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 «با من بخوان»ی ی برنامهپیشینه -4

 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  1391 از ساال  کودکاان  ادبیاات  تااری   موسساه پژوهشای   هاا واقعیات  این اساس بر

و  پایااه ساواد  کنااد  خوانادن  یلااذت ادبیاات آشاانا و شایفته  را باا   محاروم  نوجوانااان و ادبیااات  کودکاان  راه از تاا  گذاشات 

 گشاایی خالقاناه  گاره  و انتقاادی  تفکار  چاون هاایی ها   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 1391

 انجاام  و وگاو گفات  باا  کاه  دارد تمرکاز  بلنادخوانی  رو  نوجواناان باا   و کودکاان  باا  کتااب  شادن  ساهی   بر« بخوان من با»

 و باارانگیختن خواناادن شااوق لااذت  ایجاااد و تاارعمیااق تاثیرگااذاری باارای کتاااب  بااا پیونااد هنااری در خااالق هااایفعالیاات

پایااه و  سااواد تقویاات« بااا ماان بخااوان»رویکاارد دیگاار . شااودماای همااراه کتاااب  معنااایی و شااناختیزیبااایی هااایانگیااز 

هاای آماوز  خاالق    ی بساته زباناه از راه ادبیاات و باه وسایله     دو کودکاان  ویاژه  باه  کودکاان  نوشاتن  و خواندن هایمهارت

 مناساب و  هاای کتااب  یآگاهاناه  گازینش  بار  افازون  رویکردهاا   و اهاداف  ایان  اسااس  بار  برناماه محور اسات. ایان   کودک

 و مربیااان گوناااگون  هااایبرگاازاری کارگاااه بااا کوشاادماای محااروم  مناااطق کودکااان دساات بااه آن رساااندن و باکیفیاات

 کند. توانمند آن با پیوند های درفعالیت و بلندخوانی یزمینه در را آموزگاران

 کااودک یخانااه در شااکل آزمایشاای لپااایلوت  بااه 1389 سااال در بااار نخسااتین باارای« بخااوان ماان بااا» یبرنامااه

 بسایاری  باه « بخاوان  مان  باا » یبرناماه  تادری   باه  منطقاه   ایان  در طار   موفق اجرای با. درآمد اجرا به محمودآباد

 یافت. گستر  شهری ایران و روستایی محروم هایمنطقه از دیگر

 هااایبااه موفقیاات  و شااده اجاارا کشااور اسااتان 13 آموزشاای مراکااز از شااماری در تاااکنون« بخااوان ماان بااا»

 و دختار  نوجاوان  و کاودک  هازار  25 باه  از زماان آغااز برناماه  نزدیاک     ساال  5 طای . اسات  یافته دست چشمگیری

 همچناین تااکنون   .اناد شاده  مناد بهاره  آن امکاناات  از و اناد باوده  این برناماه  پوشش زیر سال 16 تا 4 سنین در پسر

 41 باه  اناد و نزدیاک  دیاده  آماوز  « بخاوان  مان  باا »هاای  کارگااه  در داوطلاب  و آموزگاار  مربی  1111 به نزدیک

 منااطق  باه  راهنماا  هاای دساتنامه  و فعالیات  هاای برگاه  هماراه  و باه  ساازی آمااده  گزینش  باکیفیت کتاب جلد هزار

مراکاز جدیادی بارای ساال آیناده باه       « باا مان بخاوان   »است. با درک تااثیر   شده فرستاده هاکتابخانه و زیر پوشش

اناد و برناماه از نظار شامار کودکاان و مربیاان و آموزگااران و نیاز جترافیاای تحات پوشاش در            این برناماه پیوساته  

 حال گستر  است.
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 شااد کااه از «آساااهی-ایباای» کتااابخوانی تااروی  المللاایی بااینی جااایزهبرنااده 2116در سااال « بااا ماان بخااوان»

 باا  کاه  شاود مای  اهادا  ایموسساه  یاا  گاروه  دو باه  باار  یک سال دو هر جوان نسل برای کتاب المللیبین دفتر سوی

 داشاته  نوجواناان  و کودکاان  کتاابخوانی  تاروی   هاای برناماه  اجارای  در پایاداری  ساه   چشامگیر   هایفعالیت انجام

 .باشند

  باا انگیازه و   «آسااهی -ایبای »ی دریافات جاایزه  باا  همچناان در حاال گساتر  اسات و      «باا مان بخاوان   » یبرنامه

ای کاه در آن  کناد تاا هار چاه بیشاتر در راساتای دساتیابی باه جامعاه         تاال  مای  و همراهای پشاتیبانان برناماه    امید 

هاای دیگار تاا    گاام خواهاد گاامی باشاد در کناار     کناد. ایان برناماه مای    شود  حرکت ها شمرده میدانایی برترین ارز 

ای منتقااد  خااالق و شااکوفا  سااازنده و آفرینشااگر و بااه دور از خشااونت ساااخته  جامعااه ورزی بااا کتااابخوانی و اندیشااه

اناادوزی و ادبیااات بیاموزنااد و هااای انسااانی و اخالقاای را از راه دانااشای کااه کودکااان و نوجوانااان  ارز شااود. جامعااه

  .در وجود خود بارور و شکوفا کنند
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 در کوهدشت لرستان «بخوان من با» برنامه نهیشیپ -2
ن پاارو ه یااد. ایلرسااتان رساابااه شهرسااتان کوهدشاات اسااتان « بااا ماان بخااوان» پاارو ه 93-94 یلیدر سااال تح اا

پوشااش خااود  زیاار آماوز دانااش 1347داوطلااب و  یمربا  22را بااا  ییدبساتان روسااتا  2و  یدبسااتان شااهر 21تعاداد  

باه    داوطلاب  یهاا روین جاای کاه باه    باه ایان نتیجاه رسایدند     برناماه مساوونن  ساال   کی پس از گذشتقرار داد. 

بااا ی نشساات یجعفاار آقااایدر منطقااه  برنامااهن منظااور مسااوول ی. بااه همااندشاایندیبآموزگاااران ماادارس مشااارکت 

موافقاات  ان آمااوزدانااشباار  برنامااهر مثباات یح تاااثیپااس از توضاا ر آمااوز  و پاارور  کوهدشاات داشاات کااهیمااد

دبسااتان  کیااو  صاادر الهاادیبنااتو  2 و 1 هیدخترانااه ساام یدبسااتان دولتاا سااه در برنامااه یاجاارا یشااان را باارایا

 جلب کرد. 1394-95 در سال تح یلیپسرانه دهخدا  یدولت

 

 
 

 مشاخ  شاد  کاار   در روناد  اماا   باود  شاده  یگاذار دبساتان دختراناه هادف    ابتادا دو  شوددیده میر یچنانچه در ت و

در  برناماه  بناابراین   بگیرناد پوشاش قارار    زیار فت یهار دو شا   گرفتاه شاد  ت امی   فته هساتند و  یشا  ن مدارس دویا

 باا  اول تاا ششا   هاای  هیا در پا آماوز داناش  1127 تعاداد  94-95 یلیدر ساال تح ا   دبساتان باه اجارا درآماد.     چهار

 قرار گرفتند. برنامهپوشش  زیرآموزگار  41
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 ر هستند:یز یلیمدارک تح  یدارا زیر پوشش برنامه آموزگاران

 آموزگار 5 :دیپل  -

 آموزگار 18 کاردانی: -

 آموزگار 16 کارشناسی: -

 ارآموزگ 2 کارشناسی ارشد: -

هااای بااا کتاااب ییآشاانا» بخااوان: ماان هااای آموزشاای بااا کارگاااهدوره ن یاولاا 94 ماااه هاارم 23و  22  یدر تااار

و  5پاااس از آن در روزهاااای شاااد. برگااازار  «هنااار»و  «عناصااار داساااتان»  «ات کاااودکیاااادب»  «باکیفیااات

 7و  6  یدر تاااار برطااارف شاااد.  هااااهاااای آنو اشاااکالبازدیاااد عملکااارد آموزگااااران   از 94 مااااه دی 6

ان یااپا ین دوره آموزشاایااو ا شااد جااراا یلاایو عناصاار داسااتان تکم یزناادگ یهاااکارگاااه ارز  95 ماااه بهشااتیارد

بااا ماان » ناسااانکارشارتباااط ق تلفاان و تلگاارام یاااز طرنیااز  یلینزم بااه ذکاار اساات در طااول سااال تح اا. افااتی

هاای  اشاکال  یارساال هاای  ق عکاس یا و از طر برقارار باود  مادارس   ران و آموزگااران ی  ماد برنامهمسوول با « بخوان

 .شدمی حیت ح هاآن

 یتماام  یه شاود. ابتادا بارا   یا ته ین شاد کاه کتابخاناه کالسا    یا   بار ا یان ت ام آماوز داناش ه باودن  یپال چندیبه دل

 نیهماان عنااو  باه   گار ید ک جلاد یا   ت اساتاندارد یا رعا یو بارا در نظار گرفتاه شاد     ک جلد از هر عنوانی هاکالس

 رند.یکتاب امانت بگشتر یبتوانستند می ناآموزدانشله یوس نیبد .اضافه شد

و ان آمااوزدانااش یباارا یت بعااد از بلناادخوانیاافعال 1775جلااد کتاااب   1968دو مرحلااه تعااداد  یدر مجمااوط طاا

 به منطقه ارسال شده است.آموزگاران  یبرابزرگسال  جلد کتاب  42و دستنامه  133

 یآورهار باار باا جماع    « باا مان بخاوان   » اجارای برناماه  و  نداشاته  یمشخ ا  یماال بان یکوهدشت تا کناون پشات  -

 شود.می ن بودجهیتام یمردمهای کمک

رناد  یگ پوشاش قارار   زیار   دبساتان پایش ناده کودکاان   یآ یلیشود در ساال تح ا  می شنهادیپ  برنامهگستر   یبرا-

 است. یبان مالیپشتن در صورت داشتن یو ا
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 یبه طور کل منطقه هاییژگیو -9

 
آن  یهااوا و آب. قاارار داردن اسااتان یااکااه در غاارب ا اساات اسااتان لرسااتانهااای از شهرسااتان یکاایکوهدشاات 

کوهدشات در راه    المیا و احاد فاصال اساتان لرساتان     لمره ی. باه سابب قارار گارفتن رود سا     است یمعتدل کوهستان

ت اساتان لرساتان   یا ن شاهر پرجمع یت چهاارم یا جمعنفار   183111باا   ن شاهر یا ا ر شاهرها قارار نادارد.   یساا  یعبور

 سااکنان منطقاه   کاه افکاار   یباه طاور   سات  یماردم ن  یسات یط زیر بار شارا  یتااث بای  منطقه ییایت جترافیموقع .است

 .هستند یرییتت و یریادگی و آنان آماده هرگونهاست نخورده دست ااکثر

و  کنناد مای  صاحبت  یاکثارا باا زباان لکا     اسات کاه   یو لکا  یلار  شانزبان کنند.می یزندگ منطقه و لک در لراقوام 

 .ترندار مسلطیبه زبان مع نسل جوان آن

ا یا  کارناد یا بیا الت  یبرناد. اکثارا باا وجاود داشاتن تح ا      مای  ت کامال باه سار   یا مردم در محروم یشتیبه لحاظ مع

 آورند.می یو فرو  مواد مخدر رو دیخرا ی یکارگربه  یگذران زندگ یبرا

 نیااو ا شااودنماای دهیاادر سااطح شااهر د یچ رنگاایکااه هاا یباساات بااه طااوریر و نازیااشااهر دلگ یت ظاااهریوضااع

 یهو   کاار چنادان  بااساتعداد و باا  رغا  داشاتن کودکاان    یعلا . ات ماردم منطقاه باشاد   یا ر بار روح یتااث بی تواندنمی

کاا   یپاشاادی  ضاارب و جاار  و اسیخودسااوزخشااونت ماننااد درصااد متاساافانه  کودکااان انجااام نشااده اساات. یرو

 است. یفرهنگ فقرو  یمجموط کوهدشت گرفتار فقر اقت اد ست. درین

  ییلابتااداه یااسااواد پا یدارا اکثاارا  برنامااهپوشااش  زیااردر ماادارس ان آمااوزدانااش یایاااول :یسااواد کلاا تیوضااع -

 هستند.

 کنند.می یخود را با آن سپر یه است که دوران کودکیان سوءتتذآموزدانشمشکالت اکثر  -

ل یکاه سابب تارک تح ا     یجاود نادارد مگار مشاکل اقت ااد     وشارفت  یدرس خوانادن و پ  یبارا  یدر منطقه منع -

 شود.یمل یاز تح کودکان  یماندگو عقب
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 سال اجرا در منطقهک ی یاهداف برنامه برا  -1

 یه اول تا شش  آغاز به کار کرده است. برایدر مدارس از پا ی  کتابخوانیدر کوهدشت با هدف ترو« با من بخوان» پرو ه

 .شوندطالعه مند به مشتر آشنا و عالقهیان با کتاب بآموزدانش ه تال شدیتشک ین منظور در هر کالس کتابخانه کالسیا

 پوشش برنامه زیراطالعات و آمار افراد   -1

 کودک 1127 :تعداد کل کودکان -

 دبستان 4 :تعداد مدارس -

 آموزگار 41 :تعداد آموزگاران -

 دختر 781پسر و  346تعداد  :ت کودکانیجنس -

 ه اول تا شش  دبستانیاز پا :یلیمقطع تح  -

پدران  %2727و مادران  %3227 هستند.ه یسواد پا یدارا اکثرا  برنامهپوشش  زیردر مدارس ن یوالد :نیسطح سواد والد -

 .دارای تح یالت در مقطع ابتدایی هستند

  %6225ل یرکارگپدران  ین درصد شتلیشتریرا بیزف هستند یضع یشتیبه لحاظ معمردم منطقه  :خانواده یسطح درآمد -

 .ستندینبرخوردار  یمطلوب یت اقت ادیاز وضعها خانوادهاست.   %9323ل یدارخانه مادران ین درصد شتلیشتریبو 

 برنامه یروند اجرا  -6

 کیفیتهای باارسال کتاب -6-4

ت و یفعال 1775 همراه باکتاب جلد  1191چهار دبستان تعداد  یکالس کتابخانه یبرا 22/7/94  یدر مرحله اول در تار

 یهابه کتاب هاکتاب یکسرجلد  878تعداد د یهنگام بازد 6/11/94  یدر مرحله دوم در تار ارسال شد. دستنامه 133

 .دیافزوده گرد یارسال

 های آموزشیبرگزاری کارگاه -6-2

های کارگاهآموزگار  41 یازظهر براصبح و بعد  روز دو یط یفاراب یسرادر پژوهش 94 ماه مهر 23و  22  یدر تار -

ان  یاوشیس آموزشگران الهه برگزار شد.و هنر  یت  عناصر داستان و بلندخوانیفیکباهای کتاب ات کودک یبا ادب ییآشنا

زن  هاآننفر  29معاون که  1 آموزگار و 41کنندگان عداد شرکتپور بودند. تفال  الین و سهیآرم دهیان  سپیاوشیس ترایم

 .داشتند پل ینفر د 5و  کاردانینفر  18  ینفر کارشناس 16ارشد   ینفر مدرک کارشناس 2ن تعداد ینفر مرد بودند. از ا 13و 

و  1 هیدخترانه سمهای دوم آموزگاران دبستان و روزو پسرانه دهخدا  صدر الهدیبنتدبستان دخترانه آموزگاران اول روز 

 شرکت کردند. بانهای در کارگاه 2

ظهر ازو بعد یت  عناصر داستان و بلندخوانیفیکباهای ات کودک  کتابیبا ادب ییآشناهای صبح کارگاه برنامه آموز :

 اجرا شد.کارگاه هنر 

 کارگاه آموزش بلندخوانی
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 کارگاه نمایش

 

شامل  یفاراب یسرادر محل پژوهش «بخوان من با» یهااز مجموعه کارگاه هادوم کارگاهدور  6/2/95  یدر تار -

فاده کارگاه رو  است  و لساخت پوستر از روند داستان یلیعناصر داستان تکم   «صلح»به طور خاص ل یزندگ یهاارز 

 دبستان دخترانه دو آموزگاران برایاول  دوم و سوم  های هیلپا دوره اول دبستان ینامه کودکان و نوجوانان برااز فرهنگ

 بودند. نفر 21ها در این کارگاه کنندگانتعداد شرکت و دبستان پسرانه دهخدا برگزار شد. صدر الهدیبنتو  1 هیسم

  2 هیسمهای دبستان چهارم  پنج  و شش  های هیلپا دوره دوم آموزگار 17 تعداد یبرا هان کارگاهیهم 7/2/95  یدر تار

 و دهخدا اجرا شد. صدر الهدیبنت
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 های در پیوند با کتابهای کتابخوانی و انجام فعالیتبرگزاری نشست -6-9

ای هنشستن تعداد یش از ایانجام شده است. قدر مسل  ب خوانیکتاب نشست 118تعداد  دفترهای مشاهداتیبر اساس 

اجرا شده  هاهیاپ یدر همه خوانیبلندت پس از یفعال نشده است.ثبت  دفترهای مشاهداتیده که در یبرگزار گرد یخوانکتاب

 یه کاردستیته با عالقه بهان آموزدانش .یسازعروسک و ش خالقینما  یزیآمرنگ  مانند درست کردن ماسک

 .پرداختندیم

 یمشاهدات یو دفترها یمستندساز -6-1

ان نسبت به کتاب و استخراج آموزدانشهر کتاب  نحوه واکنش  یات آموزگاران برایثبت تجرب یهدف از مستندساز

 است. یکتابخوان  یترونه یدر زمو پژوهش ق یتحق برایاطالعات 

 یشترید بیتاک ها انجام آن مورددیو در بازدشد ت آن آموز  داده یو اهم یسازنحوه مستندبه آموزگاران  هادر کارگاه

 .ل دادندیرا تحو یشتریبهای نامهپرسشد و کارگاه دوم ین بازدیکه آموزگاران در فاصله ب یبه طور قرار گرفت 

های زندگیکارگاه ارزش کارگاه عناصر داستان تکمیلی )ساخت پوستر(  

صدر الهدیبلندخوانی پایه ششم دبستان بنت  4بلندخوانی پایه دوم دبستان سمیه  
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 دیبازد -6-1

 یهمکااار .دبسااتان انجااام شااد چهااار در 6/11/94و  5/11/94  یدر تاااردو روز  ید از عملکاارد آموزگاااران طاایاابازد

ا و یا آموزگااران  اول  یکاه بارا   ینحاو ر اسات  باه   یقابال تقاد   برناماه  یاجارا  یران مادارس در راساتا  یمانه ماد یصم

 ینکردنباااور آموزگااران بااه طااور . کردناادان یاارا ب برناماه د یااو فوا برگاازار و اهااداف یهیتاوج  نشسااتان آمااوزداناش 

 داشتند. یهمکار برنامهمانه با یصم

ان آماوز داناش و باه  بودناد  ه کارده  یا هاا و دفتار امانات ته   دفتار ثبات کتااب     یکالسا  هایکتابخانه یآموزگاران برا

اماناات بااه در چهااار دبسااتان را جلااد کتاااب  643ن ماادت تعااداد یااا یطااان آمااوزدانااشدادنااد. ماای کتاااب اماناات

را  خوانیان کاار بلناد  آماوز داناش  هاا از کاالس  یدر برخا  وشاده   خوانیبلناد  هاا   کتااب برناماه  یدر اجارا  اناد. گرفته

ک یااهااا کااالس یآموزشااگران  در تمااامآموزگاااران رفااع اشااکال شااد و  یاز بلناادخوان  دیاادر بازددادنااد. ماای انجااام

 دادهان کتااب امانات   آماوز داناش ل نداشاتن ساواد خوانادن باه     یا دله اول باه  یا . در پادادناد انجاام   ینمونه بلنادخوان 

 ن کاار باه  یا کناد و ا  خوانیشاان کتااب  یخاانواده برا  از افاراد  یکا یتاا   دهناد ها کتااب امانات ب  به آن قرار شد .شدنمی

 د.یانجام رس

 

 

 بلندخوانی کتاب کارزار کره

 الهدی صدردبستان بنت

 آموز پایه چهارمکتاب گلدان خالی، دانش بلندخوانی

 دبستان پسرانه دهخدا

 های با من بخوانتهیه کاردستی از وسایل بازیافتی با الهام از کتاب
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 تیفیکبا یهال کتابخانهیتشک -7
مواجاه شادند.    هاا قارار دادن کتااب   یود جاا بارا  مادارس  آموزگااران باا کمبا    هاای  کاالس باه   هاا دن کتابیبا رس

 .دندیدن کار تدارک یا یرا برا هاییکتابخانهمدارس 

تاا   ناد ح دادیان توضا آماوز داناش  یبارا  اساتفاده از کتااب را  ح یآموزگااران نحاوه صاح     هااز امانت دادن کتاب پیش

ان آماوز داناش آموزگااران از    هاا امانات دادن کتااب   یبارده شاود. بارا    هاا از کتاب یشتریسال بهره بهتر و ب یدر ط

 یدها ت امانات یان مساوول آماوز داناش ک نفار از  یا هار هفتاه   کاه   یبه طورتا مسوول کتابخانه شوند؛  ندکمک گرفت

شاد کاه بعاد از    یداده ما امانات   آماوز داناش ح دو کتااب باه هار    یتفار هاای  در زناگ باه عهاده داشات.    را  هاکتاب

کاه در دساتاوردها باه آن اشااره     ان توجاه باوده   یزان اساتقبال کودکاان شاا   یا م. شودباز گردانده  کتابخانهخواندن به 

 بوده است.دبستان در گرد   4کتاب در جلد  2511 تعداد یلیک سال تح یدر طول  خواهد شد.

 

 

 برنامه یابیارز -8

 یکم یدستاوردها -8-4

 دهیبه ثبت رس خوانیکتاب نشست 118 تعداد یلیک سال تح یمدت  یط در چهار دبستان  یمشاهدات هایبر اساس دفتر

 آن نوشته نشده است. یهاشده که برگه یبلندخوان ی بسیاریهاکتابعالوه بر آن . است

گرد  آموزان در میان دانشجلد کتاب در  2511ن مدت یا یها ن ب شد. طو در کالس یداریکتابخانه خر 41تعداد 

 برگزار شده است. برنامهح یان جهت توضآموزدانش یایاول یبرا یهیتوج نشست 41تعداد  .استبوده 

 آمده است. 8بندی نتیاج حاصل از دفترهای مشاهداتی در پیوست شماره جمع

 

 

 

 2و  4های کالسی دبستان سمیه کتابخانه
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 یفیک یدستاوردها-8-2

 آموزگاران یر رویتاث - انآموزدانش یر روی: تاثاستبخش  دوشامل  برنامه یفیک یدستاوردها

 انآموزدانش یر رویتاث

که انداشته چن هاآن یان در درک و فه  درسآموزدانش یریادگیبه  یکمک بزرگ برنامه یآموزگاران معتقد بودند که اجرا

و  ین خوبیبه ا ایبرنامهدر آموز  و پرور   یسال سابقه کار 27در مدت   ح دادیتوضه اول یپا آموزگاران زیکی ا

 کنند. یروخوانتوانند می یخود را به خوب یداستان گروه سنهای کتابه اول یپا انآموزدانشرا یزاست.  نشدهاجرا  یموثر

 :برنامه یگذارریتاث

 ره وا گانیتمرکز  دقت  داش یافزا -

 انآموزدانش خوانیو روان یروخوانشرفت یپ -

 خالقهای شینما یاجراق یان از طرآموزدانش یش رشد اجتماعیافزا -

 یسازو عروسک یکاردسته یتهمانند  یاز بلندخوان پس هاتیفعالله انجام یبه وست یش خالقیافزا -

 نفس به اعتمادش یافزا -

 مند شدن به مطالعهو عالقه یخوانلذت بردن از کتاب -

 آموزگاران استخراج کرد.های و م احبه هال یتوان از فمی را یفیک یدستاوردها

 آموزگاران یر رویتاث

کتاب  دنل بر درست خوانیدلتنها . داشتن سواد اشندبداشته د مهارت یخواندن کتاب داستان با یبرا افتند یدرآموزگاران 

ودکان به ک یشاط و شادخارج کرد و همراه با ن یدرس یاشهیتوان کالس را از حالت خشک و کلمی  ختندو. آنان آمستین

 آموز  داد.

خ  شتر مشیب« با من بخوان» برنامهبا آموز  و پرور   یهابرنامه  ابراز وجود در جمع و تفاوت یشان کار گروهیبرا -

 شد.

 یو بررس« با من بخوان» برنامهاز روند  یکل یابیارز نشستر و آموزگاران یمد 21/2/95  یدر تاردر دبستان دهخدا  -

 داشتند. برنامه ینکات ضعف در اجرا

 انتقادهاشنهادها و یپ -3

 ندارد. یمشخ  یمال یکوهدشت حام -1-11

 .گیرندقرار  برنامهپوشش  زیرنیز  دبستانپیشنده کودکان یسال آدر  یمال یدرصورت داشتن حام -2-11

و  آموز  یدر مدارس از سو برنامه یمجرران یو مدآموزگاران  یرا برا هایینامهقیتشو برنامه یبانیپشت یبرا -3-11

 .شان نیز اثربخش باشدیبازنشستگ یراهتر است بشنهاد آنان بیبنا به پ  رندیگدر نظر پرور  
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 هاپیوست -41

 آمار کل و تفکیکی تعداد کودکان  آموزگاران و مدارس -1پیوست شماره 

 جدول مشاغل  -2پیوست شماره 

 جدول مشاغل پدران -3پیوست شماره 

 جدول مشاغل مادران -4پیوست شماره 

 جدول سطح تح یلی پدران -5پیوست شماره 

 جدول سطح تح یلی مادران -6پیوست شماره 

 شده توسط آموزگار پایه چهارمیک نمونه از دفتر مشاهداتی تکمیل -7پیوست شماره 

 های مشاهداتیبندی برگهجمع -8پیوست شماره 
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 تعداد کودکان، آموزگاران و مدارس یکیآمار کل و تفک -1وست شماره یپ

 یآمار کل -1جدول شماره 

 کل آمار

 تعداد پسران تعداد دختران تعداد کل کودکان آموزگارانتعداد کل  تعداد کل مدارس

1 41 1127 781 346 

 

 هیک پایان و آموزگاران به تفکآموزدانشتعداد  -2جدول شماره 

 کلتعداد  شش پایه  پایه پنج  پایه چهارم پایه سوم پایه دوم پایه اول  دولتی دبستان

 پسرانه دهخدا
 12 2 2 2 2 2 2 هاتعداد کالس

 346 53 51 63 61 59 59 آموزانتعداد دانش

دخترانه 
 صدر الهدیبنت

 13 3 2 2 2 2 2 هاتعداد کالس
 385 79 61 67 62 58 59 آموزانتعداد دانش

دخترانه دوره اول 
 1سمیه 

 9 - - - 3 3 3 هاتعداد کالس
 218 - - - 62 82 74 آموزاندانشتعداد 

دخترانه دوره دوم 
 2سمیه 

 7 2 2 3 - - - هاتعداد کالس
 178 58 46 74 - - - آموزانتعداد دانش

 مجموط
 41 7 6 7 7 7 7 هاتعداد کالس
 1127 191 157 214 185 199 192 آموزانتعداد دانش
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 جدول مشاغل -2وست شماره یپ

 3 8 7 6 1 1 9 2 4 گروه

 شرح

 مشاغل کارگری:
 -قالیباف -بنا -کارگر
 -کشلوله -نجار
 -کارکاشی -پزکوره
 -تاسیسات -آشپز
 -اننگهب -سازکابینت
 -خیاط -کارسنگ
 -کفا  -نانوا

 -باربر -جوشکار
 -بندقالب -آرایشگر
 -صافکار -راننده
 تعمیرکار -مکانیک

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

 -آ انس
 -عکاسی
 بنگاه -کاروا 
بنگاه  -امالک
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

 

 پدرانمشاغل  -3پیوست شماره

1گروه   2گروه   3گروه   4گروه   5گروه   6گروه   7گروه   8گروه   9گروه    جمع 

 1127 43 65 1 8 127 49 31 81 715 تعداد

 111 %328 %527 %1 %127 %1122 %423 %226 %721 %6225 درصد

 22فوت شده= تعداد پدرهای 

 مادرانمشاغل  -4پیوست شماره 

 جمع 9گروه  8گروه  7گروه  6گروه  5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  

 1131 1152 - - 2 4 32 - 9 27 تعداد

 111 %9323 - - %121 %123 %228 - - %224 درصد

 1فوت شده= تعداد مادرهای 
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 پدران یلیسطح تحص -5وست شماره یپ

 1394-95سال تح یلی  برنامهپوشش  زیرسطح تح یلی پدران چهار دبستان 

ی 
ب

واد
س

ت 
ض
نه

یی 
تدا
اب

یی 
ما
هن
را

 

کل
سی

ان 
ست
یر
دب

 

ل 
دیپ

جو 
نش
دا

نی 
ردا
کا

سی 
شنا
کار

شد 
 ار
ی
اس
شن
کار

 

ترا
دک

  
شخ

نام
 

مع
ج

 

 1127 25 1 9 87 33 1 255 43 78 137 313 - 145 تعداد

 111 %222 %1218 %127 %727 %229 %1218 %2226 %328 %629 %1221 %2727 - %1228 درصد

 

 مادران یلیسطح تحص -6وست شماره یپ

 1394-95 یلیسال تح  برنامهپوشش  زیرچهار دبستان  مادران یلیسطح تح 

 

ب
ی

واد
س

ت 
ض
نه

 

تدا
اب

 یی

ما
هن
را

 یی

یس
 کل

یدب
ان
ست
ر

 

ید
ل 
پ

جو 
نش
دا

نی 
ردا
کا

سی 
شنا
کار

شد 
 ار
ی
اس
شن
کار

 

ترا
دک

  
شخ

نام
 

مع
ج

 

 1131 25 1 4 37 31 4 231 52 83 129 369 7 159 تعداد

 %111 %222 %1218 %123 %322 %227 %123 %2124 %426 %723 %1124 %3227 %126 %1421 درصد
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 ه چهارمیپا شده توسط آموزگارلیتکم یمشاهداتک نمونه از دفتر ی -7وست شماره یپ
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 یمشاهداتهای برگه یبندجمع -8وست شماره یپ

پر  یاز بلندخوان پسبرگه  118تعداد  یلیدبستان در طول سال تح  در چهار  آموزگار 41از  1394-95 یلیدر سال تح 

را خوب پر  هانامهپرسش %6424که آموزگاران  ر به دست آمده استیشده جدول زشده است. بر اساس اطالعات داده

 اند.کرده

 نامهنحوه پرکردن پرسش
 تعداد

 فقط ذکر نام کتاب یسیرونو فیضع متوسط خوب

118 76 22 12 6 2 

111 6424% 1826% 11% 523% 127% 

 هاواکنش

 طور مثال با خواندن کتاب خفا اند. به نشان داده یمتفاوتهای مختلف واکنشهای کتاب یبلندخوان بهان آموزدانش

کتاب مرغ سرخ  یبلندخوانلذت بردند  از  ینگ در کتاب گلدان خالیپ یی  از راستگوخته شدیشان برانگیوانه کنجکاوید

ناراحت  ن ویکتاب زمانه صلح غمگ یرهایاز ت وآنان  نشان ندادند.عالقه  ییکوتاه شاد شدند و به کتاب کارت جادوپا

بردند. در مجموط در همه موارد با عالقه و  شان لذتان و ه  خانوادهآموزدانشکوچولو ه   یآب یردسته کایشدند و از ته

 کردند.می را تا آخر دنبال هااق فراوان و داشتن تمرکز داستانیاشت

 دشوارهای واژه

 :ان عبارتست ازآموزدانش یدشوار براهای وا ه

 یالدیمهای ماه و هات داستانیشخ  یرانیاریغ یاسام -

 انوی  پ  جوشانده بابونهست مانند مترویشان نروزمره یکه در زندگ هاییوا ه -

 ک  امپراطوریکش  پنیمانند کش هاییوا ه -

 نگی  جرل   خرچ آواها مانند ل  -

 کنانل   ل دنیمانند برچ یافعال -

 ه  اعتمادیسووسواس  شرمسار  لحن  نزاط دو  صلح  عدالت  فلسفه  باور مانند یاسام -

 : پخمه  سوسول  قلدریامحاورههای وا ه -

 ومیآب  هل یکروب  دمایپزشک  مس  روانیته  متناطیسی: الکتریعلمهای وا ه -

 هابه تفکیک کتاب دشوارهای واژه

 ه دومیپا - ی  اتفاق  ع باننیش: غمگیسرهاو درد یموش

 امپراطورز  یانگ: دلیگلدان خال

 ه دومیپا -پزشک بهداشت دهان و دندان: دندان

 : کانگورویآب یعاشقت  کانگورو
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 ه پنج ی: گلخن پاا دها یبرا ینکیع

 ییایمیاط  مواد شیاحت در خانه: یمنیا

 خفا : کلمات وارونه داستان

 لفعاشیفعال : بشیمن ب

 ینی: سورتمه  سرکار استوار مالو فکر  را بکن...

 زنولنیکنان  ول و پسرها: ل ن یپدر  پرچ

 اره  خندقی  سیینه فضای. : سف.باستر خرگو .

   صخرهینگ  پلکانیکوچولو: جر یآب

 یچلفتپاودست  عرضهبی زورگوها:امان از دست 

 تلفظ دشوار

 وده است کهببرای کودکان دشوار شده ترجمه یهات داستانیشخ و  رگریسنده  نام ت وینام نو لیاز قب هاییوا ه تلفظ

  کردند.می را ادا هاآن یبه راحت نیبا چند نوبت خواندن و تمران آموزدانش

 جاد تمرکزیا

 هنگاما یدند  یپرسهایی میان درباره موضوط کتاب سووالآموزدانشاز   یجاد تمرکز قبل از بلندخوانیا یآموزگاران برا

 کردند.می با دست زدن توجه آنان را جلبا یدادند یر مییخود را تت یته صدایتونال خوانیکتاب

 وگوگفت

 وجود دارد. وگوگفت هابرگه یمامدر ت

 کودکانهای پرسشاز ای نمونه

 کرد؟ه تخ  گل را عوض نیگ مانند بقنینگ برخورد کرد؟ چرا پیبا پ ی: چرا امپراطور به خوبیکتاب گلدان خال -1

 فعال نقش داشته باشند؟شین کودک ببهتر شدتوانند در می ا پدر و مادریفعال : آشیکتاب من ب -2

 خورد؟می به چه درد یختنیل با مواد دورریافت: درست کردن وسایکتاب باز -3

 د؟وشیمشروط  یاز ک یشود: خواب زمستانمی ز خوبیکه همه چ یروز -4

   هستند؟یج دمانن هاا همه پرندهی : آیدوست من ج -5

 کرد؟می شه گل بویناند همی. : چرا فرد.ناند.یفرد -6

  ؟یشود؟ چرا ما دو نوط دندان دارمی   چهیبهداشت دهان و دندان: اگر دندان نداشته باش -7

  ؟ی  انجام دهیتواننمی کنند مامی ترهاکه بزرگ ییدر خانه: چرا کارها یمنیا -8

 کند؟یکند پنگوئن مادر چه میکه پنگوئن پدر از تخ  مراقبت م یتخ  پنگوئن امپراطور: هنگام -9

 ند؟یآمی رونیها بخوابند و فقط شبمی وارونه هاوانه: چرا خفا یخفا  د -11

  ؟ی  تا حسود نباشی: چه کار کنیو حسود یخرس -11
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 بلند؟ا پایمرغ سرخ پاکوتاه: مرغ مدرسه ما پاکوتاه است  -12

پرنده  دنیشان که دیو و آنا توانستند به آرزویدند؟ متیدمی یز را خاکستریو همه چیچرا آنا و متپرنده قرمز:  -13

 قرمز بود برسند؟

 وجود آمده؟ه ن چگونه بین: انفجار زمیش زمیدایپ -14

 د؟یاه گرفتهیا شما تا حان هدیه بده : آیخواست  گل هدمی اول -15

ن بودن شاد ی  تا در موقع غمگیکرد؟ چه کن یگران دورید از دیبا ینیش: موقع غمگیو دردسرها یموش -16

  ؟یشو

 زنند؟می نکیه  ع توانایا حیا دها: آ یبرا ینکیع -17

 اورد؟ین یرو یگریچه؟ اندازه ستاره چقدر است؟ چرا پدر به کار د یعنین و پسرها: کهکشان یپدر  پرچ -18

  ؟یبه ما زور گفت چه کن یامان از دست زورگوها: اگر کس -19

 نترس  شجاط هست ؟ یکیپسرک شجاط: اگر من از تار -21

کند که آن را دوست  یرد و ما را مجبور به کاریرا از ما بگ یتواند آزادمی ی : کسیاده شدهیهمه آزاد آفر -21

  ؟ینداشته باش

 شود انجام داد؟می : با هاون چه کاریدرخت خرما و بز -22

 شود؟یا در شهر ما ه  مترو ساخته میست؟ آیمترو چ -23

 آموزگارانهای پرسش

 سشپر هاآنان از آموزدانش یکنجکاو کیو تحر یمنددر جهت عالقه یاز بلندخوان پیشت یانجام فعال یآموزگاران برا

 ...آن مانند ست؟ وید؟ کانگورو چیادهیا تا کنون کانگورو دیکردند. به طور مثال آمی

 یت هنریفعال

  یاردسته کیش خالق  تهیشامل نما هاتیدادند. فعالمی بعد از آن را انجامهای تین فعالااکثر آموزگار خوانیپس از بلند

 .یزیآمرنگو  یسازعروسک

 را به دنبال دارد. یشتریب یلذت و ماندگار یپس از بلندخوان یت هنریانجام فعالآموزگاران بر اساس نظر 

 


