودمنه متناسب با دنیاي کودکان نیست.  یلهکل
ی و ینچ سخنیان ز ي قناعت و زیان حرص و طمع، یدهفا ي حزم و زیان ترك آن، زیان اعتماد به دشمن، یدهفاآن، 
 امروز ندارد. که هیچ سنخیتی با افق دید کودك هست .یزي وانگ فتنه
ي اجتماعی مورد تأکید این ها مهارتیژه آموزش و بهودمنه ممکن است از بعد آموزشی  یلهکلتعلیمات  اگرچهحال  ینباا

؛ تواند مؤثر واقع شود یم ساالن بزرگبراي  ها مهارتپژوهش براي کودکان زیاد مناسب نباشد ولی در نهادینه کردن این 
نقش این اثر ارزشمند  ین نبایدبه رااست. عالوه  ساالن بزرگتفهیم حکمت به  ها داستان یناز ازیرا غرض از بیان بسیاري 

و ایجاد  ي مثبت گذشتگان به نسل جدید، ایجاد و تقویت هویت فردي و ملیها ارزشکهن ادبی را در انتقال تجربیات و 
 ي ایران نادیده گرفت. گذشتهان و حس افتخار به ایر
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