
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیک کتابدار
 1396فروردین، اردیبهشت،خرداد سال  چهل وپنجم،شماره 
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 سخنغاز آ

 

 کتابداران عزیز

های ارسالی از  هایی را که پس از مطالعه گزارش فرصتی به دست آمد تا با شما صحبتی بکنم و نکته

 میان بگذارم. را جلب کرد با شما در مها توجه کتابخانه

؟ شده است مشخصسیس کتابخانه در روستا به درستی و روشنی برای شما أنکته اول: این که آیا هدف از ت

ها در کتابخانه، خواندن،  و اولویت فعالیت استدر حال حاضر هر کتابخانه دارای حدود سه هزار جلد کتاب 

اجرای نمایش، نقاشی، کاردستی و پرورش خالقیت و  و هم چنین ،هاست بحث و اظهار نظر درباره کتاب

کتابخوانی به پاسخ سواالتی کودکان و نوجوانان با  .تخیل کودکان و نوجوانان و ایجاد پرسش در ذهن آنان 

کتاب  ۀرسند. به همین ترتیب مادران و پدران با خواندن و مطالع می ، گیرد که در ذهن آنان شکل می

های تربیتی نو آشنا شوند و با کودکان خود از طریق کتاب ارتباط فکری و عاطفی درست و  توانند با روش می

های مناسب و  با کتاب  عنوان کتابدار آشنا کردن هر دو گروهمحکمی برقرار کنند. در این میان نقش شما به 

 ها برای به کار بستن در زندگی روزانه است. کمک به درک و فهم مطالب آن

چرا کتاب بر اساس این این که و  است های سنی مخاطبان ویژگی دربارۀنکته دوم: آگاهی و آشنایی شما 

 ها با کودکان و نوجوانان کار کند. با توجه به این ویژگی های  سنی نوشته شده است.کتابدار باید ویژگی

هر موضوع با  دربارههای مختلف کار و فعالیت  و توجه به شیوه است ها نکته سوم: تنوع موضوعی کتاب

 به رشد همه جانبه کودکان و نوجوانان یاری رساند. . بطوزی که مخاطبان 

ضرورت خواندن و درک و برداشت درست از محتوای به این است که کتابدار الزمه رسیدن به این نکات 

 پی برده باشد.ها  کتاب

ضروری است در افزایش دانش و اطالعات خود نشان می دهد  ی که از سوی شما آمده، های گزارش ۀمطالع

های نو را در کودکان و نوجوانان  بکوشید و با خالقیت و ابتکار شور و شوق مطالعه و خواندن و پرورش ایده

یر تأثتالش مستمر شما برای باال بردن سطح مطالعه و دانش خودتان اً هایتان ایجاد کنید. قطع عضو کتابخانه

سیس أشما به هدف ت همیشگیهایتان خواهد داشت. انتظار ما توجه  مستقیم در رشد مخاطبان کتابخانه

نان و به طور کلی ساکنان روستا کتابخانه در جهت باال بردن سطح فکر و دانش کودکان و نوجوانان، والدین آ

 است.

 موفق باشید

 منیر همایونی
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 خبر! خبر!                             

 

  

 برگزاری کارگاه در اجوارکال

ها: فرمهر منجزی و شهال انتظاریان و آقای رضا خاکی نژاد  همکاران کانون توسعه فرهنگی کودکان خانم

 های آموزشی به کتابخانۀ پیامبر اعظم در روستای اجوارکال رفتند. کارگاههفتۀ آخر فروردین برای برگزاری 

هایی که اعضای  و فعالیت خانم منجزی نشستی با اعضای گروه سبز داشت و دربارۀ مسائل زیست محیطی

 توانند انجام دهند، صحبت کرد. این گروه می

خانم انتظاریان نقش خواندن با کودکان و تاثیر کتابخوانی در رشد فکری کودکان را در نشستی با مادران 

 مطرح کرد.

توان در  اتی که میآیند دربارۀ امکان آقای خاکی نژاد با چند تن از آقایان روستا که کودکانشان به کتابخانه می

 اختیار کتابخانه و کودکان قرار داد صحبت کرد.

 های کتابخوانی در کتابخانه گنجه گروه

 7و  6ی ها منیر همایونی، فرمهر منجزی و شهره زبیری روزها همکاران کانون توسعه فرهنگی کودکان، خانم

 های آموزشی به روستای گنجه رفتند. اردیبهشت برای برگزاری کارگاه

انم همایونی کارگاه رفتار با کودک و نوجوان و خواندن گروهی را با مادران برگزار کردند. خوشبختانه بعد از خ

برگزاری این کارگاه گروه مادران کتابخوان در کتابخانه تشکیل شد و از آن تاریخ تا کنون که حدود یک ماه 

 نوشتۀ ناصر یوسفی را  "آسمان ارغوانی بود "نوشتۀ پرینوش صنیعی  و" پدر آن دیگری"گذشته دو کتاب 

 اند. برنامۀ کتابخوانی خود قرار دادهدر 

ها  جمعی را برگزار کرد و با آن خانم فرمهر منجزی با دو گروه پسران و دختران کارگاه کتابخوانی دسته

از هر دو گروه کتابخوانی و چگونگی بحث و گفت و گو دربارۀ کتاب صحبت کرد. در ضمن دربارۀ تشکیل 

گرو خواسته شد، برای اطالع رسانی به هم و ادامۀ بحث و تبادل نظرشان گروه تلگرامی تشکیل دهند. از آن 

های دانش تشکیل دادند روزهای سه شنبه و پسرها  نفره به نام گل 7که گروهی  تاریخ تا کنون دخترها 
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کتابدار  ی،ها  را خانم پورقربان این گروهروزهای چهارشنبه  در کتابخانه جلسۀ کتابخوانی دارند که البته 

 کند. کتابخانه، راهنمایی و همراهی می

د و باهم دربارۀ کتاب گفت و گو کردند. هم چنین زمانی را هم خانم زبیری برای دختران نوجوان کتاب خوان

   به گفت و گو و راهنمایی کتابدار اختصاص داد.

 

 

 

 کردستان و سه کتابخانه

های  برای رسیدگی به مسائل کتابخانه همایونی، مدیر اجرایی کانون توسعه فرهنگی کودکانخانم منیر 

 اردیبهشت به این روستاها رفت. 02تا  66گلین، اورامان تخت و باباریز در استان کردستان از تاریخ 

در سنندج به روستای اورامان  همکار کانون توسعه  این روزها خانم همایونی به همراه خانم قدم خیریاندر 

های محیط زیست و ارتباط مادر و کودک برگزار  رگاهتخت سفر کردند و در آنجا عالوه بر اینکه کتابخانه کا

بعد از انجام و محلی را برای خرید کتابخانه در نظر گرفتند. کتابخانه ند با مسئوالن محلی دیداری داشته کرد

. بعد به روستای گلین رفتندشود. روز  مراحل اداری و انتقال ملک به کانون توسعه از محل فعلی جا به جا می

آن جا به مسائل کتابخانه این روستا هم کتابخانه مشکالتی داشت و کتابدار قرار بود تغییر کند. در در 

 رسیدگی شد.

روستای باباریز هم کارگاه رابطه عاطفی مادر و کودک از طریق کتابخوانی و حل مشکالت نوجوانان و لذت در 

   .شان برگزار شد بخش کردن اوقات فراغت
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 ها اخبار کتابخانه

 

 کتابخانۀ دارالشفاء

 جلد کتاب. 0222پسر و حدود  023دختر و  873عضو دارد.  595کتابخانۀ دار الشفاء در حال حاضر 

 و حاشیه شهر بیرجند قرار دارد. این کتابخانه در محلۀ پرجمعیت

 نفر مراجعه کننده دارد. 622کتابخانه در هر ماه به طور میانگین 

به کتابخانه  های کتابخوانی،  های آموزشی و گروه کتاب، شرکت در کارگاهگرفتن بیشترین افراد برای امانت 

 اند. مراجعه کرده

اند. بزرگساالن هم  و نوجوان و بزرگساالن بوده های سنی کودک بیشترین مراجعه کنندگان به ترتیب گروه

شان و  های هنری و آشپزی و نمایش دادن هنرهای دستی اکثرا مادران هستند که برای امانت گرفتن کتاب

 .آیند. همچنین پرستارهای مرکز درمانی دارالشفاء و دانشجویان های مشاوره به کتابخانه می شرکت در جلسه

های درسی، علمی، شاهنامه و  داستان کودک و نوجوان، کتاب ،گرفته شده های امانت بیشترین کتاب

 نمایشنامه بوده است.

های زیر را در چند ماه گذشته در کتابخانه اجرا کرده است:  مژگان اصغری، کتابدار کتابخانه، فعالیتخانم 

ظرف، نمایش فیلم، ها، نقاشی روی شیشه و  کتابخوانی، شعر و سرود، نمایش، کاردستی با دور ریختنی

 های محلی. شاهنامه خوانی ، محیط زیست، خاطره نویسی و بازی

همچنین به مناسبت عید نوروز از اعضای کتابخانه خواسته دربارۀ هفت سین، چهارشنبه سوری و نوروز 

 تحقیق کنند.

سط، رضا، عاطفه، اند: مصطفی اصغری، مهدیار، رسول، عبدالبا افراد زیر در کتابخانه به کتابدار کمک کرده

 های خوب دیگر. عالیه، شوکت، شیال، شیما، شیرین، ریحانه، مژده، داریوش،ثریا، امید، ایمان و خیلی از بچه
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 کتابخانۀ روستای خور

ها به  جلد کتاب دارد. بیشترین مراجعه کننده 8622نفر عضو و  072کتابخانۀ روستای خور در حال حاضر 

 اند. نت گرفتن کتاب، به کتابخانه آمدههای آموزشی یا جلسات کتابخوانی و اما گاهکتابخانه برای شرکت در کار

ها که برای استفاده از  بوده و بعد از آن خانم  ها بیشترین گروه سنی مراجعه کننده هفت تا سیزده ساله

 آیند. های روانشناسی به کتابخانه می کتاب

کنند. بیشترین  امانت گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه میها، مدیران مدارس و دهیار روستا هم برای  معلم

های داستان کودک و نوجوان، روانشناسی، محیط زیست، کاردستی و  های امانت گرفته شده، کتاب کتاب

 هنرهای دستی و دینی بوده است.

زاری کارگاه قصه های زیر را در کتابخانه انجام داده است: برگ خانم پروانه نخعی، کتابدار کتابخانه، فعالیت

های دانش آموزی و  خوانی گروهی همراه با نقاشی، درست کردن کاردستی با مواد بازیافتی، انجام پژوهش

 های کودکان. مطالعه آزاد و کمک به درس

افراد زیر در کتابخانه به کتابدار کمک کرده اند: آقای محجوبی )دهیار خور(، آقای بهمدی )دهیار نوغاب و 

 سرویار(، خانم آمیغ )خانه دار( و خانم کاوه )خانه دار(      

 کتابخانۀ روستای دهک

 جلد کتاب دارد. 8955عضوو  700کتابخانۀ روستای دهک در حال حاضر 

های آموزشی،  مراجعه کننده دارد که برای شرکت در کارگاه 622ر ماه به طور میانگین این کتابخانه در ه

 آیند. و امانت کتاب به کتابخانه می های کتابخوانی جلسه

 ها هستند. بیشترین مراجعه کنندگان دبستانی، راهنمایی، بزرگسال و دبیرستانی

 ت کهن، و تعلیم و تربیت بوده است.داستان، دینی، ادبیا :های امانت گرفته شده بیشترین کتاب

های زیر را انجام داده است: خواندن گروهی  های گذشته فعالیت زینب مقری، در ماه ، خانمها کتابدار کتابخانه

  .های محلی  های دینی، تاریخ، روانشناسی و زندگینامه، کارگاه نقاشی، آموزش قرآن و بازی کتاب
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 کتابخانۀ روستای اورامان تخت

 جلد کتاب به کار خود ادامه داده است. 0530و عضونفر  606کتابخانۀ اورامان تخت با 

نفر مراجعه کننده از مقطع ابتدایی و پیش دبستان تا دبیرستان داشته است.  32در طول ماه به طور متوسط 

 تعداد مراجعه کننده بزرگسال بسیار کم بوده است.

یوانات و رنگ آمیزی بوده است. دو نفر از کودکان مقطع ابتدایی با های به امانت گرفته شده درباره ح کتاب

 DVDاند. از طریق  جلد کتاب به کتابخانه هدیه داده 5های فرهاد بهرامی و پارسا احمدی هر کدام  نام

 عمو پورنگ در کتابخانه نمایش داده شده است.  و های سفر به ایران به روایت رستم فیلم

نفر از  82نفر ، پازل  02های زیر را انجام داده است:  نقاشی  فعالیتتابدار کتابخانه، خانم عاطفه عمرانی، ک

 نفراز پسران. 60دختران و نواختن دف 

. قصه گویی یا 8. بدبختی هرگز 0. طب الکبیر 6هایی که به صورت گروهی خوانده شده است.  کتاب

 داشت شخصی. به5. راهنمایی پزشکی دهان و دندان 0های خوردنی  عروسک

. طبیب خانواده 6هایی که کتابدار کتابخانه برای باال بردن سطح آگاهی و لذت کتابخوانی خود خواند.  کتاب

 های بیشتری نیاز دارد. های موجود، کتابخانه به قفسه . محله شکر خانم به دلیل حجم باالی کتاب0

 کتابخانۀ روستای گلین

 عضو دارد. 575جلد کتاب و  0222کتابخانۀ گلین حدود 

های گروهی، کتابخوانی دسته جمعی، امانت  نفر برای شرکت در فعالیت 02در طول ماه به طور میانگین 

 آمده اند.های آموزشی به کتابخانه  گرفتن کتاب و شرکت در کارگاه

 بیشتر مراجعه کنندگان کودک و نوجوان هستند.

ر را در کتابخانه انجام داده است: نقاشی با کودکان، های زی خانم سمیه بهمنی، فعالیت ،کتابدار کتابخانه

های  ساختن کاردستی، کتابخوانی گروهی کالس آموزش زبان انگلیسی، تماشای فیلم ، جمع آوری زباله

 اطراف کتابخانه و گفت و گو دربارۀ محیط زیست.
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 کتابخانۀ روستای باباریز

جلد کتاب دارد. هر ماه به طور  0622دختر( و  068پسر و 692نفر عضو) 028کتابخانۀ روستای باباریز 

های کتابخوانی و امانت گرفتن کتاب، به  های آموزشی و گروه نفر برای شرکت در کارگاه 602میانگین 

کنند. بیشترین مراجعه کنندگان به ترتیب سن: کودکا، نوجوانان، بزرگساالن و جوانان  کتابخانه مراجعه می

 اند.  های خیاطی، مشاوره و کامپیوتر به کتابخانه مراجعه کرده ی شرکت در کالسبوده اند. بزرگساالن برا

 های امانت گرفته شده، ادبیات، زندگینامه، رمان، علوم اجتماعی و تاریخ بوده. بیشترین کتاب

ابخانه های زیر را در کت خانم ها: ژاله حاجی میرزایی و کیمیا حاجی میرزایی، کتابداران این کتابخانه، فعالیت

های تقویمی مثل روز معلم، روز جهانی صلیب سرخ،  اند: کتابخوانی گروهی، برگزاری مناسبت انجام داده

بزرگداشت سعدی و عمر خیام، اردوهای زیارتی و تفریحی، در اردوی تفریحی در مورد گیاهان تحقیق 

 نین، بازی و نمایش فیلم.کردند، برگزاری کالس موسیقی )دف، گیتار، سنتور، ضرب و ...( برای تمام س

 کتابخانه فهرج

به ها ماه این نفر عضو دارد. کتابخانه در   730جلد کتاب و  5222کتابخانه فهرج در حال حاضر بیش از 

های کتابخانه  مراجعه کننده داشته است که برای امانت گرفتن کتاب یا شرکت در فعالیت 602طور تقریبی 

 اند. مراجعه کرده

های زیر را انجام داده: خاطره نویسی، برگزاری روزهای خاص  فعالیت ،ن آبادی، کتابدار کتابخانهخانم زهرا رک

 ای، بزرگداشت عطار نیشابوری و کتابخوانی. مثل روز سالمت و روز ملی فناوری هسته

 ساله شرکت کرده اند. 05تا  6ها افراد  در این فعالیت

نوار صوتی در زمینه فیلم سینمایی،  62نوار ویدیو و  CD ،08و  DVD 08اعضاء کتابخانه در این ماه 

 اند. موسیقی و داستان به امانت گرفته

 نفر از بزرگساالن نیز در گارگاه قالی بافی شرکت داشته اند.   05

 کتابخانه روستای کلنگانه

هستند این  زن 060مرد و  630دانش آموز،  029نفر عضو دارد که  322کتابخانۀ روستای کلنگانه اکنون 

 جلد کتاب دارد. 0222کتابخانه در حال حاضر حدود 
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های آموزشی  کنند تا کتاب امانت بگیرند یا در کارگاه نفر به کتابخانه مراجعه می 622به طور میانگین هر ماه 

 های کتابخوانی شرکت کنند. و گروه

 بوده اند.  بزرگسالها در سه ماه گذشته به ترتیب کودک ، نوجوان و  بیشتر مراجعه کننده

های قرآن به کتابخانه  های دیدار مادران، صندوق کار آفرینی و جلسه بزرگساالن برای شرکت در جلسه

 اند. آمده

های زیر را در کتابخانه انجام داده است: کارگاه  در این مدت فعالیت ،اکرم قائد رحمتی، کتابدار کتابخانهخانم 

ها،  کارگاه برنامه ریزی تحصیلی، نقاشی، بازی با اسباب بازی محیط زیست، کارگاه شاهنامه خوانی،

های تقویمی همچون بزرگداشت سعدی، روز جهانی پرستار، روز جهانی خالقیت و نوآوری، روز  مناسبت

جهانی مار )همراه با نقاشی مار( روز احسان و نیکوکاری، معرفی کتاب، جلسه قرآن و جشن تولد امام زمان 

 )عج(.

پیش از مراسم نوروز ، در کتابخانه برنامه چهارشنبه سوری، جشن هفت سین و انتخاب میر هم چنین 

 نوروزی را داشته است.

و مریم  اند: محبوبه لری، امیرحسین لشنی، سینا پاپی، ستایش ابوالفتحی ک کردهمافراد زیر در کتابخانه ک

     لری

 بفروییه روستای کتابخانۀ 

نفر  632نفر عضو دارد که به طور تقریب در هر ماه  952های پر جمعیت است،  کتابخانهازکتابخانۀ بفروییه 

 کنند. های آموزشی و جلسات کتابخوانی به کتابخانه مراجعه می برای شرکت در کارگاه

 جلد کتاب دارد. 5222این کتابخانه 

ا و بعد از آن بزرگساالن، ه بیشترین مراجعه کنندگان به کتابخانه مهد کودک، پیش دبستانی و دبستانی

 ها هستند. راهنمایی و دبیرستانی

های آموزشی تربیت فرزند، محیط زیست و خیاطی به کتابخانه  بیشتر بزرگساالن برای شرکت در کالس

 آیند. دانشجویان نیز برای استفاده از منابع تحقیقاتی  می

کودک، نوجوان و بزرگسال دینی،  های گذشته، داستان های امانت گرفته شده در ماه بیشترین کتاب

 روانشناسی و تاریخ بوده است.
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فاطمه برزگر، زهرا پوراکبری، مطهره برزگر، بهاره احمدی، زینب آقایی، نرگس برزگر، مهدیه سادات موسوی 

 اند.  و فاطمه نیکونژاد، در کارهای کتابخانه، به کتابدار کمک کرده

های زیر را انجام داده است: کتابخوانی جمعی، شعرخوانی،  لیتفعا ،عصمت برزگر، کتابدار کتابخانهخانم 

های  بازی، تماشای فیلم، نقاشی، کاردستی، قصه گویی، شاهنامه خوانی، خاطره نویسی، برگزاری مناسبت

   .تقویمی و ادامۀ کالس خیاطی

 

 

 

 

 .قدم نو رسیده مبارک باشه، کتابدار عزیز کتابخانه لکناگنه خانم قائد رحمتی 
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 آنچه یک کتابدار باید بداند! 

 سالگی 6تا  3از 

برای انجام بسیاری از امور متکی به بزرگساالن بود به تدریج به موجودی  سالگی 8زیر کودکی که در مرحلۀ 

شود. موجودی که با کمک گرفتن از حواس خود شروع به کاوش در محیط و عوامل و  مستقل بدل می

افزاید و به همان نسبت، شناخت خود  های خود می کند و از این راه بر دایره تجربه های ناظر بر آن می پدیده

ها،  پدیده ۀدهد. این دوره، دورۀ چیستی است و  کودک در نهایت شگفت زدگی نسبت به هم سترش میرا گ

ها، صدها ، هزارها سؤال از ذهن او  ، دهکند میموجودات و رویدادهای پیرامون خود کنجکاو است و سوال 

ینی است برای فقط تمر ،های مشخص برای آنها نیست جوشد که ظاهرا خیلی هم در بند یافتن پاسخ می

ای است که آمیخته ای از خیال و  ها فکر منطقی نیست و همان تفکر کودکانه . منشا این سؤالپرسیدن

های خودبه تفکرات منطقی  واقعیت است، ولی در عین حال تمرینی است برای نزدیکتر کردن اندیشه

 .این دوره است کنجکاوی ویژگی مهم بزرگساالن. در یک کالم

های  ، خود را محور فعالیت"استخود مرکز گر "درواقع،  های اوست.  یکی دیگر از دغدغه شناخت خود نیز

منش و رفتار خود کامل  ت خود را از جسم، عاطفه، حس، فکر،خواهد از این راه شناخ انگارد و می عالم می

 یابد . میگیرد و به نوعی هویت فردی دست  کند و در پایان این تالش است که شخصیت فردی او شکل می

های واقعی برخاسته از آزمون و خطا  های مهم این سن است. هرجا که تجربه خیالپردازی یکی دیگر از ویژگی

کند، به عبارتی آنجا که درهای واقعیت بسته  ها منجر شود، راه خیال را باز می نتواند به تبیین ناشناخته

های خود را از صافی خیال عبور دهد و  ۀ تبیینکند هم شود. او سعی می های خیال گشوده می شود پنجره می

به شناختی دست یابد که برای او آرامش بخش است. در این مرحله است که به اعتبار جاندار پنداری، اشیا و 

سعی در این که او را به "تواند با آنها ارتباط برقرار کند و در چنین مواقعی  انگارد و می ها را زنده می پدیده

 "سعی کنیم خود را به طرز تفکر او نزدیک سازیم  فقط بهتر استبرکشیم بی فایده است.  سطح فکر خود

 (603)همو، ص 

گوید که هر دو دانشمند  ساموئل مارشاک، نویسنده بزرگ ادبیات کودکان روس، از زن و شوهری سخن می

درگیر کنند و حتی برای ها  را خیلی زود با واقعیت شان هستند و وسواس دارند که فرزند خردسال سه ساله

های  ها در برابر چشم های عامیانه خود را به کودک منتقل کند. شب خیال مبادا پرستار ،گیرند او پرستار نمی

گویند. کودک با  شکل گرفتن جنین و رشد آن در درون رحم مادر سخن می حیرت زدۀ فرزندشان از مراحل
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شوند.  . پدر و مادر ساکت می   "حاال یادم آمد"آورد:  رود میکند و آنگاه که باید، ضربه را ف صبوری تحمل می

 "چه چیز را؟"

همین که در شکم تو بوده ام؟ -

 "شود بگویی از آن زمان چه به یاد داری؟ می"کنند:  شود و کنجکاوی می بر حیرت آنها افزوده می

خرید. بستنی میبرد به بستنی فروشی سر خیابان و برایم  آمد و مرا می اینکه عمو هر روز می -

 ها بر پدر و مادر وارد شده است تجسم کنید؟ توانید شوکی را که در اثر این گفته می

های خود را از صافی ذهن خیال پردازانۀ خود  کودکان در سنینی که توان تفکر منطقی ندارند، همۀ یافته

منجمد و ایستا، بلکه واقعیتی  پذیرند؛ اما نه واقعیتی دهند و برایند آن را به عنوان واقعیت می عبور می

های جدید  همچون وجود و خیالشان گذرنده و کم دوام که با اندک جریانی از نو خود را در معرض یافته

 یابد. درست مثل ابر در آسمان که گذرنده است و سیال. دهد و تغییر می قرار می

ام طول حیات آدمی با انسان باقی میل به بازی یکی دیگر از نمودگارهای این دوره است که البته در تم

کند، تا آنجا که پیشرفته ترین تظاهرات تخیلی هر انسان را محصول میل  ماند و شکل عوض می می

توافق عمومی بر این است که "کنند.  انسان به بازی، منتهی بازی کمال یافته و در اوج خالقیت، تلقی می

 (.86ص ،6872)راتنیک، "بازی یک روش طبیعی یادگیری است

های  رساند، به خصوص بازی دهد و به رشدی مطلوب می در ضمن، بازی شخصیت او را شکل می

تجسمی و نمادین که در رشد هوش او تاثیر مهمی دارد. به طور کلی، پیاژه معتقد است در این دوره 

 "گیرد میهای کودک دربارۀ زبان، اخالق، زمان و عدد در خالل بازی او انجام  بسیاری از یادگیری"

کند با  (. و سرانجام حس تقلید قوی کودک در این محدودۀ سنی به او کمک می50، ص6862)سینگر، 

 یو به الگوی مناسبی برای رفتارها و گفتارها کندهای بزرگساالن تمرین زندگی  تقلید از رفتارها و گفتار

که از ابتدا از راه تقلید و به  شود های اخالقی اشاره به کسب ارزش الزم استخود دست یابد. به خصوص 

ای از  شود و آنگاه در سنین باالتر است که با درک کامل، پاره صورت اکتسابی در حال استمرار حاصل می

 کند. های اخالقی خود درونی می آنها را به عنوان ارزش

اسخ گفتن یابد، پرورش قوه تخیل، پ نتیجه این که در این دوره که با رسیدن به سن مدرسه خاتمه می

ترین  ها و پرورش نیروی تفکر و تعقل، پرورش منش و شخصیت فردی کودک از مهم به کنجکاوی
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های اجتماعی شدن در این سن، کودک را به تعامل با دیگران  آید. نشانه های تربیت او به حساب می پایه

 شود.        دیل میکند و کم کم گفتگوهای کودک از لذت جویی و تکرار به تکلم اجتماعی تب دعوت می

 

 نوشته ثریا قزل ایاغ. انتشارات سمت. : ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندنبه نقل ازکتاب
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 ارزیابی کتاب              

 

                                         

 بفروییه نام کتابخانه:

 عصمت برزگر بفرویی نام کتابدار:

 61/61/59 تاریخ:

 611/ ص6811آموزش هیجان به کوداکن/ لین ناماکر/ تهران به تدبیر  نام کتاب و کتابشناسی:

اختالالت رفتاری هیجانی، مهارت های زندگی، برخورد با احساسات، هوش درباره این کتاب خالصۀ کتاب: 

 هیجانی بچه ها صحبت شده است. 

 

 ابتدایی سنی مخاطب)طبق توصیۀ کتاب(: گروه

یک روز در جلسۀ تربیت فرزند بعضی از والدین از آقای بزرگمهر  شرح جلسۀ کتابخوانی و فعالیت های مرتبط با آن:

صحبت کنند و آقای برزگر این کتاب را معرفی کردند و من  خواستند که درباره کوداکن و هوش  و احساسات آنها بیشتر 

 برای والدین خواندم. بعد از جلسه

 های ارزیابی  مالک

 :کشش خوبی داشت  کشش 

 ن و بیان آن ساده و قابل فهم بود.زبا :زبان و بیان 

 :می توان با آموزش هوش هیجانی به کوداکن به رفتار آنها نظم بخشید و  تناسب پیام و محتوا با مخاطب

 احساسات بچه ها را درک کنیم

  روی جلد کتاب تصویر داشت حروف و صحافی  تصاویر، حروف، صحافی و...(:کیفیت ارائۀ کتاب) کیفیت

 آن هم نسبتا خوب بود.
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 نتیجۀ ارزیابی

 :که برای موفقیت در روابط اجتماعی و زندگی نکته مثبت این کتاب این است :  نکات مثبت و منفی کتاب

 داشتن هوش هیجانی مهم تر از بهره هوشی است

  و والدین ابتدایی برای کدام گروه سنی مناسب است؟به نظر شما این کتاب 

  این طور برداشت کردند که اگر مخاطبان شما از این کتاب چه برداشتی داشتند و چه پیام هایی گرفتند؟

 ای بشناسیم آموزش مهارت هوش هیجانی اکمال آسان خواهد شد.  احساسات کوداکن را به طور پایه

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

مثل آموزش مهارت های اجتماعی به کوداکن و  یکتاب های -بلهکتاب های مرتبط دیگری برانگیخت؟ 

 نوجوانان و کتاب های دیگر...

  خیرآیا این کتاب را برای منظور خاصی به همکاران خود یا معلمان پیشنهاد می کنید؟ 

 

 

 دهککتابخانه روستای  نام کتابخانه:

  ینب مقریز نام کتابدار:

 7/6/51 تاریخ:

اعتاکف سنت حسنه، تهیه و تدوین: حسین مقدسی امیری، قم، نشر پیام مقدس،  : نام کتاب و کتابشناسی

  687، ص6815

رد شان و درجه و ثواب اعتاکف های دینی و شامل مطالب بسیار خوبی در مو کتاب اعتاکف از جمله کتاب خالصۀ کتاب

در مورد رهنمودهای امام علی و پیامبر اکرم به معتکفان و در مورد اعتاکف در  مطالبی گفته شده است در این کتاب

 بسیار خوبی است.قرآن زمان، اقسام و شرایط اعتاکف گفته شده که مطالب 

 دبستان،راهنمایی، دبیرستان، بزرگسال (:گروه سنی مخاطب)طبق توصیۀ کتاب

در محل کتابخانه روستای دهک  7/6/51اکراگه دین در مورخه  شرح جلسۀ کتابخوانی و فعالیت های مرتبط با آن

با موضوع اعتاکف برگزار شد در این اکراگه در مورد اعتاکف و شرایط  و ثواب آن توضیح داده شد تعدادی از اعضا که 

چون با شرایط و ثواب آن آشناتر شدند و هرکس استفاده کردند،قصد رفتن به اعتاکف را داشتند خیلی از این مطالب 

اعتاکف برای بقیه اعضا تعریف کردند و تعدادی  چگونگی  آن وف رفته بود از مزایا و ثواب سال های قبل به اعتاک

 مشتاق به رفتن به اعتاکف و به جا آوردن آن شدند.



 
06 

 

 های ارزیابی  مالک

 کشش بچه ها خوب بود کشش 

 :زبان و بیان ساده و قابل فهم بود زبان و بیان.  

 مخاطب تناسب داشتپیام با  تناسب پیام و محتوا با مخاطب. 

 :)...کیفیت ارائه کتاب از نظر حروف و صحافی خوب و  کیفیت ارائۀ کتاب) کیفیت تصاویر، حروف، صحافی و

 فاقد تصویر بود.

 

 

 نتیجۀ ارزیابی

 :مطالب به صورت ساده و قابل فهم بود.ناکت مثبت: نکات مثبت و منفی کتاب  

  دبستان، راهنمایی، دبیرستان، بزرگسال مناسب است؟به نظر شما این کتاب برای کدام گروه سنی 

 آن ها با ثواب و شرایط اعتاکف ؟ مخاطبان شما از این کتاب چه برداشتی داشتند و چه پیام هایی گرفتند

و فهمیدند که شرط اعتاکف روزه داری نیست بلکه باید شرایط آن را هم رعایت کنند تا اعتاکف  دآشنا شدن

 قبول شود.

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

آن ها برای رفتن به اعتاکف مشتاق ، بله . کتاب های مرتبط دیگری برانگیخت؟ اگر بله، شرح دهید

 شدند و کتاب را به امانت گرفتند تا بیشتر در مورد اعتاکف بدانند.

  در مورد آشنا کردن با ؟ آیا این کتاب را برای منظور خاصی به همکاران خود یا معلمان پیشنهاد می کنید؟

 اعتاکف مطالب خوبی است.
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 بازی گروهی در کتابخانه

یکی از فعالیت های کتابدارها برگزاری کارگاه یا جلسات گروهی در کتابخانه است در زیر برگه ی 

 مژگان اصغری را با هم می خوانیم:گزارش فعالیت خانم 

 دارالشفانام کتابخانه: 

 مژاگن اصغرینام کتابدار:

 61/61/59تاریخ شروع و پایان فعالیت: 

 تقریبا هر روزتعداد جلسات گروهی )یا تعدادمراحل فعالیت(: 

 بازی گروهی و نمایشی لگ گندمهدف: 

 ه-د-ج -بگروه سنی شرکت کنندگان: 

مژاگن، آرزو )ابراهیم، علی اکبر، رسول، سکینه، هدی، مصطفی، محمد، نام و مسئولیت اعضای گروه: 

 (مهدی، زینب، صغری، سعید، افسانه، فریبا، فاطمه، مجید، سوگند، ساجده، عزت، عبدالمجید، ظائر، صبور.... 

 

مرحله یا جلسۀ شرح فعالیت )درصورتی که فعالیت طی چند مرحله انجام گرفته است، شرح هر 

 گروهی را جداگانه بنویسید(:

  گندم گل گندم گل گندم گل گندم

 زمینش مال من آبش مال مردم گل گندم

 شخمش می زنم همچین و همچون گل گندم                                       

 گندم گل گندم گل گندم گل گندم                           

همچون گل گندمبذرو می پاشم همچین و   

 آبش می دهم همچین و همچون گل گندم                                           

 وجینش می کنم همچین و همچون گل گندم

ش می کنم همچین و همچون گل گندمیدرو                                               

ندمگندم گل گندم گل گندم گل گ                             
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 خرمن می کنم همچین و همچون گل گندم

 خرمن می کوبم همچین و همچون گل گندم                                           

 بادش می دهم همچین و همچون گل گندم

 آسیاب می برم همچین و همچون گل گندگ                                           

ندم گل گندم گل گندم گل گندمگ                            

 آردش می کنم همچین و همچون گل گندم

 خمیرش می کنم همچین و همچون گل گندم .....                                          

 نتیجۀ فعالیت

 بله آیا فعالیت طبق برنامه ریزی گروه اجرا شد؟ 

 تقریبا خوب پیش رفتیم شرح دهید. گروه تا چه حد به هدف فعالیت نزدیک شد؟ 

 بله بچه ها با این شعر نمایشی مشتاق  اش داشت؟ آیا این فعالیت دستاوردهای دیگری غیر از هدف اصلی

 و اجرا کننده باشند. شدند که فعالیت های دیگری را هم داشته باشیم

 است و هدایت همه ها اکر مشلک  به دلیل تعداد زیاد بچه طی انجام فعالیت چه موانع و مشکالتی داشتید؟

 .رود سخت است و برنامه طوری که باید جلو نمی
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 :کنند می  توصیه خود همکاران به و اند خوانده  کتابداران که هایی کتاب از بعضی فهرست

سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده نام کتاب

 مخاطب

 کتابدار -کتابخانه امتیاز
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 اند: ( داده5یا 4ها امتیاز باال) آنهایی که کتابداران در ارزیابی به  فهرست بعضی کتاب

سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده نام کتاب

 مخاطب

 کتابدار -کتابخانه امتیاز
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 مقاله !                       

 

    

 های کتابخوانی را فعال نگه دارید گروه

های کتابخوانی  هایتان گروه کتابداران عزیز همان طور که بیش از این هم گفته بودیم تالش کنید در کتابخانه

های ای گروه را جدی بگیرید. از اعضای گروه بخواهید کارشان را منظم انجام دهند. در  تشکیل دهید. فعالیت

ا احساس کردید نیاز هست وارد شوید هایشان شرکت کنید و سعی کنید بیشتر شنونده باشید و هر ج جلسه

. از شوندها حتما اسم داشته باشند تا هویت مشخصی برای خود قائل  و گروه را راهنمایی کنید. این گروه

گروه بخواهید گزارش کار شان و گفت و گوها و اظهار نظر های افراد را دربارۀ کتابی که می خوانند، 

 نشان آمده معرفی کوتاهی دربارۀ آ کتابی که در گروه خوانده اند، خوشها بخواهید اگر از  بنویسند. از آن

 بنویسند و در تابلو کتابخانه بزنند تا دیگران هم تشویق به خواندن شوند.

 خوانیم: در زیر فهرستی از کارهایی که برای تشکیل یک گروه یا باشگاه کتابخوانی الزم است باهم می

 خواهید بخوانید، تصمیم بگیرید. آیا به شدت مشتاق  که میهایی  در باره نوع و موضوع کتاب

هایی دربارۀ تاریخ یا رمان؟ یا اینکه اصال یک کتابخوان و  های ماجراجویی هستید؟ یا کتاب کتاب

خواهید  خواهید همه نوع کتابی بخوانید؟ به هر حال تصمیم بگیرید آیا می خورۀ کتاب هستید و می

هر کتابی به دستتان رسید و هدف تان دور هم جمع شدن و با هم  یک نوع خاص کتاب بخوانید یا

 است.گفت و گو کردن 

 .اطالع رسانی کنید 

خواهید گروه کتابخوانی تشکیل دهید. هدف از تشکیل این  به دوستان، فامیل و همکاران اطالع دهید می

نفر باشد. در این صورت  62تا  5تواند از  گروه راحتما بگویید. تلفن یا ایمیل افراد را بگیرید. گروه می

گیرد تا بتوند صحبت کند. خبر تشکیل گروه را در تابلو  زمان و فرصت مناسب در اختیار هر فرد قرار می

 اعالنات کتابخانه نصب کنید.

 .با داوطلبان صحبت کنید و بهترین و مناسب ترین زمان را برای جلسۀ کتابخوانی اعالم کنید 
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هم جمع شوند بهتر است زمانی انتخاب شود که رفت و آمد برای همه دور  ای برای اینکه عده

ها مدرسه هستند و  ها بهتر است پیش از ظهر و زمانی باشد که بچه راحت باشد. مثال برای خانم

نداشته باشند. یا بعد از ظهر و زمانی که کودک آن ها هم را نگرانی کودکان و دغدغۀ کارهای خانه 

 در کتابخانه است.

 تشکیل گروه را مشخص کنید. محل 

آیید تا یکی از  با کتابدار صحبت کنید و به او اطالع دهید در چه روزی و چه ساعتی به کتابخانه می

 ها را در اختیار شما بگذارد و در آن ساعت گروه دیگری آنجا نباشند. اتاق

 .مقررات گروه را تعیین کنید 

تعیین شد دور هم جمع شوید و   ،ادمورد توافق همۀ افر بعد از این که افراد گروه، ساعت، محل و کتاب

نوشتن گزارش شود، یکی مسئول هماهنگی و اطالع مسئول  رمقرراتی برای گروه تعیین کنید. یک نف

تعیین  یها را برای مدت محدود ها را اداره کند. این مسئولیت رسانی، یکی عکس بگیرد و دیگری جلسه

 نوبت مسئولیتی به عهده بگیرند. کنید و سعی کنید همۀ افراد به

 شوند. برای جلسه اول چند سؤال  چگونه انتخاب می ها  ها و هماهنگ کننده تعیین کنید کتاب

داشته باشید. چند موضوع را برای پیشنهاد به گروه داشته باشید. از افراد بخواهید کار را جدی 

 نگوید نظر تو  م گفت و گو کسیبگیرند. حتما در گفت و گوها دربارۀ کتاب شرکت کنند. هنگا

غلط. اجازه دهید همۀ نظرها مطرح شود. دربارۀ نظر افراد قضاوت  است و نظر دیگری درست

و در اولین جلسه احترام گذاشتن به همدیگر و رعایت نوبت هنگام   نشود. پیش از شروع

 صحبت کردن را یادآوری کنید.

 ای انتخاب کنید. برای اطالع رسانی شیوه 

های گفت و گو و تبادل نظر  های اطالع رسانی و راه از اینکه کار شروع شد با همفکری گروه راهبعد 

تان  را با هم پیدا کنید. مثال داشتن نشریه یا داشتن گروه تلگرامی یا وبالگ یا هرچه به ذهن

 رسد. می

 فرمهر منجزی ●                                                                                                                    

 

 



 
23 
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