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 کانون توسعه فرهنگی کودکان            9312سال آبان و آذر سی و پنجمشماره 

 

 آغاز سخن

 بگیرید جدی را زیست محیط آموزش

 زنان و زیست محیط» عنوان تحت سرفصلی کتابدار پیک در 2931 ماه خرداد دوم، و سی شمارة در این از پیش

 از یکی شد قرار. کردیم کتابدار پیک شمارة آن ضمیمة را نام همین تحت کتابی از قسمتی و کردیم شروع «روستایی

 های فعالیت و زیست محیط با آشنایی برای باشد روستا های خانم برای کارگاهی برگزاری کتابداران های فعالیت

 گزارششان همراه کتابداران را محیط در آن تأثیر و کارگاه این برگزاری گزارش بود قرار معمول طبق. محیطی زیست

 بخش شماره این در. است نفرستاده برایمان مورد این در گزارشی کتابدارها از یک هیچ تاکنون. بفرستند برایمان

 را آن پایان در و دارید نگه ای پوشه در جداگانه را قسمت هر شما امیدواریم .یمنخوا می هم با را کتاب این از دیگری

 های خانم گروه االن همین از و بگیرید جدی را فعالیت این امیدواریم چنین هم. دارید نگه کتابخانه در کتاب شکل به

 .کنید مطلع را ما ها آموزش این تأثیر از و بفرستید برایمان را آن گزارش و دهید تشکیل را زیست محیط

 فرمهر منجزی                                                                                               
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 نوشتن بهتر برای هایی راه

،این هم چند راه برای همان طور که پیش از این هم گفتیم سعی کنید هم خودتان بنویسید و هم بچه ه را به نوشتن تشویق کنید

 تمرین:

 بنویسید روز ره -2

 اگر پس. است سادگی همین به .نویسند نمی که هستند کسانی از تر موفق کلی طور به نویسند می روز هر که کسانی

 اختصاص نوشتن به را زمانی مدرسه به رفتنیا  روزانه کار وعرش از پیش و شوید بیدار خواب از زودتر ساعت یک بتوانید

 از آمدن از بعد کنید می فکر هم شاید. شوید نوشتن مشغول جایی در و بروید بیرون خلوتی زمان در بتوانید هم شاید. دهید

 مدرسه تکالیف شروع از پیش و خانه به رسیدناز  بعد روز هر و بکنید را کار همین پس. باشد تر مناسب کار یا مدرسه

 . دهید انجام روز هر را کار این باشد حواستان فقط،. بنویسید

 نگردید بهانه دنبال -2

 خوبی نویسنـدة و نبرید قلم به دست هرگز شود می باعث دست این از هایی بهانه... و کارزیاد بیماری، بد، هوای و آب

 بی کنید، تالش کافی اندازة به اگر. شوید می موفقی نویسـندة نشوید تسلیم و بنویسـید و بنویسـید بنویسید، اگر اما. نشوید

 .رسید می هدفتان به شک

 بردارید یادداشت و کنید توجه -9

 خانه از وقتی حتی یا آشپزخانه در یا کار محل در تان، کیف توی باشید، داشته دسترس در دفترچه و خودکار یک همیشه

 را تان احساس کنید، نقاشی بینید می که را چیزهایی کنید، یادداشت رسد می ذهنتان به که را فکرهایی. روید می بیرون

 ها یادداشت این از توانید می بعدها. بنویسید ،بینید می که هایی مـکان و ها آدم دربارة. بنویسید مختلف چیزهای مورد در

 .آمد خواهد کارتان به روزی های یادداشت این باشید مطمئن اما ، بعد سال چند شاید آینده، سال شاید. کنید استفاده

 کنید نام ثبت نویسندگی های کالس در -4

 .کنید شرکت ها آن در حتماً شود می برگزار نویسندگی های کالس هستید که محلی در اگر

 سفرنامه نویسی، خاطره برداری، یادداشت نویسندگی، دربارة محلتان کتابخانة در هایی کتاب ندارید دسترسی کالس به اگر

 .کنید استفاده ها آن از توانید می که دارد وجود نویسی

 .  دهید قرار نقد معرض در را هایتان نوشته -5

 نقاط بزنید، حرف ها آن دربارة. بخوانید هم برای را هایتان نوشته و دهید تشکیل کوچکی های گروه نوشتن، مدتی از بعد

 به و دهید گوش هم حرف به. بگذارید میان در دیگران با رودربایستی بدون را نظرتان و حس. بگوید را یکدیگر ضعف و قوت

 .کند کمک شما به کارتان شدن بهتر در تواند می دیگران نظر. کنید فکر اید شنیده آنچه

 فرمهر منجزی                                                                                                                
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 خواندن دربارة نکاتی

 تلویزیون کودکی وقتی. بخشد می بهبود هم را تخیل قدرت بلکه برد، می باال را عمومی دانش تنها نه خواندن به عادت

 فرصتی خوانیم می کتـاب وقتی اما. گذارد نمی باقی تخـیل برای راهی هیـچ و بیـند می هم را تصـویر کند، می تمـاشا

 . کند خالقیت تمرین که دهد می کودک به را فرصـت این خـواندن. کنیم تصـور را تصـویر خواندن همراه که آید می پیـش

 دور تکراری های فیلم دیدن و تلویزیون از بیشتر چه هر را کودکان که باشد این تواند می کتابدار های فعالیت از یکی پس

 سال یا دبستانی پیش کودکان از. کنند تصور ،دنشنو می را چه آن دهید فرصت کودکان به داستان خواندن هنگام. کند

 بگذارید آزاد را ها آن نقاشی کشیدن هنگام. بکشند نقاشی آن براساس داستان شنیدن از بعد بخواهید دبستان اول های

 بگویند حتی و بدهند نظر. کنند صحبت داستان دربارة بخواهید ها آن از حتماً. بیاورند کاغذ روی را اند کرده برداشت هرچه

 می تشویق کودکان گونه این. کنند تمام دیگری طور را داستان ها آن شاید. باشد چگونه کتاب پایان خواست می دلشان

 . گیرند کار به را تخیلشان و بدهند نظر ،کنند فکر بزنند، حرف آن دربارة بخوانند، کتاب شوند

 منجزی فرمهر                                                                                                        

 بشناسید را تان کتابخانه های کتاب

 است کتابخانه های کتاب به اشراف بیاورند، دست به کتابدارها است بهتر ایم داشته تأکید همواره که هایی مهارت از یکی   

 چه بدانید شود می رو روبه مشکلی با ها بچه از یکی که هنگامی مثالً. کنند استفاده مناسب های کتاب از بتوانند موقع به تا

 دیگر موارد و زلزله و سیل مثل طبیعی بالهای یا مهرگان جشن نوروز، عید مثل ویژه شرایط در یا. بخوانید برایش کتابی

 .کند استفاده آن از موقع به و اردد اش کتابخانه در کتابی چه موضوع این با رابطه در بداند

 یک: » است نوشته ماه این کتاب ارزیابی برگة در او. است داشته را تجربه این بفروییه، کتابخانة کتابدار برزگر، عصمت خانم

 مادرش. داد نمی گوش مادرش حرف به و کرد می پرت را چیز همه او. آمد کتابخانه به مادرش همراه لجباز بچة یک روز

 ای بچه دربارة ای قصه و کردم صحبت او با و کردم آرام را بچه آن من ولی کرد، تنبیه را او و شد عصبانی دستش از خیلی

 وقتی. ماند من پیش کتابخانه در ظهر تا و شد آرام بچه قصه شنیدن از بعد. نداشت دوست را او هیچکس که گفتم برایش

 است، جلیلی مهرا نوشتة کتاب. کردم معرفی او به را «ساز مسئله کودکان با کار» کتاب بروند خواستند می بچه و مادر

 باید گوید می کتاب در. است پرخاشگر و لجباز کودک یک با رفتار چگونگی دربارة کتاب این. است مکتبی رضا آن تصویرگر
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 .کرد کمک ها آن به مناسب رفتارهای انتخاب برای و گذاشت احترام کودکان این به

 

 کتاب ارزیابی

 این در که هایی کتاب ولی. اید داده امتیاز و   خوانده را بازآفرینی و بازنویسی آثار ما پیشنهاد به بنا که سپاسگزاریم ازشما

 ایه واژه "موضوع" ستون در. ایم آورده زیر های جدول در هم ما که است آمده شما کارهای گزارش در فقط اید، خوانده زمینه

 دربارة توانستیم می  تا داشتیم هم را ها آن ارزیابی کاش ولی شوند، مشخص تا ایم کرده اضافه را "بازآفرینی" و "بازنویسی"

 از آبادی، رکن خانم از مورد یک جز متأسفانه حال این با. کنیم گو و گفت بازآفرینی و بازنویسی بین تفاوت ویژه به ها، آن

 و بلندخوانی برای مختلف های موضوع کردن پیشنهاد از ما منظور. نکردیم دریافت را کتاب نوع این ارزیابی دیگر کتابداران

 بازآفرینی و بازنویسی آثار با کارکردن دربارة. شوید آشنا ها آن با مرتبط های فعالیت و کتاب انواع با شما که است این ارزیابی

 و بازنویسی ی درباره که را مطالبی و گذشته پیک دو کتاب ارزیابی بخش هنوز اگر. ایم نوشته مطالبی قبلی های پیک در

 نوجوانان و کودکان ادبیات»کتاب هشتم فصل از که را زیر مطلب خواندن. بخوانید اید، نخوانده است، آمده ها آن در بازآفرینی

 بازآفرینی و داستان و قصه تفاوت به فصل دراین. کنیم می  توصیه شما به است، آمده ایاغ قزل ثریا اثر «خواندن ترویج و

 بازآفرینی آثار درک در مهمی مطلب که است شده پرداخته نو های قصه یا جدید فانتزی های داستان صورت به کهن های قصه

 که نکاتی به. آوریم می  را آبادی رکن خانم ارزیابی آن از پیش ولی. کنیم می  توصیه شما به را فصل تمام خواندن. است

 .شماست همة به خطاب کنید، توجه است، آمده «نظرما»در

 فهرج: کتابخانه نام

 آبادی رکن زهرا:کتابدار نام

  ادبیات خانه تهران، یوسفی، محمدرضا:بازآفرینی ،(شاهنامه های داستان) بگیریم یاد ها مورچه از

 که دید را کودکی. بود حل راه دنبال به پادشاه بود، مانده آذوقه بدون سرد های زمستان در که سرزمینی در :کتاب خالصۀ

 به شاه. است گرفته یاد ها مورچه از کاررا این  که گوید می  کودک. دارد نگه زمستانی آذوقة برای تا برد می  خانه به را دوبز

 .بکنند را کار این  همه که گوید می  سرزمینش مردم

 د – ج: مخاطب سنی گروه

 از هم او که بود کودک آن خاطر به سرزمین آن در زندگی فهمیدند ها بچه :آن های فعالیت و کتابخوانی جلسۀ شرح
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 درآن درک و عقل و ندارد انسان بزرگی و جثّه به بستگی بزرگ کارهای و بود گرفته یاد ها مورچه مثل کوچک موجودات

 .است مهم

 مخاطب با بود، کودک داستان قهرمان چون. است فهم قابل و ساده آن بیان و زبان و  خوب داستان کشش :ارزیابی نتیجۀ

 . نیستند موافق آن با ها خانواده که دارند نگه بز کودک آن مثل خواستند می  ها بچه که بود این آن منفی نکتة. داشت تناسب

 مطالعۀ به را مخاطبان یا واداشت خاص فعالیتی یا دیگر منابع از استفاده به را شما مخاطبان کتاب این آیا

 برانگیخت؟ دیگر های کتاب

 راه انسان به توانند می  حیوانات از بعضی فهمیدند چون کنند، مطالعه حیوانات زندگی دربارة هایی کتاب شدند مند عالقه بله،

 .است گرفته یاد آن از را استتار انسان که زد مثال را پرست آفتاب ها بچه از یکی. دهند نشان حل

 است نوعی آن از شده ارزیابی کتاب که این نخست. رددا کاستی چند و بسیار مثبت نکات آبادی رکن خانم ارزیابی :ما نظر

 اشتباه اغلب که هایی بخش به که این سوم. است مفهوم و خوب آن خالصة و کتابشناسی ،دوم .بودیم کرده پیشنهاد ما که

، بینید می  درباال که آخری بخش و منفی و مثبت نکات به مربوط بخش است) به داده درستی های پاسخ دهند، می پاسخ

 کالم فحوای از وی. است نوشته را کتاب پیام آن، با مرتبط های فعالیت و کتابخوانی جلسة شرح جای به ولی توجه کنید(. 

 نگه بز که اند کرده تمایل اظهار مثالً اند، کرده گو و گفت و بحث هم مقداری کتاب خواندن از پس ها بچه که پیداست

 گو و گفت واقعیت و داستان در مکانی و زمانی های تفاوت دربارة که آن برای است خوبی فرصت نظرها اظهار این! دارند

 نگه دارند، می نگه فریزر و یخچال در را گوشت و خرند می بقالی از را شیر همه(روستاها در حتی) که دوره دراین: کنید

 (.کنید مراجعه «قصه با آن تفاوت و داستان تعریف»زیر، متن به! )آید نمی شمار به اندیشی عاقبت دیگر خانه در بز داشتن

 با و کنیم جو و جست را اصلی متن که کردیم پیشنهاد بازآفرینی آثار با مرتبط های فعالیت برای :شما همۀ به یادآوری

 خود مخاطبان که کنیم پیشنهاد همچنین. کنیم گو و گفت و بحث بازآفرینی و اصلی متن های تفاوت دربارة مخاطبان

. هاست آن بین های تفاوت و آفرینی باز و بازنویسی درک ها داستان این روی کردن کار از منظور. کنند بازآفرینی را داستان

 سعی ولی است، سخت اصلی متن کردن پیدا نیست، شاهنامه معروف های داستان از که داستان، این مثل مواردی در البته

 بازآفرینی، چه و بازنویسی چه هرکتاب، خواندن از پس کنید سعی. دهید انجام را کار این معروف های داستان درمورد کنید

 گو و گفت مخاطبانتان با بازآفرینی و بازنویسی های متن و اصلی متن های تفاوت دربارة و کنید مراجعه هم اصلی کتاب به

 . کنید
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  قصه با آن تفاوت و داستان تعریف

 ابتدا لذا کند، می  تبعیت امروز نویسی داستان قواعد از کنند می  مطالعه داستان عنوان به نوجوانان و کودکان امروز آنچه    

 با آمیخته و زنده طور به که است حقیقی غیر یا حقیقی وقایع سلسله یک داستان: »بپردازیم داستان تعریف به است الزم

 ص ،2939 بروکس، سی) «کند مجسم آناً را ها آن بتواند مستمع یا خواننده مخیله که نحوی به باشد شده بیان جزئیات

 از گرچه. است نویسنده نام به فردی خالق ذهن پرداختة و ساخته داستان که، آید می  بر چنین تعریف این از(. 212

 های داشته پیش و احساسات و عواطف ذهن، صافی از ها واقعیت این همة ولی است، شده هایی برداشت بیرونی های واقعیت

 که اوست مشارکت و خواننده خالق ذهن کمک با و است گرفته نشأت او اجتماعی موقعیت و پایگاه از و گذشته نویسنده

 گونه فانتزی و تخیلی کامالً ها داستان خواه هستند، تعریف این  به قائل نیز نوجوانان و کودکان های داستان. شود می  کامل

 .واقعی یا باشند

 شود می  خلق کودکان برای امروز را آنچه توان نمی که شود مشخص تا کنیم ذکر را قصه و داستان تفاوت است الزم اینجا در

 های چهارچوب بر منطبق که داشت انتظار توان نمی هم کهن های قصه از که طور همان. سنجید کهن های قصه ضوابط با

 . باشند امروز نویسی داستان

 که آن حال اند، گذاشته اثر آن روی بر جمع پی، در پی نقل با و ندارد مشخصی خالق و است جمع ذهنیت محصول قصه

 . بازشناخت را اش نویسنده آن روش و سبک روی از توان می  حتی و است فرد ذهنیت محصول داستان

 علّی روابط کند می  جدا قصه زا را داستان آنچه ولی پردازند، می  رویدادها نقل به و هستند روایی آثار دو هر داستان و قصه

 و علّت رابطه است ممکن که سرهم پشت حوادث براساس قصه که آن حال. برقراراست آن مختلف رویدادهای بین که است

 .گیرد می  شکل نباشد حاکم ها آن بر هم معلولی

 حفظ زبانی ترتیب. است[ داستان] طرح مٌرد اندوه فرط از ملکه سپس و مٌرد شاه. است قصه مٌرد هم ملکه سپس و مٌرد شاه

 مٌرد ملکه بشنویم وقتی قصه یک در. بگیرید نظر در را ملکه مرگ... است گسترده سایه آن بر علیت مفهوم اما است، شده

. است شخصیت و قهرمان در دیگر تفاوت چرا؟ پرسیم می  مٌرد ملکه بشنویم وقتی طرح یک در آمد؟ پیش چه بعد گوییم می 

 است، مشخص بدی و خوبی بین صفت و کنند می  پیروی مشخصی الگوهای از که دارند قهرمانانی معموالً کهن های قصه

 یعنی کنند، می تغغیر شود می حادث که تحوالتی دراثر و هستند فردیت نوعی دارای درداستان ها شخصیت که آن حال
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 . هستند خاکستری روشن سایه و نیستند سیاه سیاه یا سفید سفید

 و شده می بیان چهارچوبها در تنها و بوده، ساده معموالً قصه ادبی ساختمان. آنهاست ادبی ساختمان در دیگر تفاوت

 دست و است مکتوب اثری داستان که آن حال. است شده می اضافه آن به گوینده توسط و نداشته راهی درآن جزئیات

 . بپردازد جزئیات به خواهد می  که گونه آن تا بازاست نویسنده

 زیبایی مالحظات تمام و شود می  نوشته ادبی زبان به داستان که آن حال دارد گفتاری ماهیت و بوده شفاهی ها قصه زبان

 . شود می  گرفته کار به آن در زبان شناسی

 از غیر نبود یکی بود، یکی. ندارند آشکار مکانی و زمانی تعلق سنتی های قصه. است مکان و زمان در ها تفاوت از دیگر یکی

 و فراواقعی نوع از حتی امروزی های داستان در که آن حال... و بود  ای خانه بود، قصری بود، جنگلی نبود، کس هیچ خدا

 .کرد مشاهده آن در را مکان و زمان حضور بر دال بسیاری های نشانه توان می  فانتزی

 2939 سمت: تهران ایاغ، قزل ثریا: نویسنده ،خواندن ترویج و نوجوانان و کودکان ادبیات کتاب از

 

 اند: ( داده5یا 4باال)ها امتیاز  هایی که کتابداران در ارزیابی به آن فهرست بعضی کتاب

 موضوع ناشر نویسنده نام کتاب
سنی  گروه

 مخاطب
 کتابدار -کتابخانه امتیاز

اقیانوس عشق 

 حسین)ع(

حسین 

صنعت 

 پورامیری

 نشراجا
داستان دینی 

 )بازآفرینی(
 5 ه -ج

فاطمه  ءدارالشفا

 اصغری -زهرا)س(

 سوارسوم
شهرام 

 شفیعی
 پیدایش

داستان دینی 

 )بازآفرینی(
 غالمی-خنگ  3 ج

های شیرین  قصه

 بوستان سعدی
 پیدایش جعفرابراهیمی

داستان 

 )بازنویسی(
 مقری -دهک  3 ه -د

 مقری -دهک  4 بزرگسال روانشناسی کارگاه کودک ویدا شکری اضطراب کودکان

های شیرین  قصه

 شاهنامه

اسداهلل 

 شعبانی
 پیدایش

داستان 

 )بازنویسی(
 نخعی -خور  3 ه -د

شیرین های  قصه

 کلیله و دمنه

داوود لطف 

 اهلل زاده
 نخعی -خور 3 ه -د داستان)بازنویسی( پیدایش
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 انگشترفکرخوان
آندریاس 

 شلوتر
 برزگر -بفروئیه  4 د داستان قله

 موضوع ناشر نویسنده نام کتاب
سنی  گروه

 مخاطب
 کتابدار -کتابخانه امتیاز

 بز زنگوله پا
محمدرضا 

 یوسفی
 3 ج -ب  داستان)بازآفرینی( پیدایش

 -اورامان تخت 

 مرادی

 آدم برفی
بهناز ضرابی 

 زاد
 4 د داستان عروج

حاجی  -باباریز

 میرزایی

ضحاک و 

 اهریمن

محمدرضا 

 یوسفی
 رکن آبادی –فهرج  4 ه -د داستان)بازآفرینی( خانه ادبیات

 سیمرغ و زال
محمدرضا 

 یوسفی
 خانه ادبیات

داستان 

 )بازآفرینی(
 رکن آبادی –فهرج  4 د -ج 

 

 کنند: می اند و به همکاران خود توصیه  هایی که کتابداران  خوانده فهرست بعضی از کتاب

 

سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده نام کتاب

 مخاطب

 -کتابخانه امتیاز

 کتابدار

 سنگ صبور
محمدرضا 

 یوسفی
 پیدایش

داستان 

 )بازآفرینی(
 مقری -دهک  5 ه -د

دختر نارنج و 

 ترنج

محمدرضا 

 یوسفی
 پیدایش

داستان 

 )بازآفرینی(
 مقری -دهک  3 ه -د

241 

برای  آزمون

خود  شناخت

های  )کتاب

 سفید(

 جونی کینچر
انتشارات فنی 

 ایران
 نخعی -خور 3 ه -د روانشناسی
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 به من بگوچرا؟
آرکدی 

 لئوکوم
 برزگر -بفروئیه  3 د علمی جامی

سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده نام کتاب

 مخاطب

 -کتابخانه امتیاز

 کتابدار

 قصه بازی

 

کیقباد 

 یزدانی

کانون پرورش 

فکری 

کودکان و 

 نوجوانان

تعلیم و 

 تربیت
 پورقربانی -گنجه  3 بزرگسال

 های جزیره قصه
لوسی ماد 

 مونتگومری
 4 د داستان نامیرا

 -اورامان تخت 

 مرادی

 کودک عجیب
حسن 

 احمدی
 3 ه  -د  داستان حوا

حاجی  -باباریز

 میرزایی
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 کودکان فرهنگی توسعه کانون در شده تهیه

 سعیدی شاهده -  منجزی فرمهر:  کوشش به

 تاجیک الهام: آرایی صفحه و حروفچینی

 9 پالک کامیاب، کوچه فجر، خیابان مطهری، استاد خیابان:نشانی

 33312193: تلفن

 33944483:  تلفکس

 23922: ثبت شماره

Web site: www. Ccdcir.com 

Email: info@ccdcir.com 

 

 

 


