
 ۱-۶ پنل

 (۳/۸/۹۷)"یگرید و کودک اتیادب" عنوان با یکودک مطالعات و کودک اتیادب دوساالنه شیهما روز نیدوم گزارش

 :دوازدهم قسمت

  

 "باشند داشته نانیاطم حس دیبا کیتستواُ کودکان" :زاده یحجاز مایش

 

 کیستیتواُ اختالل با کودکان یتخصص یهاکتابخانه بر یمرور" عنوان با یسخنان در، یکتابدار ارشد کارشناس، زاده یحجاز مایش

 را خود تا کنند افتیدر را خود یاطالعات یازهاین کیستیتواُ کودکان است الزم که نکته نیا بر دیتأک با "رانیا از خارج و رانیا در

 یعموم یهاکتابخانه با خدمات ارائه وهیش و منابع ازلحاظ یتخصص یهاکتابخانه :گفت، نشوند یتلق یگرید و بدانند جامعه از یجزئ

 .کنندیم تیفعال خاص مخاطب با خاص موضوع کی در و دفرق دارن

 

 با کودک کی ،افتهیتوسعه یکشورها در تولد ۶5 هر یازابه ران،یا میساوت انجمن یاز سو شدهارائه آمار بر اساس کتابدار نیا گفته به

 کیفقط  حاضر حال در ما .است سمیاوت کودک کی تولد، پنجاه و صد هر یازابه نسبت نیا رانیا در .شودیم متولد سمیاوت اختالل

 .میدار سمیاوت کودکان یبرا یتخصص کتابخانه

 

 کودکان یبرا مناسب یخواندن مواد جزو را...و یدیس از استفاده ،یتکرار کلمات با ییهاقصه متن، بدون یهاکتاب زاده یحجاز

 .دانست کیستیتوا

 

 و اتاصطالح از استفاده عدم" ،"همراهان ای نیوالد با صحبت یجابه کودک با کتابدار میمستق صحبت" ،"یصبور و تحمل" یو

 .دانست کیستیتوا کودکان یبرا کار حوزه در فعال و مناسب کتابدار کی یهایژگیو از را "قضاوت عدم" و "هاالمثلضرب

 

 استفاده ،یخنث یهارنگ از استفاده سکوت، آرام، و کوچک یفضاها گفت کیستیتوا کودکان یبرا کتابخانه مناسب طیمح درباره یو

 .است سمیاوت کودکان یبرا کتابخانه طیمح الزمه...و آرام یقیموس پخش کم، نور با ییهاالمپ از

 

 



 

 "کرد انتخاب ییگوقصه و داستان انتقال یبرا یموثر ابزار توانیم مخاطب از درست شناخت با" :دولت دیمهش

 

 یکی گفت "آنها یبرا خواندن و( نایناب-ناشنوا) یتیمعلول دو کودکان" باعنوان یسخنان در، کودک کتاب یشورا عضو، دولت دیمهش

 .هستند معلوالن رد،یگیم قرار یگرید زمره در جامعه تیاکثر دید از که ییهاگروه از

 

 کودکان داشت اظهار ،داون سندرم و سمیاوت ،یحرکت نمعلوال شنوا،کم ناشنوا، نا،یبکم نا،یناب :شامل ها،تیمعلول انواع به بااشاره یو

 .ندهست موارد نیا شتریب ای دودچار  که هستند یکودکان یتیمعلول چند

 

 ادیز یتیچندمعلول افراد تعداد دهدیم نشان است، پرداخته سال ستیب ریز افراد یبررس به که ۹0 سال در آمار کی یو گفته به

 .استتعداد مشاهده شده نیکمتر لیاردب استاندر  و نیشتریب تهران و بلوچستان و ستانیس یهااستاندر  ،آمار نیا براساس .ستین

 

 بعد و آمده ایدن به نایناب ابتدا یگروه شوند،یم میتقس یاصل گروه سه به یتیمعلول دو کودکان گفت کودک کتاب یشورا عضو نیا

 .اندبوده ناشنوا و نایناب مادرزاد صورت به زین یگروه و اندشده نایناب سپس و آمده ایدن به ناشنوا یگروه؛ اندشده ناشنوا

 .اندیحداقل اتیتجرب یدارانیز  و هستند یمنزو و گرادرون اریبس ریاخ گروه

 

 آماده"گفت  کرد، انتخاب ییگوقصه و داستان انتقال یبرا یثرترؤم ابزار توانیم مخاطب درست شناخت با کهنیا به اشاره با یو

 مناسب اقدامات جمله از... و"یارتباط راه نیبهتر و نیاول عنوانبه دست تِیاهم به توجه" ،"گرید یهاحس به توجه" ،"طیمح یساز

 .میده انجام کودک با همراه را کار نیا دیبا ما همه .میبفهم و میبشنو م،یبزن حرف مانیهادست با قراراست ، زیراتاس

 

 نیهمچن یو. باشند گراواقع و ساده دیبا هاکتاب نیا داشت اظهار یتیمعلول دو کودکان یبرا مناسب یهاکتاب درمورد دولت دیمهش

 یفرد یهاتیفعال به توجه" و "یلمس-یحس برای ساخت وسایل یرمفهومیغ موضوعات از استفاده" ،"ریتصو به متن یوابستگ عدم"

 .دانست هاکتاب نیا مناسب طیشرا از را "یاجتماع و

 



در  که دهدیم نشان یبررس جهینت گفت ریاخ سال پانزده یرداستانیغ و یداستان آثار یبررس به بااشاره کودک کتاب یشورا عضو نیا

 در ترجمه یهاکتاب در و ؛هستند نوجوان و کودک اتیادب در یقلأحد یگاهیجا یدارا هاتیشخص نیا ،یفیلأت یداستان یهاکتاب

 یبرا IBBY توسط شدهانتخاب یهاکتاب در نیچنهم .اندقرارگرفته توجه مورد کلر هلن نامهیزندگ در تنها ز،ین رداستانیغ بخش

 .است نشده ارائهکودکان دو یا چندمعلولیتی  موضوع با یکتاب تاکنون ۱۹۹۱ سال فهرست

  

 "اندنکرده عمل افغان پناهندگان قبال در خود یانسان فیوظا به انیرانیا که دهندیم نشان شواهد" :یفاتح ایکتوریو

 

 با مواجه در) یرانیا کودکان در یسازیگرید نگرش لیتعد" عنوان با خود سخنان در کودک کتاب یشورا عضو، یفاتح ایکتوریو

 نشان شواهد یول ،است افغان نامهاجر یرایپذ که هاستسال یرانیا جامعه داشت اظهار ،"یداستان اتیادب راه از (یافغانستان کودکان

 که است نیا نشانگر یمردم ینهادها یهاگزارش .ه استنبود اند،آورده پناه ما امن دامن به که یمردم یبرا یخوب زبانیم که دهدیم

 .ردیگیم قرار یرانیا کودک ریتحق مورد یستانافغان کودک و دارد وجود یبنددسته و یکشخط

 

 افغان کودک ییبازنما در نوجوان و کودک اتیادب سهم ها،تفاوت درک در اتیادب نقش و تیاهم بر مدام دیکأت رغمیعل یو گفته به

 .است رنگیب گفت توانیم یحت و رنگکم اریبس

 

 نیا یتجرب قیتحق روش به( فرحزاد محله در واقع) "ماه و مهر یتوانمندساز مؤسسه" یهاتیفعال و هاتالش از یاشمه انیب با یو

 مهاجرت نهیزم در هاکتاب داشت اظهار و کرداشاره یگروه یهاتیفعال و وگفتگوها کودکان یبرا یبلندخوان و یکتابخوان و سسهؤم

 .هستند کم یلیخ یپناهندگ و

 

 یهاد محمد از "دیخورشیب آواره" چون ییهاکتاب مانند ،حوزه نیا در یانتخاب آثار نمونه به اشاره با کتاب یشورا عضو نیا 

 انیانتظار شهال ترجمه ،"یکابل دختران گانه سه" کتاب و فیلأت حوزه در انیدیام داوود از "هیجواد در یجهان جام" و یمحمد

.داد قرارخواهد سنجش مورد را شده انجام یکارها مجموعه از یناش بازخورد "ماه و مهر" مؤسسه یمددکار واحد کرد اعالم  

 

 


