
  

  

  

  

  

  

   بخوان من با  برنامه گزارش

   در

  آذرستان سازه سازور شرکت

  1394 ماه اردیبهشت تا 1393 ماه آبان

 

   



  :برنامه معرفی - 1

 مدت به شرکت این در بخوان من با برنامهکه  برنامه ریزي شد شده، انجام هاي توافق اساس بر

 و ثابت کتاب تعدادي مرحله هر دربر اساس برنامه . شود  اجرا)  اي دو مرحله سه دوره( ماه 9

 تا صفر کودکان بهمرحله  هر ابتداي در. شد گرفته نظر در کودکان براي متغیر کتاب تعدادي

 نوجوانان براي و ماهانه مبادله براي متغیر کتاب دو و خودشان براي ثابت کتاب یک سال 13

 و کودکان تمامی دوره 3 مدت طول در گونه بدین. شود می داده متغیر کتاب یک سال 17 تا 13

 مرحله در شده تهیه کیفیت با هاي کتاب تمامی از ها، کتاب اي دوره مبادله با توانند می نوجوان

 آذرستان سازورسازه کارخانه کتابخانه در ها کتاب ،دوره سه پایان در. کنند استفاده طرح اول

 استفاده ها آن از بتوانند بعد هاي سال در نیز کارگران و کارکنان دیگر فرزندان تا گیرند قرار می

  .کنند

به این مدت زمان تعیین شده ها، سه مرحله سه ماهه تعیین شده بود. اما  چرخش و مبادله کتابدر ابتدا شکل توضیح : 

ت ها، تعطیال کتابگیري  پسطوالنی مورد نیاز براي بازهاي کتاب در سر هر ماه (زمانی  سبب اجرایی نبودن مبادله کیسه

کتاب هم اکنون در  يها . برنامه مبادله کیسهبه درازا کشیده است) .... هاي کارخانه همچون انتخابات و عید و برخی برنامه

  در شهریور ماه این فاز از برنامه به پایان برسد. رود که  جریان است و انتظار می

  

 :طرح برگزاري محل - 2

ي هشتم،  صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، بلوار آزادي، کوچهقم، شهرك -تهران، اتوبان تهران

  ي سوم. قطعه

  

  :آمار و اطالعات - 3

 ي خانواده 136 از کودك 205 اول، ي مرحله در آذرستان ي سازورسازه شرکت در بخوان من با برنامه

 و پدران بیشتر سواد سطح دهد می نشان آمده بدست آمارهاي. گرفت بر در مجموع در را کارگري

 اطالعات(.اند خوانده درس راهنمایی مقطع تا آنان از زیادي شمار و است دیپلم زیر کودکان این مادران

  )پیوست خانوادها، سواد سطح



  طرح هاي هدف - 4

  :مدت کوتاه هاي هدف .1- 4

 کارگر هاي خانواده نوجوانان و کودکان براي کیفیت با و مناسب هاي کتاب کردن پذیر دسترس -

  .ندارند را ها کتاب این به دسترسی امکان که کارمند و

  کتابخوان عنوان به فرزندانشان و والدین بین موثر ارتباط رشد به کمک -

  مادران ي بوسیله کودك رشد مراحل و نیازها ها، ویژگی شناخت به کمک -

 زندگی هاي ارزش با ها خانواده و کودکان آشنایی -

  

  : مدت دراز هاي هدف .2- 4

  نوجوانان و کودکان در نوشتن و خواندن حرکتی، بینایی، شنوایی، زبانی، مهارت بهبود به کمک -

  نوجوانان و کودکان در شناختی جامعه- روان هاي ویژگی رشد به کمک -

 کتابخوانی و کتاب به ها خانواده و کودکان عالقمندي به کمک -

 نوجوانان و کودکان براي بخوان من با ي کتابخانه ایجاد -

  بزرگساالن براي بخوان من با ي کتابخانه ایجاد -

   



   برنامه پیشرفت روند گزارش - 5

اهی کارگران اي براي پیوستن به این طرح در سطح کارخانه توزیع شد. همچنین براي آگ ابتدا دعوتنامه

، دو نفر از کارشناسان به کارخانه رفتند و در ساعت ناهار براي گروه هاي گوناگون از چند و چون برنامه

کارگران در چند نوبت این برنامه را معرفی کردند. پس از نشست ها کارگران خواهان پیوستن به طرح 

  ) .(دعوتنامه  به پیوست است.نویسی کردند نام

 از نفر 60 حضور با بخوان من با برنامه )یک شماره جدول(آموزشی نخست کارگاه ،93 آبان 4 تاریخ در

 نایب امینی پروین حمایت با کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی موسسه آموزشگران از نفر 7 و مادران

 کارگاه این در. شد برگزار کریم رباط آبی موج تاالرهاي مجتمع در آذرستان سازه سازور شرکت  رییس

 را آن برگزاري اگرچه کارگاه در کودکان حضور. داشتند حضور نیز کودکان از تعدادي مادران بر عالوه

 و خوانی کتاب تاثیر مستقیم صورت به مادران چراکه. نبود لطف از خالی اما ساخت، مواجه مشکالتی با

 صفر از که کودك 234 براي کتاب عنوان 90 روز، این در. کردند مشاهده کودکانشان بر را بلندخوانی

 رسانی اطالع رغم علی روز این در مادران از زیادي تعداد. شد پخش ها خانواده بین در بودند، سال 17 تا

 براي کتابشان هاي کیسه دلیل همین به. نداشتند حضور کارخانه و موسسه سوي از کارگاه برگزاري

هاي  جزوههاي کودکان و نوجوانان،  هاي کتاب افزون بر کتاب در کیسه. شد ارسال کارخانه به توزیع

  ).( جلد این جزوه به پیوست استو تکثیر شده بود نیز قرار گرفت. آموزشی که ویژه این طرح تهیه



  

  



  :1 شماره جدول

  / آذرستان سازه سازور کارخانهدر خالق آموزش و بلندخوانی آموزشی هاي کارگاه برنامه

 93 ماه آبان 4 یکشنبه

  آموزشگر  آموزش عنوان  برگزاري ساعت

  آموزشگران همه  آموزشگران با آشنایی و شورایی تئاتر با کار شروع  10:10-10

 کتابخوانی و کتاب چرایی و بخوان من با برنامه معرفی  20:10-10:10

  کودکان براي

  قائینی خانم

  خانم امینی

  امیري خانم  مشارکتی و گروهی کوتاه بازي   10:25-20:10

  آرمین خانم  خوانی بلند کارگاه   10:35-10:25

 از کوتاهی هاي قسمت بلندخوانی بلندخوانی؛ کارگاه  10:35–10:55

 در که متفاوت سنی هاي گروه در مختلف هاي کتاب

 و گروهی کار همراه به است شده گذاشته ها کیسه

  .مادران با مشارکتی

  آرمین خانم

  اخگري خانم

 صادقی خانم

  

 هاي کتاب روي عملی کار زندگی؛ هاي ارزش کارگاه  10:55–11:15

  ها کیسه در موجود

  صفایی خانم

  امیري خانم  مشارکتی و گروهی کوتاه بازي  11:20-11:15

    پذیرایی و استراحت  11:35-11:20

  پور یوسف خانم  نوپا و نوزاد با خواندن کارگاه  11:50-11:35

  امیري خانم  گروهی و مشارکتی کوتاه بازي  11:55-11:50

  صادقی خانم  آواورزي کارگاه  12:10-11:55

  اخگري خانم  الفباورزي کارگاه  12:20-12:10

  امیري خانم  گروهی و مشارکتی کوتاه بازي  12:25-12:20

  صفایی خانم  آموز فارسی کارگاه  12:35-12:25

 گیري بازپس نحوه ها، کیسه درباره ها، کیسه توزیع  12:55-12:35

  ...و خاطرات برگه مسابقه، ثابت، هاي کتاب ها، کتاب

  آقائی خانم



  اول ي مرحله. 1- 5

  :اول دوره .1-1- 5

 93 آذر 18 تا و شد شروع 93 ماه آبان 4 از ،مرحله اول اول ي دوره در ها خانواده کتابخوانی برنامه 

 در که مادرانی: دریافتند ها خانواده مستمر پیگیري با پروژه مسووالن مدت این طول در. یافت ادامه

 هاي زمان و دهند می نشان خوانی کتاب براي بیشتري ي عالقه و ذوق بودند، کرده شرکت کارگاه

 کارگاه در که مادرانی میان از. دهند می اختصاص امر این به کودکانشان با هفته طول در را بیشتري

 اند، نخوانده کتاب فرزندانشان براي تعدادي که شد روشن تلفنی هاي تماس در بودند، نکرده شرکت

  .بودند داده نشان مثبت واکنش برنامه این به بیشترشان ولی

 سازه سازور شرکت به آذر 18 در ها، کتاب دریافت براي پروژه مسووالن اول، دوره یافتن ناپای با

 ها کیسه داخل جدید هاي کتاب روز این در. کنند آماده را بعد ي دوره کتاب هاي کیسه تا رفتند آذرستان

  .شدند آماده ها خانواده بین در مجدد پخش براي ها کیسه و شد مشخص ها کیسه نواقص گرفتند، قرار

 کار شب همچنین و کارگران از دیگري شمار دیدن حادثه کارخانه، با کارگران از تعدادي همکاري قطع

 به ها آن مجدد ارسال و اول ي دوره کتاب هاي کیسه گیري بازپس براي را موانعی دیگر گروهی بودن

  .شدند مجدد خریداري ها کیسه نواقص امینی خانم یاري به خوشبختانه که دآور وجود

   



  

  

  

  خوري کارخانه پوسترهاي با من بخوان در سالن ناهار

  



  :دوم ي دوره .1-2- 5

. داشت ادامه 93 ماه بهمن 21 روز تا و شروع ماهآذر 24 روز از ها خانواده دوم ي دوره کتابخوانی برنامه

 قطع دلیل به خانواده 5 از کودك 7 و شدند اضافه طرح به خانواده 26 از کودك 44 تعداد ماه این در

  . رفتند بیرون طرح از کارخانه با کارگران همکاري

  

                     

  

    

  خانهرها در کا توزیع کیسه کتاب

  



  :سوم ي دوره .1-3- 5

 ادامه 94 ماه اردیبهشت 21 روز تا و شروع ماهبهمن  روز از ها خانواده سوم ي دوره بخوانیکتا برنامه

 و کردند دریافت کتاب سازورسازه شرکت کارگري ي خانواده 136 از کودك 205 ماه این در. داشت

براي تعامل بیشتر با خانواده و آگاهی بیشتر از بازخورد  .کردند نام ثبت جدید مرحله براي کارگر 35

ویژه اي در کارخانه اعالم تلفن ها و به ویژه فرزندان به این پروژه ، تصمیم گرفته شد که خط  خانواده

ها و به ویژه مادران بتوانند با کارشناسان موسسه تماس بگیرند و پرسش هاي خود را  شود تا خانواده

اي تحت ه هنگی و همکاري بخش اداري موبایل پدران و مادران خانوادهامطرح کنند. همچنین با هم

گرفت تا به شکل تصادفی به افراد زنگ بزنند و درباره ح در اختیار کارشناسان طرح قرار پوشش طر

به ثبت رسیده  اول ي مرحله طول در هایشان خانواده و کارگران بازخوردهايپیشرفت کار پرسش کنند. 

  . )قابل مالحظه است پیوستکه در است(

  

  
  اند ها باز پس فرستاده شده ها که به همراه کیسه انجام شده توسط خانوادههاي  هایی از فعالیت نمونه



 هدایاي کارخانه هاي خانواده کودکان براي امینی، خانم پیشنهاد به اسفندماه هاي میانه در همچنین

 همراه به موسسه از گروهی ماه اسفند دوازدهم تاریخ در منظور این براي. شد گرفته نظر در اي نوروزي

 و یافتند حضور سازه سازور کارخانه تهران دفتر در ها هدیه بندي بسته براي ایشان خواهر و امینی خانم

 منابع بخش کارکنان از رنجبر خانم ي عقیده به. شد توزیع کارکنان بین در هدایا آن از پس هفته یک

 ها آن به کردند می احساس چراکه بودند خوشحال هدایا دریافت هنگام در کارگران کارخانه، انسانی

  و دیده شده اند. شده داده اهمیت

  

  

  :کتابخانه سازي آماده .1-4- 5

 و  شد داده قرار طرح با من بخوان اختیار در کتابخانه عنوان به اتاق یک اول مرحله آخرین دوره  در

 در و کنیم بندي رده ماه اردیبهشت 9 تاریخ در را ها کتاب توانستیم بود، شدهخریدار  هایی کتابخانه

(اطالعات .ببریم پیش گام به گام را کتابخانه سازي آماده مراحل صورت بدین و دهیم قرار کتابخانه

همچنین به پیشنهاد خانم امینی وسایلی  ي دوم؛ پیوست) مرحله و ي اول ها بر اساس مرحله آماري کتاب

  تر شدن آن خریداري شد. طراحی فضاي داخلی کتابخانه و جذاببراي 

  



  

  

     

  

  :دوم ي مرحله

  :اول ي دوره .2- 5

 158 از کودك 235 روز این در. شد شروع ماه اردیبهشت 29 تاریخ در دوم ي مرحله اول دوره

 براي خانواده 18 و گرفتند تحویل را خود کتاب هاي کیسه گذشته هاي ماهروال  به کارگري ي خانواده

  .کردند نام ثبت بعد دوره

  

   



 برنامه یبارزیا

   از طریق موارد زیر بود ه است :  برنامه این ارزیابی  

 ها پاسخ گویند هایی که به مادران و پدران داده شده بود تا به آن پرسشنامه -

 ها  تماس هاي تلفنی با خانواده -

 مصاحبه با کارگران هنگام عوض کردن کیسه هاي کتاب  -

ي والدین  اند. رابطه مادران و پدران، کودکان به کتاب و کتابخوانی عالقمند شده هاي اساس گفتهبر  

(به  هاي خاص در حال بهبود است. است و مشکالت مهارتی کودکان با ویژگی شده تر و کودکان گرم

  ) پیوست مراجعه شود.

 کیفی و کمی دستاوردهاي - 6

  .دارند قرار طرح پوشش زیر خانواده 176 از کودك 257 حال حاضر در -

 .بود تاثیرگذار مادران دانش روي بر که شد برگزار طرح اجراي زمان در مادران براي کارگاهی -

 قرار هایشان خانواده و نوجوانان کودکان، دسترس در باکیفیت هاي کتاب بهترین از جلد 1271 -

 .گرفت

  کارخانه درهاي باکیفیت  با کتاب اي کتابخانهایجاد  -

  شناختی هاي مهارت در کودکان رشد -

  ها ها و پس دادن به موقع آن گرفتن کیسه برايایجاد انگیزه در پدران  -

  ها  گیري توسط خانواده درك کردن مفهوم امانت -

  هاي مورد نیاز و دلخواه سفارش کتاب وها  ي کتابخوانی در خانواده ایجاد انگیزه -

  ها براي درخواست کتاب باال رفتن اعتماد به نفس خانواده -

  ها از اجراي این طرح در کارخانه خانوادهخشنودي  -

  .ها در صورت پارگی و پرپر شدن ترمیم کتاب -

  ا براي پیشبرد طرحرمهمکاري بین کارگران و کارف -

  هاي ماهانه  عالقمند شدن روزافزون کارگران براي عضو شدن در برنامه و ثبت نام -



  کارگران  از سويتر و پیگیرتر  دنبال کردن برنامه به صورت جدي -

  ها پس از پایان مرحله اول عالقمند شدن نوجوانان به کتاب -

  

  :ها چالش - 8

 مبادله سیستم زمانی، مختلف هاي بازه در جدید کارگران شدن اضافه و کارگران همکاري قطع -

براي کارگران تازه وارد نیز  هر باربا این وجود تالش شد که . سازد می مواجه مشکل با را کتاب

  .تهیه و ارسال شود  کتابکیسه هاي 

 :بندي جمع - 9

پشتیبانی مالی آقاي و با دهد به همت خانم امینی به عنوان پشتیبان معنوي  نتایج نشان می

بخش منابع انسانی کارخانه سازور سازه و چنگ و همچنین تالش کارکنان مهندس آراز زور

مندي به کتاب و  ي پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به عنوان مجري، عالقه اعضاي موسسه

  هایشان افزایش پیدا کرده است.  کتابخوانی در بین کارگران و خانواده

  پیشنهاد براي آینده :  - 10

یر را براي ادامه کار پیشنهاد موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به عنوان مجري طرح ، موارد ز

  کند:  می

به همراه  ها خانواده مادران براي تابستان در " کودك و مادر "آموزشی  هبرگزاري یک کارگا -

 هاي کار با کودکان خود آشنا شوند  فرزندانشان تا در همان نشست با شیوه

  فعال کردن کتاب خانه و باز نگاه داشتن آن براي دو روز در هفته براي امانت گرفتن کتاب  -

 استخدام یک کتابدار براي دو روز در هفته -

 براي استفاده بیشترمادران و پدران  تربیتی و روانشناسی به زبان ساده افزایش کتاب هاي  -

 بهداشت کار براي کارگران در کتابخانه اضافه کردن مجموعه کتاب هاي  -

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها پیوست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



  

  مشخصات تحصیلی و تعداد خانواده در هر گروه 

  گروه اول:

  سال): 3(کودکان تا پایان 

  50خانواده: تعداد 

  51تعداد کودکان: 

 5نفر دیپلم،  16  نفر دبیرستان، 8  نفر راهنمایی، 13نفر ابتدایی،  6نفر بیسواد،  1میزان تحصیالت مادر: 

  نفر تحصیالت عالی. 

نفر تحصیالت  3نفر دیپلم،  10نفر دبیرستان،  8نفر راهنمایی،  19  نفر ابتدایی، 9میزان تحصیالت پدر: 

  عالی.

  دوم:گروه 

  سال) 5تا پایان  4( کودکان 

  36تعداد خانواده: 

  37تعداد کودکان: 

 3نفر دیپلم،  11نفر دبیرستان،  6نفر راهنمایی،  7نفر ابتدایی،  7نفر نهضت،  2میزان تحصیالت مادر: 

  نفر تحصیالت عالی.

نفر  4  نفر دیپلم، 8ن، نفر دبیرستا 7نفر راهنمایی،  8  نفر ابتدایی، 8نفر نهضت،  1میزان تحصیالت پدر: 

  تحصیالت عالی.

  سال) 7تا پایان  6( کودکان 

  34تعداد خانواده: 

  35تعداد کودکان: 

 5نفر دبیرستان،  10نفر راهنمایی،  7  نفر ابتدایی، 8نفر نهضت،  1نفر بیسواد،  1میزان تحصیالت مادر: 

  نفر تحصیالت عالی. 2نفر دیپلم، 



نفر تحصیالت  1نفر دیپلم،  7نفر دبیرستان،  6نفر راهنمایی،  8دایی، نفر ابت 12میزان تحصیالت پدر: 

  عالی.

  سال) 12تا پایان  8( کودکان 

  53تعداد خانواده: 

  62تعداد کودکان: 

نفر دبیرستان،  5نفر راهنمایی،  12نفر ابتدایی،  15نفر نهضت،  1نفر بیسواد،  1میزات تحصیالت مادر: 

  عالی. نفر تحصیالت 6نفر دیپلم،  13

نفر دیپلم،  12نفر دبیرستان،  2نفر راهنمایی،  19نفر ابتدایی،  18نفر بیسواد،  1میزان تحصیالت پدر: 

  نفر تحصیالت عالی. 1

  گروه سوم:

  سال): 17تا پایان  13( 

  41تعداد خانواده: 

  50تعداد کودکان: 

نفر دبیرستان،  6نفر راهنمایی،  11نفر ابتدایی،  10نفر نهضت،  2  نفر بیسواد، 1میزان تحصیالت مادر: 

  نفر تحصیالت عالی. 5نفر دیپلم،  6

 8نفر دبیرستان،  4نفر راهنمایی،  15نفر ابتدایی،  9نفر نهضت،  1نفر بیسواد،  1میزان تحصیالت پدر: 

  نفر تحصیالت عالی. 3نفر دیپلم، 

   



  دعوتنامه 

  

  

  



  



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  دورهي اول بر اساس هر  هاي مرحله جدول کتاب

    ماه سوم  ماه دوم  ماه اول

تعداد   اقالم

  عناوین

تعداد در 

  مجموع

تعداد   اقالم

  عناوین

تعداد 

در 

  مجموع

تعداد   تعدادعناوین  اقالم

در 

  مجموع

جمع کل 

تعداد در 

  مجموع

عنوان 29  کتاب  752  90  کتاب

از عناوین 

  قبلی

عنوان  5  کتاب  43

 4جدید و 

عنوان از 

  قبلیعناوین 

32  824  

پکیج 

دستنامه + 

  فعالیت

پکیج   84  14

دستنامه + 

  فعالیت

عنوان  19

از عناوین 

  قبلی

پکیج   62

دستنامه + 

  فعالیت

9  26  172  

ساك دستی 

  چهار رنگ

ساك دستی   160  -

  چهار رنگ

-  27        187  

چگونه با 

فرزندان 

خود کتاب 

  بخوانیم

چگونه با   160  -

فرزندان 

خود کتاب 

  بخوانیم

-  18        178  

دستنامه راه 

هاي  و روش

کتابخوانی 

  با فرزندان

دستنامه راه   160  -

و روش 

هاي 

کتابخوانی 

  با فرزندان

-  25        185  

هایی  کتاب  -  -  -  -  -  -

براي 

  مادران

  193  193  عنوان  24

  

  

  

  

  



  دورهي دوم بر اساس هر  هاي مرحله جدول کتاب

    ماه سوم  ماه دوم  ماه اول

تعداد   اقالم

  عناوین

تعداد در 

  مجموع

تعداد   اقالم

  عناوین

تعداد در 

  مجموع

تعداد   تعدادعناوین  اقالم

در 

  مجموع

جمع کل 

تعداد در 

  مجموع

عنوان  72  کتاب

کتاب 

  جدید

447                

پکیج 

دستنامه + 

  فعالیت

5   33                

ساك دستی 

  چهار رنگ

37  37                

چگونه با 

فرزندان 

خود کتاب 

  بخوانیم

25  

  

25                

دستنامه راه 

و روش هاي 

کتابخوانی 

  با فرزندان

  

-  

  

-  

              

  

   



پوشش هاي تحت بازخورد خانواده  

 کارشناسان با کارگران تلفنی  هاي تماس - 1

کتاب ها خیلی خوب بوده است.  همسرشان در جلسه حضور داشته است. به گفته همسرشان، -

کتاب خرگوش حکیم را خیلی دوست داشته  دخترشان با کلمات جدید و متفاوتی آشنا شده اند.

هم خودش براي فرزندش خوانده و هم فرزندش براي ایشان خوانده است. قبال هم براي   است،

 دخترم کتاب می خواندم اما این کتاب ها خیلی کتاب هاي مفید و خوبی بود.

 کتاب دریافت نکرده اند. ، ارسال کیسه کتاب براي ایشانبا وجود  -

جلسه حضور داشته است. بعد از خواندن کتاب اما، حاال خودش به صفحات نگاه همسرش در  -

یگر را بیشتر خواند. اما دو کتاب د کند و براي خودش و ما می آن ها را تعریف می  می کند،

بسیار   ( هیس و خرس کوچولو). دختر ایشان پاي تلفن صحبت کرد،گوید مفاهیمش را می

خواهد هیس و خرس کوچولو را ببرد و برایم کتاب  میبابا  و گفت: ها را دوست داشت کتاب

 جدید بیاورد.

اند اما  ها را دریافت کرده ور نداشته است. ایشان گفتند کتابهمسر ایشان در جلسه حض -

که چقدر خواندن براي کودکشان مفید  اند. درباره روند کار و این اند چون وقت نکرده نخوانده

شما انتظار اي این طرح هزینه کرده اند و از گفتم خانم امینی براست برایشان توضیح دادم و 

 رود که به درستی طرح را اجرا کنید. می

دانست و تشکر کرد. در  است. و کتاب ها را بسیار مفید میهمسر ایشان در جلسه حضور داشته  -

 .ه  شدها چند سوال پرسید که پاسخ داد ي بازگرداندن کتاب ارتباط با نحوه

همسر ایشان صحبت شده بود. ایشان در جلسه حضور داشتند و عالقمند به ادامه اجراي  قبال با -

 برنامه بودند.

 فرزندشان همسر ایشان در جلسه حضور نداشته است. آواورزي را نیمه کار کرده است.  -

کند و  آورد تا برایش بخوانم. خواب خرس مهتابی را خودش تعریف می ها را می خودش کتاب

 کتاب بیشتر از مامانم دوستم دارد عالقه مند است.به این 



ها  همسر ایشان در جلسه حضور نداشته است. نخستین کتابخانه من را خیلی دوست دارد. رنگ -

 کند، ها بازي می ها را خیلی دوست دارد، همش با آن تواند تا پنج بشمرد. کتاب را یاد گرفته، می

 د.آور گذارد و در می ها را در کیفش می آن 

 ها را نخوانده چون وقت نداشته است. همسر ایشان در جلسه حضور نداشته است. کتاب -

همسر ایشان در جلسه حضور نداشته است. فرزندش کتاب هاي مرغ سرخ پا کوتاه و بازي با  -

گوید مامان بخون. آواورزي را خیلی کار نکرده  ها را خیلی دوست دارد و همش می انگشت

 است. 

  :از کارگران و خانواده هایشان  دریافتی هاي تماس - 2

   )در روز کارگاه آمده بود.(لیسانس  -مادر -

ها قراردهید.  لطفا یه سري کتاب درباره امور خانواده و همسرداري در کیسه"ایشان پیشنهاد کردند : 

بگیرید تا گذارید در ساعت ناهار از مردها امتحان  ها می هایی که در کیسه شود از کتاب حتی اگر می

ایشان از قول بقیه   "ها احتیاج به کتاب داریم. ي بچه اند یا نه. ما والدین هم به اندازه ببینید خوانده

داري جدا شده اند.  خانه و خانه مادرها پس از دعوتشان براي کارگاه به نوعی از محیط "مادران گفتند : 

ان نداشته و اي برایش ها هزینه . و چون کتاباند و کارگاه برایشان جالب بود کنند مهم شده احساس می

کنند.  ها کار می کنند و با کتاب ها استفاده می اند، براي همین از کتاب ها چونه نزدهسر خرید کتاب با مرد

کنم با  کنند اما من هم که شاغلم سعی می هایشان کار می دار هستند بیشتر با بچه و اینکه مادرانی که خانه

  ا را کار کنم. هایم کتاب ه بچه

اند. از  شود و خانم امینی لطف کرده ي دیگري اجرا نمی دانیم که این طرح در هیچ کارخانه همچنین ما می

  مادران به صورت پیامکی نظرخواهی کنید و ازشان بخواهید نظرات خودشان را بفرستند.

ي  ی مهم است و نحوهها کتاب بخوانیم و این خیل و این خیلی مهم بود که ما دیدیم چطور با بچه

  کتابخواي آموزشگران خیلی تاثیر داشت. در صورت امکان باز هم براي ما کارگاه بگذارید.

ها ارتباطی ندارد. نه همسر من، خیلی از زنان کارگر دیگر هم هستند که همسرانشان  همسر من با بچه

دهنده است. با پدران ندارند. براي من این مساله آزار ها رسند و دیگر کاري با بچه خسته از کار می



(موافقت خود را براي همکاري در برنامه با من ها حرف بزنند و کتاب بخوانند. صحبت کنید که با بچه

 بخوان اعالم کردند.)

 دیپلم -مادر -

مقطع و در  داردذهنی  گیماند عقبساله است و  22ایشان درخواست کتاب داشتند براي دخترشان که 

اند و فرم  کند. همچنین ایشان در روز کارگاه به همراه دخترشان حضور داشته دوم راهنمایی تحصیل می

سال بود از لیست نهایی خارج شده  22ثبت نام اولیه را پر کرده بودند. اما به دلیل اینکه سن فرزندشان 

  بودند. قرار شد در ماه جدید کیسه کتاب برایشان گذاشته شود. 

هاي مناسب انتخاب و فرستاده شد و چند بار به طور تلفنی شیوه  ر دوره براي فرزند ایشان کتابدر ه(

ها را براي دخترشان  گفتند که خودشان کتاب کتابخوانی و مشکالت پیگیري شد. خانم غیاثی می

کنند.  سواالتی مین از او او براي اینکه بفهمند آیا داستان را درك کرده یا نه در پایان داست خوانند می

مناسب ها  بعد کتاب هاي دوره. اما در اند کمی سنگین بودهدخترش اول براي  هاي دوره ظاهرا کتاب

را دوست  ، تشپ کالو زیر آسمان بزرگآقاي روباه شگفت انگیز هاي به ویژه کتابدخترش . اند بوده

  ).داشته است

 دبیرستان  -پدر -

سال بودند  18بت نام اولیه را پر کرده بود. اما فرزندانش باالي متقاضی دریافت کیسه کتاب بود و فرم ث

  و مشمول طرح نمی شدند.

  -پدر -

ي کتاب هم برایشان تهیه شده و به کارخانه فرستاده شده  ایشان در لیست اولیه کتاب هستند. بسته

کیسه کتاب است. اما به دستشان نرسیده. ایشان گفتند دوستشان جمال قلی زاده هم متقاضی دریافت 

 هستند اما ثبت نام نکرده بودند.

 ها پرسشنامه از شده استخراج يبازخوردها - 3

  :مادر -

هایی مانند سبز، زرد، صورتی،  ها از سفید به رنگ به نظر من بهتر است که رنگ صفحات کتاب پیشنهاد:

  دهم. ام این پیشنهاد را می قرمز و... تغییر کند. البته براساس اطالعات روانشناسی که کسب کرده



  پرسش: 

 است؟ مناسب فرزندم براي کتابخوانی براي زمانی چه روز شبانه طول در  

 دارد؟ ایرادي بپردازم آشپزي یا تلفنی مکالمه به داستانسرایی درهنگام اگر  

که در تاالر موج هاي آبی به طور عملی به مادران نشان دادید که چگونه و با چه  از این تشکر و قدردانی:

لحنی براي فرزندانشان کتاب بخوانند سپاسگزاریم. جلسات زنده و مستقیم در افزایش انگیزه مادران و 

 گسترش فرهنگ کتابخوانی موثر است. امیدواریم جلسات مشابه برگزار شود. 

 مدرسه تکالیف انجام براي اي عالقه اصال و گذراند می بازیگوشی به را خود وقت بیشتر ما فرزند -

 .دهد نمی نشان خود از

 گوش من به دقت با خیلی خواندم می برایش را رنگارنگ فیل المر کتاب وقتی -قنبري سلیمان -

 تفاوت بقیه با و است فلج پا و دست از مدرسه در دوستانش از یکی چون. کرد می توجه و داد می

 به و کرده پیدا دیگري نگاه معلولش دوست این به ام ه خواند برایش را المر کتاب وقتی از. دارد

 و خوابد می المر کتاب با فرزندم. است کرده تغییر او با رفتارش و کند می نگاه المر همانند او

 .کند می  نقاشی دیگر هاي شکل به اش نقاشی دفتر در را آن مدام

 آوردیم را تولد کیک تا. بودیم گرفته تولد برایش. بود فرزندم سالگی دو تولد پیش روز چند -

 همه به و کرد باز بود، آن در تولد کیک تصویر که را اي صفحه و هایش کتاب سراغ رفت

 .داد نشان مهمانان

 و تشکر.کند می زمزمه خودش با را داستان و کند می نگاه تصاویر به خواندن هنگام در فرزندم -

 طرح از قدردانی

. کند می  تعریف ما براي کمال و تمام را آن و شود می بر از را داستان خواندن، بار یک با فرزندم -

 کتاب فرزندانم براي بعدازظهر خواب هنگام در همیشه. است مدرسه و خواندن کتاب عاشق

 ترش کوچک برادر براي را کتاب خودش و.» بلدم را کتاب این: «گوید می پسرم. خوانم می

 طرح از قدردانی و تشکر.بگیرد خوابش او تا خواند می

 و داشت جالبی داستان. آمد خوشش آن از خیلی دخترم. بود خوب خیلی آواورزي هاي کتاب -

 آشنا هم ها رنگ با طریق این از و کرد می بازي ها رنگ با دخترم. کرد آشنا حیوانات با را دخترم

 چی این که کند می سوال من از مدام. گیرد نمی یاد درست و است بازیگوش خیلی دخترم. شد

 قدردانی و تشکر. بود خوب خیلی شد آشنا کتاب با دخترم که همین اما بود؟ چی آن یا شد؟



 ادامه و کتاب خواندن براي بیشتري انگیزه و بود جالب خیلی برایش خارجی اسامی خواندن -

  .کرد می ایجاد او در داستان دادن

 پدرانبا مصاحبه  - 4

 .است بهتر باشد داستانی بیشتر اگر .بود خوب خیلی ها کتاب -

 لطفا ها، کتاب حتی باشد، هم مثل چیزشان همه دارند دوست و. هستند قلو دو من هاي بچه -

 است راضی ها کتاب از من خانم البته. باشد یکسان هدایا دهید، می هم اي هدیه اگر بعد به ینااز

 .خوشحالیم ها کتاب دریافت از ما و

 سري این هاي کتاب کی پس پرسد می هربار دخترم و اند شده مند هعالق کتاب به خیلی هایم بچه -

 آوري؟ می را

 دوست فرستید می برایشان شما که را هایی کتاب و اند کرده پیدا عالقه کتاب به خیلی هایم بچه -

 براي هم را ها آن دارد امکان اگر. هستم علمی و تاریخی هاي کتاب به مند هعالق هم خودم. دارند

 .کنیم استفاده و ببریم امانت تا بیاورید ما

 براي که هایی کتاب یا و بیاورید هم رمان کتاب شود می اگر. است خوب خیلی ها بچه هاي کتاب -

 .خواهم می همسرم براي است، کودکان تربیت

 داشته نظر در ها بچه براي هم را هاست رنگ و ها شکل اعداد، به مربوط که هایی کتاب لطفا -

 .باشید

 روز طول در هم مادرش البته. بخوانم کتاب برایش خواهد می دخترم م،ور می خانه که شب هر -

 .بخوانم کتاب برایش خواهد می  من از هم باز ها شب اما خواند می کتاب برایش

 تمام و خوانند می را ها کتاب تمام هفته یک سر. برسد ماه به کتاب گذارند نمی اصال: نامشخص -

 .شود می

 بیشتر متاسفانه اما. دارند عالقه کتابخوانی و کتاب به خیلی و هستند بزرگسال من فرزندان -

 ی،کداستایوفس مثل معتبر نویسندگان که هایی رمان هستند، گران بازار در خوب هاي رمان

 عنوان به بتوانیم ما تا بیاورید کتابخانه در را ها کتاب این. کنم می تقاضا شما از. دارند... و چخوف

نظرشان را بنویسند و براي ما هاي مد (قرار شد لیست کتاب.کنیم استفاده ها آن از امانت

 بیاورند.)


