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 «بخوان من با» یهبرنام یپیشینه -1
 جایگااهی  ایاران  رسامی  آماوز   نظاام  کودکاان  در  اجتمااعی  و عااطفی  و ذهنای  رشاد  هادف  باا  ادبیاات  خواندن
 و شاوند کاار مای   باه  وادار برناد  مای  سار باه  فقار  در کودکاان  که محروم مناطق و در جوامع ویژهبه کمبود این. ندارد
 .دهدنشان می بیشتر را خود شود می پایمال شانحقوق اغلب

 بنیاان  را« بخاوان  مان  باا » یبرناماه  1342 از ساال  کودکاان  ادبیاات  تااری   موسساه پژوهشای   هاا واقعیات  این اساس بر
و  پایااه ساواد  کنااد  خوانادن  یرا باا لااذت ادبیاات آشاانا و شایفته    محاروم  نوجوانااان و ادبیااات  کودکاان  راه از تاا  گذاشات 
 گشاایی خققاناه  گاره  و انتقاادی  تفکار  چاون ها   هاایی مهاارت  فراگیاری  در را هاا آن کرده و تقویت را هاآن مطلب درک
 .سازد زندگی توانمند هایدشواری از
 و محااروم کودکااان درآمااد کاا  هااایکودکااان خااانواده بااا کتااابخوانی تااروی  باارای ایبرنامااه« بخااوان ماان بااا»

 کودکاان  از گاروه  ایان  باه  باکیفیات  و مناساب  هاای کتااب  رسااندن  یپایاه  برناماه بار   این. است بحران در کودکان
 ماان بااا»ی برنامااه. دسترساای ندارنااد باکیفیاات هااایکتاااب بااه زناادگی معمااول وضااعیت در کااه اساات و نوجوانااان

 مردادماااه از «بخواننااد باکیفیاات هااایدارنااد کتاااب حااق کودکااان یهمااه» کااه شااعار ایاان تحقااق باارای« بخااوان
 است. شده ایران اجرا مختلف نقاط در و آغاز 1342

  هایعالیتف انجام و وگوگفت با که دارد تمرکز بلندخوانی رو  نوجوانان با و کودکان با کتاب شدن  سهی   بر« بخوان من با»
  شناختیباییزی هایانگیز  و برانگیختن خواندن شوق لذت  ایجاد و ترعمیق تاثیرگذاری برای کتاب  با پیوند هنری در خقق

شتن  و خواندن هایپایه و مهارت سواد  تقویت« نبا من بخوا»رویکرد دیگر . شود می همراه کتاب  معنایی و   هب کودکان نو
 هدافا این اساس  بر محور است. این برنامه های آموز  خقق کودکی بسته زبانه از راه ادبیات و به وسیله  دو کودکان ویژه
  محروم  مناطق کودکان دساات به آن رساااندن و باکیفیت مناسااب و هایکتاب یآگاهانه گزینش بر افزون رویکردها  و

شد می   توانمند نآ با پیوند های درفعالیت و بلندخوانی یزمینه در را آموزگاران و مربیان گوناگون  هایبرگزاری کارگاه با کو
 کند.

شی )پایلوت(   به 1384 سال  در بار نخستین  برای« بخوان من با» یبرنامه  به محمودآباد کودک یخانه در شکل آزمای
  هایمنطقه از دیگر بساایاری به« بخوان من با» یبرنامه تدری  به منطقه  این در طرح موفق اجرای با .درآمد اجرا

 یافت. گستر  شهری ایران و روستایی محروم
ستان  13 آموزشی  مراکز از شماری  در تاکنون« بخوان من با»   یافته دست  چشمگیری  هایبه موفقیت و شده  اجرا کشور  ا

ست  سر  و دختر نوجوان و کودک هزار 29 به آغاز برنامه  نزدیکاز زمان  سال  9 طی. ا   پوشش  زیر سال  16 تا 4 سنین  در پ
های  کارگاه در داوطلب و آموزگار مربی  1222 به نزدیک همچنین تاکنون .اندشده  مندبهره آن امکانات از و اندبوده این برنامه

 و فعالیت هایبرگه همراه و به سازی آماده گزینش  باکیفیت کتاب جلد هزار 42 به اند و نزدیکدیده آموز « بخوان من با»
برای   مراکز جدیدی« با من بخوان»است. با درک تاثیر   شده  فرستاده  هاکتابخانه و زیر پوشش  مناطق به راهنما هایدستنامه 

سته    شمار کودکان و مربیان سال آینده به این برنامه پیو ش  زیرو آموزگاران و نیز جغرافیای  اند و برنامه از نظر  ش در حال پو
 گستر  است.

  دفتر سااوی شااد که از 1«آساااهی-ایبی» کتابخوانی تروی  المللیی بینی جایزهبرنده 2216در سااال « با من بخوان»
سل  برای کتاب المللیبین سه    یا گروه دو به بار یک سال  دو هر جوان ن س   هایفعالیت انجام با که شود می اهدا ایمو

 .باشند داشته نوجوانان و کودکان کتابخوانی تروی  هایبرنامه اجرای در پایداری سه  چشمگیر 

                                                           
1 IBBY-Asahi 
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و   با انگیزه و امید «آسااااهی-ایبی»ی دریافت جایزهبا همچنان در حال گساااتر  اسااات و  «با من بخوان» یبرنامه
ن ای که در آن دانایی برتریراسااتای دسااتیابی به جامعه کند تا هر چه بیشااتر در تق  میهمراهی پشااتیبانان برنامه 

های دیگر تا با کتابخوانی و     خواهد گامی باشاااد در کنار گام      کند. این برنامه می   شاااود  حرکت  ها شااامرده می ارز 
ودکان ای که کای منتقد  خقق و شکوفا  سازنده و آفرینشگر و به دور از خشونت ساخته شود. جامعهجامعه ورزی اندیشه

  .اندوزی و ادبیات بیاموزند و در وجود خود بارور و شکوفا کنندهای انسانی و اخققی را از راه دانشو نوجوانان  ارز 
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 در منطقه «بخوان من با» یمعرفی کوتاه برنامه -2

  راسان خ جنوب دوردست  روستاهای  در طرح این کردن   مسئولین موسسه در اندیشه پیاده    «با من بخوان»از ابتدای کار 

ستان پیش مقطع در سبب این طرح را برای  ه به. بودند دب سته  «بحران در کودکان صندوق »مین    المللیینب دفتر به واب
های الزم این طرح از سوی این سازمان مورد تایید قرار   ارسال داشتند و پس از بررسی    (IBBY) جوان نسل  برای کتاب

 .شد گرفته نظر در خراسان جنوبای برای اجرای آن در گرفت و بودجه

سال   سان     1342در  شنا شی تاری  ادبیات کودکان     کار سه پژوه س سترده و موثر      مو ضور گ سبب ح جامعه یاوری » به 
سان  اجرای  « فرهنگی ستاهای  برای را«با من بخوان» برنامهدر جنوب خرا ست  و محروم رو سان  جنوب دورد  به خرا
 از طرح این که شد  آن بر تصمی   1342 دخردا پایان در گسترده   هایرایزنی از پس. کردند پیشنهاد  جامعهاین  مسئولین 

 و نهبندان قهمنط دو در «فرهنگی یاوری جامعه» و جوان نسل  برای کتاب المللیبین دفتر مالی پشتیبانی  با 42 مهر اول
  انتخاب سبب  .شود  اجرا سال   6 تا 4 کودک 722 شامل  دبستانی پیش و مهدکودک 24 برای  خراسان  جنوب در قاینات

 و خود مناطق در برنامه این اجرای در بهزیسااتی و پرور  و محروم  آمادگی بیشااتر مساائولین آموز  منطقه دو این
شتیاق  ستایی  هایمهدکودک مدیران و مربیان عققه و ا   خود هایمهدکودک در طرح کردن پیاده در منطقه دو این رو

  اجرای این برنامه را در این دو منطقه دارد آن شرایط  و منطقه از عمیقی شناخت  که یاوری جامعه سبب  همین به. بود
  وسسه  م کارشناسان    منطقه در برنامه این بهتر چه هر اجرای در مالی  پشتیبانی  بر پیشنهاد کرد و در همه مراحل افزون 

 .داد یاری را

  مربیان اکنونه  و رسید پایان به موفقیت با 43 شهریور آخر در بود  شده آغاز 42 مهر ابتدای از که پروژه این نخست فاز
  بیرجند  منطقه سااه از کودک 1766  43 مهر از. برندمی پیش به منطقه در مسااتقل طور به را طرح این دیدهآموز 

 اول سال  و یدبستان پیش کودک 2362 مجموع در «بخوان من با» یبرنامه و اندپیوسته  طرح این به درمیان و خوسف 
 .است داده قرار خود پوشش تحت سال این در را دبستان

سه    س شی  مو   هایآموز  محل در را «بخوان من با» هایکارگاه جدید دور 43 سال  در کودکان ادبیات تاری  پژوه
ستان   پرور  و آموز  خدمت ضمن  ستان  بیرجند شهر سان  ا شی  کارگاه شش . کرد برگزار جنوبی خرا  و آبان در آموز

ستانی پیش مربی 62 برای 43 آذر   جلد 9422 تعداد و درآمد اجرا به پوشش زیر شهرستان   9 از اول پایه آموزگار 94 و دب
 .شد ارسال هادبستانی پیش و مدارس برای آموزشی دستنامه 722 و فعالیت برگ 62222 به نزدیک همراه کتاب

  در جنوبی خراسان  استان  نوآموزان  جذب افزایش در آن تاثیرگذار با من بخوان در این استان و نقش  در پی اجرای طرح
 .دبستانی شدموفق به کسب رتبه دوم کشور در جذب کودکان به پیش 1343–44 حصیلیت سال

 49-44در خراسان جنوبی در سال  «با من بخوان» یبرنامه -3

شی تاری  ادبیات کودکان      سه پژوه س صیلی    درمو سوم     1344-49 سال تح سال  به  را «بخوان من با»ی برنامهبرای 

شتیبانی مالی و همکاری جامعه یاوری فرهنگی در آذر  شت ماه در  7نمود. این برنامه پس از آغاز  44 پ پایان  49 اردیبه
 گرفت.

 ار گرفتند.قر «بخوان من با»برنامه  پوششزیر بیرجند  خوسف  درمیان و بشرویه های در این سال تحصیلی شهرستان
ستانی و اول  های پیشپایه ستان  دب سف و درمیان       دب ستان بیرجند  خو شهر شش برن    سال دوم برای سه  ش امه زیر پو
شااماری از مربیان و  اما از آنجا که  سااال پیش نیز در پروژه بودنداین سااه شااهرسااتان  .قرار گرفتند «بخوان من با»

مربیان جدیدی در این مدارس مشااغول به کار  مراکز دیگری انتقال یافته بودند پوشااش به زیر آموزگاران  در مدارس 
  .که دوباره آموز  دیدند بودند

http://www.yavari.ir/
http://www.yavari.ir/
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سه شهرستان بیرجند  خوسف و  تعداد کل کودکان پایه پیش دبستان و اول دبستان 1344-49 تحصیلی در سال

 برنامه زیر پوشش درصد آنها 19معادل  اولدبستانی و پایه کودک پیش 1769 نفر بوده که از میان 116617درمیان

 دبستانی و پایه اول هر شهرستان آمده است.در جدول زیر آمار کودکان پیش. قرار گرفتند« بخوان من با»

 
 از کل کودکان به تفکیک شهرستان «بامن بخوان»تعداد و درصد کودکان زیر پوشش 

 اول دبستان پیش دبستانی پایه

 شهرستان
تعداد کل 

 کودکان

با من »زیرپوشش 

«بخوان  
تعداد کل 

 کودکان

«بامن بخوان»زیر پوشش   

 درصد تعداد درصد تعداد

%8 282 3996 بیرجند  9123 423 8%  

%46 149 317 خوسف  348 222 92%  

%34 344 1148 درمیان  1249 323 24%  

%41 943 1204 مجموع  1131 311 41%  

 

امه برناین شهرستان    در .پیوست  «بخوان من با» برنامه به برای اولین بار 44-49شهرستان بشرویه در سال تحصیلی      

 اجرا شد. دوم  سوم و چهارم   اول دبستانهای پیشپایه در« بخوان من با»

قرار گرفتند  «بخوان من با»برنامه زیر پوشش دبستان این شهرستان  دبستانی تا چهارمپیش یایهاز پ درصد کودکان 62
کیلومتر و فاصله  18آباد تا بشرویه آباد و کرند است. فاصله روستای غنیاین آمار متعلق به شهر بشرویه و دو روستای غنی

 کیلومتر است. 42کرند تا بشرویه 
تعداد  نفر و 2492شهرستان   ) شامل شش پایه ابتدایی(ابتدایی کل کودکان پایه جمعیت  1344-49 تحصیلیدر سال 

تعداد کودکان واجد شرایطی که به این پایه وارد   ارائه شده آماربودند که بر اساس نفر  362دبستانی پیشدر پایه کودکان 
 باشد. نفر می 42نشده اند 

 
 تحصیلی پایهر پوشش برنامه از کل کودکان به تفکیک تعداد و درصد کودکان زی

 مجموع چهارم سوم دوم اول یدبستانپیش پایه 

 4393 393 398 362 428 922 تعداد کل کودکان هر پایه تحصیلی 

 «بخوان من با»کودکان زیر پوشش 
 به تفکیک پایه تحصیلی

 4091 269 296 298 284 172 تعداد

 %10 %79 %72 %72 %72 %34 درصد
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جلد  96992و تعداد پوشش قرار گرفتند  زیر کودک  36222مربی و آموزگار و  164آموزشگاه    94  تحصیلی  سال  این در

کارگاه  49و در مجموع  شاای نیز برای این مناطق ارسااال شااد دسااتنامه آموز 16392برگه فعالیت و  3286222کتاب  

 شهرستان برگزار شد.آموزشی نیز برای مربیان و آموزگاران این چهار 

 

 ه طور کلیهای منطقه بویژگی -4

 

ساحت   ستان  م سان ا شرق جنوبی خرا ستان ا یتری   ستان     لومترکی 191,143ران  ین ا سومین ا ست که از این نظر  مربع ا

ست.   ایران ساس  برا سال      ا ست و هشتمین  نفر و از این نظر  732,142  جمعیت آن برابر با 1342سرشماری  ستان   بی ا

و کرمان  زدی یهااستان از غرب با  یا استان خراسان رضون استان از شرق با کشور افغانستان  از شمال بیا .کشور است

شهرستان بشرویه  بیرجند  خوسف       11شامل   جنوبی خراسان ه است.  یستان و بلوچستان همسا   یو از جنوب با استان س  

منطقه آموز  و پرور  دارد زیرا  12اساات اما درمیان  زیرکوه  ساارایان  سااربیشااه  طبس  فردوس  قاین و نهبندان  

 دستگردان بخش است ولی آموز  و پرور  مستقل دارد.

 است. یقابل توجه یسنت یهاو بافت یخیبا سابقه تار ییبرخوردار از شهرها جنوبی خراساناستان 

 .استکیلومتر  1139مرکز استان )بیرجند( تا تهران  فاصله

 شهرستان بیرجند -4-1

   از شرق بهشهرستان قایناتاست. این شهرستان از شمال به  ایران واقع شده جنوبی خراسانشهرستان بیرجَند در استان 

و  سرایانهای و از غرب به شهرستان استان کرمانو  شهرستان نهبندان  از جنوب به سربیشهو  درمیانهای شهرستان

است و جمعیت آن طبق سرشماری  جنوبی خراسانترین شهرستان این شهرستان  پرجمعیت .محدود است طبس

اه بنگشهر بیرجند  اولین شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بوده و . بوده است نفر 294,926  1342 سال

این شهر همچنین دومین شهری در ایران است که  .شودبه عنوان اولین سازمان آبرسانی ایران شناخته می آبلوله بیرجند

این شهر  سومین مدرسه آموز   مدرسه شوکتیه .شدبرخوردار  کشی آب شهری  از لولهتهرانو پیش از  1322 سالدر 

 .تبریز است رشدیهو  دارالفنونبه سبک جدید  بعد از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B4%D9%88%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%87
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 شهرستان خوسف -4-2

مربع سومین شهرستان کیلومتر 24222 مساحت باکیلومتر است. شهرستان خوسف  39این شهرستان تا بیرجند  فاصله

متاسفانه  شود ولیمی نرگس این شهرستان بسیار معروف و مرغوب است و به مناطق دیگر ه  فرستاده .استپهناور استان 

پایین بوده و به علت در این شهرستان درآمد است. نفر  24422جمعیت این شهرستان  فقط نرگس شیراز معروف است.

 هست. آموزدانشیک  مربعیلومترک که در هر چهار طوری زیاد  پراکندگی زیادی ه  وجود داردوسعت 

 شهرستان درمیان -4-3

واقع شده و از شمال به شهرستان قاین  از جنوب به شهرستان سربیشه   جنوبی خراسانشهرستان درمیان در شرق استان 

مساحت  کیلومترمربع 9861شود. این شهرستان از غرب به شهرستان بیرجند و از شرق به کشور افغانستان محدود می

کیلومتری  122. مرکز این شهرستان شهر اسدیه است که در فاصله است دارد و از سه بخش و شش دهستان تشکیل شده

از لحاظ تاریخی   کیلومتری شرق شهر اسدیه 32مناطق اطراف آن در فاصله حدود و  مسینا طبسشرق بیرجند قرار دارد. 

هستند مذهب ها سنیآنبیشتر  است که نفر 99282جمعیت این شهرستان  .است ایشناسی منطقه بسیار غنیو باستان

 است. بسیار محروم منطقهاین و 

 بشرویه شهرستان -4-4

 است یاهیگ منا گرید یتیروا به ای  ید کشت یمعنا به «بش» که شده لیتشک «هیرو» و «بش» بخش دو از هیبشرو نام
 ش است.یمحل رو یبه معن« هیرو» و دهیروئمی منطقه آن در که

مرکز شهرستان و )بیشتر در نفر  هزار 29و با جمعیتی در حدود  کیلومترمربع 7444شهرستان بشرویه با وسعتی معادل 

ستان از این شهر واقع شده است. جنوبی خراساندر شمال غربی استان کنند( می مابقی در سایر نقاط شهرستان زندگی
هرستان از شرق به ش  از جنوب به بخش دیهوک شهرستان طبس  شمال به بخش دستگردان طبس و شهرستان بجستان

شهر بشرویه مرکز شهرستان بشرویه در  شود.می فردوس و شهرستان بجستان و از غرب به شهرستان طبس محدود

کیلومتری  92بندر سرخس نیز از فاصله  آهنراه. همچنین قرار دارد کیلومتری تهران 428 تری بیرجند وکیلوم 284فاصله 
 بخش مرکزی و ارسک تشکیل شده است. ز دو. این شهرستان اکندمیاین شهر عبور 

 مستعد و آب فراوان از قدی  به عنوان یکی از مراکز مه  کشاورزی خراسان شناختههای بشرویه به دلیل داشتن زمین
 نبهخاکشیر و پ  زعفران  پسته  یجالیزمحصوالت   جو  محصوالت این شهرستان شامل گندم ترینمه  شده است.می

  مستقی  به آن وابسته استغیر اشتغال مردم مستقی  و درصد 72و دامداری که حدود  بخش کشاورزی به جز .است

برخی  و نقل و حمل  خدماتهای بقی مردم در بخش متاسفانه این شهرستان از نظر صنعتی توسعه چندانی نداشته و ما
یستی تورهای وجود معادن متعدد و جاذبهبالقوه این شهرستان های صنایع کوچک مشغول به کار هستند. از پتانسیل

 هستند. رووبهرآبی بی در حال حاضر با مشکلمردم این منطقه . البته است گوناگونطبیعی مانند کویر و بناهای تاریخی 
زان شهرهای کشور بوده و می تریناست یکی از امن آنمیراث گذشته که  ایخوشبختانه این شهر به دلیل فرهنگ غنی

جرم و جنایت در آن به هیچ عنوان قابل توجه نیست. یکی از تهدیداتی که متاسفانه همچون سایر نقاط کشور در این 
عه و توسریزی گستر  اعتیاد به مواد مخدر بوده که در صورت عدم برنامه  شودمی شهر نیز در سالیان اخیر احساس

 ر آینده یکی از معضقت این شهر محسوب شود.اشتغال جوانان ممکن است د
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علت  وکه اکثرا دختر بودند   بودنفر  29توسطه مقطع و در منفر  12در مقطع ابتدایی  1344-49 ترک تحصیل سالآمار 
 بودن دبیرستان در روستا بوده است.ازدواج یا نآن 

 

  1344-1349در منطقه برای سال برنامه اهداف  -9

صلی  هدف سان جنوبی  تکمیل برنامه و پایدار        برای« با من بخوان» یبرنامهاز اجرای  ا ستان خرا سوم در ا سال 

در اسااتان بوده اساات. توانمند کردن مربیان سااال  دیگرمناطق  به گسااتر  برنامهکردن آن در منطقه و همزمان 

 از دیگر اهداف برنامه درهای باالتر گسااتر  طرح برای پایهو نیز های تکمیلی به آنان  آموز  یگذشااته و ارائه

 بوده است. منطقه

 :شد انجامبیرجند  درمیان و خوسف شهرستان سه  برای اقدامات زیر 1344-49 تحصیلیدر سال در این راستا 

  پروژه را اجرا کرده بودندکه سال گذشته  برای آموزگاران و مربیانآموز  تکمیلی و نهایی 

   گرفته بودندانتقالی  جدید که مربیان و آموزگارانآموز 

 جدیدهای ارسال کتاب 

 پوششزیر ان پیش و اول آموزدانشفعالیت برای تمام های ارسال دفترچه 

 آن سازیو مستند هابازدید از آموزشگاه 

 مربیان و آموزگارانهای اجرا و فعالیتو ثبت و بررسی  سازیمستند 

 گردید:همچنین در شهرستان بشرویه نیز فعالیت های زیر اجرا 

 سوم و چهارم ی و اول  دوم دبستانپیشبرای پن  پایه  هاارسال کتاب 

 برای پن  پایه هافعالیتهای ارسال دفترچه و برگه 

 برای مربیان و آموزگاران پن  پایهآموزشی های کارگاه 

 آن سازیو مستند هابازدید از آموزشگاه 

 و آموزگارانمربیان های و ثبت و بررسی اجرا و فعالیت سازیمستند 

 

 روند اجرای برنامه -6

 :باکیفیتهای ارسال کتاب -6-1

شد.   ارسال و بشرویه  بیرجند  درمیان و خوسف  برای چهار شهرستان    44 آذر 6یک نوبت کتاب در تاری  در سال جدید  

 موضوع ا هایی بهای فعالیت و کتابین سری برگه آخر شامل  بیرجند  درمیان و خوسف بسته مربوط به سه شهرستان      

 تحصیلی بود.ها در هر پایه سری اول کتاببسته مربوط به بشرویه شامل و نامه زیست و واژه محیط
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 برگه فعالیت کتاب پایه شهرستان
دستنامه 

 آموزشی
 جمع 

 019932 762 242822 2232 لاو -دبستانی پیش درمیان -خوسف  -بیرجند 

 بشرویه

 11914 318 63322 1243 لاو -دبستانی پیش

 4211 81 242 673 دوم

 0214 49 1222 796 سوم

 9411 46 2412 648 چهارم

 941322 4912 929222 1112   ــعجمـــــــــــ

 

 های آموزشیبرگزاری کارگاه -6-2

 1344آذر -دور نخستهای کارگاه -6-2-1

 چکیده:

دوره نخست سال اول بشرویه در خانه معل  این شهر با شرکت های کارگاه 44 دوازده  و سیزده  آذر هایدر روز

آقایان رضوانیان مدیر آموز  و پرور  شهرستان با سخنان  7:32از ساعت این مراس   مربی و آموزگار برگزار شد. 71

امینی  هاو سرکار خان  جنوبی خراسانی استان دبستانپیشبشرویه  احسانی معاون آموز  ابتدایی  قایمی کارشناس 

 از موسسه جنوبی خراساندر « بخوان من با»بشرویه و اخگری مدیر پروژه  شهرستان پرور  و محترم آموز  معاونت

ابخوانی اهمیت کتاب و کتتاکید بر و  به مهمانان و مربیان و آموزگاران گوییمقدمبا خیر کودکان  پژوهشی تاری  ادبیات

داد ی و اول به تعدبستانهای پیشمربیان و آموزگاران پایهبرای   به صورت همزمان در دو گروه هاکارگاهسپس  آغاز شد.

و اخگری از  پورفقحصفایی   هاخان  برگزار شد.نفر  44به تعداد  دوم  سوم و چهارمهای و برای آموزگاران پایهنفر  27

 را به عهده داشتند. هاکارگاهبرگزاری این کودکان موسسه پژوهشی تاری  ادبیات  آموزشگران

 ی و اولدبستانهای پیشپایههای عنوان کارگاه

 باکیفیتهای کتاب 

 یات کودکادب 

 عناصر داستان به شکل عملی 

 بلندخوانی و مراحل آن 

  باورزیالفآواورزی و 

 عروسک  صحنهپشت طراحی و ساخت صحنه » کارگاه هنر» 

 ساخت ماسک» کارگاه هنر» 

 مستندسازی 
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 دوم  سوم و چهارمهای پایههای کارگاه عنوان

 باکیفیتهای کتاب 

 ادبیات کودک 

 عناصر داستان به شکل عملی 

 بلندخوانی و مراحل آن 

 نمایش سایه» کارگاه هنر» 

 ساخت ماسک» کارگاه هنر» 

 سازیمستند 

 

 شرح: 

سه ابتدا  آذر در روز دوازده  ستان پیشمربیان و آموزگاران های کی سپس    ی و پایه اول دب شد و  های کارگاهتحویل داده 
تان به عناصااار داسااا  خوانیپیش و پس از بلندهای و فعالیت خوانیبلندهای   رو باکیفیتهای ادبیات کودکان  کتاب

و همزمان برگزار شاااد صااافایی و اخگری  هاخان توساااط  هاین دورهای و آشااانایی با کتاب صاااورت تئوری و عملی

 .اجرا کردنددوم  سوم و چهارم را های را برای پایه «ساخت ماسک» و «سایهنمایش » کارگاه پورفقح خان 
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 وانیخبلندهای   رو باکیفیتهای ادبیات کودکان  کتابهای کارگاه دوم  سوم و چهارمهای پایهآموزگاران سپس برای 
شنایی با کتاب  خوانیپیش و پس از بلندهای و فعالیت ر شد و به  برگزاصفایی و اخگری   هاخان توسط  ه این دورهای و آ

سه  شد  تحویل کتابش  هر آموزگار کی صحنه    » کارگاه پورفقح خان و همزمان داده  ساخت  شت  طراحی و     صحنه پ
 دند.کر اجرای و اول دبستانهای پیشا برای پایهر «ساخت ماسک» و« عروسک

  
 

  توسط سازیو مستند باورزیالفی و پایه اول کارگاه آواورزی و دبستانپیشمربیان و آموزگاران آذر برای در روز سیزده  

عناصر داستان و ساخت پوستر به    دوم  سوم و چهارم کارگاه های و همزمان برای آموزگاران پایه برگزار شد  اخگری خان 
 شد. اجرا پورفقحصفایی و  هاو مستندسازی توسط خان شکل عملی 
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 چکیده:

جند در بیرسه شهرستان بیرجند  درمیان و خوسف مربیان و آموزگاران  آموزشی برایهای کارگاه 44 آذر 27و  26تاری  در 

مربی و آموزگار پایه  38 برگزار شد. «جنوبی خراسانمرکز ارتقا و آموز  نیروی انسانی اداره کل آموز  و پرور  » در

   به همین سبب برای این مربیان و آموزگارانانتقالی پیدا کرده بودند شدمی برگزار «بخوان من با»سی که اول در مدار

 هاآموزشگران این کارگاه سوم برگزار شد. دورههای ارگاهکمربی و آموزگار سال پیش  62و برای  دوره اولهای کارگاه

 بودند.کودکان   زواران و اخگری از کارشناسان موسسه پژوهشی تاری  ادبیات پورفقحصفایی   هاخان 

 ی و اولدبستانهای پیشاول پایه دورههای عنوان کارگاه

 باکیفیتهای کتاب 

 ادبیات کودک 

 عناصر داستان به شکل عملی 

 بلندخوانی و مراحل آن 

  باورزیالفآواورزی و 

 عروسک  صحنهپشت طراحی و ساخت صحنه » کارگاه هنر» 

 ساخت ماسک» کارگاه هنر» 
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 مستندسازی 

 ی و اولدبستانهای پیشپایه دوره سومهای عنوان کارگاه

 زیست محیط 

 چیستانی نامهواژه 

 کار با عروسک نخی» کارگاه هنر» 

  ارگاه تکمیلیکبلندخوانی 

 شرح: 

زوران  خان با  نفره تقسی  شدند و گروه اول 31دو گروه  بهد. مربیان سال پیش کارگاه همزمان انجام ش آذر سه 26در روز 

 :این عناوین بود که شاملرا برگزار کردند  زیست محیطکارگاه 

 «زیست محیط»تعریف  -

 «بخوان من با»به عنوان بخشی از طرح  زیست محیطاهمیت پرداختن به  -

 تعریف اکوسیست  و اثرات اختقل در آن -

 تعریف تنوع زیستی -

 یستی آنتنوع زاکوسیست  ایران و بخشی از تنوع زیستی آن با تاکید بر اکوسیست  بیابان و  9آشنایی با  -

 زیست محیطزیستی و دالیل و اهمیت حفاظت از تنوع -

 پیشنهاد باغچه در مدرسه -

 .ی دارندزیست محیطی  موضوعی   یا غیرمستقهایی که به طور مستقیکتاب -

 داده شد. به مربیان و آموزگاران تحویلهای کتاب کیسه
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سرواژه        نامهواژهگروه دوم کارگاه نفر  31صفایی برای   خان همزمان  صویر و حروف با  ساخت پازل ت ستانی که    هاچی

دید را انجام دوره جهای کتاب خوانیگان بلندکنندشرکتبرگزار کردند و همه   پانتومی  و ساخت چیستان بود  فامیل اس 

 .ندشد جاجابه هاکارگاههمین  بعدازظهردر  دادند.
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 .و آواورزی اجرا کرد باورزیالفاخگری برای مربیان و آموزگاران جدید کارگاه  خان  و

 

و  «عروسک  صحنهپشت ساخت صحنه  طراحی و»و  «ساخت ماسک»هنر شامل  هایکارگاه پورفقح خان و سپس 

 را برگزار کردند. نمایش آن
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تان و   عناصر داسکودک   ادبیاتباکیفیتهای کارگاه کتاب برای گروه جدید شد. اجرا همزمانسه کارگاه  آذر نیز 27روز 

ها آن و تحویل مشاهداتی هایدفترنحوه کار با ها و دستنامهو  هاکار با کتابچگونگی  دربارهو  برگزار شدبلندخوانی 

 .ارائه شد یتوضیحات
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 زواران خان سال پیش اجرا کرد و  نخی را برای گروه اولکار با عروسک و کارگاه دویدم و دویدم  پورفقح خان همزمان 

دوره جدید انجام داد برای گروه دوم برگزار  بخوان من باهای توان با کتابمی کهرا  یزیست محیطهای فعالیت کارگاه

 شدند. جاجابه هاکردند و سپس کقس
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 1344اسفند-کارگاه دور دوم-6-2-2

 چکیده:

لی انتقا سه شهرستان بیرجند  درمیان و خوسف که برای آموزگاران و مربیان 44 اسفند 14و  13در تاری  کارگاه دوره دوم 
 این سه شهرستان برگزار شد. گرفته بودند و همچنین برای مدیران مدارس

 شرح:

ری اخگ توسط خان ی و پایه اول دبستانپیشمربی و آموزگار  21برای  2 بلندخوانی و آواورزی هایکارگاهاسفند  13در تاری  
 هایداشکاالتی که در بازد توضیحات الزم در موردبه صورت پرسش و پاس  برگزار شد. کارشناسان کارگاه این شد.  اجرا

نیز درخصوص موارد و مشکقتی که در طی اجرای برنامه داشتند آموزگاران و مربیان مشاهده نمودند توضیح دادند و 
 نمودند.صحبت 

 :برگزار شدزیر عناوین شامل زندگی های مهارتهای سپس کارگاه

 خواسته )حق( و نیاز -1

 )دو قاطر( حل مسأله -2

 هااولویت ارز  -3
  شامل:چیستانی  نامهواژهکارگاه  از آن پس

 پازل واکی -1

 پازل تصویری -2

 چیستان -3

 پانتومی  -4

 اس  فامیل -9

 توضیح سرواژه و پیدا کردن آن -6

 نوشتن توضیح آنانتخاب سرواژه و  -7

 فعالیت ترتیب الفبایی -8

 .صورت عملی انجام شده ب هاکارگاهبرگزار شد. همه 

 تحویل داده شد. هاهکنندشرکتبه  زیست محیطو  نامهواژهکتاب های سپس کیسه

دبستانی پیشمربی و آموزگار  21برای ذکر شد  پیش از اینکه هایی سرفصلهمان با  زیست محیطکارگاه  اسفند 14روز در 
 .شد اجرازواران  و پایه اول توسط خان 
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 بخوان من اب برنامهکه برای مدیرانی اخگری  خان توسط  «بخوان من با» کارگاه آشنایی با زیست محیطهمزمان با کارگاه 
ای بر هااز تمام کارگاهای معرفی شد و خقصه بخوان من با برنامه. در این کارگاه   برگزار شددشمی اجرا هادر مدارس آن

ح صل» ره صلح با موضوعهمچنین کارگاه کُآشنا شوند.  آنو نحوه اجرای  «بخوان من با» مدیران اجرا شد تا با اهداف
 «چه چیزهایی باعث تهدید و از بین رفتن صلح است»و  «کندمی چه چیزهایی در کره زمین صلح را تقویت»و  «چیست

که شامل لزوم پرداختن به موضوع کردند برگزار را  زیست محیطای از کارگاه خقصهران ازو خان نیز اجرا شد و در انتها 

ت  ها و مرور اکوسیسهای جانوران بیابانی  مرور پوسترهای زیستگاه  پخش فیل «بخوان من با»در طرح  زیست محیط
 بود.نفر  19در این نشست گان کنندشرکتتعداد . بودبیابان 
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 1349فروردین-کارگاه دور سوم -6-2-3

 هاا در ایان کارگااه باا توجاه باه بازدیاد       کاه  در بشرویه برای مربیاان برگازار شاد   دیگری اه کارگ 49 فروردین 29در 
بااه  وانجااام  ورزیالفبااا  مااروری باار بلناادخوانی  عناصاار داسااتان  آواورزی و  شاادتاکیااد بااود نکاااتی کااه الزم  باار

ایان کارگااه توساط    کردناد.   خوانیباه شاکل عملای بلناد     در انتهاا چناد نفار    .و اشکاالت پاسا  داده شاد   هاپرسش
 ه داشت.کنندشرکت 72اخگری و صفایی اجرا شد و  هاخان 

 های در پیوند با کتابهای کتابخوانی و انجام فعالیتبرگزاری نشست -6-3

 سه شهرستان بیرجند  خوسف  درمیان -6-3-1

 مرباوط باه آن را انجاام   هاای  کتاابخوانی هماراه باا فعالیات    هاای  و آموزگااران نشسات   هاا مربای  هاا پس از کارگااه 

مربیاان و  د و شا مای  اجارا ساال دوم  بارای  در ساه شهرساتان بیرجناد  درمیاان و خوساف      « بخوان من با»دهند. می

 پیدا کرده بودند.در اجرای آن بیشتری  تسلط و خققیت آموزگاران

  

نیز را  هاهبچه گربهای درست کرده و عکسکرسی کوچکی با ماکت سیبیلک برای کتاب آواورزی مربی  :آواورزیبسته مربی در حال کار با 

اراتی شتهر ان ارات را زده است و کودکان لوگویجایی روی دیوار درست کرده که باالی هر کتاب لوگوی انتش هابرای کتابو به دیوار زده 

 گر است.با کودکان دی فرو  در حال شعرخوانیدر نقش عمو بستنی هادر تصویر دوم یکی از بچه د.شناسنمی کنند ومی را به راحتی بیان

 (نژادمسینایی خان   درمیان  مسینا طبس  یدبستانپیش)

  
معرفی در کقس  کهرا هر جانور جدیدی آموزان دانشاکوسیست  را روی نقشه ایران کشیده است و  6 زیست محیطهای مربی با آموخته

 (نژادمسینایی خان   درمیان  مسینا طبس  یدبستانپیش) چسبانند.می ا گیددر محل اکوسیست  زن شود می
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 (حسنی خان   خوسف  یدبستانپیش) المرهای و کودکان با ماسک خوانیمربی در حال بلند

  

 (خسروی خان   درمیان  معراج اسدیه  یدبستانپیش) پاکوتاهنمایش مرغ سرخ های کودکان با صحنه

  

 صحنه نمایش مرغ سرخ پاکوتاه های زندگیفعالیت ارز 

 (باقری خان   خوسف  دبستانی)پیش
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 (اکبری خان   درمیان  مسینا طبس  یدبستانپیش) کتاب آواورزی درست شده استهای که برای شخصیتهایی کودکان با ماسک

  

 اجرای جشن المرکودکان در حال 

 (نژادمسینایی خان   درمیان  مسینا طبس  دبستانی)پیش

 کودکان در حال اجرای تفکر نخی

 (ساالری خان   درمیان  دبستانیپیش)

 شهرستان بشرویه -6-3-2

 هاا خوانیبلناد  هاا شاد و مربیاان و آموزگااران بعاد از کارگااه     مای  در بشرویه سال اول بود که طرح در پن  پایاه اجارا  

در  «بخاوان  مان  باا » آموزشای هاای  خاود از کارگااه  هاای  را آغااز کردناد و آموختاه    هاا مرتبط باا کتااب   هاو فعالیت

 به کار بردند. هانشست
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 ارنگ  فیل رنگکتاب المر  ها تلفیق جشن شب یلدا با جشن فیل
تصویری های المعارفکودکان در حال نشان دادن دایره

 انددرست کرده برای باباهایی کتاب بوسه برایشان که رانجانو

 سلیمانی( خان   دبستان شکرزاده  دبستانی)پیش
 
 
 

  

 کتاب مرغ سرخ پاکوتاه  کودکان در حال درست کردن نان
عکس خودشان را کشیدند و  بندهایی درست کردند کودکان گردن

 من استجا مال اینکتاب   هدیه دادندشان آن را به دوست

 سلیمانی( خان   دبستان شکرزاده  دبستانی)پیش
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 سلیمانی( خان   دبستان شکرزاده  دبستانی)پیش هافعالیت کتاب سفر به سرزمین وحشی

 

  

 کتاب آواورزی  ساخت قایق کاغذی و به آب انداختن آن
تاب ک  هایی که مورد استفاده نیستساخت سیبیلک از سی دی

 آواورزی

 سلیمانی( خان   دبستان شکرزاده  دبستانی)پیش

  

 سلیمانی( خان   دبستان شکرزاده  یدبستانپیش) هایی برای باباکتاب بوسه  ساخت یک قاب از عکس پدر
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 فعالیت کتاب المر

 (زادهعباس خان   دبستان امام محمد باقر  پایه اول)
 فعالیت کتاب المر

 ایمانی( خان   الشهداامدبستان برکت   پایه اول)
 

  

گذارند و کودکان با هیجان منتظرند که چه کتابی قرار می در این صندوقچههربار کتابی قرار است خوانده شود  -قصه یساخت صندوقچه

 ایمانی( خان  الشهدا امدبستان برکت   اول )پایه شودآورده توی آن بیرون  است از

 

  
 قورباغه و وزغش داستانی از کتاب نمای
 اکبریان( خان  الشهدا امدبستان برکت   )پایه دوم

 جلسه بلندخوانی در حیاط دبستان
 دبستان حضرت رقیه(  )پایه دوم
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 نمایش کتاب آهنگ تار کولی

 چوپان وفا( خان  الشهدا امدبستان برکت   )پایه چهارم

 نمایش کتاب آهنگ تار کولی

 صارمی( خان   دبستان شهید صدر  )پایه چهارم

 

  

 کوچکی( خان   دبستان شکرزاده  یدبستانپیش)فعالیت کتاب آواورزی بیان آواها 

  

 رنگ گردن ماسک کتاب المر در دفتر فعالیت های آواورزی توسط کودکانتصویرخوانی و بیان داستانک

 چوپانی( خان   دبستان امام محمد باقر  دبستانی)پیش
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 مرادی( خان   دبستان شهید محمد منتظری  یدبستانپیش) پاکوتاهفعالیت کتاب مرغ سرخ 

 

 
 

حنا به گرد   ساخت کاردستی روند رخدادهای کتاب خان 
 رودمی

 مرادی( خان   دبستان شهید محمد منتظری  دبستانیپیش)

 نمایش مرغ سرخ پاکوتاه
 (زادهمهدی خان   دبستان شهید صدر  دبستانیپیش)
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 دروحنا به گرد  می ساخت کاردستی روند رخدادهای کتاب خان 

 مرادی( خان   دبستان شهید محمد منتظری  دبستانیپیش)

 کتابخوانی در حیاط دبستان
 اکبریان( خان   دبستان حضرت رقیه  پایه سوم)

 

  
 از کارهای دستی کودکاننمایشگاهی  ساخت پوستر عناصر داستان توسط کودکان

 مقیمی( خان   دبستان شهید صدر  پایه سوم)
 

  
 نمایش کتاب خرگو  حکی 

 قدرتی( خان   دبستان شهید محمد منتظری  پایه سوم)

 نمایش کتاب خرگو  حکی 
 مقیمی( خان   دبستان شهید صدر  پایه سوم)
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 فعالیت کتاب تخ  پنگوئن امپراطور

 قدرتی( خان   دبستان شهید محمد منتظری  پایه سوم)

 کتاب برسد به دست معل  عزیزم  های کودکاننامه

 (زادهعبداله خان   دبستان دکترحسابی  پایه سوم)
   

  
 کتاب آبی کوچولو  های شکستهمرمت کاسه

 مقیمی( خان   دبستان شهید محمد منتظری  پایه سوم)

 کولیهای کتاب آهنگ تار ساخت شخصیت
 هقلی( خان  الشهدا امدبستان برکت   پایه چهارم)

 

  
 ساخت کتاب آکاردئونی تصویری درخت بخشنده نشست بلندخوانی کتاب درخت بخشنده در حیاط دبستان

 (زادهعبداله خان   دبستان دکترحسابی  پایه سوم)
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 نشست بلندخوانی کتاب خرگو  حکی 

 مقیمی( خان   دبستان شهید محمد منتظری  پایه سوم)

 رودحنا به گرد  می نمایش خان 

 کیانی( خان   دبستان حضرت رقیه  پایه اول)
 

 مستندسازی و دفترهای مشاهداتی -6-4

هااای نشسات  یاف کوو کا   هاا واکاانش کودکاان باه برناماه    یثبات چگاونگ  طارح   یان ا یاصال  یاز محورهاا  یکای 
کاه از پایش    را ایهار کتااب پرسشانامه    یبارا  باود  موظاف و آموزگاار   یمربا  هار  .است یانمرب یاز سو یکتابخوان

 شاامل  یکما هاای  شااخ   هاا پرسشانامه  یان پار کناد. ا   طراحای شاده باود     «مشااهداتی  دفتار » در دفتری به نام
هاای  شامار کتااب    هار کاودک   صایلی والادین  تعاداد خاواهر و بارادر     شمار کودکان کقس  وضاعیت شاغلی و تح  

  شاامار بااا کودکااان یااتفعالهااای نشسااتبااا کودکااان  شاامار   یکتااابخوانهااای نشسااتشاامار   شاادهخوانااده
. گیارد مای بردردانساتند را  نمای  خوانیکاه کودکاان در هار جلساه کتااب     هاایی  و شامار واژه  یهار مربا  هاای  کقس
 راه از کیفاای هااای کتااابخوانی  یااا بااه زبااان دیگاار شاااخ     شاایوه ایاان درازماادت و گسااترده عمیااق  تاااثیر

 تااثیرات   یان از ا یبازتااب بخشا   بارای سابب   ینباه هما  . نیسات  نشاان دادن  و ثبات  قابل هاوگزار  هاپرسشنامه
 هاای الیاه  در کاار  عمیاق  از تاثیرهاای  برخاساته  کاه را  کودکاان هاای  واکانش  سال طول شد در خواسته مربیان از

 .کنند معین شده بود  ثبت «مشاهداتی دفتر» در قسمتی که در ستهاآن ذهن درونی
و  یادداشات کاقس   در  مشااهدات خاود را   هاا افازون بار پار کاردن پرسشانامه      شادند موظاف   و آموزگاران مربیان

 کارهاای  و کودکاان  هاای فعالیات  و هاا نشسات  از بودناد  موظاف  مربیاان  همچناین کنناد.   هئا به سرپرست طرح ارا
 کنند. تهیه صدا و عکس و فیل  هاآن دستی

شاود و نکاات مها  و اطقعاات     مای  خواناده  هاا دفتار   هاا و عکاس  هاا فایل    مشااهداتی هاای  دفترپس از تحویل 
 ماورد  بارای پاژوهش   هاا د. ایان بررسای  نشاو مای  بررسای  هاا و عکاس  هاا شاود و تماام فایل    می شده آن ثبتداده

در  یاباد  مای باه تاذکر    نیازمناد  هاا بررسای در ایان  نکااتی را کاه   د و از طرفی مسائول منطقاه   گیرنمیقرار  استفاده
 د.کنمی بعدی مطرحهای بازدیدها و کارگاه

 بازدید -6-9

را  «بخااوان ماان بااا» برنامااهکااه هااایی از کااقس هاییبازدیااد 49 و فااروردین 44   اساافند44 در سااه تاااری  دی
 هاا کاقس توساط خاان     133ی و دبساتان پیشدبساتان و مرکاز   47کاه در مجماوع    صاورت گرفات  کردند  می اجرا

از کااار سااعی شااد در سااه شهرسااتان بیرجنااد  درمیااان و خوسااف  .قاارار گرفتناادبازدیااد مااورد صاافایی و اخگااری 

 حتما بازدید صورت بگیرد. اندپیوسته «بخوان من با» مربیان و آموزگارانی که سال اول است که به برنامه
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 1344دی ماه  -بازدید نخست -6-9-1

 بازدید انجام شد.اولین  44 بهمن 1تا دی  26تاری  از 
 شهرستان خوسف بازدید صورت گرفت.کقس در  12مرکز و دبستان و  7 شهر و روستا  4 دی از 26 در

 

 

  
ه یک کتابخان را به قصه و بازی اختصاص داده  مربی یک کقس

گذاشته و فضایی خوب برای « بخوان من با»های برای کتاب
آن که است و در حال خواندن آواورزی است  فراه  کردهکودکان 

 نددارا بسیار موثر می

 بهمدی( خان   خور  خوسفروستای نوغاب  دبستانیپیش)

 نشست بلندخوانی
 برنامهکودکانی که سال گذشته در  آموزگار عقیده داشت

ها و تلفظ حروف بخوان بودند از نظر بیان و گنجینه واژه من با
 بهتر هستند بسیار

 گندمی( خان     خوسفخورنوغابروستای   ه اولپای)

 

  
از شان کودکان در حال نشان دادن کارهای دستی

 مواد دورریز
 مودی( خان   روستای فدشک  خوسف  )پایه اول

 های فعالیت کتاب ایزی و راسوکودکان در حال نشان دادن عروسک
های شود کقس با کارهای دستی کودکان از فعالیت کتابهمانطور که دیده می

   تزیین شده است «بخوان من با»

 حسنی( خان   خوسف  دبستانیپیش)
 



  

32 

 

  

 امیری( خان   خوسف  یدبستانپیش) «بخوان من با»های کتابهای دیوارها با فعالیتینات کقسی و تزئهای خانهکتاب

  

 نشست بلندخوانی در نمازخانه 

 بینا( خان   خوسف  )پایه اول
ی های تصویررود و کتابحنا به گرد  می های کتاب خان فعالیت

 حسنی( خان   خوسف  دبستانیپیش) اندکه کودکان ساخته
 

 انجام شد.بازدید درمیان کقس در شهرستان  14کز و دبستان و مر 12و روستا   بخش 12 از 44 دی 27 در تاری 

  

 در حال کتابخوانی با کودکان« بخوان من با»مسئول 
 آقای قاسمی(  درمیان  ذکریروستای   دبستان و پایه اول)پیش

 های کتاب مرغ سرخ پاکوتاهکودکان در حال نقاشی از شخصیت
 قاسمی( خان   درمیان  روستای احمدآباد  دبستانیپیش)
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 با عروسک انگشتیکودک در حال اجرای نمایش 

 قاسمی( خان   درمیان  روستای احمدآباد  دبستانیپیش)
 گو با آموزگارودر حال گفت« بخوان من با»مسئول 

 آقای خلیلی(  درمیان  مسینا شهر طبس  پایه اول)
 

  
 صحنه نمایش کتاب مرغ سرخ پاکوتاه

 خسروی( خان   درمیان  شهر معراج اسدیه  دبستانی)پیش
 حال بلندخوانی برای کودکان مربی در

 نژاد(عظیمی خان   درمیان  روستای دستگرد  دبستانیپیش)

  
 باورزی با کودکانکردن کتاب الف آموزگار در حال کار

 زینلی( خان   درمیان  روستای دستگرد  )پایه اول
 ها در حال کتابخوانی با ه بچه
 رحیمی( خان   درمیان  روستای آبگرم  )پایه اول
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 صحنه نمایش کتاب مرغ سرخ پاکوتاه

 قاسمی طبس( خان   درمیان  روستای آبگرم  دبستانیپیش)
 کتاب باغچه هاپو  اغچه کوچک با مترسکبساخت 

 نژاد(مسینایی خان   درمیان  مسینا شهر طبس  دبستانی)پیش
 

  

کتاب یک   کودکان در حال شمار  اعداد فارسی و انگلیسی
 دقیقه صبر کن

 کتاب یک دقیقه صبر کن  آموزگار در حال بلندخوانی

 بخشی( خان   درمیان  روستای نصرالدین  )پایه اول
 

  
 مربی در حال بلندخوانی

 فاروقی( خان   درمیان  روستای خلف  دبستانیپیش)
 ماسک المر با تزیین پش  گوسفند

 منفرد( خان   درمیان  روستای طاغان  )پایه اول

 هرستان بشرویه بازدید صورت گرفت.کقس در ش 67دبستان و  12شهر و روستا   3از  44 بهمن 1دی تا  28
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کودکان به خاطر عققه زیادی که به عروسک و داستان المر 

 داین عروسک را بسازنشان شان خواستند تا برایداشتند از مادرهای

 فانی( خان   دبستان نسترن خسروی  دبستانیپیش)

 هاهای کودکان از کتابنقا 
 بخش(روح خان   دبستان نسترن خسروی  )پایه سوم

 

  
 ساخت پوستر عناصر داستان توسط کودکان

 آرا(رزم خان   دبستان نسترن خسروی  پایه چهارم)
 لکبیکودکان در حال بازگویی داستانک سی

 چوپانی( خان   دبستان امام محمد باقر  دبستانی)پیش
 

 

  
 من استجا مال اینکاردستی کتاب  باورزیپوستر کتاب الف

 (زادهعباسی خان   دبستان امام محمد باقر  پایه اول)
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قه کها در حال ساخت پوستر عناصر داستان کتاب پنجاه شببچه
 ناظمیان( خان   دبستان امام محمد باقر  قرمز )پایه سوم

 بزی و خرما درخت افسانهنمایش سایه با کتاب 
 آقای فضایلی(  دبستان امام محمد باقر  پایه چهارم)

 

  

  از خواب پیشالمعارف و نقاشی از مراحل کارهای ساخت دایره
 هایی برای باباکتاب بوسه

 آموزان جلد شده استها توسط دانشدر این کقس تمام کتاب

 ایمانی( خان   الشهداامدبستان برکت   اولپایه )

  

 نشست بلندخوانی

 نژاد(اعتمادی خان  الشهدا امدبستان برکت   پایه دوم)
 ساخت کتاب درخت بخشنده

 تورانی( خان  الشهدا امدبستان برکت   پایه سوم)
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 فعالیت کتاب غول مهربان صحرا
 هقلی( خان  الشهدا امدبستان برکت   پایه چهارم)

آوردن کاکتوس و نگهداری از آن و نشان دادن محصول هر استان 
 کتاب غول مهربان صحرا  روی نقشه ایران

 وفا(چوپان خان  الشهدا امدبستان برکت   )پایه چهارم
 

  

 کیانی( خان   دبستان حضرت رقیه  اول پایه) شده اختصاص داده شده استانجامهای و فعالیت بخوان من باقسمتی از کقس به 

  

 یهاشده به دیوار زده شده و فعالیتهای خواندهنام کتاب
ها را با شده زیر آن چسبانده شده است.این آموزگار درسانجام

 تلفیق کرده است. هاهای کتابفعالیت
 اصغری( خان   دبستان حضرت رقیه  )پایه دوم

 

 پوستر عناصر داستان پرنده قرمز
 فضایلی( خان   دبستان حضرت رقیه  پایه چهارم)
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 من استجا مال اینکتاب   دوستی و صلح جهانی

 غقمی( خان   آبادروستای غنی  دبستان فضیلت  دبستانیپیش)

  ها با رنگ روی مقواشکل فیل با نقش کف دست بچه درست کردن
   فیل رنگارنگالمر کتاب

 ترشیزی( آباد  خان دبستان انققب اسقمی  روستای غنی  دبستانی)پیش

 و جاا ماال مان اسات    از خوانادن کتااب ایان    پاس  .کردناد ها همیشه سر فوتبال خیلای دعاوا مای   گفت بچهمربی می
کنناد و باه یااد دارناد کاه بایاد باا ها          دیگار دعاوا نمای     شانبا ساخت این کاردستی و گذاشتن آن کنار زمین بازی

 دوست باشند.

  
 چه و چه یک بچه های کتاب چه وکودکان با ماسک خرگو  جا مال من استکاردستی کتاب این
 ترشیزی( خان   آبادروستای غنی  دبستان انققب اسقمی  دبستانیپیش)

 
 

  
 ساخت پرنده  فعالیت کتاب پرنده قرمز صحراساخت کتاب  فعالیت کتاب غول مهربان 
 فضایلی( خان   دبستان هاجر  پایه چهارم)
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کتاب   های گوناگون تزیین شدهساخت پوستر فیلی که با پارچه

 گی(بره خان   دبستان شهید محمد منتظری  پایه اول) المر
 ساخت کاردستی درخت بخشنده

 قدرتی( خان   دبستان شهید محمد منتظری  پایه اول)
 

  
ها روی کره زمین و نشان دادن دوستی و صلح چسباندن آدمک

 من استجا مال اینکتاب   جهانی
 آقای دهقانی مقدم(  دبستان شکرزاده  پایه اول)

باورزی و تمام این مربی آواورزی  الف  مربی در حال بلندخوانی
 است کرده انتها با کودکان کارها را به خوبی و تا کتاب
 سلیمانی( خان   دبستان شکرزاده  دبستانیپیش)

 

  
 بزی و خرما درخت افسانهساخت کاردستی کتاب 

 آقای بقلی(  دبستان شکرزاده  پایه چهارم)
تان دبس  پایه چهارم)بزی  و خرما درخت افسانهنمایش سایه کتاب 

 آقای مرادی(  روستای کرند  میرزا حسین کریمی
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 1344اسفند -بازدید دوم -6-9-2

کااقس از مراکااز و ماادارس سااه شهرسااتان خوسااف  بیرجنااد و  26مرکااز و  13از  44 اساافند 13تااا  12در تاااری  
 کردند.اعقم آمادگی برای اجرای یک نمایش درمیان بازدید شد. بیشتر این مراکز 

 

  

 شدههای انجامکتابخانه کقسی و فعالیت
 به را ها برای کتاب ایزی و راسو که کودک دخترینقاشی بچه

 ترسدهمراه عروسکش کشیده که از مار می
 شیبانی( خان   بیرجند  دبستان علیزاده  دبستانی)پیش

 

  

 شیبانی( خان   بیرجند  دبستان علیزاده  یدبستانپیش) کن نمایش کتاب یک دقیقه صبر

  

 پور(لبیمط خان   بیرجند  کلثومامدبستان مهماندوست و  خان   بیرجند  دبستان علیزاده  اول )پایه هاپو کتاب باغچه  کقسیهای باغچه
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 هایری به بچهگاز رای پستوان در بیان یا نقاشی کودکان دید. روز شنبه می مشاهده و دقت کودکان بسیار باال رفته و این راگوید می مربی
   با دقت جایی که رای داده بودند هاآن را نقاشی کنید. بچه ؟انجام دادیدچه کاری گفتند روز جمعه 

 ده بودند و دو کاغذ رای. دو صندوق کشیحتا مثق مسجد را کشیده بودند و 
 عباسی( خان  بیرجند  دبستان امید انققب  یدبستانپیش)

  

 عباسی( خان   بیرجند  دبستان امید انققب  یدبستانپیش) نمایش داستانک آواورزی

  

 اجرای شعر کتاب آواورزی نمایش کتاب یک دقیقه صبر کن
 نژاد(مسینایی خان   درمیان  مسینا شهر طبس  دبستانیپیش)
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شود کتاب چگونه می  روز 28فری  از تغییرات ماه در  28ساخت 

 ای را درمان کرد؟بال شکسته

 (نژادمسینایی خان   درمیان  مسینا شهر طبس  دبستانی)پیش

 رودحنا به گرد  می نمایش خان 
 آقای قاسمی(  درمیان  ذکریروستای   پایه اول)

 

  

 دالهی(خسروی و عب خان   درمیان  شهر معراج اسدیه  یدبستانپیش) را درمان کرد؟ای شود بال شکستهمی کتاب چگونه  ساخت النه پرنده

  

 خسروی( خان   درمیان  شهر معراج اسدیه  یدبستانپیشآب از روی لوح و به شکل عملی ) مربی در حال آموز  چرخه
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 خسروی( خان   درمیان  شهر معراج اسدیه  یدبستانپیش) هاپو کتاب باغچه  مربی به همراه کودکان در حال کاشت باغچه

  

های آشپزخانه به کتابخانه و نمایشگاه کابینتتبدیل  کتاب باغچه هاپو  کاشتن گیاهان
 دستی کودکان کارهای

 باقری( خان   خوسف  دبستانیپیش)
 

  

 کتابخانه کقسی
و ها عضاین مربی برای کودکان کارت کتابخانه درست کرده و آن

 آموزندها را میشدن و قرض گرفتن و برگرداندن کتاب
 باقری( خان   خوسف  دبستانی)پیش
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 باقری( خان   خوسف  یدبستانپیش) انگشتیهای نمایش عروسک

  

 مربی در حال آموز  داستانک آواورزی رودحنا به گرد  می خوانی مربی برای کتاب خان پرده
 باقری( خان   خوسف  دبستانی)پیش

  

 سورگی( خان   بیرجند  دبستان امام حسن  یدبستانپیش) پاکوتاهکتاب مرغ سرخ  صحنه تپشآمیزی کودکان در حال رنگ
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 سورگی( خان   بیرجند  دبستان امام حسن  یدبستانپیش) انگشتیهای نمایش عروسک

  
 هاهای کتابکتابخانه کقسی و فعالیت

 نصرآبادی( خان   بیرجند  دبستان طالقانی  )پایه اول

 های دستکشیعروسک

 رضازاده( خان   بیرجند  آبادروستای شوکت  دبستانی)پیش

 

 1349فروردین-بازدید سوم-6-9-3

در شهرسااتان کااقس  4دبسااتان و  9از آن  طاایآخاارین بازدیااد صااورت گرفاات و     49 فااروردین 29و  24در 
 شد. بازدیدبشرویه 

  

کودکان شعرهای کتاب را حفظ  همه  باورزیهای کتاب الفکارت

 سلیمانی( خان   دبستان شکرزاده  دبستانی)پیش هستند

 هافعالیت کتاب سفر به سرزمین وحشی

 ی(مراد خان   دبستان شهید محمد منتظری  دبستانی)پیش



  

46 

 

 

  
 فعالیت کتاب غول مهربان صحرا نمایش سایه کتاب افسانه درخت خرما و بزی

 صارمی( خان   دبستان صدر  پایه چهارم)
 

  

 نمایش خرگو  حکی 

 مقیمی( خان   دبستان صدر  )پایه سوم

 نمایش کتاب خفا  دیوانه

 عزیزی( خان   حسابی دبستان دکتر  )پایه سوم

  

 ایمانی( خان و  زادهمحسن خان   الشهداامدبستان برکت   اول پایه) عالی به شکل روان و خوانیکودکان پایه اول در حال کتاب
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 نمایش کتاب چه و چه و چه یک بچه

 ایمانی( خان  الشهدا امدبستان برکت   اول)پایه 

 ها در حال نمایش کتاب سه پرسشبچه

 چوپان وفا( خان  الشهدا امدبستان برکت   )پایه چهارم

 

  

 دا کررا اجر «بخوان من با» چهارم یپایه شرکت کرد و با کیسه هادر کارگاهآموزگار این پایه   شش  یپایهدر نمایش کتاب سه پرسش 
 (زادهشیرین خان   الشهداامدبستان برکت   شش  ی)پایه
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 باکیفیتهای شکیل کتابخانهت -7
تصمی    44-43 تحصیلی از سال   در این راستا  است. دبستان   هر در باکیفیتهای کتابخانه تشکیل  برنامه اهداف از یکی

شد تا   ستان پیشبر این   که در مدارس و زیر نظر آموز  و پرور  هستند. با این  برنامه قرار بگیرندپوشش  زیرهایی یدب
سااه شااهرسااتان بیرجند  درمیان و در شااوند همیشااه برقرار خواهند بود. می که در مدارس تشااکیلهایی تدبیر کتابخانه

سف  ستانی پایه اول و پیش  خو ستفاده کردند.      هااز کتاب دب شترک ا شکل م سط   به  ستان  هر مرکز یا دبه به طور متو ب

 فکر هرگز ابتدا در ارساال شاد. مربیان   باورزیالفآموزشای آواورزی و  های عنوان کتاب و بساته  32جلد کتاب با  222
 با هاخانواده و کودکان که شدند  در عمل متوجه اما .داد امانت کتاب توانمی نیز سال  7 زیر کودکان به که کردندنمی

  کودکان رد کتاب گرفتن امانت فرهنگ شد  باعث این و گردانند برمی مرتب و تمیز و برندمی خانه به را هاکتاب عققه
 ی نیز نهادینه شود.دبستانپیش

شرویه   ستان ) در ب ستان پیشپن  پایه در هر دب سوم و چهارم دب شش قرار زیر  (ی  اول  دوم   پایه برای  هر در .گرفتند پو
  خارج نکردند و اس  هارا از کیسه  هاکتاب از آموزگاران بعضی  در نظر گرفته شد. « بخوان من با»های کودک کیسه  9 هر

ست و هر پن  کودک برای قرض گرفتن کتاب      روی پن  کودک  شده ا شته  سه نو سه و به خانه بردن و های کی  داخل کی
 خود مسئول هستند. هاو برگرداندن کتاب تمیز نگه داشتن

 

 را در معرض دید کودکان قرار دادند. هاو فعالیت هاکتاب هاآموزشی که به مربیان داده شده است آنبنا به 

  
 دهند.می درست کردند و به نوبت به کودکان کتاب را کتابخانه هایفهرست کتابآموزگاران 
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 بااهیی کااه مدرسااه در اختیااار او قاارار داده  یااک کااقس را    بااا داشااتن فضااا مرباای  خااورنوغااابدر روسااتای 
هااای را موکاات کاارده و یااک کتابخانااه باارای کتاااب     اختصاااص داده اساات و کااف آن   «بخااوان ماان بااا»

 است. فراه  کردهگذاشته است و فضایی خوب را برای کودکان  «بخوان من با»
 

 

 



  

92 

 

  

  

  



  

91 

 

  

  

  

 از این طریق کودکانو  انده  لوگوی هر کتاب را بزرگ کرده  ه  کتاب هارا در دید کودکان قرار داده نژادمسینایی خان 

 .اندانتشارات و لوگوها را به خوبی آموخته
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آشاپزخانه  هاای  باقری چون سریداری یک مدرساه باه کاقس ایشاان اختصااص داده شاده از فضاای کابینات         خان 
 ه  برای کتابخانه استفاده کردند.

  
 

 ببینند.را  هابتوانند کتابکقسی طراحی و درست کرده تا کودکان های موسسه کتابخانه
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 1344-49 تحصیلیدر سال  «بخوان من با» پایانیهمایش  -8
جند  خوسااف و درمیان در سااالن  همایش پایانی تجلیل از آموزگاران و مربیان بیر 49 اردیبهشاات 23روز پن  شاانبه 

سااال طرح را اجرا کرده بودند   2مدت  ی که بهدبسااتانپیشپایه اول و مربی  آموزگار 42معل  بیرجند با شاارکت  خانه
 برگزار شد.

 

مدیر آموز  و  نژادسااجادی  جنوبی خراساااناسااتان آموز  و پرور  ابتدایی معاون حسااینی  انآقایدر این همایش 
پرور  شااهرسااتان بیرجند  دانایی مدیر آموز  و پرور  شااهرسااتان خوسااف و جمعی از معاونان و مساائوالن سااه   

اشتند  حضور د کودکان اخگری و صفایی از موسسه پژوهشی تاری  ادبیات      هاشهرستان بیرجند  خوسف و درمیان و خان    
د. همچنین در این همایش شماری از مربیان و آموزگاران از تجارب  ایراد کردن «بخوان من با» و سخنانی در مورد برنامه 

 کودکان نمایش و سرود اجرا کردند. و گروهی از سخن گفتندخود 
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داده  «بخاوان  مان  باا » برناماه گاواهی اجارای    باه ایشاان   از مربیاان و آموزگااران تجلیال شاد و     هماایش  در پایان

 شد.

 

 معلاا  ایاان بشاارویه در خانااهشهرسااتان آموزگااار و مرباای  64تجلیاال از همااایش  49 اردیبهشاات 24روز جمعااه 
 شهرستان برگزار شد.

امینای معااون آموزشای     خاان  در این همایش جناب آقاای رضاوانیان مادیر آماوز  و پارور  شهرساتان بشارویه        
ان ی اسااتدبسااتانپاایشآقااای قااایمی کارشااناس    احسااانی کارشااناس آمااوز  ابتاادایی  ایاان شهرسااتان و آقااای 

ساخنانی ایاراد   و از موسساه پژوهشای تااری  ادبیاات حضاور داشاتند        اخگاری و صافایی   هاا خاان  و  جنوبی خراسان
 اجرا کردند.هایی . سپس کودکان برنامهکردند
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 داده شد. «بخوان من با» برنامهدر پایان از مربیان و آموزگاران تجلیل شد و به ایشان گواهی اجرای 
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 ارزیابی برنامه-4

 دستاوردها کمی -4-1

 آمد. به اجرا در «بخوان من با» در چهار شهرستان بیرجند  درمیان  خوسف و بشرویه برنامه 

 3222 از  وقرار گرفتند  «بخوان من با» پوششزیر ی  اول  دوم  سوم و چهارم دبستانپیش هایدر پایه کودک

 شدند. مندهنری بهرههای و فعالیت خوانیکتابهای نشست

  کودکان  درصد 32و در شهرستان درمیان  درصد 48  در شهرستان خوسف درصد 8شهرستان بیرجند در

گروه هدف در این سه شهرستان  %19 قرار گرفتند. در کل «بخوان من با» پوششزیر ی و پایه اول دبستانپیش

 پوشش هستند.زیر 

  بخوان من با» پوششزیر کودکان این شهرستان  درصد 62تا چهارم ی دبستانپیشدر شهرستان بشرویه از پایه» 

 قرار گرفتند.

  خواهر یا برادر می  3676در این منطقه دارای  «بخوان من با»باتوجه به آمار به دست آمده کودکان زیر پوشش

بصورت غیر مستقی  زیر پوشش برنامه  باشند.بنابراین می توان امیدوار بود که این تعداد کودک نیز

 با کتاب های باکیفیت آشنا شده باشند. قرار گرفته و «بخوان من با»

 

 

 164 شرکت کردند. «بخوان من با» مرکز و دبستان در 94و  و آموزگار مربی  

  بهره بردند.آموزشی های کارگاه ز ازمدیر نی 22افزون بر مربیان و آموزگاران 

 49 .عنوان کارگاه در این سال تحصیلی برگزار شد 

بیرجند خوسف درمیان بشرویه

مستقی  723 349 717 1239

غیرمستقی  628 162 1291 1697

2

222

422

622

822

1222

1222

1422

1622

1822

کودکان زیرپوشش

مستقی  غیرمستقی 
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 96992 کودکان دسااترس دردسااتنامه  16392برگه فعالیت و  3286222  باکیفیتهای کتاب بهترین از جلد  

 گرفت. قرارآموزگاران  مربیان و

  های نشست بلندخوانی و فعالیت 16136و در سه شهرستان بیرجند  درمیان و خوسف  971در شهرستان بشرویه

 (12)پیوست  هنری انجام شده است.

  آنها توسط مربیان و کودکان بلند خوانی شده  %49ی که برای شهرستان بشرویه برده شده بود هایاز کل کتاب

در شهرستان بشرویه بوده است. همچنین  %24بود این عدد برای سه شهرستان بیرجند  خوسف و درمیان معادل 

  است. %37ارم پایه چهدر و  %44سوم  واز کل کتاب های داده شده به پایه دوم کتاب های خوانده شده 

 های بلندخوانی و فعالیت نشست 1136 خوسف و درمیان بیرجند  شهرستان سه در و 971 بشرویه شهرستان در

 9 تنها گذشت از پس بود  کرده کار به آغاز آذرماه برنامه در که این به توجه با(. 12هنری انجام شده است )پیوست 

رای ها را بکتاب از نزدیک به نیمی شدن خوانده میانگین طور به مدارس  امتحانات نوروز و تعطیقت وجود با و ماه

در کل  که است شده مشخ  آمده هایگزار  در است. بوده نزدیک انتظار حد شاهدی  که به ها اغلب پایه

 های کقسی در دسترسدر کتابخانه کقس هر به شده داده هایکتاب سایر. است شده خوانده کتاب عنوان1247

 .گیرندمی قرار کودکان کتابخوانی برنامه در آینده سال کودکان قرار دارند و در

  

 دبستانیپایه اول و پیش
 شدههای خواندهکتاب هاکل کتاب

 درصد تعداد تعداد

 %49 141 312 بشرویه

 %24 727 3222 بیرجند، خوسف، درمیان

 

 بشرویه
 شدههای خواندهکتاب کل کتاب ها

 درصد تعداد تعداد

 %44 64 196 دومپایه 

 %44 74 168 سومپایه 

 %37 63 168 چهارمپایه 

 

 دبستانی و اول:های پیشدر پایه اساس آنچه گزار  شده است بر

 باورزی خوانده شده است.های الفداستانک %23های آواورزی و داستانک %16ها  کتاب %49در شهرستان بشرویه 

باورزی های الفداستانک %22های آواورزی و داستانک %21ها  کتاب %24بیرجند  درمیان و خوسف در سه شهرستان 

 خوانده شده است.
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پایه اول و 

 دبستانیپیش

های داستانک

 باورزیالف
 شدهباورزی خواندهالف

های داستانک

 آواورزی
 شدهآواورزی خوانده

 بشرویه
 تعداد درصد تعداد تعداد درصد تعداد

434 23% 49 428 16% 69 

بیرجند درمیان 
 خوسف

1497 22% 326 1462 21% 329 

 

 %99درصد از مربیان و آموزگاران در بشرویه دفتر مشاهدتی خود را تحویل دادند که  49در جدول زیر نشان داده شده که 

« وانبخ من با»به مدتی که  شده  خوب ارزیابی شده است که با توجهاین دفترهای مشاهداتی از نظر اطقعات خواسته

واردی شده ارتباطی ندارد و در مهای خواندهالزم به ذکر است این ارزیابی به تعداد کتابدرصد نسبتا خوبی است.} اجرا شد

دفتری که تحویل داده شده است شامل یک یا دو گزار  بوده ولی خوب ارزیابی شده  چون درست پر شده است اما در 

 (12)پیوست گزار  نیز در نظر گرفته شده است.{ن و آموزگاران تعداد ارزیابی کلی مربیا

 

 کل مربیان 
 گزارش داده اند

 درصد تعداد

 %72 63 42 بیرجند، درمیان، خوسف

 %49 62 69 بشرویه

 

که اند خوب ارزیابی شده %94های مشاهداتی تحویل داده شده که دفتر %72در سه شهرستان بیرجند  درمیان و خوسف 

که  حالی اند دردرصد قابل قبولی نیست زیرا این سه شهرستان از اول سال تحصیلی برنامه را اجرا کرده دوم برای سال

 برنامه شروع شد. 44 ماه در شهرستان بشرویه از دی

 

 

 
 

 

 

 

اند   ها مطرح کرده هایی را که از کودکان در ارتباط با کتاب      مربیان و آموزگاران در دفترهای مشااااهداتی خود پرساااش     

ه از روی هایی کهای درست به سه دسته تقسی  شد: پرسش       ها به این شکل عمل شد که پرسش   اند. در ثبت آننوشته 

ستان از کودکان پرسیده شده است و       زنی در هایی که با گمانهشود  پرسش  جلد کتاب مطرح می ستان یا ادامه دا مورد دا

 

9%

99%11%

بشرویه

ضعیف

متوسط

خوب

 

2%

11%
11%

بیرجند، درمیان، خوسف 

ضعیف

متوسط

خوب
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د کردن من... برای ایجاد کنجکاوی یا توجه کودکان به کتاب یا در ارتباط با عققه هایی که با چه  چگونه  چرا وپرسااش

 شده بود.درصد سواالت مطرح 63های درست کودکان به موضوع کتاب مطرح شده است. پرسش

 

 درستهای پرسش

 کنجکاوی و توجه عققه  ایجاد گمانه زنی روی جلد 

 1218 164 86 تعداد

 %92 %7 %4 درصد

 %63 درصد جمع کل 1473 جمع کل تعداد

ته بودند هایی که بسهایی که مستقی  مطرح شده بودند  پرسشهای نادرست به چهار نوع تقسی  شدند: پرسشپرسش

کردند. گیری میهایی که نتیجههایی که پند و اندرز در خود داشت یا پرسشپرسشیعنی جواب بلی و خیر داشتند  

 ها نادرست بودند.درصد کل پرسش 37

 های نادرستپرسش

 نتیجه گیری پند و اندرز بسته مستقی  

 96 11 479 328 تعداد

 %269 %269 %22 %14 درصد

 %37 درصد جمع کل 891 جمع کل تعداد

 

 های درست و نادرست نمایش داده شده است.مقایسه پرسشدر نمودار زیر 
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 دستاوردها کیفی -4-2

  و شناختی و شخصیتی اجتماعی  زبانی  رشد ؛در کودکان نشان داده استجانبه را و مشاهدات رشد همه هاگزار 

 .حرکتیهای مهارت انجام در توانایی افزایش

 و آموزگاران از کتاب و تاثیرات آن بر  مربیانباعث درک بیشتر  هاتحلیل کتابو آموزشی و تجزیه های کارگاه

 شود.می خوانیکودکان و اهمیت جلسات کتاب

 اندار شده برخورد کتابخوانی و کار با کودکان برای بیشتری از انگیزه مربیان. 

 و انددا کردهکتابخوانی پیهای دانش بیشتری در زمینه ادبیات کودک و شیوه نسبت به گذشتهو آموزگاران  مربیان 

 .اندتر شدهخقق و پرانگیزه  کارآزموده

 افزایش یافته است. و آموزگاران مربیان نفس به اعتماد 

 آموزشی این گروه از کودکان دگرگون  و محتوای هاپایه اول  رو  و یدبستانپیش نسبت به مخاطب هاآن دیدگاه

 شده است.

 اندو مستندسازی تواناتر شده نویسیو آموزگاران در گزار  مربیان. 

 و  اندهود دیدکودکان خرفتار و یادگیری از اجرای این طرح بسیار خشنودند زیرا تاثیر این برنامه را بر  هاخانواده

 برای اجرای این برنامه شدند.و آموزگاران  با مربیان حاضر به همکاری و همیاری

 اندشده مندعققه بسیار کتابخوانیهای نشست و هاکتاب به کودکان. 

  اندآموخته خوبی به را کتاب برگرداندن و گرفتن امانت فرهنگکودکان. 

 دارند که ای کتابخانهبرای هر کقس  اکنون  شده اجرا هاآن در «بخوان من با» که برنامه و مراکزی هادبستان

 ماند.می جا حتا با تغییر مربیان یا آموزگاران بر

1%
9%

10%

41%

04%

4% 0%

نوع پرسش از کودکان

روی جلد

گمانه زنی

ایجاد عققه  توجه و کنجکاوی

مستقی 

بسته

پند و اندرز

نتیجه گیری
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  اجرادوم  برای سالرا این برنامه  کهتعدادی از مربیان و آموزگاران سه شهرستان بیرجند  خوسف و درمیان 

 توانند در مناطق خود با برنامه همکاری داشته باشند.می و انده  بسیار کارآزموده شدکردندمی

 فیق تل ... فارسی  قرآن و  علوم  ریاضی درسی از قبیلهای را با کتاب هااول تا چهارم آموزگاران کتابهای در پایه

 یادگیری کودکان داشته است. برتاثیرات زیادی  این امر و اندکرده

 تی از ساخت کاردستوان از می نمونهدر کودکان افزایش یافته است. برای  زیست محیطبه توجه  مراقبت  احترام و

به پرندگان و حیوانات  توجه و یادگیری بافت مواد دورریز  کاشت و پرور  گل و گیاه و سبزیجات  مهرورزی 

 دشان نام برد.گیاهی و جانوری منطقه زیستی خو

 کودکان با  پنداریذاتشود از طریق ه می این برنامه در نظر گرفتههای زندگی که در کتابهای اصول مهارت

وق احترام به حقشناخت و زی  مهرور  مقابله با ترس  آرامشباعث کنترل خش  و ایجاد  هااین کتابهای شخصیت

اجتماعی از طریق کارهای هنری مانند های   ایجاد انگیزه برای شرکت در کارهای گروهی و فعالیتخود و دیگران

 گروهی شده است.های نمایش یا ساخت کاردستی

  بخوان من با» اجرایدر مواردی که کودکی شرایط و ناتوانی ویژه داشته  تاثیر این برنامه به حدی بوده که پس از» 

 .اند  همکاری و دوستی آغاز کردهو با او همدلیفرق کرده  هاکقسیرفتار کودکان با این هم

 و در زیاد شده  اهآن نفس به اعتمادو  بسیار زیاد بودهنیز  ویژهو ناتوانی بر کودکان با شرایط  «بخوان من با» تاثیر

 لکنت کودکان از بین رفته یا کمتر شده است. کنند. در موارد زیادیمی کارهای گروهی شرکت

 ه  تاثیر زیادی داشته است.شان و آموزگاران برای فرزندان خود یا خانواده این برنامه در رفتار و آموز  مربیان 

  عقتد هستند مشان بودند  آموزگاران کقس اول «بخوان من با» پوششزیر ی دبستانپیشکودکانی که سال پیش در

 ند.مند به کتاب هستانخوان و عققهو بسیار رواز تمرکز و نظ  بیشتری نسبت به دیگر کودکان برخوردارند 

 کنند با توجه به تجربیاتی که در سال پیش به دست می دوم است که برنامه را اجرا و آموزگارانی که سال مربیان

 (13در پیوست  ها)نمونه کنند.می برای حل مشکقت خود با کودکان استفاده ها  از کتاباندآورده

 شین تزیین کردند و فضایی دلن کودکانکارهای دستی و پوسترهای  خود را باهای و آموزگاران فضای کقس مربیان

 به وجود آوردند. هاو شاد برای آن

 در  بسیاری با انداختن موکتتوجه زیادی داشتند.  خوانیلندبه فرم نشستن و مکان اجرای ب و آموزگاران مربیان

را با لذت همراه کردند و کودکان  «بخوان من با»های در نمازخانه یا حیاط دبستان و پارک نشستاجرا یا  کقس

 کمک کردند. خوانینشست بلند فضای سازیبه آماده شور و شوقنیز با 

 را وجه  هابازدید هاآن در اجرای برنامه شده است. و آموزگاران باعث دلگرمی و عققه مربیان هابازدید از کقس

 دانند.می هابا دیگر برنامه «بخوان من با» تمایز

 آموز  مجدد و موفقیت ها  شناخت چالشهادست آوردن دستاوردهتاثیر بسیار زیادی در روند برنامه  ب هابازدید  

 داشته است. «بخوان من با» در اجرای

 شرکت کردند و در سه شهرستان بیرجند  درمیان و  هاامسال در شهرستان بشرویه تعدادی از مدیران نیز در کارگاه

 برای شماری از مدیران اجرا شد.ای خوسف کارگاه جداگانه
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   نامهیقو تشو خدمت گان ضمنکنندشرکتبه ند و کمی با برنامه همکاری جنوبی خراساناینکه آموز  و پرور 

رکت مدیران نیز عققه به ش حتا شرکت کنند و غیبت نکنند  ها کارگاهدر باانگیزه د  باعث شده تا آموزگاران  دهمی

 تر برنامه شده است.دارند که در هر حال این انگیزه باعث اجرای راحت هادر کارگاه

 آمده است. هااز نکات دفترهای مشاهداتی و مصاحبهای نمونه 12در پیوست 

 هاکتاب اتتاثیربندی از جمع-12
 

 :به دست آمدههای با توجه به گزار 

تفاوت دارند  کههایی العاده بوده است. رفتار کودکان در ارتباط با همکقسیاین کتاب فوق تاثیر المر فیل رنگارنگ:

 و کمک و توجه الزم را انجام اندجمع خود پذیرفته دررا  هاویژه( تغییر کرده و با مهربانی آنهای چه با نیاز ی )چه ظاهر

 جالت نکشند.خشان تفاوت پیدا کنند و از نفس به اعتماد اندخود کودکانی که مشکل داشتهباعث شده دهند و همچنین می

موثر بوده و مربیان و آموزگاران از آن استفاده کردند. باعث دوستی  جلوگیری  بسیاراین کتاب نیز  من است:جا مال این

نیز از تاثیر  ها. خانوادهه استشد هایا خواهر و برادر هاکقسیه همدیگر و مهرورزی کودکان با هماز دعوا  دادن وسایل ب

 شنود بودند.این کتاب خ

 است. چه در خانه شدهو اعث نظ  کودکان چه در کقس این کتاب به شکل عجیبی ب پا نیستی:چه خوب که هشت

را شان داشته است و باعث شده کودکان احساساتشان تاثیر زیادی در روابط کودکان با پدرهای برای بابا:هایی بوسه

رگزار بهایی نشستدهند و مربیان و آموزگاران این کار را انجام  هابوسند آننمی را هانشان دهند و حتا اگر پدر یا مادر آن

 .به کودکان صحبت کردندشان رفتار مهرآمیز و نشان دادن عشقدر مورد  هاکردند و با خانواده

 شده توسطکودکان داشته است و همراهی عروسک ساختههای ترس غلبه برتاثیر زیادی در بیان و  ایزی و راسو:

 را از بین برده است. هاآنهای از ترس بسیاریکودکان 

باعاث توجاه    هـایم را بشـویم ویتـی ک یـف نیسـتند:     هایت را بشوی یا چرا باید دسـت دست کتاب

 شده که در بعضی مناطق محروم یک مشکل جدی است. خودشانکودکان به بهداشت 

باعاث شاد کودکاان در ماورد مارگ صاحبت کنناد. کودکاانی کاه ایان تجرباه را در ماورد              یک دییقه صبر کن:

 موثر بوده است. هادر روحیه آن بسیارخانواده و نزدیکان داشتند نیز با مربی یا آموزگار خود حرف زدند که 

داشاتن   رابطاه کودکاان باا حیواناات و پرنادگان و مهار        :را درمـان کـرد  ای شکسـته  بـال توان میچگونه 

در کودکاان نهادیناه شاده و بسایاری از کودکاان باه مربیاان و         هاا اذیت نکاردن  کماک کاردن و غاذا دادن باه آن     

 که دیگر موجودی را آزار ندهند. اندآموزگاران خود قول داده

شاوند در  مای  کودکاان وقتای از طارف پادر یاا ماادر تنبیاه       در بسایاری از ماوارد    :بـرای زدن نیسـتند   هادست

شاده کاه پادر یاا ماادر از ایان کاار         ایان تاذکر باعاث    ی زدن نیساتند و بارا  هاا کاه دسات   بیان کردندهمان لحظه 

 از خوانادن ایان کتااب همادیگر را     پاس منصرف شوند و بعدا اظهار پشایمانی کنناد و همچناین خاود کودکاان نیاز       

 زنند.نمی
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ایان کتااب تااثیر زیاادی بار گفتاار درسات و مودباناه کودکاان باا یکادیگر             :برای اذیت کردن نیستند هاکلمه

گفتناد یاا کاودکی چناین عاادتی داشاته  تااثیر زیاادی بارای          مای  و در مواردی که کودکان ناسزا به همادیگر  داشته

 است. داشتهرفع این رفتار 

کاه بایاد باه    باعاث شاده درک کنناد    پاذیر کارده و   کودکاان را مسائولیت   :/ اردک کشـاورز پاکوتاهمرغ سرخ 

از ماوارد باعاث شاده کودکاان در خاناه باه ماادر خاود          بسایاری در  پاکوتااه دیگران کمک کرد. مخصوصا مرغ سرخ 

 کمک کنند.

خواهر و های کشیدند از لباسمی گذشته که خجالت خقف پرهیز کردند و بر کودکان از اسراف :داستان محشر

 .است آورند که این لباس یا چادر مال برادر یا خواهر من بودهمی با خوشحالی بر زبانبرادرشان استفاده کنند حاال 

و باغچاه یاا کاقس خاود را باا گال و گیااه تازیین         شاده  کودکاان باه محایط اطاراف     توجاه  باعاث   :باغچه هاپو

 .اندپرداخته هاو به پرور  آن اندکرده

ــک ــای عروس ــتی:ه  و کودکااانی کااهباعااث نمااایش و از بااین رفااتن خجالاات کودکااان شااده اساات     انگش

 کنند.می را اجرا هاند در جمع صحبت کنند به راحتی این نمایشستتواننمی

ماوثر باوده    بسایار  و احساساات کودکاان   در کنتارل خشا  یاا بیاان مشاکقت      :... خرگوش عصـبانی/غمگین 

 است.

 بر کودکان تاثیر داشته است.  بودن و متفاوت دیدن ایرادی نداردمتفاوت که زمینه این  در خفاش دیوانه:

 دادن وسایل و مهربان بودن با ه  داشته است.تاثیر زیادی بر  درخت بخشنده:

مااوثری بااوده و حتااا در بساایار هااای کتاااب خــوب امامــان/ یــرآن:هــای خــوب بــرای بچــههــای یصــه

 ه  خوانده شده است. هاخانواده

افســانه  /خرگــوش یکــیم/ ســه پرســش/ یورباغــه و وزغ/ تــارکولی نخــودی/هــای داســتانک

ریازی   بار همکااری در کاار گروهای  بارون      دارناد و تااثیر  نماایش   درونمایاه  هاا این کتااب  :و بزی درخت خرما

 .اندهداشتخجالت کودکان بردن بیان درست و از بین 

ـ  ورزی،باو الف ورزیآوامانند  هابقیه کتاب ینـا،   خـانم چـه و چـه و چـه یـک بچـه،      آموزهـا،  یفارس

کـهه یرمـز و   آبـی کوچولـو، پنجـاه شـب     توانـد پـرواز کنـد،   نمـی  کوچولـو  ساردر هنر،  هاشکل

 .اندزیادی داشته بسیارجنبه آموزشی .. . غول مهربان صحرا
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 هاپیوست-11
  

 منطقهها در هر تعداد کودکان  تعداد مربیان و آموزگاران و تعداد آموزشگاه: 1 پیوست

 درصد جنسیت کودکان نمودار و جدول تعداد و :2 پیوست

 درصد جنسیت کودکان در هر پایه تحصیلی نمودار و جدول تعداد و :3 پیوست

جدول تعداد مراکز و مدارس  تعداد کقس  تعداد کودکان و فاصله هر شهر و روستا تا بیرجند در سه  :4 پیوست

 شهرستان بیرجند  خوسف و درمیان

 مدارس  تعداد کقس  تعداد کودکان در هر پایه در شهرستان بشرویه: 9 پیوست

 نمودار و جدول درصد سطح تحصیقت پدران :6 پیوست

 نمودار و جدول مقایسه درصد سطح تحصیقت پدران در چهار شهرستان زیر پوشش :7 پیوست

 نمودار و جدول شغل پدران و نمودار و جدول مقایسه شغل پدران در چهار شهرستان زیر پوشش :8 پیوست

 درصد سطح تحصیقت مادران نمودار و جدول :4 پیوست

 نمودار و جدول مقایسه درصد سطح تحصیقت مادران در چهار شهرستان زیر پوشش :12 پیوست

 دول مقایسه شغل مادران در چهار شهرستان زیر پوششنمودار و جدول شغل پدران و نمودار و ج :11 پیوست

 برگزیده مشاهدات و نظرات: 12پیوست  

 «بخوان من با»نظر چند مربی و آموزگار در مورد برنامه  -12-1

 ها بر کودکانای از تاثیر کتابنمونه -12-2

 تاثیر روی کودکان با نیازهای ویژه -12-3
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 4پیوست شماره 

  «بامن بخوان»زیر پوشش ها تعداد کودکان، مربیان و آموزشگاه

 4931-31خراسان جنوبی سال تحصیلی 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«بامن بخوان»زیر پوشش برنامه   

دبستانی و دبستانکل مراکز پیش  کل کودکان  کل مربیان و آموزگاران 

94 164 3222 

 تعداد کل کودکان به تفکیک شهر و پایه

دبستانیپیش پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم مجموع  
نام 

 شهرستان

 بیرجند 282 423 - - - 929

 خوسف 149 222 - - - 911

 درمیان 344 323 - - - 949

 بشرویه 172 284 298 296 269 4091

 جمع کل 334 4092 019 011 011 9222

 تعداد کل مربیان و آموزگاران به تفکیک شهر و پایه

تعداد 

 آموزشگاه
 یدبستانپیش پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم مجموع

نام 

 شهرستان

 بیرجند 13 18 - - - 94 40

 خوسف 8 11 - - - 04 44

 درمیان 26 22 - - - 19 01

 بشرویه 12 14 14 14 19 13 40

 جمع کل 13 19 41 41 41 413 13
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 0پیوست شماره 

 زیر پوشش به تفکیک جنسیتکودکان  تعداد کل

 4931-31خراسان جنوبی سال تحصیلی 

 
 

 

 

  

19%
19%

1394-95درصد کل جنسیت کودکان سال تحصیلی 

تعداد دختر

تعداد پسر

پسران کل تعداد دختران کل تعداد   تعداد کل کودکان 

4104 4193 9222 
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9پیوست شماره   

 و پایه تحصیلی پوشش به تفکیک جنسیتتعداد کل کودکان زیر

 4931-31خراسان جنوبی سال تحصیلی 

 

  
پیش 

 دبستانی
 مجموع پایه چهارم پایه سوم پایه دوم اولپایه 

 4193 139 117 134 641 947 دختر

 4104 132 134 114 984 444 پسر

 9222 011 011 019 4092 334 مجموع

 

 

 

 

 

  

2% 22% 42% 62% 82% 122%

پیش دبستانی

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

جنسیت کودکان زیر پوشش به تفکیک پایه تحصیلی 

دختر پسر
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 1شماره  پیوست

 تعداد کل کهس ها و کودکان به تفکیک روستا یا مرکز

 4931-31خراسان جنوبی سال تحصیلی 

 
 

 

 

نام روستا یا  پیش دبستانی پایه اول دبستان

 مرکز
 ردیف کیلومتر تا بیرجند نام شهرستان

 کودکان کهس کودکان کهس

 1 192 درمیان احمدآباد 13 1 11 1

 2 172 درمیان ذکری 3 1 4 1

 3 192 درمیان دستگرد 17 1 14 1

شهراسقم 12 1 12 1  4 132 درمیان 

آبادعلی 16 1 19 1  9 129 درمیان 

 6 172 درمیان خلف 12 1 11 1

 7 132 درمیان محمدآباد 12 1 18 1

 8 149 درمیان طبس مسینا 26 1 26 1

 4 149 درمیان غیردولتی سپهر 29 1  

 12 62 درمیان بورنگ 17 1 13 1

 11 62 درمیان زارگز   8 1

 12 192 درمیان خیرآباد 18 1 14 1

 13 82 درمیان هندواالن 17 1 22 1

 14 132 درمیان سرو 22 1 24 1

 19 132 درمیان دادران 7 1 8 1

 16 122 درمیان معراج اسدیه 29 1  

 17 122 درمیان معراج اسدیه 21 1  

 18 129 درمیان طاغان 19 1 22 1

 14 72 درمیان کوشکک 16 1 22 1

 22 142 درمیان نصرالدین 14 1 21 1

 21 142 درمیان آبگرم 14 1 4 1

 22 132 درمیان دبستان   ساالری 14 2 23 1

 23 42 درمیان دره چرم 14 1 22 1

 24 119 درمیان فورگ 12 1 11 1
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نام روستا یا  پیش دبستانی پایه اول دبستان

 مرکز
 کیلومتر تا بیرجند نام شهرستان

ف
دی

 ر

 کودکان کهس کودکان کهس

 29  بیرجند ام کلثوم 29 1 62 2

 26  بیرجند امام حسن 31 1 42 3

 27  بیرجند قداست 29 1 47 2

 28  بیرجند طالقانی 32 1 99 2

آبادشمس   13 1  24 12 بیرجند 

آبادشوکت 19 1 14 1  32 12 بیرجند 

آباد ساداتحسین 19 1 22 1  31 12 بیرجند 

 32 82 بیرجند شاخن 12 1 21 2

 33 62 بیرجند مهموئی 19 1 17 1

انققبامیدهای  52 2 62 2  34  بیرجند 

زادهعلی 32 1 68 4  39  بیرجند 

 36 38 خوسف نصرآباد 18 1 18 1

خورنوغاب 29 1 17 1  37 89 خوسف 

بهمن 12 28 1 23 1  38 39 خوسف 

 34 39 خوسف ابن حسام 12 1 18 1

زریمعدن قلعه 33 1 38 2  42 172 خوسف 

 41 39 خوسف برکت 26 1 36 1

 42 39 خوسف شهید قهرمان   34 1

 43 42 خوسف فدشک 6 1 11 1

آبادکوشه قیس   3 1  44 62 خوسف 

 49 39 خوسف مهدیه   9 1

  جماااااااااااااااااااااااع 814  446 

 ااااااع کلاااااااااااااااااااااااااجماا 1769

 

 



 1پیوست شماره 

 زیر پوشش به تفکیک دبستان و شهر یا روستا ها و کودکان کهسکل تعداد  

 4931-31سال تحصیلی خراسان جنوبی)بشرویه( 

 

 

 
  

04%

04%

04%

09%

41%

کودکان زیر پوشش در بشرویه به تفکیک پایه تحصیلی

پایه چهارم

پایه سوم

پایه دوم

پایه اول

تانپیش دبس
ی

تعداد 

 کهس

 تعداد کودکان در هر مقطع

 نام دبستان

 شهر 
یا 
 روستا

ف
دی

ر
 مجموع 

 پایه 

 چهارم

 پایه 

 سوم

 پایه 

 دوم

 پایه

 اول 

 پیش

 دبستانی

 1 بشرویه الشهدابرکت ام 17 42 44 14 29 419 8

 2 بشرویه حاج رضا شکرزاده 34 42 41 44 36 433 12

 3 بشرویه امام محمد باقر 12 27 12 18 17 91 9

 4 بشرویه شهید محمد منتظری 12 39 34 39 34 414 4

 9 بشرویه شهیده نسترن خسروی 4 21 23 24 22 39 9

 6 بشرویه شهید سید محمدباقر صدر 11 22 22 29 23 421 9

 7 بشرویه دکتر حسابی 17 27 16 39 24 449 6

 8 بشرویه حضرت رقیه 16 23 21 18 31 442 9

 4 بشرویه هاجر 16 14 16 17 16 99 9

 12 آبادغنی انققب اسقمی 16 12 12 4 12 14 9

 11 آبادغنی فضیلت 14 16 17 12 11 19 9

1 41 14 - - - - 
شادروان میرزا حسین 

 کریمی
 12 کرند

  مجموع 490 091 019 011 011 4091 99
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 1پیوست شماره 

 کودکان زیر پوشش   سطح تحصیهت پدران

 4931-31سال تحصیلی خراسان جنوبی 

 

 دکترا
 فوق

 لیسانس
 لیسانس

 فوق

 دیپلم
  سوادبی نهضت ابتدایی راهنمایی سیکل دیپلم

 درصد 4% 1% 39% 3% 23649% 21% 4% 7% 1% 2629%

  

4%

9%

1%

04%

01%
9%

91%

4%

1%
فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپل 

دیپل 

سیکل

راهنمایی

ابتدایی

نهضت

بی سواد
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 9پیوست شماره 

 به تفکیک شهرستان  کودکان زیر پوشش  سطح تحصیهت پدران

 4931-31سال تحصیلی خراسان جنوبی 

 

 
 

 

 

۰%

۵%

۱۰%

۱۵%

۲۰%

۲۵%

۳۰%

۳۵%

۴۰%

۴۵%

۵۰%

سطح تحصیقت پدران به تفکیک شهرستان

بیرجند بشرویه خوسف درمیان

 دکترا
 فوق

 لیسانس
 لیسانس

 فوق

 دیپلم
  سوادبی نهضت ابتدایی راهنمایی سیکل دیپلم

 بیرجند 4% 1629% 2269% 369% 36% 24% 3% 469% 1629% -

 خوسف 469% - 29% 1% 3969% 29% 469% 469% - -

 درمیان 4% 2% 36% 3% 2468% 17% 3% 4% 1% 262%

 بشرویه 2% 1% 3464% 3% 17% 21% 9% 12% 1% 261%
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 9پیوست شماره 

 جدول مشاغل 

 3 9 9 1 1 1 9 0 4 گروه

 شرح

مشاغل 

 کارگری:
 -بنا -کارگر
 -نجار -قالیباف
 -کشلوله

 -پزکوره
 -آشپز -کارکاشی

 -تاسیسات
 -سازکابینت

 -نگهبان
 -کارسنگ
 -نانوا -خیاط

 -کفا 
 -باربر -جوشکار

 -آرایشگر
 -راننده -بندقالب

 -صافکار
 -مکانیک
 تعمیرکار

کارمندی/ 

اداری: 
 -بهورز
 -بانمحیط
 -نشانآتش

 -حسابدار
 -بازاریاب
 -نظامی
 روحانی

 

کشاورز و 

 دامپرور
فرهنگی: 

 -معلم
مدیر  -مربی

 ... مدرسه و

 -دارمغازه

 دار:فروشگاه
 -بقال
 -فرو لباس
 -شوییخشک

فروشنده لوازم 
مدیر  -یدکی

 -آژانس
 -عکاسی
 بنگاه -کاروا 
بنگاه  -امقک
ر دفت -اتومبیل

 مسافربری

 -پزشک

 -مهندس

 -پیمانکار

 تولیدکننده

 کارگاهی

های پست

 دولتی:

 -دهیار
 -شهردار
 -بخشدار
رئیس 
آموز  و 

 ... پرور  و
 

گروه 

مشاغل 

 نامتعارف:
 -زندانی
 -قاچاقچی
 نامشخ 
 

/ بیکار

 خانه دار

 

  های شغلیتعداد کل پدران به تفکیک گروه

 3گروه  9گروه  9گروه  1گروه  1گروه  1گروه  9گروه  0گروه  4گروه  

 14 3 2 18 84 71 486 261 472 تعداد کل

 %2649 %2619 %261 %264 %9 %364 %29 %13 %91 درصد کل
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 و شهرستان تعداد کل پدران به تفکیک گروه های شغلی

 3گروه  9گروه  9گروه  1گروه  1گروه  1گروه  9گروه  0گروه  4گروه  

 8 - - 3 33 4 47 64 226 بیرجند

 - - - 1 4 3 4 16 77 خوسف

 8 3 2 3 4 14 147 93 232 درمیان

 3 - 2 11 43 92 283 123 494 بشرویه

 14 3 4 18 84 71 486 261 472 مجموع

 

14%01%

1%
1%

4% 2% 2% 4%
1گروه 

2گروه 

3گروه 

4گروه 

9گروه 

6گروه 

7گروه 

8گروه 

4گروه 

49%
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۰%

۱۰%

۲۰%

۳۰%

۴۰%

۵۰%

۶۰%

۷۰%

۸۰%

۹۰%

۱۰۰%

بیرجند خوسف درمیان بشرویه

1گروه 

2گروه 

3گروه 

4گروه 

9گروه 

6گروه 

7گروه 

8گروه 

4گروه 
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 3پیوست شماره 

  کودکان زیر پوشش  سطح تحصیهت مادران

 4931-31سال تحصیلی خراسان جنوبی 

 فوق

 لیسانس
 لیسانس

 فوق

 دیپلم
  سوادبی نهضت ابتدایی راهنمایی سیکل دیپلم

 درصد 4% 1% 43% 2% 16% 22% 3% 6% 269%

 

  

4%

1%
9%

09%

41%

0%

11%

4%

1%
فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپل 

دیپل 

سیکل

راهنمایی

ابتدایی

نهضت

بی سواد
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 42 پیوست شماره

 به تفکیک شهرستان  کودکان زیر پوشش سطح تحصیهت مادران

 4931-31سال تحصیلی خراسان جنوبی 

 فوق

 لیسانس
 لیسانس

 فوق

 دیپلم
  سوادبی نهضت ابتدایی راهنمایی سیکل دیپلم

 بیرجند 4% 2% 42% 4% 1769% 26% 2% 4% 269%

 خوسف 2% 3% 99% - 19% 22% 1% 4% -

 درمیان 11% 3% 94% 1% 13% 12% 1% 4% -

 بشرویه 2% 3% 34% 3% 1969% 29% 4% 8% 269%

 

 

 

 

 

  

2%

42%

02%

92%

12%

12%

12%

میزان تحصیهت مادران به تفکیک شهرستان

بیرجند

بشرویه

خوسف

درمیان



  

78 

 

 44پیوست شماره 

 به تفکیک گروه های شغلی مادرانتعداد کل 

 3گروه  9گروه  9گروه  1گروه  1گروه  1گروه  9گروه  0گروه  4گروه  

 1886 - - 6 2 61 1 34 62 کل تعداد

 %30 - - %299 %294 %9 %2921 %491 %0931 درصد کل

 

 و شهرستان به تفکیک گروه های شغلی مادرانتعداد کل 

 

 

 

 

۰%

۱۰%

۲۰%

۳۰%

۴۰%

۵۰%

۶۰%

۷۰%

۸۰%

۹۰%

۱۰۰%

بیرجند خوسف درمیان بشرویه

1گروه 

2گروه 

3گروه 

4گروه 

9گروه 

6گروه 

7گروه 

8گروه 

4گروه 

 3گروه  9گروه  9گروه  1گروه  1گروه  1گروه  9گروه  0گروه  4گروه  

 399 - - 1 1 4 - 4 4 بیرجند

 111 - - - - - 1 1 2 خوسف

 473 - - - - 4 - - 6 درمیان

 447 - - 9 1 48 - 24 43 بشرویه
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 مشاهدات و نظرات برگزیده - 40پیوست شماره 

 «بخوان من با» ینظر چند مربی و آموزگار در مورد برنامه-40-4

 دبستانی:خوسف/ دبستان برکت/ خانم یسنی/ پیش

ند برای والدین گذاشتی  با طرح کنار آمد من طرح را امسال با تجربه بیشتری شروع کردم و به نظر خودم در جلساتی که

ه وجود بها آورده شد تحول زیادی در آنها نظیر است. وقتی کتاب فعالیت برای بچهبسیار بیه  که ها و استقبال بچه

زندگی های از نظر مهارت «بخوان من با»های طوری که دوست دارند به عنوان مشق شبانه به خانه ببرند. کتاب  آمد

 اماد در ابتدا کند بودن است. خوب شده بسیار در این برنامهها ورزی بچهبر کودکان گذاشته است. دست تاثیرات زیادی

. خیلی خوب شده استها را انجام دهند.کاردستی و نقاشی بچهها حاال حاضرند هر کاری دارند را کنار بگذارند و فعالیت

 گردند.ها میآن دنبال فعالیت هالک و بچهبیسی مانندد نکه فعالیت ندارهستند ه  ها بعضی از کتاب

 دبستانی:درمیان/ آبگرم/ خانم رابعه یاسمی طبس/ پیش

دقیقه  یککقس من که سخت به کتابخوانی عققه پیدا کرده است وقتی روی جلد کتاب  ساله چهار انکودکیکی از 

 نویسی ؟نمی خیلی زرنگ هستند. ما چراها ؟خارجیاندنوشتهها را خواندم گفت: چرا باز کتاب را خارجی صبر کن

 خوسف/ روستای فدشک/ خانم مودی/ پایه اول:

را ها تابستان کتابطی خواستند از من  مادرها در پایان سال سال گذشته شدند.مند به کتاب عققهها با این برنامه بچه

 من ه  این کار را انجام دادم. پیش کسی امانت بگذارم تا بتوانند بگیرند و بخوانند و

ند. اهدل ه  پیشرفت کرر حل مسائهایشان بهتر شده و حتا دها نقاشی و کاردستیشود  بچهمی که طرح اجرا یاین مدت در

و  را خیلی دوست دارندها دادند اما االن کتابنمی نشانای به آن عققهها ه  کتابخانه داشتی  ولی بچه پیش از اینما 

یا  گویند باز ه  برای ما چیستان بگوییدمی خوان  مداممی را که برایشان یچیستاننامه واژهدهند. کتاب می نشان عققه

گویند هر کاری بگویید می دارند و زیادی آید. مادرها ه  عققهمی کن  خیلی خوششانمی ورزی را که کارباالفکتاب 

 .دهی  تا طرح را اجرا کنیدمی برای شما انجام

 خوسف/ مدرسه برکت/ خانم گلندی/ پایه اول:

 .ستاتر کنند و برایشان جالبمی آمدند و با این طرح آشنا هستند درس را خیلی بهتر گو  دبستانپیشکودکانی که از 

ی و خیلی بهتر فارسی و ریاض  کار شدهها ی با آندبستانپیشچون در  .حتا در شمار  اعداد  گویندتر میکلمات را واضح

آن  هرا به خانه ببرند تا کارهای نیمها را بخوان  یا کتابها گیرند. اصرار دارند که دوباره برایشان کتابمی را یادها نشانه

 رها بسیاام بچهشان ه  خیلی خوب شده است. از روزی که من این طرح را اجرا کردهآمیزیرا کامل کنند. کودکان رنگ

ها ن  بچهخوامی ورزی برایشانباالفدهند. من وقتی می و یادگیریشان خوب شده و کارهایشان را بهتر انجام اندتر شدهبه

شناس با برایشان جا افتاده و واقعا حروفالفگویند خان  داستانش را فرامو  نکنید برایمان بخوانید و حروف می مدام

 .اندشده
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 ری/ پایه اول:خوسف/ دبستان برکت/ خانم سف

 شانآوری  و برایمی کنند. هر روزی که کتابیمی بسیار از آن استقبالها بسیار خوب است و بچه «بخوان من با»طرح 

شود و همان چیزهایی که در می شان به خوبی دیدهیلی ذوق و شوق دارند که در حرکاتآن روز را خها بچه  خوانی می

  خصوصا برای ما که پایه اول هستی ؛کنند که این بسیار خوب استمی رفتارهایشان عملهست را به نوعی در ها داستان

د اغلب والدین به ویژه که سطح سواو مخصوصا در منطقه ما خود  را دارد های که سال بسیار حساسی هست و سختی

ا داستانی حت  جلوتر هستند بسیاردیگر کقس های که سال پیش طرح را اجرا کردند از بچههایی بچهمادران باال نیست. 

ها بچه یکنند چون کتابخوانی در حافظهمی خوان   جلوتر از من بیانمی را که سال پیش برایشان خوانده شده وقتی من

را با کتابخوانی ها عقب مانده و شاید با این طرح بتوانی  بیشتر بچه بسیارمانده است. متاسفانه بحث کتابخوانی در کشور ما 

 انوس کنی .م

 زاده/ پایه اول:خوسف/ دبستان یهرمان/ خانم یسن

 باعثها بهتر شده و همین عققه به کتاب داستان در بچه بسیارامقیشان ها واقعا زیاد است. بچهها تاثیر طرح روی بچه

ی دوست آن را خیلمشتاقند و  بسیاربه کتابخوانی ها درسی ه  عققه بیشتری نشان بدهند. بچههای شود به کتابمی

 کنند.یم دارند. چون کقس اول هستند خودشان ه  خیلی دوست دارند بخوانند و خیلی از کلمات را خودشان در کتاب پیدا

 الشهدا/ خانم ایمانی/ پایه اول:بشرویه/ مدرسه برکت ام

اشتی  کتابخوانی دها س برای بچهدهد. در حقیقت ما قبق ه  در کقمی روحیه ها بسیارواقعا طرح جالبی است که به بچه

ت و من ه  مه  اسها را دیدم فهمیدم که تنها کتابخوانی کافی نیست. کیفیت و محتوای کتابها اما حاال که این کتاب

ه از نظر ام کهایی را جایی ندیدهتوان  بگوی  که تا حاال چنین کتابمی کار دارم و که معل  هست  و با کتاب زیاد سر

دیدم که ها د و کارهایی از بچهها شکوفا شولبی باشند و تا این حد باعث شوند که استعداد بچهجا اینمحتوا و تصویر به 

 دهد.می روحیه هاآنکه برایشان اجرا کردی  به هایی توانست  بکن . تمام برنامهنمی حتا تصور  را ه 

 / پایه سوم:بشرویه/ دبستان شهید صدر/ خانم مقیمی

ان زآمودانشبیشتر شده است. من ها در تمام زمینهها بین  که پیشرفت بچهمی من از زمانی که طرح را شروع کردم

فراوانی  در بیان پیشرفت  جمع کودکان آمدند و در کل بهگیر و منزوی داشت  که با این طرح تحرکشان زیاد شده و گوشه

قدر طرح را دوست دارند که در درس اینها بچه .خوب شده است بسیاران آموزنشدانقاشی ه  کار  کردند و در زمینه

 را درست بدهند برایشان کتابخوانیها گفت  که اگر پاس ها به آن  دادممیآموز  ها بچهبه ضرب را    هنگامی کهریاضی

 بدهند.ریاضی را ه  سعی کردند درست های به شوق کتابخوانی جوابها خواه  کرد و بچه

 آرا/ پایه چهارم:بشرویه/ دبستان نسترن خسروی/ خانم نرگس رزم

 مبارزه و برده باال انآموزدانش در را اندیشیدن توانایی و خواندن و نوشتن را در کودکان تقویت کرده و درکها این کتاب

ای ذوق کودکان برو باعث گستر   داده گستر  راها آن واژگان یدایره کهاین ضمن  دنآموزمی آنان به را مشکقت با

 .اندکتابخوانی شده
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 :/ پایه ششمزادهخانم شیرین /الشهداام برکتبشرویه/ دبستان 

د به منهرا کامق درگیر و عققها بچه . این برنامهکن می ست تشکرابسیار خوبی  یبرنامهشما که  یبرنامهمن از 

ی فراوانشان کمک هایاین طرح به درس از آن را بسیار دوست دارند. پسکارهای عملی ها بچه کتابخوانی کرده است.

 دوره هایبه نظرم اگر تمام کقس این تجربه برای امسال ما بسیار خوب بود. پردازی کنند.کرده است تا بتوانند واژه

برای   ستا «خواندن»ان در آموزدانش تمشکق بیشتر ابتدایی بتوانند درگیر این طرح شوند خیلی به نفعشان خواهد بود.

 شرکت کردم و دیدم درستها در آنبا این نام هست داوطلبانه هایی که شنیدم چنین طرح و کارگاهاز این پسهمین من 

ا با آن گیر شدم تپی به خواندن کند. مندقهرا درگیر و عقها یعنی کاری که بچه ؛همان چیزی است که به آن نیاز داری 

 ان  اجرا کن .آموزدانشگرفته و برای  م آن را یادکه در طرح نبود

 بشرویه/ دبستان شهید صدر/ خانم هراتی مدیر دبستان:

ی تقویت شود روی ریاض آموزدانشکه وقتی فارسی  کند چرامی ان را تقویتآموزدانشخوانی و روخوانی ن برنامه روانای

از سی و پن  سال این برنامه را  پسگذارد. من به عنوان مدیر یک مدرسه می ه  اثرها و فیزیک و شیمی و تمام درس

د آن را انجام دهنهای کنند و دوست دارند فعالیتمی ه  با عققه آن را پیگیریها بین  که بچهمی کامق قبول دارم و

 کند.می یشرفته  پها خوانی و روخوانی آنکه روانشود هنرشان ه  تقویت شود در کنار اینمی که باعث

 ها بر کودکانای از تاثیر کتابنمونه-40-0

 دبستانی:خوسف/ دبستان برکت/ خانم زهرا یسنی/ پیش

یدند ترسیم تاثیر بسیار مثبتی روی نوآموزان داشته است. در کقس من سه کودک از نقاشی کشیدنایزی و راسو  کتاب

ی کنید ند خان  شما نقاشگفتمی د و در نهایتیرسمی به گریه ه  ند از این کار فرار کنند و حتا کارو همیشه سعی داشت

گفتند می گو شد و نوآموزان به آن سه کودکوبحث و گفتها زنی . وقتی که کتاب را خواندم بین بچهمی ما آن را رنگ

 کار را عققه این ک  شروع کردند به نقاشی تا جایی که حاال بسیار با ک  ماجرااز این  پس. ترسیدمیشما مثل ایزی 

 کشند.می کنند و حتا ذوق و شوق ه  دارند و جالب این که بسیار خوب ه  نقاشیمی

ک  وارد جمع دوستان شده و خجالت  تحرک و ساکت و آرام ک ک  باعث شد تا کودکانها سفر به سرزمین وحشیکتاب 

از خواندن این کتاب روابط بیشتری با  پسبود ولی چند روز در کقس من را کنار بگذارند. دختری ساکت و خجالتی 

ا  ه  شکوفا طبعیدهد  در حالی که حس شوخمی در کقس نظر گوناگونو در مورد مباحث  نوآموزان پیدا کرده است

 گذارد که از این نظر واقعا باعث خوشحالی است.می سر دوستان خود به شده و حتا سر

 دبستانی:ی/ پیشدرمیان/ خلف/ خانم فاروی

را که برایشان مال من است  جااینکردند ولی کتاب می آمدند با ه  سر جایشان دعوامی صبح که به کقسها بچه

شود می اعثبو خوان  خیلی رویشان تاثیر دارد می و کق هر کتابی که برایشان خواندم باعث شد با همدیگر مهربان شوند

 از مفهوم کتاب استفاده کنند. از آن کتاب الگوبرداری کنند و

 .گذاشت او به مدادرنگی و لوازمش دست بزندنمی کرد ومی رفت با برادر  دعوامی که به خانه گفت فرزند می مادری

ال م جااینقدر عوض شده و با برادر  خوب شده و من گفت  کتاب نیما ا بچهکه مادر  آمد و پرسید شما چه کردید 

 ه باعث این تغییر شده است.را خواندی  کمن است 
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ریختند ولی با خواندن این کتاب منظ  شدند و هر کاری را می شان را روی زمینهایشغالها آقبق بچه :اردک کشاورز 

 دهند.می دقیق انجام

 دبستانی:دبستانی سینا/ خانم رییه بایری/ پیشخوسف/ پیش

ن دختر م» :آمد و گفت به مدرسه  مادر یکی از نوآموزان دو روز بعد نیستی پاهشتچه خوب که از خواندن کتاب  پس

 .خواندمی شما را هر روز برای  تکه به تکه دهد و قصهمی خیلی مرتب و منظ  شده است و کارهایش را به تنهایی انجام

در مااین حتا  «ود.شدم کاری کن  که او منظ  شنمی کردید چون هر روز با دعوا و جدل ه  موفقبه من  بسیاریکمک 

ه  یاد بگیرند کارهای خودشان را انجام دهند. ها کتاب را امانت گرفت تا به خانه برده و برای دیگران ه  بخواند تا آن

د. دارنمی را مرتب کرده و مرتب ه  نگهها خیلی مرتب شدند و کقس و جاکفشی و قفسهها در محیط کقس ه  بچه

 چیزی بگوی .ها که الزم باشد من به آنآنبی دهندمی را انجامکارهای خودشان ها االن بچه

جالتی ساکت و خ  رو  بلندقد  سبزهاستعدادکرد. او دختری با را متوجه دختری در کقسها بچهالمر فیل رنگارنگ کتاب 

من ه  کمکی به حل های دادند و حرفنمی خودشان ه  او را راههای گرفتند و حتا در بازیمی از او فاصلهها بود. بچه

به این دوست خود توجه کنند ها بچه کرد تا زمانی که من این کتاب را در کقس خواندم که باعث شد همهنمی مشکل

شان هایقدر به او نزدیک شدند و دوستش داشتند که در درسدست او را بگیرند و به تدری  آن خودهای و حتا در بازی

به وجود  هادیدم و صمیمیت قشنگی که بین بچهمی من شادی را در نگاه این دختر کوچولوگرفتند و می ه  از او کمک

 آمد واقعا زیبا و ستودنی بود.

 :انگشتیهای عروسکبا کتاب 

 نوآموزان شوق و ذوق زیادی برای نمایش و ابراز خققیت پیدا کردند. -1

 نمایش آمدند و خجالتشان ریخت. نوآموزان خجالتی به صحنه -2

 صدا و حرکات چهره و هماهنگی دست و صورتشان عالی شد. تقلید -3

 کرد.می ایجادها کرد و این کار شور زیادی بین آنمی در بازدیدهای علمی سریع هر کس شعری را اجرا -4

کرد اما روزی به او گفت  این شخصیت مال توست و باید آن را اجرا کنی. فردای نمی نوآموزی داشت  که اصق صحبت

زبانش گشوده ها نقشش را اجرا کرد و این گام بزرگی بود ه  برای من و ه  برای خود  که در قالب عروسکآن روز 

 شد و تقلید صدایش ه  عالی بود و برای هر دوی ما گامی محشر بود.

و  یدندترسمی در کقس بسیار مفید بوده است. من چند کودک در کقس دارم که از چیزهای مختلفایزی و راسو  کتاب

ه کمی دیدم کمی گرفت ها میترسیدند اما تا عروسک را از آننمی وقتی عروسک دستشان بود مانند شخصیت داستان

 میان برود. یکی از دخترها ها ازبه جای عروسک باعث شد تا ترس بچهها ترس دارند. اما این کتاب و صحبت کردن بچه

که  ترسد بلکه ناراحت استنمی تنها این برنامه نههای کرد اما با کتابمی گریهها ترسید و ساعتمی مادر  ازاز جدایی 

لرزید یم داشت  در کقس که موقع پاسخگویی تمام تنشدر کقس سال به پایان رسیده و باید به خانه برود. من پسری 

و  راسو ترسش ریخت به خصوص با بازی در نقش  این قصه و اجرای نمایش آن هکرد. با خواندن چندین بارمی و گریه

ا شد بمی ترس از نقاشی ه  که در نوآموزان مشاهدهنداشتن اعتماد به نفس و دهد. می االن به شکل داوطلبانه جواب

 کرد برطرف شد.می ترس نقاشیبی خواندن بخشی از کتاب که راسو
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عصبانیت به مربی  خود کودک و بود که راهکارهای خوبی را در مورد هایی از کتابخرگو  کوچولوی عصبانی کتاب 

گفتند یم کردند و خواهان این بودند که کتاب را امانت بگیرند ومی داد. والدین از این کتاب خیلی استقبالمی والدین نشان

 مان هنگام عصبانیت باید خود را تخلیه کند.ای  که کودکما تازه فهمیده

مسئولیت و صلح و دوستی را امسال برای اولین بار و در کنار با موضوعات احترام   «زندگیهای ارز »های کتاب

ده در کنار ه  خوان  در یک راستا بودندها و ارز ها تدریس کردم و به علت آن که موضوعات کتابدیگر قصه های کتاب

د دادننمی یا جوابکردم می را صداها بچهپیش از این هنگامی که  واقع در کقس بهره بردم.ها شدند و من از این آموزه

 کردند. همین باعث شد تا اولین کارگاه با والدیننمی آمیز و مودبانه استفادهمحبتهای و هرگز از واژه «بله»گفتند می یا

ها زنید و به آنمی فرزندان خود از محبت قلبی خودتان حرف بارا بگذارم که با این سوال من شروع شد که آیا شما 

داند دوستش می ب معلوم است و خود خُ ؟مگر الزم است بگویی » :؟ که اکثرا خندیدند و گفتند«دارمدوستت »گویید می

ا آمیز صحبت کردم و قرار شد هر کدام مشکقت کودک خود راز ضرورت به کار بردن کقم محبتها و با آن «داری !

 حلی پیدا کنی .بگویند تا بتوانی  برای آن راه

س از پکودکان محبت زیادی به پرندگان پیدا کردند و هر روز صبح را درمان کرد ای ان بال شکستهتومی چگونهبا کتاب 

 .را بخورندها ریختند تا پرندگان بتوانند آنمی حیاط مانده بود را در گوشه و هر چه باقیها نانخوردن صبحانه  خرده

برای  انی آشنا شدند و قوانین کتابخانه را یاد گرفتند. مابا فرهنگ کتاب و کتابخوها بچه در کقس کتابخانهبا برقراری 

 کارت عضویت ه  صادر کردی . کتابخانه یکی از عقیق مه  کودکان شده است.ها آن

خوانند نیست می و اندیاد گرفتهها که آن ایخوانی  اصق به زیباییمیکتاب  گویند ما وقتی برای کودکانمانمی والدین

خوانند. می کنند و واقعا بهتر از مامی هر جایی که الزم باشد صدای خود را غمگین  عصبانی  شاد و با حالتها که بچه چرا

 ام.دهبسیار در این زمینه پیشرفت کر این برنامه بسیار باارز  است حتا خود منهای ورزی کودکان با فعالیترشد دست

 دبستانی:شدرمیان/ روستای ایمدآباد/ خانم زهرا یاسمی طبس/ پی

کاری داشتند و من کردند و درگیر بودند و توی حیاط و راه خانه ه  دعوا و کتکمی با ه  دعواها سال مدام بچه آغازدر 

هایی که من به فکر افتادم چرا از کتابتا این .نداشت ایکردی  فایدهمی و مدیر مدرسه را کقفه کرده بودند و هر کاری

 ؛ردنی بودنک. باوررا خواندم مال من است جااینشان کتاب رشان را دیدم استفاده نکن . برایثیکه سال پیش خواندم و تا

مدیر با تعجب پرسید چه کار کردی؟  .رفتندمی کردند و به خانهمی دیگر با ه  دوست شدند و دست در دست ه  بازی

 گفت  یک کتاب برایشان خواندم.

روزهای اول ها خواندم. بچهمی راها تا اردیبهشت ادامه دادم و هر هفته داستانکرا از آبان شروع کرده و آواورزی  کتاب

 هایواژه و زنندمی حرف خوب بسیار نفر نه من شاگرد ده هایشان نامفهوم بود اما حاال اززدند و بعضی حرفمی آرام حرف

 .اندآموخته زیادی

سیار تمیز و اند و بل بهداشتی حساسیت پیدا کردهئبه مسا کق نسبتها   بچههایت را بشویدستبا آشنایی با کتاب 

 کنند که چند بار و چگونهمی دهند و تعریفمی مرتب به من نشان اندهایشان را ه  که شستهو دندان اندبو شدهخو 

 .اندمسواک زده
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 دبستانی:درمیان/ روستای طاغان/ خانم فاطمه رسولی/ پیش

لزون عبور به ح کردند که زمانی که پسرک اجازهمی به قدری با دقت نگاه را مال من است جااینکودکان تصاویر کتاب 

 برو تو! جاایننداد  نوآموزی گفت بیا این گوشه باز است از 

 دبستانی:بشرویه/ دبستان شکرزاده/ خانم سلیمانی رباطی/ پیش

نکی شده که به تازگی عیها این بود که یکی از بچه: یکی از مواردی که برای  خیلی جالب بود المر فیل رنگارنگکتاب 

زنگ تفریح کنارم نشست و پرسید: خان  من ه  مثل المرم؟ که در جوابش   زدنمی بود و خیلی ناراضی بود و عینکش را

ه  تو را خیلی دوست دارند ها گفت : خودت چی دوست داری؟ گفت: من المر را خیلی دوست دارم و من به او گفت  بچه

 و از فردای آن روز او عینکش را زد.

 زاده/ پایه اول:بشرویه/ دبستان امام محمد بایر/ خانم عباسی

دار نبود. او در زنگ بلندخوانی گوید خندهمی شودمی خندد حتا وقتی لطیفه گفتهنمی ی دارم که اصقآموزدانشمن 

خنده غش کرده بود و حیف که دوربین نبود تا بتوان  خواندم از می را رودمی خان  حنا به گرد خصوصا وقتی کتاب 

 گفت  شاد با  و بخند ومی عجیب و جالبی بود  من از اول سال به این بچه عکس و فیلمش را بگیرم و واقعا صحنه

 کامق شاد است و از ته دل «بخوان من با»در برنامه  . اماستآموز خوبی است ولی اخمودانشموفق نشده بودم. او 

 خندد.می

 دبستانی:درمیان/ روستای دادران/ خانم زهره محمدیان/ پیش

رد. چند خیلی رفتار بهتری پیدا ک ها برای زدن نیستنددستکرد و با خواندن کتاب می نوآموزی داشت  که دیگران را اذیت

 کتاب این هک گفتند من به بودند گرفته امانت به را کتاب که ه  یدبستانپیش مورد یک وها اولی کقس والدین مورد از

 .است گذاشته خوبی اثر کودکانشان رفتار روی

 دبستانی:درمیان/ روستای نصرالدین/ خانم فاطمه محمدی طبس/ پیش

 رهچطور این پارچه پا ؟گفت پدربزرگ بیچاره تا کی برای ژوزف باید چیز بدوزدها مییکی از بچه :یک داستان محشر

 گوسفندان و خشک را در کیسه پقستیکی ریخته و برای تغذیههای هر روز غذاهای اضافه یا نان هاشود؟ بچهنمی

 کن .می را خیلی تشویقها دهند و من ه  آنمی برند و این کار را با ذوق انجاممی پرندگان

 دبستانی:نیا/ پیشکل وم/ خانم فرشته نصیریدبستان امبیرجند/ 

کردند و مدادها و وسایلشان را من باید نمی حتا کارهای خودشان را ه   همکاری نداشتند راندیگدو نوآموز کقس من با 

رغ ماز خواندن کتاب  پسشان داد. حتا لیوان آب را ه  باید به دست کردم و در خانه ه  والدینشان معتقد بودندمی جمع

ا و کارهایشان ر اندخیلی بهتر شدهها گویند بچهمی با دوستان و من همکاری دارند و در خانه ه  خانواده پاکوتاهسرخ 

خوب  کرد و این خیلینمی گفت  تاثیریها میکه هر چه خودم به آن ست چرادهند. من معتقدم این تاثیر کتاب امی انجام

 است.
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 درمیان/ روستای نصرالدین/ خانم فاطمه بخشی/ پایه اول:

توانستند بخوانند  کتاب را می جا کهسابی همدیگر را زده بودند. از آنودند و حمن با ه  دعوا کرده ب آموزدانشروزی دو 

را بلند بخوانند. هر دو این کار را کردند و بعد سرشان را  ها برای زدن نیستنددستنشان دادم و گفت  اس  کتاب ها به آن

ت بعدی حرفی نزدند. در نشسها خواندم و آن روز بچهها . بعد کتاب را برای بچهاندپایین انداختند و گفتند که اشتباه کرده

گفت که روزی که مشقش را ننوشته بوده توسط مادر  کتک ها کردند. یکی از بچهمی چیزی تعریفها هر کدام از بچه

هایش را گفته مادر  او را در آغو  ها برای زدن نیستند و آموختهخورده است و وقتی کودک به مادر  گفته که دست

 ه اوخواهد مرا بزند بمی شود ومی کودک دیگری ه  گفت وقتی پدرم عصبانی زند.نمی رفته و بوسیده و دیگر او راگ

ها زند. از روزی که این کتاب را خواندم دعوا و مشاجره بین بچهنمی برای زدن نیستند و او دیگر مراها گوی  که دستمی

 شده است.تر هایشان قویکنند و دوستیمی تر شده است و در کارها به ه  کمکبسیار کم

ندگی از ران برادر  را که کقس پنج  بود در سانحهکه ان  آموزدانشیکی از  یک دقیقه صبر کناز خواندن کتاب  پس

کاالورا او را با    با کاالورا رفته است؟ کا  آقایگفت: برادر من همی کرد ومی خیلی از مرگ او سوال  دست داده بود

کاالورا او را به جای خیلی  برد! من با او صحبت کردم و برایش توضیح دادم که برادرت بهشتی بوده و آقاینمی خود

از غ  و گرفتاری خبری نیست و هر چه هست زیبایی و شادی است و او   خوبی برده است و در آن جایی که او هست

ز بهشت و مرگ صحبت کردم. او بسیار آرام گرفت و االن در بهشت است و ما همه پیش او خواهی  رفت و برای او ا

که  شاد همراه شد چراهای او ه  بهتر و ه  با رنگ آمیزیهای خیالش از برادر  راحت شد. از آن روز به بعد نقاشی

 کشید سیاه و تیره بود.می قبق هر چه

 بیان کردند(هایی است که در همایش پایانی )این صحبت پایه اول:یکی از مربیان / بیرجند

دانید ینمبعد ه  بتوان  این طرح خوب را اجرا کن . های من اولین سالی است که مجری این برنامه هست  و امیدوارم سال

 که سر دیدن صفحات کتاب ابتدا دعوا جایی تا  به وجود آمد هابچهن اولین کتاب چه شوقی در ابه عنو المربا خواندن 

طرح را هر های دارم که تمام کتاب اینیمه و سال شوق آمده بودم. من کودک ناتوان یک کردند. آن روز خودم ه  بهمی

دنیاست. من بهترین تجربه را در  دهد که برای من بهترین هدیهمی قدر با ذوق به من گو خوان  و آنمی شب برایش

 قس ه  که جای خود را دارد.به دست آوردم! دستاوردهای این کتاب در ک «بخوان من با» خودم با برنامه خانه

بیشترین دستاورد را در کقس من داشته است. کودکی در کقس داری  که ها برای زدن نیستند دستدر این مدت کتاب 

 ها برای زدن نیستند و نام کتابخورد. روزی نزد پدر  رفت و گفت خان  معل  ما گفته است که دستکتک می در خانه

و موضوع آن را برای پدر  گفته بود. فردای آن روز آمد و گفت که پدر  توجهی نکرده است. از او خواست  کمی صبور 

 ها همین یک دستاورد رازند و اگر این کتاباو را نمی کند که پدر  دیگرباشد. حاال او با خوشحالی تمام تعریف می

 ام.کن  که رسالت  را انجام دادهداشته باشد من افتخار می

ها دو  به دو  بچهها فعالیت کند و من در همهمی این برنامه این است که معل  را ه  سخت درگیر بهترین شاخصه

که در زمان ما چنین چیزهایی نبود. در و دیوار اتاق کودک  شوم چراشد خودم ه  تخلیه می ورزی کردم و این باعثدست

 ای .است که انجام دادههایی کقس  پر از فعالیتهای خود من و بچه
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 بشرویه/ دبستان شهیده نسترن خسروی/ خانم مرضیه مقیمی/ پایه اول:

زد و در حضور می برد و با او حرفمی خود به خانهبا ها را دوست دارند. عروسک المر را هر شب یکی از بچه المرها بچه

 نوشت.می هایش رااو مشق

 بشرویه/ دبستان یضرت رییه )س(/ خانم صدیقه اصغری/ پایه دوم:

باد که در آن بود تاثیر زیادی در یاد گرفتن درس داشت. با توجه به این که در    با توجه به مسالهخفا  دیوانهکتاب 

ان آموزانشدکور چیست توضیحاتی داده شد و  دانستند مو نمی گویند  برای کودکانی کهمی کور بشرویه به خفا  مو 

 که خواب زمستانی داشتند بیشتر آشنا شدند. جانورانیدر پایان با 

 بشرویه/ دبستان یضرت رییه )س(/ خانم صدیقه اصغری/ پایه دوم:

جا کها کنید پدر و مادر آنمی فکر» :پرسیدمها از بچه  خواندمکه را تک و تنها در این دنیای بزرگ  از کتاب بخشی

ی . کودکاندکه پدر و مادر  را از دست داده بود گفت: شاید پدر و مادر  فوت کردهجالبی دادند. آنهای پاس  «بودند؟

اید پدر  : شگفت: شاید پلیس دستگیرشان کرده است و کودکی که پدر  راننده بود گفت  که مادر  در زندان بود

حال پایان همه خوشدادند ولی در می تصادف کرده و کشته شده است. خقصه هر کدام داستان را به زندگی خودشان ربط

 شان نیفتاده بود.دا را شکر که هیچ اتفاق بدی برایشدند و گفتند خ

 الشهدا/ خانم اکبریان/ پایه دوم:ام بشرویه/ مدرسه برکت

را  ار کوچولوسبرند. می کنند. از نقاشی و نمایش خیلی لذتمی قبال زیادیترا دوست دارند و از آن اس برنامهخیلی ها بچه

ها چهای  و بدر کقس چیدهرا ها کتاب گویند سار کوچولو.می بخوانی  خیلی دوست دارند و هر وقت بگوی  چه کتابی

و سر  ستارا خیلی دوست دارند و مورد عققه همه نخودی های داستانکتوانند بردارند و ببرند خانه تا مطالعه کنند. می

ار دادند و ارتباط خوبی با آن برقرمی ان به شخصیت نخودی خیلی عققه نشانآموزدانشکنند. می بردنش به خانه دعوا

 دی را کاربردند. هر بار که نخومی کردند و از کارهای نخودی لذتمی نظربودند و نسبت به سرنوشت او اظهارکرده 

 کردند.می این کتاب چه زمانی خواهد بود سوال خواندن بعدی در مورد این که جلسهها بچه  کنی می

من این کتاب را  .خیلی ضعیف بود ها بود که در امقکه دو هفته دست یکی از بچه 1 آموزفارسیکتابی داری  به نام 

من واقعا تعجب کردم چون  44 هما دی 26 جواب داد. در آزمونم که با مادر  کار کند و خیلی خیلی خوب ه بودفرستاد

 تاثیرات درست نوشته بود.را همه و را واقعا بدون غلط  «ها»و  «الف و نون»های نویسی با جمعامق و جمله کودکاین 

 ه  آن را خیلی دوست دارند.ها این طرح واقعا زیاد و عالی است و بچه

 )س(/ خانم اعظم اکبریان/ پایه سوم: بشرویه/ دبستان یضرت رییه

خواست دوستان خود را در نیاوردن وسایل می داد و همیشهنمی ی در کقس بود که وسایل خود را به دوستانشآموزدانش

گفت: من از این به بعد وسایل  را به دوستان   درخت بخشنده پیش معل  خود مورد بازخواست قرار دهد با خواندن داستان

 شوم.می درخت بخشنده  کردند بیاورند قرض خواه  داد و من ه  مثل که فرامو

  



  

87 

 

 بشرویه/ دبستان شهید بایر صدر/ خانم زهرا مقیمی/ پایه سوم:

دند کرمی این کتاب با والدین خود صحبت بارهآموزان دردانشاز ابتدای طرح  :های خوبهای خوب برای بچهقصه کتاب

ی که برخی کردند تا جایمی ان این کتاب را برای والدین خود بلندخوانیآموزدانشو بسیار از این کتاب استقبال شده بود. 

 خوانی دخیل شدند.بلند از والدین ه  در برنامه

 آباد/ خانم زهره رضوی/ چندپایه:خوسف/ روستای کوشه ییس

رای بهایی بوسهاز خواندن  پس  و این اخقق به او ه  سرایت کرده بود بودتندخو  ان که پدر  کمیآموزدانشیکی از 

از آن اخقق کودک خیلی تغییر کرد و  پسا  را با من مطرح کرد و من ه  با پدر و مادر او صحبت کردم و مسالهبابا 

 کرد.نمی جویی ه آرام بود و بهانه

 ا/ پایه چهارم:الشهدا/ خانم صدیقه چوپان وفام بشرویه/ دبستان برکت

مه هاز یکی از دختران کقس که از .   خیلی شاد بودند و این خیلی لذت داشتکارزار کرهان از شنیدن داستان آموزدانش

نقاشی  دار است بکشد و در تابلو نصب کند. او که سال پیششادتر بود خواست  که زیباترین قسمت کتاب را که خیلی خنده

 تر شده است.خیلی پیشرفت کرده است و اندکی نسبت به قبل منظ  را دوست نداشت  در این هنر

کقغه های کاکاو داستانها بوده است و تمام نشانهها بیشتر از کتاب قصه ورزیباالفمن از کتاب  باید بگوی  که استفاده

 د  به من گفت خان  منرا به درستی ادا کند خو «چ»توانست نمی کودکی که در کقس من ان  خواندم.آموزدانشرا با 

را درست بگوی  و از این مساله خیلی خوشحال ! آیا همین یک مورد برای پیروزی یک برنامه کافی  «چ»توان  می حاال

 نیست؟

 آرا/ پایه چهارم:بشرویه/ دبستان نسترن خسروی/ خانم نرگس رزم

توزیع شد و به ترتیب هر روز یکی از آن ان آموزدانشاز ابتدای طرح بین  های خوبهای خوب برای بچهقصه کتاب

 هاخواندند. در مدرسه هر هفته شنبهمی ه ها مادرها و خواهر برادرهای بچه و تا جایی که کتاب را پدر  کردمی استفاده

تان سهر کدام با توجه به مطالب داها شد و در پایان ه  بچهمی ان خواندهآموزدانشکتاب توسط خود   در پایان زمان قرآن

 ت.ان داشآموزدانشدادند. این کتاب اثرات خوبی روی می آن را به شکل نقاشی یا نمایش انجامهای یکی از فعالیت

 تاثیر روی کودکان با نیازهای ویژه-40-9

 دبستانی:خوسف/ دبستان برکت/ خانم زهرا یسنی/ پیش

 خترید من کقس تغییر ایجاد شده است. درها بچهداد در می موردهایی داشتی  که نشانالمر فیل رنگارنگ  در کتاب

طه اصق قبولش نداشتند و با او رابها و بچه است بیناییک  و حرکتی-حسی توانیک  گفتاری  اختقل دچار هست که

  بیاید دیرآن دختر و طوری شد که اگر  دپذیرفتنها او را خود بچه به خود  از خواندن کتاب المر پساما  .کردندنمی برقرار

ین ادارند و  اوهستند و رابطه خوبی با  اودست راست   خواهی  کاری انجام بدهی می گیرند یا وقتیمی همه سراغش را

 از لحاظ او شان با او باعث شدوگوهایو گفتها بچه آید. کمک داوطلبانهمی ه  با دلگرمی خاصی به کقس کودک

کنند و می قاو را تشویها کند بچهمی را بیانای کلمه این دخترگفتاری و حرکتی کمی پیشرفت کند به طوری که وقتی 

 حرف زد. اوگویند که می با خوشحالی به ه 
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بگیر.   این کتاب را از خان گفت:می خیلی خوشش آمده بود به طوری که هر روز به پدر ایزی و راسو از کتاب  این دختر

برای من و پدر  گنگ بود تا  اودلیل درخواست  روزی پدر  به کقس آمد و پرسید که این کتاب موضوعش چیست؟

عروسکی تهیه کنند تا همراهش باشد و از چیزی نترسد و خرید عروسک  او دوست دارد برایشاین که مشخ  شد 

 را باال برده است. اونفس  به اعتماد

 دبستانی:عظیمی/ پیشدرمیان/ دستگرد/ خانم 

کرد می ثگفت بابا و چند ثانیه مکمی مثق .کردمی داشتی  با نیازهای ویژه که فقط در حد یک یا دو کلمه صحبت کودکی

ماه خودم متوجه شدم که بچه از نظر تکل  خیلی  3تا  2از  پسرا کار کردی   آواورزی گفت آمد. ولی وقتی کتابمی و بعد

 چون کن می کارها را با آن لکبیهای سیمن هر روز داستان تواند بگوید.می را به صورت کامل بهتر شده و یک جمله

 خیلی تاثیر دارد.ها دان  که روی تکل  بچهمی

 دبستانی:درمیان/ روستای آبگرم/ خانم رابعه یاسمی طبس/ پیش

 لکنت داشت و حتا یک شعر ساده را ه  یادکه خیلی ها خیلی روی کودکان تاثیر دارد یکی از بچه آواورزیکتاب 

الکرسی را ه  یاد گرفته و واضح بخواند. شاید کمی مشکل داشته باشد اما خیلی تا آخر سال توانست حتا آیه گرفتنمی

 تواند شعرها را بخواند و تمام حروف را درست بیان کند.می بهتر شده است و

 دبستانی:طبس/ پیشدرمیان/ روستای ایمدآباد/ خانم زهرا یاسمی 

و  «نآکر»گفت می« نآقر»لکنت زبان داشت مثق به ها خیلی روی بیان کودکان تاثیر دارد. یکی از بچهآواورزی  کتاب

ها خواستند که آن کلمه را تکرار کند تا آنمی اوخندیدند و از ها میبچه کرد و همهمی ادا نادرسترا  هاواژهخیلی از 

کند. یم نفس و واضح صحبت به اعتماد هیچ لکنتی ندارد و بلند و با آن کودکبخندند. حاال در ماه اردیبهشت هستی  و 

س و صدای نف به گفتند بلندتر حرف بزن  حاال با اعتمادمی زد و بقیه مرتب به اومی کودک دیگری که بسیار آرام حرف

 کند.می مناسب صحبت

 دبستانی:/ خانم فاطمه محمدی طبس/ پیشدرمیان/ روستای نصرالدین

که  کندمی را صداها را برداشته با زبان خود  بچهها نوآموزی کندذهن است که عاشق کتابخوانی است و هر روز کتاب

ه بگیرند ک را از اوها کنند کتابمی را پاره کند سعیها ترسند او کتابمی کهها جمع شوند تا برایشان کتاب بخواند و بچه

 د.نکمی چسبد و شروع به خواندنمی د و محک  کتاب راوشمی او خیلی ناراحت

 رویه(بش )در همایش پایانی سخن مادر یک کودک پایه سوم در دبستان شهید محمد منتظری در شهرستان بشرویه:

روزهای  اینهای کامپیوتری و تبلت و دلخوشیهای عققه دارد و به جای بازیخرگو  حکی  کودک من بسیار به کتاب 

 با من» گذارد. روزی که مسئولین محترم برنامهمی زیر بالششها برد و شبمی ها  کتابش را همه جا با خود بچه

قه و با عق   اوپسرم رفتند و پرسیدند چه کسی دوست دارد جلوی دوربین کتاب را برای ما بخواند به مدرسه« بخوان

با من »ل ولی مسئو .درست بخواند که ان نتوانداصرار تمام دستش را بلند کرد. معلمش که از لکنت او سخت نگران بود 

که شوق کودک  را دید از او خواست که روخوانی کند و او با اعتماد به نفس باال کتاب را خواند. او قبق حتا حاضر « بخوان

 ند!نبود در کقس کقمی صحبت ک


