
 مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز علمی  ی مجله 

 106 -80 ، صص(21 )پياپی  99بهار و تابستان ، اولی ، شمارهدهمیاز سال 

DOI: 10.22099/JCLS.2019.31642.1647 

 

 

های)نوجوانان( اریش كستنر و فرهاد  های زندگی در رمانبررسی تطبيقی مهارت 

 زاده حسن

 

 سجاد نجفی بهزادی             حميد رضایی 

   شهرکرده دانشگا      دانشگاه پیام نور                               

 

 چکيده 
يکي از راهبردهاي مهم و ضروري است که از طريق افزايش توانايي  هاي زندگي  مهارت 

هاي زندگي ها و کشمکشکودکان و نوجوانان، ظرفیت آنان را در جهت مقابله با چالش

سازد. ژانر ادبي رمان، قالب مناسبي  برابر مشکالت ايمن ميدهد و آنان را در  ارتقا مي

ها در کودکان و نوجوانان است. هدف اين پژوهش ها و تقويت آن براي انتقال مهارت

گیري، حل مسئله، خودآگاهي، مهارت فردي  یمهاي زندگي )همدلي، تصمبررسي مهارت 

است.    (Erich Kastnerزاده و اريش کستنر )هاي فرهاد حسنو تفکرخالق( در رمان 

روش پژوهش به صورت تحلیل کمي و کیفي محتواي آثار است. نتايج پژوهش نشان 

زاده و  ها، کاربرد بیشتري در آثار حسنداد که مهارت همدلي، نسبت به ديگر مهارت 

هايي نظیر، تفکر انتقادي، تفکر خالق و مهارت حل مسئله بسامد  کستنر دارند. مهارت

نکتهداشتهکمتري   مهارتاند.  اينکه  ديگر  فرهاد حسني  آثار  در  زندگي  در  هاي  زاده 

 مقايسه با اريش کستنر، بسامد بیشتري دارند. 

 هاي زندگي. زاده، مهارتاريش کستنر، رمان،  فرهاد حسن  كليدی:  هایهواژ

 
 دانشیار زبان و ادبیات فارسي faanid2003@yahoo.com 
 استاديار زبان و ادبیات فارسي najafi23ir@yahoo.com  ي مسئول()نويسنده  

 25/1/98  تاریخ پذیرش مقاله: 11/9/97تاریخ دریافت مقاله: 

https://dx.doi.org/10.22099/jcls.2019.31642.1647
mailto:najafi23ir@yahoo.com


 81                            حمید رضایی /...های )نوجوانان(های زندگی در رمان تطبیقی مهارت بررسی 

    

 

 . مقدمه 1

برخي   آموختن  به  زندگي  و  اجتماع  به  ورود  براي  نوجوانان  و  نیاز  مهارتکودکان  ها 

مهارتضروري   چالشدارند.  با  رويارويي  براي  را  نوجوانان  که  مشکلهايي  و  هاي  ها 

هاي زندگي را »توانايي انجام رفتار  ، مهارتسازمان بهداشت جهانيکند.  زندگي آماده مي 

هاي زندگي  ها و ضرورتاي که فرد بتواند با چالشگونهداند، بهسازگارانه و مثبت مي

هاي زندگي يکي از راهبردهاي  ي مهارتبرنامه  .(16:  1383،طارمیان)  ه کنار آيد«روزمر

اي افراد، ظرفیت آنان را در جهت  متمرکز بر فرد است که از طريق افزايش توانايي مقابله

دهد و فرد را در برابر  ها و ناماليمات زندگي روزمره ارتقا ميها، کشمکشمقابله با چالش

مي ايمن  مهارتاين  براساس  سازد.مشکالت  زندگي،  تصمیمهاي  حل  )مهارت  گیري، 

و...( خشم  مديريت  ارتباط،  برقراري  خودآگاهي،  انتقادي،  تفکر  خالق،  تفکر   مسئله، 

به اتفاقي  هر  با  رويايي  در  ما  که  است  تدابیري  از  ميعبارت  مناسب کار  تا  ترين  بنديم 

بهره باالترين  و  باشیم  داشته  را  ببرخورد  را  آوريموري  دست  )»پیت  .ه    (pittmanمن 

ها و رفتارهايي تعريف کرده که  ها، نگرش ها، دانشعنوان تواناييهاي زندگي را بهمهارت

سازد  ها انسان را قادر مي شود. »اين مهارتبراي شادماني و موفقیت در زندگي آموخته مي

اشد. از طريق رشد اين  ها تسلط داشته بهاي زندگي سازگاري يابد و به آنتا با موقعیت

راحتي با ديگران زندگي کنند، احساس خود را با امنیت  گیرند که بهها، افراد ياد ميمهارت

)کاوه، کنند«  بیان  پیت  32  :1391خاطر  از  نقل  مهارت 1997  من،به  زندگي، (.  هاي 

برعهده بگیرد سازد، مسئولیت امور زندگي را  هاي اساسي هستند که فرد را قادر ميمهارت

ها  هاي زندگي، مهارت و خود در پي حل مسائل و مشکالت زندگي باشد. »درواقع مهارت

توانمندي مقابله و  در  را  فرد  که  هستند  کشمکشهايي  به  پرداختن  و  موثر  و ي  ها 

(. 32کند«)همان:دهد و سالمت رواني او را تامین ميهاي دشوار زندگي ياري ميموقعیت

هاي زندگي به کودکان و نوجوانان،  مهم و مناسب براي آموزش مهارتهاي  يکي از راه

ادبیات آموزندگي و سازندگي را در درون خود دارد و هیجان   ژانر داستان و رمان است.

ي آن است. »خواندن داستان فعالیتي ذهني است که به  و جوشش دروني انسان، آفريننده
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با خواندن داستان و نقد آنترديد خوانبخشد. بيي آدمي معنا ميتجربه ها در عین  نده 

مي فراغت  روزانه  زندگي  ابتذال  از  بهاينکه  معیارهايي  مييابد،  ميدست  که  تواند  آورد 

آنتجربه با  را  زندگي  جهانهاي  بزند.  محک  ميها  کشف  تازه  آگاهي هايي  به  و  کند 

داستانمي است،  جذاب  و  جالب  زندگي  که  هنگامي  ميرسد.  را  ها  ما  احساس  توانند 

 (. 45: 1380نسبت به آن زيادتر کند«)گلشیري،

اي را نیز  هاي بالقوهعاطفي نیرومند هستند، چالش يبر اينکه در زمینهها عالوهداستان

ترين  پیچیده  ،تواند در عمل براي کودکداستان مي»کنند.  براي پردازش شناختي فراهم مي

ها و روابط مختلفي است که در روند خاص  چراکه عناصر، موضوع  ؛موضوع فکري باشد

  کودک   (.137  :1385)فیشر،کند«  و کودک را با خود همراه مي  شوندها آشکار ميرويداد

کند.  ها را در وجود خويش نهادينه مي هاي داستان، مهارتو نوجوان از طريق شخصیت

  ، ي داستان، در طول شنیدن يا خواندن داستانعنوان خوانندهبه  »مخاطب کودک و نوجوان

قهرمان)يا ضد قهرمانان( نظرات قهرمان)يا قهرمانان( و ضد  ها و نقطهناگزير از ديدگاهبه

يا    -گردد و سرانجام با پیروزيها سهیم ميکند، با عواطف و نگرش آنداستان عبور مي

مي  - احتمااًل شکست را  يا شکست  پیروزي  با وي طعم  همراه  داستان،  «  چشدقهرمان 

   (.193- 192 :1382،)خسرونژاد

کند  اطبان کمک ميفرايند ساخت داستان يک فرايند طبیعي است که به افراد و مخ

تجربه و  الگوي  خودشان  يک  در  را  رويدادها  فرد  فرايند،  اين  »در  بفهمند.  را  هايشان 

افکار، سازماندهي ميهمبه و  احساسات  با  مخاطب  پیوسته همراه  ترتیب  اين  به  و  کند 

مي مي احساس  پیشکند،  را  آن  و مشکالت  مسايل  و  زندگي  کند«  تواند  کنترل  و  بیني 

دهد که امیال و محتويات ناخودآگاه  (. داستان به کودک فرصت مي88:  1382  کي،)مک

ترين اهداف آموزش  خود را تعبیر نمايد و محیط زندگي خود را بشناسد که خود از مهم

تواند به هاي واقعي زندگي ميگرفته از موقعیتو پرورش است. ادبیاتِ برخاسته و الهام

بچه نفوذ کند،  قلمرو عواطف  از  بچهها  به دور  و  آزاد صمیمي  به فضاي  با خود  را  ها 

بچه تا  وادارد  تفکر  به  و  ببرد  البهمحدوديت  در  زندگي، شخصیتها  و الي  آشنا  هاي 
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راهواقعیت خود،  زندگي  مشابه  مشکلهاي  با  مقابله  مناسب  را  هاي  خود  پیرامون  هاي 

 کشف کند. 

مهارت      بررسي  حاضر  پژوهش  رمهدف  در  زندگي  فرهاد حسنانهاي  و  هاي  زاده 

دادن ي ادبیات کودک ايران و آلمان و پاسخدو نويسنده  (Erich Kastner) اريش کستنر 

ها که کدام مهارت کاربرد و بسامد بیشتري در آثار دو نويسنده داشته است؟  به اين پرسش

با اين    دادنکند؟ براي پاسخها نقش مهمي در زندگي کودک ايفا ميو کاربرد کدام مهارت

 هاي برجسته و مهم دو نويسنده براي بررسي انتخاب شدند. ها، رمانپرسش

هاي کودکان و ي کتابنويس و نويسندهنگار، نمايشنامهاريش کستنر شاعر، روزنامه     

بنیان بیناز  دفتر  کتابخانه گذاران  و  نسل جوان  براي  کتاب  بیالمللي  کودکان  ني  المللي 

هايش را منتشر کرد. در پايیز همان  سرودهنخستین مجموعه  1928در سال    .مونیخ است

را منتشر کرد که دو   امیل و کارآگاهانترين داستانش براي کودکان به نام  شده سال شناخته 

ونه زبان ترجمه شده  میلیون نسخه از آن در آلمان فروخته شد. اين داستان تاکنون به پنجاه

  1960هاي اريش کستنر فیلم ساخته شده است. او در سال  از بسیاري از داستان  .است

موفق به دريافت مدال    ،آثاري که براي کودکان و نوجوانان آفريده استسبب مجموعهبه

خواهران    هايتوان به داستانمي هاي او  نوشتهترين  مهماز   .اندرسن شدهانس کريستین 

  )رک.   نداشده  ترجمه  فارسي  به  اشاره کرد که  شودآگاه ميامیل کار   و    کالس پرنده،  غريب

 (. 3: 1385 کستنر،

فروردينحسن  فرهاد     دوران   1341  ماهزاده،  در  را  نويسندگي  آمد.  دنیا  به  آبادان  در 

زاده بسیار ثار فرهاد حسنآ   .هاي کوتاه شروع کردنوجواني با نگارش نمايشنامه و داستان

هاي مختلف ادبي مانند  هاي سني کتاب نوشته و در گونهمتنوع هستند. او براي تمام گروه

نامه و طنز دست  ي متون کهن، زندگيرمان، داستان کوتاه، شعر، داستان تصويري، بازآفرين

هاي فرهاد  به تألیف زده و تاکنون نزديک به صد اثر از او به چاپ رسیده است. کتاب

جشنوارهحسن از  بینزاده  و  داخلي  مهمترينهاي  که  گرفته  بسیاري  جوايز  شان  المللي 

از نويسندگان کودک و نوجوان، تقديرشد  يجايزه  :عبارتند  ه در سه  ماه طاليي انجمن 
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برگزيده ايران،  سال  کتاب  دوره جشنواره  يدوره  فکري،    ي چند  پرورش  کانون  کتاب 

توان  جهاني مي  يپشت پرنده. همچنین در عرصه اي از جشنواره الکتنديس نقره  يبرنده

و همچنین ديپلم   2018اندرسن« در سال  به دريافت لوح سپاس جايزه »هانس کريستین

کتاب براي  تاکنون  د حسنفرها.  کرد   اشاره IBBYسوي از    صدايم کنزيبا    افتخار  زاده 

هاي ادبیات  بار نامزد دريافت جايزه »آستريد لیندگرن« شده که يکي از معتبرترين جايزهسه

 (.122:  1393)رک.صفايي، کودک جهان است

هاست که: دادن به اين پرسشسازد، پاسخآنچه اهمیت اين پژوهش را ضروري مي

زندگي به چه میزان و بسامدي در آثار نويسندگان کودکان و نوجوانان استفاده  هاي  مهارت

اين مهارتشده اهمیت کاربرد  به چه  اند؟  و  ها در رمان کودکان و نوجوانان چیست؟ 

 هايي بايد توجه بیشتري نشان داد؟ مهارت

 

 ی پژوهش پيشينه .2

مهارت درباره رماني  در  زندگي  اريش  هاي  نوجوان  حسنهاي  فرهاد  و  زاده،  کستنر 

هايي انجام شده که به  هاي زندگي، پژوهشي مهارتپژوهشي صورت نگرفته، اما درباره

 شود:بعضي از آنان اشاره مي 

همکاران) و  مقاله 1396کريمي  در  مهارت (  تاثیر  »بررسي  روش  ي  به  زندگي  هاي 

اند که آموزش  نتیجه رسیدهآموزان ابتدايي« به اين  هاي خالقیت دانشگويي بر مولفهقصه

قصهمهارت روش  به  زندگي  آموزانهاي  دانش  خالقیت  افزايش  موجب  ابتدايي  گويي 

امیديمي و همکاران)شود.  مقاله 1392نیا  در  مهارت(  »بررسي  در  ي  انتقادي  تفکر  هاي 

ها،  کنشبراساس فهرست پیتر فاسیونه«، به    80ي  ي نوجوان فارسي دهههاي برگزيدهرمان

هاي داستان براساس شش مهارت تفکر انتقادي فاسیونه  لکردها و گفتگوهاي شخصیتعم

هاي زندگي به کودکان ( به ضرورت و نقش آموزش مهارت1390احمدي) شاه  اند.پرداخته 

ملي در آموزش    ي با توجه به جايگاه عظیم رسانهو نوجوانان در رسانه، پرداخته است.  

ملي در   يکودکان و نوجوانان، سعي شده در اين مقاله نقش رسانه  به  هاي زندگيمهارت
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هاي زندگي در  ( به بررسي آموزش مهارت1390زاده)صدري  .شوداين خصوص واکاوي  

مقوله  به  اثر  اين  در  نويسنده  است.  پرداخته  کودک  مهارتداستان  در  ي  زندگي  هاي 

گونهداستان و  عناصر  براساس  کودک  پرد هاي  داستاني  است.  هاي  روش  اخته  نگارنده 

دهد و در ضمن معرفي اين برنامه، نشان  پیشنهاد مي  راي فلسفه براي کودکان«  »برنامه 

هاي زندگي  در آموزش و فراگیري مهارت   ،ي فلسفه براي کودکاندهد که چگونه برنامهمي

همکاران)  است.ثر  ؤم و  مقاله 1389کوکبي  در  در  (  انتقادي  تفکر  مهارت  »بررسي  ي 

بیشترين بسامد  ماهي سیاه کوچولو  اند که داستان  هاي کودک و نوجوان« نشان دادهانداست

بررسي تناسب   ( به 1389فرد) مکتبي  را از نظر تفکر انتقادي به خود اختصاص داده است.
ها  هاي تألیفي ايراني براي کودکان و نوجوانان گروه سني »ج« با مهارتمحتواي داستان

مؤلفه تفکر  و  است  انتقاديهاي  در .  پرداخته  که  است  داده  نشان  پژوهش  اين  نتايج 

  هاي تفکر انتقادي استفاده نشده است.هاي تالیفي چندان از مولفهداستان

 

 . روش پژوهش 3

در روش  ست.  ي آثار نويسندگان امحتوا   کمي و کیفي   روش پژوهش به صورت تحلیل

حضور يک واحد تحلیلي مانند يک واژه  تحلیل کمي محتواي آثار، به شمارش فراواني  

ها براي کشف  ها و آزمونشود و در بررسي کیفي به تحلیل داده يا مضمون متن توجه مي 

پرداخته مي  نويسنده مهم(.  287:  1382شود)رک.ساروخاني،معنا  دو  آثار  ي کودک  ترين 

فراواني  و    هاي زندگي بررسي و تحلیل شدندايران و آلمان)رمان نوجوان( از نظر مهارت

سپس به تحلیل کیفي کاربرد    هايشان بررسي شد)تحلیل کمي(.هاي زندگي در رمانمهارت

. دلیل بررسي تطبیقي با وجود دو زبان و فرهنگ متفاوت، تحلیل  ها پرداخته شدمهارت

اي مشترک و جهاني در زندگي نوجوانان است  هاي زندگي در آثار است که مسئلهمهارت

ار اريش کستنر به زبان فارسي ترجمه شده و در کانون پرروش فکري  و ديگر اينکه آث

مي مقايسه، کمک  اين  است.  قرارگرفته  مخاطبان  اختیار  در  نوجوانان  و  تا  کودکان  کند 

دهد، معرفي شوند. دلیل  آثاري که نوجوانان را بهتر و بیشتر در مسايل زندگي ياري مي
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رمان پرندهها)انتخاب  غريب،  کالس  کستنر،    خواهران  کنو    هستياز  صدايم  از    زيبا 

برجسته  (زادهحسن آثار،  زياد  تیراژ  مخاطبان،  بین  در  نويسندگان  شهرت  بودن  يکي، 

 . ها بودهاي زندگي در آثار آنهاي مهارتهاي دو نويسنده و کاربرد مولفهرمان

 

 های زندگی در آثار نویسندگان . بررسی تطبيقی مهارت4

 گيری . مهارت تصميم 1.4

تصمیم  »تصمیممهارت  دارد.  نوجوانان  و  کودکان  زندگي  در  مهم  نقشي  گیري،  گیري 

گیري  تصمیم  (.66:  1383هاي گوناگون زندگي است«)طارمیان،انتخاب يک راه از میان راه

انتخاب ميايک فر از میان چندين مسیر  کنیم. يند ذهني است که طي آن يک مسیر را 

که    است  هاي متعددييعني توان تشخیص بهترين راه از میان راهگرفتن  درواقع تصمیم

بهداشت رواني    ،باشد  گیري مناسب و درستهرچه تصمیم  .قراردارد  پیش روي انسان

«)بهرامي  کندفرد و جامعه را تامین کرده و به ايجاد يک زندگي خوب و موفق کمک مي

همکاران، تصمیم60:  1392و  مولفه(.  براساس  اطالعات  ارزيابي)جمعهاي  گیري  آوري 

تصمیم تصمیمبراي  علت  تحلیل  و  گیري(،  حل  راه  بهترين  انتخاب  براي  نقشه  گیري، 

شود. خوبي ديده ميگیري بهي تصمیمهاي اريش کستنر مسئلهدر رمانکارگیري است. به

رمان  مهم در  تصمیم  »لويیزه«  به وسیله  خواهران غريبترين  و  »لوته«  دو شخصیت  ي 

ها از هم دور بودند.  گیرد. اين دو شخصیت به علت جدايي پدر و مادر، سال مي صورت 

کرده پیدا  را  همديگر  که  ميحال  صحبت  هم  با  تصمیم اند،  و  ارزيابي(  کنند)مرحله 

کارگیري(.  اي که والدين شان متوجه نشوند، جاي خود را عوض کنند)بهگونهگیرند، بهمي

خواهند  دانند، چون نميچیز را ميپدر و مادرشان بگويند که همه»دوقلوها خیال ندارند به  

هايشان  توانند به خانهکدام نميها از روي اجبار تصمیم بگیرند؛ اما هیچ کاري کنند که آن

همه و  ميبرگردند  دوقلوها  کنند.  فراموش  را  لباسچیز  همهخواهند  و  مو  آرايش   ها، 

خواهد با موهاي بافته و (. لويیزه مي35  :1385ر، چیزشان را با يکديگر عوض کنند«)کستن

کنند با  ها فکر ميمودب خود را به جاي خواهرش لوته جا بزند و پیش مادرش برود. آن
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کنند. مخاطب کودک از طريق رفتار  اين تصمیم، پدر و مادرشان دوباره با هم زندگي مي

واند براي زندگي خود تصمیم ت گیرد که او هم ميو کردار شخصیت لوته و لويیزه، ياد مي

   بگیرد، بدون آنکه از بزرگساالن کمک بخواهد.

دادن جرات و شجاعت خود، تصمیم  شخصیت »ئولي« براي نشان  کالس پرندهدر رمان      

مي تصمیم  مهمي  است.  متنفر  خودش  از  کنند،  خطابش  ترسو  ديگران  اينکه  از  گیرد؛ 

ي بارفیکس، نردبام  بارفیکس پرت کند. »درکنار میلهي  گیرد خود را از نردبام کنار میلهمي

ي آن باال رفت. روي  زدههاي يخ شد. ئولي به نردبام نزديک شد. از پلهبلندي ديده مي

ها را نگاه کند. کمي لغزيد. گفت: کاري  ي ماقبل آخر کمي مکث کرد، برگشت تا بچهپله 

  پرم« )کستنر، ند چتربازان به پايین ميکنم و مانخواهم بکنم اين است: چتر را باز مي که مي

تواند  کردن خود در میان همساالن، مي(. رفتار و حرکت »ئولي«براي مطرح118:  1385

برانگیز باشد. اگرچه رفتار شخصیت رمان، خطرناک است و  براي مخاطب داستان چالش

در   و  ديگران  دخالت  بدون  نوجوانان،  و  کودکان  نیست،  موافق  او  با  هم  مخاطب 

نشان  همذات واکنش  داستان  شخصیت  تصمیم  به  نسبت  داستان،  شخصیت  با  پنداري 

 دهند.  مي

زاده نیز کاربرد درخور توجهي دارد. در رمان هاي حسنگیري در رمانمهارت تصمیم    

شود. »زيبا« شخصیت رمان براي ديدن پدرش،  خوبي ديده مياين مسئله به  زيبا صدايم کن

بايد جیم مي گبايد تصمیم مهمي مي  « اگر ميرفت.  بود.  تنها راهش همین  گفتم  شدم. 

رفتم مدرسه و آنجا  ماندم. اگر ميتوانم بیايم مدرسه، بايد تو خوابگاه ميمريضم و نمي

کردم تا مرا ببرند دکتر، بهترين کار اين بود که تو راه خوابگاه  گفتم مريضم، بايد صبر ميمي

(. پدر زيبا در تیمارستان است. زيبا  17:  1394زاده،)حسنپیچاندم...«  و مدرسه همه را مي

آموزان جدا  ي مريضي از ديگر دانشبراي مالقات با او تصمیم گرفت بین راه، به بهانه

براي مخاطب   و ممکن است  آموزشي است  مقررات  تصمیم خالف  اين  اگرچه  شود. 

مقايسه و سنجش رفتارهاي  تواند با  بدآموزي به همراه داشته باشد، کودک و نوجوان مي 

ترين تصمیم نادرست و خطرپذير شخصیت زيبا، تصمیم درست را انتخاب کند. شايد مهم 
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اش،  اش، همکاري با پلیس و مسئوالن آسايشگاه بود. او برخالف میل باطني زيبا در زندگي

تحويل آسايشگاه مي را  اگه  پدرش  با ما همکاري کني.  بايد  تو  »ببین دخترجون!  دهد. 

اباتو دوس داري! وگر نه کار دست خودش میده. صداي پارک میاد. تو پارکین درسته؟  ب

چرخید. خانم آژير: يه کلمه بگو کجايین؟ يک کلمه گفتم: نیاوران و گوشي را  زبانم نمي

کننده است  (. تصمیم زيبا اگرچه در ظاهر ناراحت 153- 152:  1394زاده،قايم کردم«)حسن

شده، اما در نهايت بهترين تصمیم است. کودکان و نوجوانان    و باعث جدايي او از پدرش

توانند در مواقع ضروري و دشوار،  نیز با تاثیرپذيري از رفتار و کردار شخصیت داستان، مي

کنند. انتخاب  را  درستي  و  مهم  شخصیت  تصمیم  ما،  از  هريک  از  بیشتر  هاي  کودکان 

ها را با زندگي  هاي داستانها آموزهگیرند. آنداستاني و رخدادهاي داستاني را جدي مي

ها نگرش کودک را نسبت به زندگي و مشکالت گسترش کنند. »داستانخود مقايسه مي

آموزد  دهد. درواقع کودک با کمک داستان و همراهي و همدلي با شخصیت داستان، ميمي

ت ديگران  هاي مشابه در زندگي برخورد کند و احساساکه چگونه رفتار کند و با گرفتاري

 (.89 :1382کند )نورتون،خوبي درک را نیز به

 

 . مهارت حل مسئله 2.4

هاي زندگي است. »حل مسئله  حل مسئله نوعي تفکر منظم و منطقي براي حل مشکل 

شود و فرد سعي  ي فرد هدايت ميوسیلهرفتاري که به  -عبارت است از فرايند شناختي 

حلمي راه  آن،  کمک  با  سازگارانههاي  کند  يا  روزمره موثر  زندگي  مسايل  براي  ي  اي 

رو  (. وقتي فردي با موقعیتي روبه1386: به نقل از البرز،2004خويش پیدا کند« )دوزوريال،

روست. گويیم با يک مسئله روبهتواند به آن موقعیت سريع پاسخ دهد، ميشود که نميمي

انتخابي ا  نتیجه حل مسئله شامل شناسايي مشکل و برگزيدن  ي  ست که ما را به سوي 

هاي  کند. »مهارت حل مسئله شامل تشخیص مسئله، کشف راه حلمطلوب هدايت مي 

(. مهارت حل مسئله  60:  1391هاست« )کاوه،مختلف، ارزشیابي راه حل و عمل به راه حل

رمان شکلدر  به  کستنر  اريش  مي هاي  ديده  مختلف  وقتي  هاي  »لوته«  شود. شخصیت 

خواهد با دوشیزه »گرالخ« ازدواج کند، به فکر حل اين مشکل  ، پدرش ميشودمتوجه مي
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آيد. حتي در اوج  رود. »لوته از حالت بهت بیرون ميافتد و به مالقات خانم گرالخ ميمي

گذارد. چه بايد کرد؟ او به جويي و تحرک تنهايش نمي ناامیدي و پريشاني هم حس چاره

د: حق نداري با پدر من ازدواج کني. دوشیزه گرالخ: گويرود و مي ديدن خانم گرالخ مي

شود و با خود چرا اجازه ندارم؟ لوته: براي اينکه اجازه نداريد. دوشیزه گرالخ عصباني مي 

بیند عصبانیتش خانم گرالخ  تر انجام شود... لوته وقتي ميگويد اين ازدواج بايد سريع مي

گويد: خواهش  مقابل در به دوشیزه گرالخ ميکند،  را از ازدواج با پدرش منصرف نمي

:  1385کنم« )کستنر، کنم. خواهش مي کنم ما را به حال خودمان بگذاريد. خواهش مي مي

اين  81 به  براي رسیدن  کنند.  زندگي  با هم  دوباره  مادرش  و  پدر  دارد  لوته دوست   .)

خانم گرالخ  کردن  خواسته، به دنبال حل مسئله است. او تمام تالشش را براي منصرف

رسد که  دهد و سرانجام با بیمارشدن لوته و تب شديد او، پدر به اين نتیجه ميانجام مي

گويد: عجب جانور بدجنسي است، با  بايد از ازدواج با گرالخ منصرف شود. »گرالخ مي

(. لوته خود را به  85زند...«)همان:جنگد بعد خودش را به بیماري ميي قدرتش ميهمه

شود که لوته بیمار عصبي  شود و متوجه ميزند. پدر از اين وضعیت ناراحت مي بیماري مي

به دلیل حضور خانم گرالخ است. در رمان   بین دو گروه از    کالس پرندهاست و اين 

آيد. »مارتین« براي جبران رفتار گروه مقابل، به دنبال  وجودميهاي مدرسه درگیري بهبچه

کاري،  خوري. با کتک دستور داد: تو از جايت تکان نمي کاري و خشونت است. »مارتین  کتک 

هاي  شود. اگر »سراگرالند« را هم ببري، ماهم نخواهیم دانست که دفترچه مقصود عملي نمي 

کاري  (. مارتین به جاي کتک 48  : 1385ديکته کجا هستند. منتظر باش تا نوبتت برسد« )کستنر، 

دهد که براي  ل و رفتارش به مخاطب ياد مي و خشونت، به دنبال حل مسئله است. او با اعما 

 تري سود جست. توان از راه حل مناسب حل مسئله و مشکل مي 

زاده نیز مانند کستنر در آثار خود به مهارت حل مسئله پرداخته است.  فرهاد حسن     

به اين نکته پرداخته است. شخصیت »هستي« براي يادگرفتن جودو   هستياو در رمان  

رود. »جودو ديگه. مگه ي بابا دارد. او براي حل اين مسئله به سراغ مامان مينیاز به اجازه

رم. مامان گفت: از بابا اجازه گرفتي؟ مامان اذيت نکن!  نگفتم میخوام برم پیش لیلي ياد بگی
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کردم  خودت میدوني بابا اجازه نمیده. میگه دخترا بايد شطرنج بازي کنن. خنديد. ماچش

ها کم خرج تره. هیچي نمیخاد برام بخري. و گفتم: فدات بشم. تازه جودو از همه ورزش

(.  148:  1389زاده  آب کني«)حسنها را  مامان گفت: خب برو. به شرطي که برگشتي دبه

هستي با بیان اين نکته که ورزش جودو خرجي براي خانواده ندارد، مامانش را راضي  

را حل ميمي به هدفش مشکل  براي رسیدن  او  برود.  تمرين جودو  به  که  با  کند  کند. 

رسد.  ي خود ميي عاطفي با مادرش به خواستههاي آب و استفاده از رابطهپرکردن دبه

مي نیز  نوجوان  و  کودک  و  مخاطب  مسايل  هستي،  شخصیت  از  برداري  الگو  با  تواند 

پنداري  اي که براي کودک با نوعي همذاتچنین تجربههاي خود را برطرف کند.  مشکل

غیرمستقیم   شکلي  به  مطالب  از  بسیاري  تفهیم  موجب  است،  او مي همراه  به  و  شود 

زيبا  شود برخي مسايل را حل کرد. در رمان  آموزد که بدون کمک بزرگترها هم مي مي

ي رفتن به مالقات پدرش را با تدبیر و هوشیاري حل  شخصیت زيبا مسئله  صدايم کن

کند. او براي ورود به تیمارستان نیاز به کارت شناسايي ملي داشت. »گفتم ببین آقا. من  مي

اي زندگي  . تو خونهکنن. کارت ملي ندارمپونزده سالمه و چون ما رو جز آدم حساب نمي

دونم شناسنامه دارم يا نه. از زبان  دن و اصال نميدار خرجشو ميکنم که آدماي پول مي

ترين  (. حل مسئله يکي از مهم24:  1394زاده،تند و تیزم جا خورد و کمي نرم شد..«)حسن

هاي  شها و چالي موثري با مشکلکند تا مقابلهفرايندهاي تفکر است که به افراد کمک مي

زندگي داشته باشند. »حل مسئله راه مهمي براي شناخت هرچه بهتر خود، برقراري ارتباط  

کردن مسايل و مشکالت  زا و حلموثر بین فردي، کنترل هیجانات و مديريت شرايط تنش

با شخصیت88:  1383است«)ماروسکا، دنیاي رمان و همراهي  از طريق  ها،  (. نوجوانان 

هاي مهمي براي  ئله را در خويش نهادينه کنند و در آينده تصمیمتوانند مهارت حل مسمي

 ها بگیرند.حل مشکل
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 . مهارت تفکر خالق 3.4

هاي نو و مبتکرانه است. درواقع تفکر خالق »يک مهارت سازنده  تفکر خالق، داشتن ايده 

اين مهارت  هاي مرتبط با سبک انديشیدن است. در  اي براي رسیدن به ساير مهارت و پايه

هاي متعارف و معمولي  هاي متفاوت بینديشند و از تجربهگیرند که به شیوهافراد ياد مي

تبیین نمايند که خاص خودشان است.  ها و يا راه حلخويش فراروند و  هايي را خلق 

پردازد و براي  تفکر خالق، فعالیت فکري است که به حل مشکالت و مسايل سخت مي 

(. نويسندگان  324:  1370نژاد،کند« )شعاريهاي جديد کشف ميحلنشده، راه  مسايل حل

توانند در قالب داستان يا رمان مهارت تفکر خالق را به خواننده آموزش دهند. »توانايي  مي

هاي مرتبط با انديشیدن  تفکر خالق، مهارتي سازنده و اصولي براي رسیدن به ديگر مهارت

مي افراد  مهارت،  اين  در  شیوه  آموزند است.  به  از  چگونه  و  بینديشند  متفاوت  هاي 

معموليتجربه و  متعارف  حلهاي  راه  و  رفته  فراتر  بیافرينند«  خويش  را  ويژه  هايي 

اينکه دزد   امیل و کارآگاهان(. شخصیت »امیل« در رمان  20:  1390  احمدي،)شاه براي 

ه را عوض  دهد. »بايد نقشها نشود، نقشه و طرح جديدي پیشنهاد مي متوجه حضور آن

توانیم اين همه بچه را پنهان کنیم، بهتر است بگذاريم او ببیند ما چه  کنیم. حاال که ما نمي 

ها پذيرفتند، شايد از اين راه  ي بچهکنیم. بايد هرجا رفت دورش را بگیريم. همهکار مي 

  )کستنر، ها را بدهد«  آقاي گرين راضي میشد پیش از آنکه پلیس مچش را بگیرد، پول 

ها و همراهي گروهي از همساالنش،  (. خالقیت امیل براي دستگیري دزد پول 28:  1385

هیجان حوادثي  مسئولیت در  مخاطب  به  هنگام  انگیز،  در  خالقیت  از  استفاده  و  پذيري 

و مشکلسختي آموزش ميها  را  و دهد. خالقیت شخصیتها  در همکاري  رمان،  هاي 

  خواهران غريب  کدام مسئول انجام کاري بودند. در رمان تقسیم کار بین خودشان بود. هر

شود که قرار است به جاي هم، نقش بازي کنند؛  خالقیت لوته و لويیزه زماني آشکار مي

اي که پدر و مادرشان متوجه نشوند. » آقاي پالفي گفت: تازگي لويیزه را ديدم که  گونهبه

م بازي  آن  با  زيادي  عالقه  با  و  نشسته  پیانو  مييپشت  بااحساس  خیلي  خواند  کند. 

 (.63 :1394)کستنر، زد...«که قبال دست به پیانو هم نميدرصورتي
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زاده مهارت تفکر خالق را در کنش و رفتار شخصیت رمان به مخاطب آموزش  حسن     

رسد: »وقتي  اش از جنگ و آتش، فکري به ذهنش ميدهد. هستي، براي نجات خانوادهمي

اي! بابا گفت: چیه  گفتم، يک ماچ آبدار از لپم چید و گفت: تو نابغه  فکرم را به مامان

رين؟ مامان به بابا گفت: مگه تو دست راستت چالق نشده؟ مگه  ي هم ميصدقهقربون

رونیم. زده گفتم: ما دوتا با هم موتور ميدست چپ هستي نشکسته؟ بله منظور؟ ذوق

(. هستي با فکر  94:  1389زاده، کن...«)حسنموگاز میدوم. شما کالچ بگیر و دنده عوض  

کند. هستي با خالقیت خود، مشکل مهمي را  خالق خود، مشکل خانواده را برطرف مي

کند: » با استفاده هاي مناسب کمک مي گیريحل کرد. تفکر خالق به حل مسئله و تصمیم

ابد و حتي از اين مهارت، فرد قادر است مسايل را از وراي تجربیات مستقیم خود دري

گیري خاصي مطرح نیست، با سازگاري و انعطاف  زماني که مشکلي وجود ندارد و تصمیم

و در  زيبا صدايم کن(. اين مسئله در رمان 55: 1383بیشتري به زندگي بپردازد« )کلینکه،

رفتار شخصیت زيبا نمايان است. زيبا براي کنترل عصبانیت پدر، از خالقیت خود استفاده 

نره... و کند. »خمي ودمو براش لوس کردم. گفتم اسم رمز يادت نره. عدس پلو يادت 

هام دالي موشه کردم. بابا گفت:  پشت ستون آالچیق برايش شکلک درآوردم و مثل بچگي

عقب رفتم. گفتم میخواي بزني؟ گفت: چرا پشت سر من  حرف مفت نزن زيبا.... عقب

ي توهم... گفتم بیا بزن. بود روي دندهحرف زدي؟ گفتم به جون زيبا حرف نزدم. افتاده 

خوام برم پیش بابام. گفتم بوکست بودم. به دوستام کلي پُز دادم مي مثل گذشته که کیسه

(. 153:  1394زاده،زبون« )حسنباز و چربتولدمه. آروم شد و گفت: عین مادرتي؛ حقه

گذشته  و  خود  احساسات  از  پدر،  خشم  کنترل  براي  داشت)يازيبا  که  کتک اي    دآوري 

 کند تا پدر را آرام کند.ي بابا( استفاده ميوسیله خوردنش به

 

 . مهارت همدلی 4.4

اي در يک  مهارت همدلي، درواقع توانايي فرد به شکل تجربه است تا دريابد چه تجربه 

لحظه معین و در يک چهارچوب مشخص و با توجه به نظر خويش دارد. »همدلي را 
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دانند که فرد خود را به جاي ديگري ببیند و احساسات وي  اولین شرط خودشناسي مي

(. همدلي يعني توانايي درک احساسات ديگران و 123:  1385آبادي،را تجربه کند«)شفیع

پاسخ به آن. »همدلي دو جزء دارد. يکي شناختي و ديگري عاطفي. شناختي عبارت است  

نیز   عاطفي  و  ديگران  حاالت  شناسايي  در  توانايي  نشاناز:  عاطفي  توانايي  پاسخ  دادن 

هايي  هاي گوناگوني است. مولفه(. همدلي داراي مولفه34:  1383مناسب است« )امامي،

گوش دوستي،  و  محبت  ابراز  ديگران،  به  عالقه  درک  چون  ديگران،  حرف  به  دادن 

افراد)رک.کاوه، آموزد چگونه  (. در اين مهارت، فرد مي126  :1391احساسات و تحمل 

هاي فردي را پذيرفته و  افراد ديگر را در شرايط گوناگون درک کند، تفاوتاحساسات  

رمان در  مهارت همدلي  بخشد.  بهبود  ديگران  با  را  بین فردي خود  هاي کستنر،  روابط 

، در گفتگو با يکي ديگر کالس پرندهنمودي درخور توجهي دارد. »ئولي«، شخصیت رمان  

شخصیت نشان  از  را  خود  همدلي  رمان،  همميهاي  وقتي  شبح  دهد.  از  »ئولي«  تختي 

هاي سال ششم هستند و هرسال  ها بچهگويد: »گريه نکن! اينترسد، ئولي به او ميمي

اندازند. پسربچه در حال گريه گفت: خیلي  چندروز قبل از عید اين شلوغي را به راه مي 

نفر  ها سهينآيد؟ ئولي گفت: اترسم. اين چه حیواني)شبح( است که آخر از همه ميمي

ترسم. ئولي  هاي سال ششم هستند که زير ملحفه پنهان شدند. پسرک گفت: مي از بچه

(. »ئولي« خود را  98  :1385کني. سال اول من هم گريه کردم« )کستنر، گفت: عادت مي

ي  نويسندهکند. اي که از احساس او دارد، او را آرام ميگذارد و با تجربهجاي پسرک مي

کند تا خواننده در طول داستان  منظور جذب مخاطب، دنیايي صمیمي خلق مينوجوان به  

با شخصیت همراه و همدل شود)همذات پنداري(. نويسندگان به مهارت همدلي، نسبت  

ديگر مهارت دادهبه  نشان  توجه  بیشتر  کودک ميها،  مخاطب  با خواندن يک  اند.  تواند 

کند که اين خود، شرط نخست کسب  داستان، چهارچوب ذهني شخصیت داستان را درک  

ي  مهارت همدلي است. همچنین يکي از کارکردهاي مهم ادبیات کودک، ايجاد روحیه

ملیت و  اقوام  میان  تفاهم  و  و دوستي  با هم همدل  لويیزه  و  لوته  است.  گوناگون  هاي 

هاي لوته و لويیزه دو خواهر هستند که به علت جدايي پدر و  صمیمي هستند. شخصیت



 ( 21)پياپی  1399بهار و تابستان ، 1ي ، شماره 11ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  94

 

دهد:  هاي لوته گوش ميکنند. لويیزه با تمام وجود به حرفجدا از هم زندگي مي  مادر،

مي نوازش  را  موهايش  ناشیانه  کوچکي  دست  خشکش  »ناگهان  وحشت  از  لوته  کند. 

ادامه ميمي به نوازش کودکانه خود  لويیزه  کم  (. کم16  :1394دهد« )کستنر،زند. دست 

هاي هم گوش  کنند. به حرفا هم درد دل ميشود. بصمیمیت میان دو خواهر بیشتر مي

نشینند و لیموناد روند. توي باغچه ميکنان به طرف جنگل ميدهند: »هر دو گردشمي

(. صمیمیت و همدلي دو خواهر به مخاطب نیز  23کنند« )همان:خوردند و درد دل مي مي

گران است.  هاي رسیدن به همدلي، درک چهارچوب ذهني ديشود. يکي از راهمنتقل مي 

ي موثر و مفید  ي عطف يک رابطه»همرنگي و انطباق چهارچوب ذهني دو شخص، نقطه

(. چیزي  65:  1383ها بوده و مصداق واقعي تفاهم و توافق و همدلي است« )امامي،بین آن

آن بین  زيادي  همدلي  و  انطباق  و  افتاده  اتفاق  لويیزه(  و  خواهر)لوته  دو  بین  به که    ها 

 برد. مخاطب نوجوان نیز از اين همدلي بهره مي وجودآورده است؛

شود. اين مهارت، صمیمیت  زاده نیز مشاهده ميهاي حسنمهارت همدلي در داستان    

ميمیان خواننده و شخصیت افزايش  را  نويسنده  و حتي  افراد، درک  دهد.  ها  به  عالقه 

هاي  اعتماد متقابل، از شاخهيابي و احترام و  هاي بین فردي، تحمل افراد، دوستتفاوت

به مهارت  اين  حسنشمارميفرعي  آثار  در  که  بررسيروند  دارند.  زاده)آثار  نمود  شده( 

و دوستنمونه   هستي و    زيبا صدايم کنهاي  داشتن( در رماني مهارت همدلي)عالقه 

کاربرد فراواني دارد. »سرش را پايین آوردم و رو نوک پنجه بلند شدم و محکم ماچش  

الهي فدات شم. شما واسه من يک المپ صد ولتي. روسريکر ام را جلو کشید و  دم: 

سواد! صد ولت نه، صدوات.. بیا بريم اين وري... محکم بغلش کرده بودم. باد  گفت: بي

کردم. گفت: خب نباتم.  داد زير کاله موتور کیف ميبوي نان ساندويچي تنش را سر مي

همدلي و صمیمیت میان    هستي (. در رمان  49:  1394زاده،دوست داري کجا بريم؟«)حسن

شود. »عین رگبار مسلسل در زدم.  ها ديده مينسرين بیشتر از ساير شخصیتهستي و خاله

به   بغلش. مثل روزاي بچگي مرا چسباند  پريدم  باز کرد. چه خبرته کولي!  را  خاله در 

بي داد ربونت بره. بيچرخاند. خاله به قخودش و من پاهايم را جمع کردم و او مرا مي
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زد: يواش! بچه رو بیدار نکنین. ساکت شديم و خاله يک قدم فاصله گرفت و نگاهم کرد.  

خاله...«)حسن شدي  پیر  يک129:  1389زاده،چه  و  صمیمیت  اين  طريق  (.  از  دلي 

شود.  پنداري مخاطب با شخصیت داستان در وجود کودکان و نوجوانان تقويت مي همذات

کند و حوادث  موارد کودک يا نوجوان با شخصیت داستان همانندسازي ميدر بسیاري از  

مي مقايسه  زندگي  حوادث  و  مسايل  با  را  عالقه داستان  و  کند.  هیجان  تفکر،  به  او  ي 

امکان ميرفتارهاي شخصیت او  به  داستان  تجربههاي  با  موارد،  برخي  در  که  هاي  دهد 

ا به خود نسبت دهد و در اين صورت  ها رشخصیت، سهیم شود و باورها و تفکرات آن

ها را بروز دهد. درواقع مخاطب  اش در مقابل مشکلتواند ناآرامي و اغتشاش هیجاني مي

هاي داستان وجود اي که میان شخصیتنوجوان از طريق حوادث داستان و ارتباط همدالنه

تواند داشته  تاثیرهايي مي دهد و چه  آموزد که همدلي چگونه در میان افراد رخ ميدارد، مي

 باشد(.  

 

 . مهارت تفکر انتقادی 5.4

رود  تفکر انتقادي، تفکري است مستدل و مستند به مدارک و اطالعاتي موثق که انتظار مي

به قضاوتي صحیح منجر شود و استانداردهايي مناسب را براي ارزيابي و تفسیر مسايل  

بهپیچیده و بحث نتبرانگیز،  به  :  1389یجه عرضه کند)کوکبي و همکاران، منظور رسیدن 

مي161 زندگي خودکفا  راه  انتخاب  در  را  افراد  انتقادي  تفکر  به  (.  انتقادي  »تفکر  کند. 

صورت  گیري پیرامون امور زندگي و جامعه بهکند تا در تصمیمها کمک ميمخاطب داستان

. تفکر انتقادي  (1394فرد،به نقل از مکتبي   22:  1989دموکراتیک دخالت کند« )نوريس،

ديدگاه و  عقايد  برابر  در  ظرافت  و  بادقت  و  هوشیارانه  ديدگاه  »اتخاذ  هاي  درحقیقت 

(. در تفکر انتقادي فرد بادقت به تجزيه و تحلیل مطالب  43:  1391ديگران است« )کاوه،

 گیري است.پردازد و با شواهدي معتبر به دنبال قضاوت و نتیجهمي

تفکر انتقادي توجه نشان داده است. در آثار او کودکان و    اريش کستنر در آثارش به    

آموزان سال  هايش با دانشنوجوانان نیز صاحب تفکر انتقادي هستند. ماتیاس و همکالسي 
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شوند. »ماتیاس با عصبانیت گفت: شما هم بايد درست  ششم بر سر سالن تمرين درگیر مي

دسال از ما بزرگتر هستید، هرکار  مثل ما از مقررات اطاعت کنید! خیال نکنید چون چن 

توانید انجام دهید. اگر مايلید برويد از من به آقاي دکتر بوخ شکايت  دلتان خواست مي 

(.  25:  1385کنید. ولي من اصرار دارم همین االن از سالن تمرين بیرون برويد« )کستنر، 

کند. انتقادي که  آموزان سال ششم انتقاد ميماتیاس مستدل و با استناد به قانون از دانش

مي نظرميبه منجر  قضاوت صحیحي  به  بهشود. شخصیترسد  کستنر  رمان  راحتي  هاي 

لويیزه نزديک ميمي را به چالش بکشانند. »لوته و  انتقاد کنند و مسايل  شوند و  توانند 

کند و سرش را پايین  صدا گريه ميپرسد: چیزي شده؟ »اشتفي« بيايستند. لويیزه مي مي

گويد:  خواهند از هم جدا بشوند. »تروده« بلند ميگويد: پدر و مادرم مياندازد و ميمي

: 1394شوند...« )کستنر،فرستند و بعد از هم جدا ميچه بدجنس. اول تو را به تعطیالت مي 

گیرند که انتقاد کنند و به  پنداري با شخصیت رمان، ياد مي (. کودکان از طريق همذات 30

واک مسايل  ميبرخي  منتقدانه  که  »افرادي  دهند.  نشان  با  نش  همراهي  توانايي  انديشند، 

دهند و آن ديدگاه را به صورت هوشمندانه و  هاي مختلف را در خود پرورش ميديدگاه

 (. 54:  1394فرد،کنند« )مکتبي وضوح بیان ميبه

اش  ضايتيکند و نارراحتي انتقاد ميزاده نیز شخصیت داستان، بههاي حسندر رمان     

ي کمبود شیر خشک با هم  بي و باباي هستي دربارهکند. بيرا از وضع موجود بیان مي 

دارند. بي انتقاد ميکشمکش  زبان  با  آقا! مي بي  پیدا  گويد: »هست  بیرون  برم  خواي مو 

خواد بخوره؟ کباب چنجه يا کباب بوقلمون؟ کنم؟ ئي بچه از خواب بیدار بشه، چي مي

شده جور  هر  گیس  بايد  ئو  قربون  آخه  کني.  خودم  پیدا  کجا؟  از  برم.  سفیدت  هاي 

بي مستند و با استدالل است. بچه نیاز به  (. انتقاد بي68:  1389زاده،بیافرينم؟....« )حسن

بي در ادامه  کند. بيشیر خشک دارد. او عقیده دارد اگر پدر هستي تالش کند، پیدا مي

بیمارستان شیر و خورشید. پیش طلعت. اونا    گويد: »بروبراي اثبات حرفش به پدر مي 

بي گیره. باهاش قهرم. بيدارن. پیش طلعت؟ اوف اوف اسم طلعت رو نیار که عقم مي 

ي درخور توجه  (. نکته69ات...« )همان:گفت: قهرم که باشي بايد آشتي کني به خاطر بچه 



 97                            حمید رضایی /...های )نوجوانان(های زندگی در رمان تطبیقی مهارت بررسی 

    

 

مي انتقاد  کمتر  بزرگترها،  با  مقايسه  در  کودک  شخصیت  که  است  درحاليکاين  که  ند. 

مايرز معتقد    کند.اي در زندگي کودک ايفا ميمهارت تفکر انتقادي نقش مهم و سازنده

که   شکل»است  موجب  ميآنچه  افراد  در  انتقادي  تفکر  اصالح گیري  فرايند  شود، 

ايجاد ساختارهاي جديد است و  پیشین  تفکر  به  ،ساختارهاي فکري  آموزش  نحوي که 

 . (21: 1374مايرز،) شود« انتقادي را شامل

کند. پدر زيبا بیشتر  هم شخصیت زيبا کمتر از پدرش انتقاد مي   زيبا صدايم کن در       

ترسیدم. عقب انتقاد مي  « زيبا.  تا  تو که خوب شدي؟ گفت: من  کند  عقب رفتم. گفتم 

  شیشه داره. فکر کردم لیاقتشو داري. تو خوبم. اين شمايین که مريضین و جنستون خرده

زني ضدحال.  منو بازي دادي بچه. از اين ور با من اومدي عشق و حال از اون ور زنگ مي

 زاده،گفتم به جون زيبا من نگفتم. صداش رو کوبید تو سرم و گفت: حرف نباشه« )حسن

کند.  (. پدر زيبا با توجه به آنچه از رفتار زيبا مشاهده کرده، شروع به انتقاد مي154:  1395

هايش را  ريزي و از تیمارستان فرار کرده است، اما زيبا نقشهتولد زيبا برنامهپدر به خاطر 

   نقش بر آب کرده است.

 

 . مهارت خودآگاهی 6.4

آگاهي يعني  اجزايي همچون  خودآگاهي  اجزاي وجود خود، شناخت  و شناخت  يافتن 

ضعف  ها و اهداف و نقاط قوت و  خصوصیات ظاهري، احساسات، افکار، باورها، ارزش

دارد.  مخاطب  خويشتنِ  شناخت  در  مهمي  نقش  خودآگاهي  مهارت  است.  خويش 

دارند، سعي ميشخصیت از خود  که  با شناختي  نقاط ضعف و هاي رمان کستنر،  کنند 

هاي خود اشاره کنند. شخصیت  قوت خويش را شناسايي و گاهي بدون ترس به ضعف

ايد من شجاع  ويد: »شما فکر کردهگها و نقاط ضعف خود ميي ويژگي»سباستیان« درباره

دانستید. من محرمانه به شما  دانید که من ترسو هستم؟ نه هرگز شما نميهستم؟ هیچ مي

از  مي ببريد.  بويي  شما  نذاشتم  که  هستم  زرنگي  آدم  اما  هستم.  ترسو  من  که  گويم 

...« ضعفي دارددانم که هرکس نقطهکشم. ميترسوبودنم هم ناراحت نیستم و خجالت نمي
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هست، اما به    کند که آدم ترسويي (. »سباستیان« بدون ترسو اعالم مي126:  1385  )کستنر،

نمي اجازه  انساني  کسي هم  دارد هر  اعتقاد  کند؛ چون  را مسخره  ترسوبودنش  که  دهد 

کس جرات ندارد شجاعت مرا مسخره کند، چون در  هرحال هیچضعفي دارد. »اما بهنقطه

  اي به او بزنم...« )همان: براي حفظ شخصیت خود، سیلي جانانهصورت مجبورم  غیر اين 

دهد. اينکه  هاي رمان، به مخاطب نوعي آگاهي و خودشناسي مي(. تفاوت شخصیت127

ها به ما  هاي زيادي با هم دارند. »تفاوت بودن به هم، تفاوتافراد گاهي در عین نزديک

ها  آشنا نیستیم و بايد به دنبال کسب آنهايي  دهند که بفهمیم با چه مهارتفرصت مي

تفاوت به  توجه  آنباشیم.  پذيرش  و  فرد  به  هاي  رسیدن  براي  مهم  اصول  از  يکي  ها، 

 (.88: 1377خودآگاهي است« )رئوفي، 

رمانشخصیت     حسنهاي  ويژگيهاي  و  خود  از  که  شناختي  با  دارند، زاده  هايشان 

دهند.  ندگي در اختیار مخاطبان خود قرارميي کودکي و مسايل ز اطالعات زيادي درباره

آيد. من عاشق ژيمناستیک و فوتبال بودم... توي  زدن خوشم نميبازي و الک»از ژيگول 

هايم سنگین  توانستم بیست تا روپايي بزنم. شوتزدم. مي اتاق و حیاط و باشگاه پشتک مي

نداشت...«)حسن دوست  را  کارها  اين  بابا  ولي  بود.  برزيلي  هستي  27:  1389ده،زاو   .)

ها به مخاطب  شناسد و با بروزدادن آنها و احساسات خود را ميخوبي نیازها، خواستهبه

هايش را  تواند برسد به شرطي که نیازها و خواسته خواهد، ميدهد که به آنچه مييادمي

کنار  نیز شناخت نسبتا خوبي از خود و نیازهايش دارد: » زيبا صدايم کن بشناسد. زيبا در 

آيد. يادم به  فروشي پامچال. از پامچال خوشم نميبانک کارواش بود. کنار کارواش، گل

فروشي. پیک از ماشین پیاده شد و رفت جلو گلوافتد... داماد شیکشدن زير پا مي مچاله

بوق راه  گل به ماشینت بچسباني و بوقآيد. يعني چي يه باغچهکاري ماشین بدم مياز گل

 خواست ماشین عروسم فقط تور بادکنک داشته باشد...«ها. من دلم مي بیفتي تو خیابان

شخصیت30:  1394،  زاده)حسن به  (.  خود  از  واقعي  تصويري  »هستي«  و  »زيبا«  هاي 

ها مختلفي در زندگي مواجه  دهند. دختراني که همواره با مسايل و مشکلمخاطب ارائه مي

هاي شناختي خود، با  نفس و شناخت نقاط قوت و ويژگيبهدها هربار با اعتماهستند. آن
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شود.  پنداري به مخاطب نیز القا مي کنند. اين مقابله در قالب همذات ها مقابله ميمشکل

ها يا ضعف هر  هاي اساسي توانمندينفس، از شاخصنفس و اعتمادبهخودآگاهي، عزّت

هاي زندگي خود را  سازد فرصتر ميرود. اين سه ويژگي، فرد را قادشمارميانساني به

گیرد به خانواده و  مغتنم شمرده و براي مقابله با خطرهاي احتمالي آماده شود. وي ياد مي

بینديشد، نگران مشکل براي حل آنجامعه  دارد و  باشد که در اطرافش وجود  ها هايي 

 (. 77:  1385انديشي کند)رک.سیف، چاره

 

 های فردی . مهارت7.4

مهارتمهارت فردي،  ديگران،  هاي  با  ارتباط  برقراري  توانايي  کنترل خشم،  نظیر،  هايي 

هايي هستند که با  هاي بین فردي، مهارتمندي، کنترل استرس و... است. »مهارت جرات 

ويژه اعضاي خانواده در هدف ايجاد و حفظ روابط بین افراد و تعامل مثبت با ديگران به

روزمره   ميبهزندگي  تشخیص کارگرفته  گروه،  به  اعتماد  مشارکت،  و  همکاري  شود. 

پذيري در يابي، شروع و خاتمه ارتباطات، مسئولیتمرزهاي بین فردي مناسب، دوست

  هاي اين مهارت هستند« )طارمیان، روابط متقابل و اجتماعي و تعامل و انتقاد، زيرمجموعه

هاي فردي خود تواند مهارتاستان، مي(. مخاطب کودک و نوجوان از طريق د78:  1383

با مهارت    خواهران غريبها را تقويت نمايند. »لوته«، شخصیت رمان  را شناسايي و آن

کند که حساب و خرج خانه را به او واگذار کند. »لوته  فردي که دارد، پدرش را قانع مي

مي مسخره است  توانسته پدرش را قانع کند که خرج خانه را به جاي زري به او بدهد. ک

ي جدي پشت میز تحرير نشسته و مشغول نوشتن  ساله که با قیافهکه زري از يک دختر نه

کند، از کشوي  تکالیف مدرسه است، پول بگیرد... لوته هم بالفاصله مخارج را حساب مي

کند«  دهد و بعد مبلغ را در دفترچه اش يادداشت ميآورد و به زري ميمیز پول درمي

ي  وسیله به  خواهران غريبهاي فردي در رمان  ي بارز مهارت (. نمونه63:  1394  )کستنر،

ها براي جلوگیري  شود. جايي که آنهاي اصلي رمان، ديده مي»لوته« و »لويیزه« شخصیت

کنند. مخاطبان  ها را منصرف ميهاي فردي که دارند، آناز جدايي پدر و مادر، با مهارت
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هاي فردي  توانند مهارتها، ميتباط صمیمي با شخصیت کودک و نوجوان با برقراري ار

از   چگونه  زندگي  دشوار  و  بحراني  شرايط  در  که  بیاموزند  و  کنند  تقويت  را  خود 

 هاي خود استفاده کنند. مهارت

رمانمهارت      در  فردي  حسنهاي  بررسيزاده)رمانهاي  پژوهش(  هاي  اين  در  شده 

هاي کستنر دارد. دو شخصیت نوجوان »هستي« و  رماننمود و کاربرد بیشتري نسبت به  

ها را مديريت کنند؛ براي مثال، زيبا براي  توانند مشکل »زيبا« آنقدر توانمند هستند که مي

هاي فردي  مالقات با پدر خود)پدري که از تیمارستان فرار کرده( از خالقیت و مهارت

بودم.کند: »خودم را طنابخود استفاده مي  بابا رفتم باالي    پیچ کرده  شب بعد از تلفن 

کس حواسش نبود.  ي فوتبال بود. هیچبام خوابگاه و بند رخت را باز کردم. مسابقه پشت

اتاق مددکاري... صبح زود رفتم دستشويي و خودم را مثل   بود  خانم رستمي هم رفته 

پوشیدم...«)حسنپیچ کردم و روي طناب قرقره طناب را  مانتو  :  1394،زادهها گشادترين 

کند.  (. زيبا همیشه با مهارت فردي خود، رفتار پدرش را کنترل و او را آرام مي 18-17

زاده، با مهارت فردي که دارد خانواده را  هاي حسنهستي ديگر شخصیت نوجوان رمان

بود. پرسید: يعني ميدهد: »چشمنجات مي از تعجب گشاد شده  بابا  توني؟ گفتم:  هاي 

دايي يادم داده. از خوشحالي دست چپش رو باال برد. من هم دست تونم.  معلومه که مي 

راستم را باال بردم. بابا گفت: اي ول دم دايي جمشیدت تنور گرم!. مامان گفت: هستي يه  

هايي زيادي دارد؛  (. هستي مهارت95:  1389زاده،ي نجاتمون شد«)حسنبار ديگه فرشته 

هايش باعث شد که از میدان جنگ  و تواناييرانندگي، جودو، فوتبال و... . همین مهارت 

هاي  هاي هستي و تواناييجان سالم به در ببرند. مخاطبان نوجوان دختر با ديدن واکنش 

  ي خود بیايند. توانند در شرايط بحراني به کمک خانوادهرسند و مي او به خودباوري مي

توان بر آن تکیه  در حکم بخشي از واقعیت است که مي  و نوجوان   داستان، براي کودک»

ي آن اهمیت کرد و شايد براي همین است که دريافت صحیح داستان و شنیدن دوباره

هايش دارد  (. شخصیت هستي با شناختي که از خود و مهارت137:  1386،)فیشر«  دارد

ه مخاطب هم منتقل  ها را برطرف نمايد. اين شناخت بتواند در مواقع بحراني، مشکلمي
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بپذيرد يا تغییر   را تواند آنچه هستهرچه شخص خود را بهتر بشناسد، بهتر مي شود.مي

 دهد. زماني که شناختي واقعي از خود نداشته باشد، خود را به دست اطرافیان خواهدسپرد. 

که  دهند. ازطرفي درصورتيدرنتیجه، اين نیروهاي بیروني شخصیت او را شکل مي

باشد، بسیار شکننده و درشخصیت،   بیروني شکل گرفته  نیروهاي  تغییر    براساس  حال 

رشد  »هاي درون خويش باقي خواهدماند.  خواهدبود. در اين شرايط، شخص در کشمکش

کند تا دريابد که تحت استرس قرار دارد  به فرد کمک مي  ها و شناخت مهارت  خودآگاهي

براي روابط اجتماعي و بین فردي مؤثر    شرطي ضروريرو، خودآگاهي پیش يا نه. ازاين

عنوان يک  و همدالنه است. شناخت خود و آگاهي از مفهوم دروني و ذهني خويش به 

  )فینکه،   «تواند فرد را در رويارويي با مشکالت و مسائل زندگي ياري دهدشخص، مي 

1381  :98.)   

 

 ها . تحليل داده5

هاي زندگي در آثار دو نويسنده مهارتدر اين بخش به بررسي بسامد کاربرد هر يک از  

نگارنده کار،  اين  براي  تعداد مهارتپرداخته شد.  بهي مقاله،  رمانهاي  در  هاي  کاررفته 

 هاي جداگانه ارائه کرده است. صورت جدول نويسندگان را محاسبه و به

 

 های كستنر های زندگی در رمان: بسامد كاربرد مهارت1ی جدول شماره
مهارت   فراواني

 فردي

حل   گیري تصمیم

 مسئله

تفکر 

 خالق 

تفکر 

 انتقادي 

 آثار همدلي  خودآگاهي 

کالس  9 3 5 4 4 5 6 36

 پرنده 

خواهران   15 5 6 2 4 4 6 42
 غريب 
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 زادههای حسنهای زندگی در رمان: بسامد كاربرد مهارت2ی جدول شماره

مهارت   فراواني

 فردي

حل   گیري تصمیم

 مسئله

تفکر 

 خالق 

تفکر 

 انتقادي 

 آثار همدلي  خودآگاهي 

 هستي 14 6 6 4 3 7 6 46

زيبا   16 8 5 7 5 6 6 53

صدايم  

 کن

زاده کاربرد و نمود  هاي حسنهاي زندگي در رمانهاي باال، مهارتبا توجه به جدول 

زندگي  هاي  مهارت  زيبا صدايم کنزاده، در رمان  هاي حسنبیشتري دارد. در میان رمان

رمان در  همدلي  مهارت  دارد.  بیشتري  بیشتري  بسامد  نمود  و  کاربرد  نويسنده  دو  هاي 

هايي نظیر تفکر انتقادي، تفکر خالق و حل مسئله،  ها دارد. مهارت نسبت به ديگر مهارت

زاده اين بسامد کمتر است.  هاي حسنبسامد کمتري دارند که در آثار کستنر نسبت به رمان

استفاده از مهارت همدلي باعث افزايش همدلي و صمیمیت میان شخصیت داستان  اگرچه  

کند، بايد توجه  شود و اين صمیمیت به خانواده و اجتماع هم سرايت ميو خواننده مي

گیري و تفکر انتقادي نیز مهم و ضروري هايي نظیر حل مسئله، تصمیمداشت که مهارت

براي زندگي و   با مشکل هستند و کودک و نوجوان  به اين مهارتمقابله  نیاز  ها  نیز  ها 

تواند بدون دخالت ها هم توجه نشان دهند، کودک ميدارند. اگر نويسندگان به اين مهارت

هايي چون تفکر انتقادي و حل ديگران و از طريق دنیاي رمان و داستان، به تقويت مهارت

و تحلیل،    ه انسان امکان تجزيهمسئله بپردازد. »تفکر، زبان ذهن است و تفکر انتقادي، ب

گیري  دهد. با استفاده از تفکر انتقادي، امکان تصمیمگیري را مياستنباط، ارزيابي و نتیجه

هاي  هاي خود با يافتهي تجربهسالگي، به مقايسهشود. کودکان از هفتمستدل فراهم مي 

 (.5: 1390پردازند« )قیاسي،جديد مي

 

 گيری . نتيجه6

مهارتبا   بهبررسي  زير  نتايج  نويسنده،  دو  آثار  در  زندگي  میان  دستهاي  از  آمد: 

هاي زندگي، مهارت همدلي بیشترين کاربرد و بسامد را به خود اختصاص داد.  مهارت
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داشتهمهارت کمتري  بسامد  مسئله  حل  و  خالق  تفکر  انتقادي،  تفکر  نظیر  اند. هايي 

بهدرحالي نوجوانان اهمیت  هاي  رسد مهارتنظرميکه  کودکان و  براي زندگي  ذکرشده 

شده( نسبت  هاي بررسي زاده)رمانهاي زندگي در آثار فرهاد حسنزيادي دارند. مهارت

ي ديگر اينکه در آثار کستنر  اند. نکتهبه آثار اريش کستنر، بسامد و کاربرد بیشتري داشته 

نیز از اين مهارت استفاده    هاي کودک و نوجوانان ي تفکر انتقادي، شخصیتو در مولفه

درحاليمي حسنکردند؛  آثار  در  شخصیتکه  مولفه  زاده،  اين  از  بیشتر  بزرگسال،  هاي 

خواهران  و  زيبا صدايم کن  هاي  شده، در رمانهاي بررسياند. از میان رماناستفاده کرده

جه به  بیشتر از ديگر آثار از مهارت حل مسئله و همدلي استفاده شده بود. با تو  غريب

رمان اين  اصلي  بهاينکه شخصیت  مخاطب  هستند،  پدر  و  دختر  ميها،  در  خوبي  تواند 

زاده، اثر فرهاد حسن  هستيهاي زندگي را بیاموزد. در رمان  پنداري، مهارتقالب، همذات 

مهارت همدلي بسامد بسیار بیشتري نسبت به ديگر آثار دارد. هستي دختر نوجواني است  

جمشید دارد و اين مسئله براي مخاطب مهم و درخور  زيادي با داييکه ارتباط و همدلي  

 توجه است. 

ي شايان توجه ديگر اينکه، اگرچه کاربرد مهارت همدلي در داستان و رمان باعث  نکته

تواند در  شود و اين صمیمیت و همدلي مي ايجاد صمیمیت میان مخاطب و شخصیت مي

هايي  وارد شود، بايد توجه داشت که توجه به مهارتي امروز نیز  میان خانواده و جامعه 

چون، تفکر انتقادي، تفکر خالق و حل مسئله نیز مهم و ضروري است که در اين آثار  

توانند  اند. نويسندگان آثار نوجوان به دلیل حساسیت سني اين گروه، ميبسامد کمي داشته 

ها را با ها انعکاس دهند و آنها و رمانهاي مهم و کاربردي زندگي را در داستانمهارت

به مهارتاين مهارت  توجه  کنند.  آشنا  و حل  ها  تفکر خالق  انتقادي،  تفکر  نظیر  هايي 

دنیاي رمان، مي با مشکلمسئله در  نوجوانان در مقابله  براي  هاي  تواند راهکار مناسبي 

 ي نوجواني باشد. دوره
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حسین.) ادهمي،  علي؛  تکنیک1393صفايي،  »نمود  داستان(.  پیرنگ  در  طنز  هاي  هاي 

 .166-119، صص 32ي  ، شمارهپژوهش زبان و ادبیات فارسيزاده«. حسن

 . تهران: تربیت. هاي زندگيمهارت (  1383طارمیان، فرهاد.)

 زاده، اهواز: رسش. ي فروغ کیان. ترجمهآموزش و تفکر(.  1385فیشر، رابرت.)

مقدم، اهواز:  ي مسعود صفايي. ترجمهآموزش تفکر به کودکان(.  1386. )___________

 رسش. 

رگینا کودکان  .(1381).فینکه،  جنسي  رشد  مراحل  با  آشنايي  کودکان،  جنسي    .تربیت 

 .تهران: ذکر  ،لیال لفظي يترجمه

، سال اول،  کودک، نوجوان و رسانه(. »تفکر انتقادي، کودک و رسانه«.  1390قیاسي، میترا.)

 . 79ـ  55، صص 2- 1ي شماره

ذبیح مهارت(.  1391اله.)کاوه،  آموزش  زنان تاثیر  سازگاري  و  رضايت  بر  زندگي  هاي 

 ارشد دانشگاه اصفهان.ي کارشناسي نامه . پايانمتاهل

ناهید  آموزش مهارت. »(1396)و همکاران.  کريمي,  تاثیر  به روش  بررسي  هاي زندگي 

مولفهقصه بر  دانشگويي  ابتدايي هاي خالقیت  علوم    «.آموزان  در  و خالقیت  ابتکار 
 .123-112، صص 2ي ، شماره7ي، دورهانساني

 . ترجمه نوشین ريشهري، تهران: صنم. شودامیل کارگاه مي(.  1383کستنر، اريش.)

بین، تهران: کانون پرورش فکري  ي علي پاک. ترجمهکالس پرنده(.  1385.)__________

 کودکان و نوجوانان. 

__________( غريب(.  1394.  ترجمه خواهران  پاک.  علي  پرورش  ي  کانون  تهران:  بین، 

 فکري کودکان و نوجوانان.

هران: سپند  ي شهرام محمدخاني، ت . ترجمههاي زندگيمهارت(.  1383کريس.)کلینکه، ال 

 هنر.

»بررسي مهارت1389کوکبي، مرتضي و همکاران.) داستان(.  انتقادي در  تفکر  هاي  هاي 

 . 193- 157، صص2ي، شماره1، سالمطالعات ادبیات کودک شیرازکودک و نوجوان«.  
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 ، تهران: نگاه. 1. جداستان و نقد داستان.( 1380گلشیري، احمد.)

ي رضا افتخاري، مشهد: . ترجمهبزرگ بگیريم  هايچگونه تصمیم(.  1383ماروسکا، دان.)

 بامشاد.

 ي خدايار ابیلي، تهران: سمت. . ترجمه آموزش تفکر انتقادي(.  1374مايرز، چت.)

هاي تالیفي ايراني براي کودکان و  بررسي تناسب محتواي داستان  (.1389.)فرد، لیالمکتبي

ي دکتري دانشگاه  . رسالهانتقاديهاي تفکر  ها و مولفه نوجوانان گروه سني ج با مهارت

 شهیدچمران اهواز. 

تهران: کانون پرورش فکري کودک  کودک، داستان و تفکر انتقادي.    (.1394.)__________

 و نوجوان.

ي محمد  . ترجمهنويسيداستان، ساختار، سبک و اصول فیلم نامه(.  1382کي، رابرت.)مک

 گذرآبادي، تهران: هرمس. 

ها و کاربردها از روزن شناخت ادبیات کودکان: گونه(.  1382).ساندرا  نورتون دانا؛ نورتون،
 .تهران: قلمرو ،2همکاران، ج و منصوره راعي يمه جتر. چشم کودک
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Introduction 

For entering society, children and adolescents need to learn some skills that 

help them face life's challenges and problems. Life skills program is one of 

the individual-focused strategies that enhances people’s tolerance and 

increases their capacity to deal with challenges, conflicts and hardships of 

everyday life and protects them against these problems. Accordingly, we 

need to employ life skills such as decision-making skills, problem solving, 

creative thinking, critical thinking, self-awareness, communication, anger 

management, etc., to deal with our environment. We need to find the most 

appropriate approach to get the highest efficiency. Pittman defines life 

skills as abilities, knowledge, attitudes, and behaviors that are taught for 

achieving happiness and success in life. These skills enable people to adapt 

to their situations, and through the development of these skills, people learn 
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to lead a comfortable life with others and to feel safe (Kaveh, 2012: 32, 

quoting Pittman, 1997). The aim of this study is to investigate life skills in 

the novels of Farhad Hassanzadeh and Erich Kästner, two authors of 

children's literature in Iran and Germany, in order to delineate which skills 

are more frequent in the works of these two authors. 

 

Research Methodology and Review of Literature 

This essay uses quantitative and qualitative analysis of the content of the 

two authors' works. In the quantitative analysis of the content of works, the 

focus is on the frequency of an analytical unit such as a word, and in a 

qualitative study, data and tests are analyzed to discover the meaning of the 

text (Sarukhani, 2003: 287). 

No research has been done on the subject of life skills in the young 

adult novels of Erich Kästner and Farhad Hassanzadeh; however, there are 

some studies about the subject in other works:  

Nahid Karimi and her colleagues (2017) in their article, “The 

effects of life skills on the creativity of elementary students by the use of 

storytelling”, came to the conclusion that teaching life skills through 

storytelling enhances the creativity of elementary students.  

Saeed Hesampour and his colleagues (2015) try to show how the 

meaning of life is reflected in their article, “A comparative study and an 

analysis of the reflection of the meaning of life in Three people in the snow 

by Erich Kästner and Thirty men and thirty birds by Akbar Sahraei”. 
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Maryam Omidinia and her colleagues (2013) focus on the life skill 

of critical thinking in their article, “A study of critical thinking skills in 

selected Persian adolescent novels of the 1980s”. 

 

Discussion 

Life skills are more frequently used in Hassanzadeh’s novels. Among 

Hassanzadeh's novels, Call me Ziba presents life skills more frequently 

than others. Empathy skills are used more frequently than other skills in the 

novels of the two authors. Skills such as critical thinking, creative thinking 

and problem solving have a lower frequency. They appear even less in 

Kästner’s works than in Hassanzadeh's. Focusing on empathy skills 

increases empathy and intimacy between the characters of the story and the 

readers; and this intimacy is later expanded to the family and the 

community; nevertheless, it is important to note that skills such as problem 

solving, decision making and critical thinking are essential in teaching 

children and adolescents how to deal with life problems. Thinking is the 

language of the mind, and critical thinking enables people to analyze, 

deduce, evaluate, and draw conclusions. Critical thinking provides the 

grounds for reasonable decision-making. From the age of seven, children 

compare their experiences with new findings. 

 

Conclusion 

In the novels of the two authors, empathy skills are more frequent while 

critical thinking, creative thinking and problem solving are less frequent. 
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Life skills are more frequently used in Farhad Hassanzadeh's works than in 

Erich Kästner’s works. In Kästner’s works, child and adolescent characters 

use the skill of critical thinking, while in Hassanzadeh's works, this skill is 

usually used by adult characters. Among the novels analyzed, the two 

novels Call me Ziba and Strange sisters display the use of problem-solving 

and empathy skills more than other works. In Hassanzadeh's novel Hasti, 

the skill of empathy has a very high frequency compared to other works. 

Hasti is a teenage girl whose meaningful connection and empathy with 

Uncle Jamshid can be significant for the audience. 
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