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 در شهرستان هریس «با من بخوان»برنامه کوتاه معرفی  -1

  مینق، خرمالو،هریس و روستاهای اطراف آن ) در شهرستان ۱۹۳۱سال ماه  پس از وقوع زلزله در شهریور

هشی تاریخ موسسه پژو( ، جیقهترکایش، نمرور، سرای، قیزقاپان  مقصودلو، شهسوار،  ،ولیلو، برازین  گواران،

ادبیات کودکان با همکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان، برای یاری رساندن به کودکان در بحران از راه 

با اهدا  بار فاجعهطبیعی کتابخوانی راهی آذربایجان شرقی شدند و تالش کردند تا در همان ابتدای این رخداد 

در پیوند با کتاب  یهای هنری و نمایشبه کودکان و توانمند کردن مربیان در کتابخوانی و انجام فعالیت کتاب

به ویژه  ین منطقه،زده ایجاد کنند. این برنامه مورد استقبال مربیان و مسئولمحیطی شاد برای کودکان زلزله

روستایی برنامه با من بخوان همراه  مهد کودک ۱2انجمن حقوق کودک قرار گرفت و از آن زمان تاکنون در 

 . خالق در حال اجراست آموزشهای با کتاب

 

 منطقه:جغرافیایی، جمعیتی و اجتماعی های ویژگی -2

 34322۹0۱ معادل وسعتی با استان آذربایجان شرقی گانه۱۳ هایشهرستان از یکی هریس شهرستان 

 ۳ رتبه بابت این از و است دارا را این استان کل سهم از درصد 924۳ مساحت نظر از که است مربع کیلومتر

یکی از شهرهای شرقی است. هریس  شده واقع استان میانی شرق قسمت در و داده اختصاص خود به را

 ن شرقی و مرکز شهرستان هریس است.استان آذربایجا

 20 درجه و ۹۳دقیقه الی  40درجه و  ۹۳شهرستان هریس از نظر مختصات جغرافیایی در عرض شمالی 

دقیقه قرار گرفته است و از سمت شمال با  22درجه و  03دقیقه الی  22درجه و  0۴دقیقه و در طول شرقی 

های اهر و ورزقان، از شرق با استان اردبیل، از جنوب شرقی با شهرستان سراب، از جنوب با شهرستان

این شهرستان بر اساس . است جوارهم آباد و از غرب و جنوب غربی نیز با شهرستان تبریز شهرستان بستان

شرقی، خانمرود، باروق،  دهستان )بدوستان ۴بخش )مرکزی و خواجه( و  2آخرین تقسیمات کشوری دارای 

 است. مواضع خان شرقی، مواضع خان شمالی و بدوستان غربی(

 بسیار ای، هجلگ خاک از مندی بهره و ارتفاعاتجهت قرارگرفتن در دامنه  های کشاورزی هریس به زمین

عنوان بام  جهت به متر بوده و از این ۱۳94تا  ۱۳44 بین دریا سطح از شهر این ارتفاع. است گشته خیز حاصل

 .شود آذربایجان شناخته می

ای قدیمی که در هیچ  عنوان حرفه نیز به یباف قالی پردازند؛ اکثر اهالی هریس به کشاورزی و دامداری می

 ترین مهم از( سنتی نان نوعی) فتیر. پذیرد می انجام خود سنتی نشده، به شیوهای از تاریخ متوقف  برهه

 .رود می شمار به هریس سوغات

نفر  ۴3۳24خورشیدی، جمعیت هریس در این سال بالغ بر  ۱۹۳4ران در سال ای آمار مرکز سرشماریبرپایه 

 است.بوده 
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 اطالعات و آمار: -3

روستا اطالعات مهد ۱۱روستای تحت پوشش برنامه با من بخوان  ۱2های موجود، از میان بر پایه داده

کودک در  203دهد اند. آمار بدست آمده از این مهدروستاها نشان میدادارائه کودکان خود را به طور کامل 

آنان دختر هستند.  ٪0۳2۳آنان پسر و  ٪9422که از این میان   اند داشتهاین برنامه به طور مشخص شرکت 

 ٪3۳2۹آنان کودکستانی و  ٪2423شوند که بندی میگروه دبستان پیشکودکان در دو گروه کودکستان و  

 پیوست شماره یک() ی هستند.دبستان پیشآنان 

کیلومتری  ۱24، در فاصله ۱۹۳4نفر بر اساس سرشماری سال  3۹0روستای مقصودلو با جمعیت  -

در کل  کیلومتر از مرکز شهرستان هریس فاصله دارد، در مهد این روستا ۱4جنوب شرقی شهر تبریز حدود 

ی برنامه با من بخوان مشارکت دبستان پیشدر گروه مهد و  ٪9022پسر  ۱۹و  ٪092۳دختر  ۱۱ کودک، 20

 .اند داشتهفعال 

، در استان آذربایجان شرقی و در ۱۹۳4نفر بر اساس سرشماری سال  ۳4۱عیت ممینق با جروستای  -

جاده قدیم( قرار )کیلومتری شهرستان هریس  ۱4بخش مرکزی شهرستان هریس قرار دارد. این روستا در 

طرف شمال با روستاهای صومعه، اسبخان و خلج و از طرف جنوب با روستاهای سرای،  ازدارد. این روستا 
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بیلوردی و از طرف شرق با روستاهای مقصودلو و ترکایش و از طرف غرب با روستاهای نمرور و نیگجه پارام و 

 دبستان پیشدر گروه  ٪932۳پسر  ۱۱و  ٪022۱دختر  ۳ کودک، ۱۳در کل  همسایه است. در مهد این روستا

 .اند داشتهبرنامه با من بخوان مشارکت فعال 

، در دهستان بدوستان غربی ۱۹۳4اساس سرشماری سال نفر بر  ۴۳3روستای خرمالو با جمعیت  -

 ۱2در کل  بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. در مهد این روستا

 .اند داشتهبرنامه با من بخوان مشارکت فعال  دبستان پیشدر گروه  ٪۹۹2۹پسر  0و  ٪۴۴23دختر  ۳ کودک،

، در دهستان بدوستان غربی ۱۹۳4ر بر اساس سرشماری سال نف 0۹4روستای شهسوار با جمعیت  -

 ۱۳در کل  بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. در مهد این روستا

 . اند داشتهمشارکت فعال  دبستان پیشدر دو گروه مهد و  ٪932۳پسر  ۱۱و  ٪022۱دختر  ۳ کودک،

، در دهستان بدوستان غربی ۱۹۳4نفر بر اساس سرشماری سال  ۱0۳9روستای سرای با جمعیت  -

 ۹۳واقع شده است. در مهد این روستا در کل  شرقیبخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان 

برنامه با من بخوان مشارکت فعال  دبستان پیشگروه  در ٪0320پسر  ۱۳و  ٪922۴دختر  24کودک، 

 .اند داشته

در دهستان بدوستان غربی   ،۱۹۳4نفر بر اساس سرشماری سال  ۳۴روستای قیزقاپان با جمعیت  -

 0کودک،  3بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. در مهد این روستا 

 . اند داشتهمشارکت فعال  دبستان پیشدو گروه مهد و در  ٪022۳پسر  ۹و  ٪932۱دختر 

در دهستان بدوستان   ،۱۹۳4نفر بر اساس سرشماری سال  ۱4۳0تای جیقه/جقه با جمعیت روس -

 ۱۱غربی بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. در مهد این روستا 

 . اند داشتهمشارکت فعال  دبستان پیشدو گروه مهد و  در ٪۹۴20پسر  0و  ٪۴۹2۴دختر  3کودک، 

، در دهستان بدوستان غربی ۱۹۳4نفر بر اساس سرشماری سال  ۳۴۳ازین با جمعیت روستای بر -

 ۳  کودک، 2۱است. در مهد این روستا مرکزی شهرستن هریس در استان آذربایجان شرقی واقع شده بخش 

 . اند داشتهمشارکت فعال  دبستان پیشدر دو گروه مهد و  932۱پسر  ۱2و  ٪022۳دختر 

، در دهستان خانمرود بخش ۱۹۳4نفر بر اساس سرشماری سال  ۳9۳روستای گواران با جمعیت  -

دختر  ۱9کودک،  ۹4واقع شده است. در مهد این روستا  شرقیخواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان 

 .اند داشتهبرنامه با من بخوان مشارکت فعال  دبستان پیشدر گروه  ٪94پسر  ۱9و  94٪

، در دهستان بدوستان شرقی ۱۹۳4نفر بر اساس سرشماری سال  ۱۹۱۹مرور با جمعیت روستای ن -

 29در کل  بخش مرکزی شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. در مهد این روستا

 .اند داشتهبرنامه با من بخوان مشارکت فعال  دبستان پیشدر گروه  ٪9۴پسر  ۱0و  ٪00دختر  ۱۱ کودک،

، در دهستان بدوستان شرقی ۱۹۳4نفر بر اساس سرشماری سال  02۴ی ترکایش با جمعیت روستا -

 0۱در کل  بخش مرکزی شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. در مهد این روستا

  .اند داشتهمشارکت فعال  دبستان پیشدر دو گروه مهد و  ٪0۴2۹پسر  ۱۳و  ٪9۹23دختر  22 کودک،

 ٪042۹گیرند.  می پدران در این گروه جای ٪0۳مادران و  ٪902۹هستند تا جایی که  سواد کمبیشتر والدین 

هستند دار  باقی مادران خانه ٪322۱فعالیت دارند، گری  مربی، قالیبابی و  یباف فرشمادران در مشاغلی مانند 
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 کدام هیچی در دار خانه  ه عنوان یک شغل،بر سر در نظر گرفتن این کار بها  زنی چانهو به دلیل قطعی نشدن 

  گیرد. پدران در این شهرستان به کارهایی مانند کارگری، رانندگی، نمی قرار شغلیهای  بندی تقسیماز 

  آنان به کارهایی مانند کشاورزی، دامداری، ٪23سلمانی و  داری و مغازه  کفاشی،  خدمتکاری، نانوایی،

 .ندپدران نیز در این شهرستان بیکار ٪۱29و... مشغول هستند، گری  مربیکارمندی، پرستاری، معلمی، 

 پیوست شماره دو()

گروهی از خاطرات ی ها بحثدر خالل  شماری از کودکان پسر ،ارسالی از طرف مربیانهای  بر پایه گزارش

به عنوان نیروی کار این موضوع بیانگر این مسئله است که کودکان پسر   ،اند گفتهها  خود در هنگام چرای دام

 شوند. می در این روستاها محسوب

 

 :برنامه اهداف -4

نجات جان افراد حادثه دیده  امدادی،های  گروهدر زمان بروز حوادث طبیعی مانند زلزله، بیشترین تمرکز 

دهد که  می تحقیقات نشانبیشتر است.  دیده آسیبروانی این نوع حوادث بر افراد های  حالیکه آسیبدراست، 

افکار مزاحم  و تنهائی و ترس از تاریکی ،تمام کودکان در چند هفته اول پس از حادثه دچار مشکالت خواب

 شوند. می دچار اختالل رفتاریو هستند و بیشتر آنها افکار تکرارشونده نسبت به حادثه دارند 

ن و نوجوانانی است کودکا به باکیفیتمناسب و های  بر این اساس، نخستین هدف این برنامه رساندن کتاب

و  بار فاجعهطبیعی ویژه مانند رخدادهای های  دسترسی ندارند و یا در وضعیت باکیفیتهای  که به کتاب

 نیازمندند.  درمانی اجتماعی به کتابهای  بحران

هنری است که موجب بارور شدن خالقیت های  هدف دوم سهیم شدن کودکان در کتابخوانی و انجام فعالیت

 شود. می رشد فردی و اجتماعی آنانکودکان و 

و متفاوت بودن زبان مادری از زبان ها  همچنین در ایران به دلیل تنوع زبانی در بسیاری از شهرها و استان

رسمی قرار گیرد، با زبانی غیر از زبان  آموزشرسد که باید تحت  زمانی که کودک به سنی میرسمی کشور، 

واژگانی  -کشور به عنوان زبان رسمی شناخته شده و از لحاظ نظام آوایی مادری خود و با زبانی که در سراسر

 بیند.  می آموزش، و دستوری متفاوت از زبان مادری اوست

 دبستان، به ورود بدو در نوآموزان است، یکسان کشور رســمی زبان با کودکان مادری زبان که مناطقی در

 کســب را یآموز زبان اول رکن دو مهارت دیگر ارتعب به و هستند گفتن سخن و دادن گوش به قادر

 زبان که دوزبانه مناطق در ولی. گیرند می فرا مدرسه در را نوشتن و خواندن یعنی آن دیگر رکن دو و اند کرده

 مواجه مشکالتی با گاهیآموزش زبان یادگیری در انآموز دانش است، مغایر مادری زبان با گاهیآموزش رسمی

های  کتاب تدوین ، چراکه در[۱۹۳4 کالنتری،] انجامد می آنان زدگی دلتحصیلی و  افت به که شوند می

 .هستند آشنا گفتاری فارسی زبان با انآموز دانشى  که همه است این بر نیز فرض ابتداییى  دوره درسی

الفباورزی، ورزی، آموزش خالق شامل آواهای  فارسی از راه کتاب زبان آموزشهای  رو تقویت زیرساخت از این

برنامه بوده مهم این های  از هدفچیستانی برای آشنایی کودکان با زبان فارسی  نامه واژهادبی و  آموز فارسی

 ست.ا
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 :مراحل اجرای برنامه -5

مینق، خرمالو، گواران، ولیلو، مقصودلو، شهسوار، )در شهرستان هریس و روستاهای اطراف آن  پس از زلزله

در مردادماه سال ( لو علی آقو  ، اربطان، گوی درق، بخشایشقیزقاپان، جیغه، برازینترکایش، نمرور، سرای، 

و ترویج  آموزشجلد کتاب و  ۹44روزه به منظور اهدا ه با من بخوان موسسه در سفری چند، گرو۱۹۳۱

گران موسسه آموزش ماه همان سال رهسپار آذربایجان شرقی شدند.شهریور 22و  2۱بخوانی در روزهای کتا

پس از  پیش وهای  ی و انجام فعالیتبلندخوانبا برگزاری کارگاه رایگان بلندخوانی برای کودکان، اهمیت 

 مهدروستا )شهسوار، ۱2مربی در  ۱2 آموزشبه ، کتابخوانی و چگونگی پیوند نمایش و نقاشی با کتابخوانی

. نمرور، گواران و مقصودلو( پرداختندمینق، ترکایش، سرای، گوی درق، بخشایش، برازین،   ، اربطان،لو علی آق

بر اساس و پیشرفت برنامه روند رشد کودکان سعی در بررسی ، جلسهو با در نظر گرفتن فرم گزارش برای هر 

 داشتند.  گزارش مربیان

 

 
 

بین دو نهاد موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و انجمن ای  نامه ، تفاهم۳۱ماه سال  از آن در آبان پس

 نامه تفاهمدر این  یت از حقوق کودکان در راستای اجرای برنامه با من بخوان در منطقه به امضا رسید.حما

حقوق  و انجمنبرای مربیان بگذارد  هایی  کارگاهرایگان پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به وسسه مقرر شد م

روستایی و مربیان تهیه های  مهدکودکاین طرح را برای های  کتاب، فیف مورد توافق با موسسهکودک با تخ

وابسته به سازی کودکان کار و محروم توانمند صندوقمحل  ازها  کارگاههزینه  کند. الزم به توضیح است که 

 شده است. پرداخته موسسه 

و اطمینان از اجرای درست برنامه به ها  کتابتوزیع ا هدف گران موسسه بآموزشبار دیگر  ، ۳۱آذرماه  20در 

قرار روستا تحت پوشش برنامه با من بخوان  ۱۹کودک در  234در این مرحله  .مناطق سرکشی کردنداین 

 داشتند. 
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و یا به دلیل نداشتن مربی ها  ، چهار مهدروستا به دلیل عدم همکاری مربیان آن۳2مهرماه سال فاصله تا 

 ۱۹۳2مهر موسسه از برنامه با من بخوان حذف شدند. در های  تالش رغم علیکتابخوانی و کمبود نیرو 

با  "محیط زیست"و  "زندگیهای  صلح و ارزش"برگزاری دو کارگاه  سفر به منطقه وبا  گران موسسهآموزش

 و انتقال آموزشفاهیم محیط زیستی و چگونگی مزندگی و های  ارزشرا با مربیان عملی های  انجام فعالیت

جلد کتاب با  ۴44کیسه شامل  94 دیدند و آموزشمربی  ۱2. این مفاهیم به کودکان آشنا کردند

 صلح و محیط زیست به مهدروستاها اهدا شد.های  وضوعم

 
 

با من »ی  با گذشت دو سال از شروع این برنامه در منطقه هریس و روستاهای اطراف آن، اکنون برنامه

 مقصودلو، شهسوار،  ،ولیلو، برازین  گواران،  مینق، خرمالو،)مهدروستا  ۱2کودک در  203برای « بخوان

گرچه به  ،شود می به طور مشخص بر اساس آمارهای موسسه اجرا (، جیقهترکایش، نمرور، سرای، قیزقاپان 

ن رسد تعداد روستاها و تعداد کودکان بیش از این باشد اما به دلیل عدم همکاری مربیان در پر کرد می نظر

 شود. می فرم مربوط به شناسنامه کودکان و فرم گزارش برای هر جلسه، به همین تعداد اکتفا

 

 :ها چالش -6

برای رساندن معنا و مفهوم کتاب به کودکان روبرو هایی  آغاز مربی به دلیل دوزبانه بودن کودکان با چالش در

 :وست شماره سه(یپ) بود

 مفهوم آن به زبان ترکیدرخواست برگردان کردن جمالت کتاب یا  -

 ها واژهدم توانایی در تلفظ برخی و ع آواها نشناختنو ها  آشنا نبودن کودکان با معنای برخی واژه -

 یبلندخوانو توجه نکردن به  نشستنداشتن تمرکز در ن -
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 گروهی مانند اجرای نمایشهای  عدم همکاری در فعالیت -

  فارسیبه زبان  خود منظور بیان یا داستان بیان در ضعف -

 نفس بهاعتماد نداشتن -

 

 دستاوردها: -7

ی  دهنده نشانان برنامه با من بخوان در این استان، گزارش مربیه از ماه پس از گذشت چهار دوره سه

 ر(:)پیوست شماره چها مربوط به کتابخوانی استهای  و فعالیتتاثیر بلندخوانی 

 به واسطه زلزله و از یاد بردن تدریجی آن دیده آسیببوجود آمدن حس آرامش و شادی در کودکان  -

های  اجتماعی و شناختی و انجام مهارت  زبانی، عاطفی، شخصیتی،های  در زمینه رشد کودکان  -

 حرکتی

 ها بحثو ابراز تمایل جهت شرکت در ها  درک مفاهیم و واژه -

 تمایل به خواندن کتاب توسط مربی  -

 عالقه کودکان به کتابخوانی -

 تمایل به انجام کارهای گروهیش و اجرای نمای -

 فردیهای  افزایش مهارت -

 یبلندخوانتوضیح رویدادها پس از  -

 ها خانوادهو باالرفتن فرهنگ کتابخوانی در بین  گیری شکل -

 

 : گیری نتیجه -8

گفتاری و شنیداری و های  سواد شامل رشد مهارتهای  با توجه به پیشرفت قابل مالحظه کودکان در بنیان

مربیان در زمینه توانمند شدن ، و همچنین شخصیتی و اجتماعیهای  ن در زمینهکودکاچنین رشد مه

کارشناسان موسسه به ادامه ی و نمایش و ....بلندخوانهای  مفاهیم پایه به کودکان و فراگیری تکنیک آموزش

از هیچ  بیشتر انجمن حقوق کودک که تاکنون نیزهای  با همکاری ند و امیدوارنده تاکید داراین برنام

، بتوان تاثیرات پایداری در این منطقه در جهت رشد کودکان بر جای استکوششی فروگذاری نکرده 

  گذاشت. 
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 «فهرست مراکز زیر پوشش با من بخوان در شهرستان هریس»

نام 

 روستا

جمعیت 

روستا در سال 

۳4 

تعداد 

 کودکان

تعداد 

 دختران

درصد 

 دختران

تعداد 

 پسران

درصد 

 پسران

درصد 

 کل

 ۳23 9022 ۱۹ 092۳ ۱۱ 20 3۹0 مقصودلو

 02۳ 932۳ ۱۱ 022۱ ۳ ۱۳ ۳4۱ مینق

 323 ۹۹2۹ 0 ۴۴23 ۳ ۱2 ۴۳3 خرمالو

 ۱42۱ 932۳ ۱۱ 022۱ ۳ ۱۳ 0۹4 شهسوار

 ۱۴2۴ 0۴2۹ ۱۳ 9۹23 22 0۱ 02۴ ترکایش

 323 9۴ ۱0 00 ۱۱ 29 ۱۹۱۹ نمرور

 ۳29 932۱ ۱2 022۳ ۳ 2۱ ۳۴۳ برازین

 ۱22۱ 94 ۱9 94 ۱9 ۹4 ۳9۳ گواران

 ۱920 0320 ۱۳ 922۴ 24 ۹۳ ۱0۳9 سرای

 22۳ 022۳ ۹ 932۱ 0 3 ۳۴ قیزقاپان

 029 ۹۴20 0 ۴۹2۴ 3 ۱۱ ۱4۳0 جیقه

 ۱44 - ۱20 - ۱2۹ 203 - کل
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 :1جدول شماره 

 آمار درصدی جنسیت کودکان زیر پوشش برنامه با من بخوان

 درصد تعداد جنس

 0۳2۳ ۱2۹ دختر

 9422 ۱20 پسر

 ۱44 203 کل

 

 :2جدول شماره 

 تحصیلی کودکان زیر پوشش برنامه با من بخوانی  آمار درصدی پایه

 درصد تعداد پایه

 2423 9۱ مهد کودک

 3۳2۹ ۱۳9 یدبستان پیش

 ۱44 203 کل
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 :3جدول شماره 

 درصد تعداد شغل مادران

 322۱ ۱3۳ دار خانه

 ۱۳22 09 باف فرش

 323 ۱۳ باف قالی

 42۳ 2 مربی

هر )آرایشگر/ بهورز/ اعالم نشده 

 کدام جداگانه(

۱ 420 

 ۱44 203 کل

 

 :4جدول شماره 

 درصد تعداد شغل پدران

 ۹92۴ ۳۳ آزاد

 2۳2۹ 34 کشاورز

 ۳22 ۱۳ کارگر

 22۳ 3 راننده

 220 ۴ دامدار

 ۱2۴ 0 کارمند/ خیاط/ بنا/ بیکار/ نانوا )هر کدام جداگانه(

 ۱22 ۹ خدمتکار

 42۳ 2 هر کدام جداگانه() باف فرش/ صافکار /دارمغازه /کفاش /معلم /پرستار

/ مدیر/ نماکار /سلمانی /تاجر /مربی /رنگرز /مداح /گچکار /روحانیکاشیکار/ 

 بانآسیا

۱ 420 

 029 ۱۱ اعالم نشده

 ۱44 203 کل
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 :5جدول شماره 

 درصد تعداد تحصیالت مادران

 ۱۱2۹ 2۳ سواد بی

 92۹ ۱۹ نهضت

 2۳2۴ 3۹ ابتدایی

 ۴2۳ ۱3 راهنمایی

 ۱22 ۹ سیکل

 420 ۱ دبیرستان

 ۱22 ۹ دیپلم

 420 ۱ دانشجو

 0۹23 ۱4۳ اعالم نشده

 ۱44 203 کل

 

 :6جدول شماره 

 درصد تعداد تحصیالت پدران

 ۹22 ۳ سواد بی

 2۳2۱ 32 ابتدایی

 ۱۱23 2۳ راهنمایی

 0 ۱4 سیکل

 42۳ 2 دبیرستانی

 ۹22 ۳ دیپلمه

 420 ۱ دانشجو

 220 ۴ لیسانس

 002۳ ۱۱۱ اعالم نشده

 ۱44 ۱۹۴ کل
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 تجربه مربیان:

  ضعیف بودند و بعد از خیلی تمرین وها  رور: در طول سه ماهه اول بچهنمخانم نظری از روستای 

 .تکرار باز هم متوسط بودند

  :نفر تمرکز زیاد داشتند و بقیه چندان توجه 9تا  0حدود خانم گلزار فرهادی از روستای مقصودلو 

 کردند. من با حرکات نمایش مثال ورجه وورجه کردن یا بلند و از ته دل خندیدن استفاده نمی

 کردم تا کاری کنم که تمرکز و عالقه یشان به کتاب بیشتر شود. می

 با اندکی آشناییها  بچه چون و بودن زبان ترکی علت وستای مینق: بهه از رزاد سنخانم محمدح 

 مبهوت کمی خواندم می فارسی فقط وقتی خواستند می را کتاب ترجمه اغلب دارند فارسی زبان

 شدند. می
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 تجربه مربیان:

  بیشتر شده و حتی روزهایی که من رباب امامی ولیلو از روستای ولیلو: عالقه کودکان به کتاب خیلی

خواستند تا داستان  می خودشان از منها  ی در کالس نداشتیم بچهخوان تانخسته بودم یا برنامه داس

مورد عالقشان را دوباره بخوانم مثال فاطمه پنگوئن را خیلی دوست داشت. حنانه چه و چه و... . 

دوستش داشته ها  بی بخوانم که هم همه بچهکرد که چه کتا می عالقه کودکان گاهی خودم را کالفه

  باشند و هم هیچکدام از من دلگیر نشوند.

 مورد عالقه های  کتابها  از بچهای  ه از روستای مینق: وقتی که آزاد هستند عدهزاد سنخانم محمدح

ها دهند و رویداد می کنند و آن را به دوستانشان انتقال می خوانیگیرند و تصویر می خود را در دست

 کنند. می را به درستی بیان

 ی ذهنشان بیشتر از گذشته فعال شده و خوان از روستای گواران: کودکان با قصهپور  خانم فاطمه عالی

همچنین از نحوه بیانشان معلوم شده است که گنجینه لغات کودکان افزایش یافته است و قدرت 

رت بیان کودکان افزایش یافته است. قدبیان بیشتری دارند. زبان فارسی کودکان را تقویت کرده 

 و زبان فارسی کودک تقویت شده است. و حاال تقریبا بیش از نیمی از کودکان به راحتی است

 بهترها  و کلمهها  برند. در تلفظ واژه می را درست بکارها  توانند فارسی صحبت کنند و جمله می

 توانند پیشرفت کنند. می

  :را از ها  شده و رنگتر  به بعد درست گویی طرز بیان کودکان از قصهخانم نظری از روستای نمرور

 کنند. می همدیگر تشخیص داده و درست تلفظ

 با شور و اشتیاق  از روستای گواران: مثال وقتی ساعت دو که ساعت قصه استپور  خانم فاطمه عالی

زنند که خانم  می ی دادخوانند آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته. و ه می ا همزنند و ب می دست

 ی هستیم.خوان معلم قصه را شروع کن. ما مشتاق شنیدن قصه

 ه از روستای مینق: اوایل زیاد با کتاب آشنا نبودند و مخصوصا که فارسی بودزاد سنخانم محمدح 

توانستند مفهوم آن را بفهمند ولی بعد از فعالیت در طی این مدت حاال نوآموزان با کتاب  نمی

کنند برایشان کتاب بخوانم و با عالقه و  می کنند و به من پیشنهاد می یخوان و تصویر اند همانوس شد

خوانم خیلی  می کنند. وقتی کتاب می کنند و در مورد ماجراهای کتاب گفتگو می اشتیاق تمام گوش

کنند چون وقتی وسط  می کنم داستان را در ذهن خود دنبال می دهند و احساس می خوب گوش

 افتد. می شود یا چه اتفاقی می پرسند دیگر چه می کنم می داستان مکث

 برند و  می از روستای گواران: همه کودکان از کتابخانه کالس کتاب به امانتپور  خانم فاطمه عالی

 و به همراه کودکان خود برای گرفتن کتاب به مدرسه اند شدهتر  حتی والدین کودکان هم مشتاق

 خوانند. می گیرند و هر شب خودشان می آیند و کتاب می

 زنند یعنی االن  می گروهی بیشتر حرفی ها بحثدر از روستای گواران: پور  خانم فاطمه عالی

 نیستند. رو کممنزوی و ها  هیچکدام از بچه
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 دیگری روی یکی و شدند درگیر هم باها  بچه از نفر از روستای خرمالو: دوپور  خانم نازیال نوری 

 همها  بچه از یکی. نیستند زدن برایها  دست عزیز دوست گفت و شد بلند دیگری و کرد بلند دست

 به دادن غذا و آب برای خداوند راها  دست: گفت آفریده چه برای خداوند راها  دست سوال جواب در

 داده است. حیوانات

 خوانده اشتیاق و شوق با که کتابی هر بنده نظر ه از روستای ترکایش: بهزاد سنحخانم زهره محمد 

 به حتی و کتاب آن کردن تکرار و کردن بازگو و شنیدن به استقبال بیشتر هم کودکان شود می

 اشتیاق با هم والدین و بگویند، هم مادرشان و پدر به تا دهند می نشان خود از آن گرفتن امانت

 .کند می تکرار خانه در مداماید  خوانده مهد در تاب را کهک فالن مثال گویند می

 توجه آن به کتاب آهنگ خوش ریتم خاطر به کودکان خانم رباب امامی ولیلو از روستای ولیلو: همه 

 .خواندند می را کتاب من با لب زیر و شده همراه من با کالس آخر و کردند می

 

 




