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چکیده
آنچه در پى مى آید  فهرست گزیدة مقاله هایى در زمینۀ ارتباطات جمعى، اینترنت و بازى هاى 
رایانه اى، بازى و اسباب بازى ها، فیلم و سینما، کتاب و ادبیات کودك و نوجوان است که در فصل 
بهار و تابستان سال 1393 در مطبوعات کشور به چاپ رسیده است. مواردى که خارج از این 

فاصلۀ زمانى قرار دارد مربوط به تأخیر در انتشار نشریۀ مربوطه است.

کلیدواژه
فهرست گزیده مقاالت، کودك و نوجوان.

ارتباطات
 «اثرات اینترنت بر جامعه پذیرى نوجوانان». اسماعیل سعدى پور، فصلنامۀ جامعه، 

فرهنگ، رسانه، ش 10 (بهار 1393): 83.

اینترنت و بازى هاى رایانه اى
 «آیا آسیب هاى فضاى مجازى رصد مى شود؟: سونامى تفریحات مدرن در شبکه هاى 

اجتماعى». روزنامۀ وطن امروز، ش 1384 (19 مرداد 1393): 4.
 «اثر بازى هاى رایانه اى بر فعالیت هاى ذهنى و شاخص هاى ایمنى شناختى کودکان». 

حمداهللا عبدالملکى، ماهنامۀ تبیان، ش100 (تیر 1393): 34.
 «اسباب بازى هاى دیجیتال و کودکان». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 28 (مرداد 

.36-34 :(1393
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 «ارائۀ بازى هاى رایانه اى در مدارس از اول مهر». روزنامۀ جام جم، ش 4074 (26 
شهریور 1393): 17.

نمى شود:  استفاده  به درستى  سرگرمى  و  آموزشى  حوزة  در  گیم  ظرفیت  «از   
تولیدکننده بازى رایانه اى». روزنامۀ رسالت، ش 8175 (27 مرداد 1393): 12.

 «استفاده از بازى هاى رایانه اى ایرانى در جام خلیج فارس». روزنامۀ دنیاى اقتصاد، 
ش 3277 (1 شهریور 1393): 25.

شهریور   25) ش 8200  رسالت،  روزنامۀ  مى شود».  رونمایى  نیما  رایانه اى   «بازى 
.12 :(1393

 «بازى هاى ایرانى مغفول مانده اند: رئیس هیئت مدیرة بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى». 
روزنامۀ دنیاى اقتصاد، ش 3299 (26 شهریور 1393): 25.

 «بازى هاى رایانه اى برگزیده روز». ماهنامۀ نوآور، ش 118 (تیر 1393): 96؛ ش 
119 (مرداد 1393): 82؛ ش 120 (شهریور 1393): 88.

ش  رسالت،  روزنامۀ  دارند».  ویژه اى  نقش  اندیشه  انتقال  در  رایانه اى  «بازى هاى   
8180 (2 شهریور 1393): 12.

 «بازى هاى رایانه اى: رسانه اى خاموش در جنگ نرم مصادیق، راه کارها». محمدرضا 
انوارى، ماهنامۀ موفقیت، ش 198 (خرداد 1393): 111.

 «با سرباز شکست ناپذیر بازى اکشن را تجربه کنید: در چهارمین جشنوارة بازى هاى 
رایانه اى تهران». روزنامۀ رسالت، ش 8202 (27 شهریور 1393): 12.

 «بحثى پیرامون تأثیر بازى هاى رایانه اى بر سالمت کودکان: وسایل ارتباطى را به 
اسباب بازى تبدیل نکنیم». بیتا مهدوى، روزنامۀ ایران، ش 5672 (28 خرداد 1393): 15.

 «بررسى اثرات اینترنت بر خانواده هاى داراى فرزند نوجوان». اسماعیل سعدى پور، 
فصلنامۀ پژوهش هاى ارتباطى، ش 76 (زمستان 1392): 170-143.

توجه: نشریه در 93/1/12 چاپ شده است.
 «بررسى رابطۀ بین استفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات و مهارت هاى اجتماعى 
دانش آموزان ابتدایى شهر همدان». فرهاد سراجى، خالد اصالنى، زهرا حسینى، فصلنامۀ 

اندیشه هاى نوین تربیتى، ش 38 (تابستان 1393): 31-9.
 «برگزارى چهارمین نمایشگاه بازى هاى رایانه اى این بار در پاییز». روزنامۀ دنیاى 

اقتصاد، ش 3224 (27 خرداد 1393): 25.
 26 ش  اسباب بازى،  و  بازى  ماهنامۀ  کودکان».  بر  رایانه اى  بازى هاى  «تأثیر   

(اردیبهشت 1393): 60-51.
 «تأثیر بازى هاى رایانه اى و بومى محلى بر هماهنگى چشم و دست کودکان 7 تا 10 
ساله». احمد فرخى، زهرا احمدزاده، سعید عبدى، فصلنامۀ رفتار حرکتى، ش 15 (بهار 

.72-61 :(1393
 «جدال بر روى سرعت، سوار بر جشنواره بازى هاى رایانه اى تهران شد». روزنامۀ 
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رسالت، ش 8183 (5 شهریور 1393): 12.
روزنامۀ  آمد».  تهران  رایانه اى  بازى هاى  جشنواره  چهارمین  به  زوکاها  به  «حمله   

رسالت، ش 8184 (6 شهریور 1393): 12.
ش  کیهان،  روزنامۀ  سیاووشى،  عرفان  رایانه اى».  بازى هاى  خانوادگى  «راهنماى   

20855 (4 شهریور 1393): 6.
روزنامۀ  غالمى،  محسن  است».  گرفته  بازى  به  را  دانش آموزان  تعطیالت  «رایانه   

ایران، ش 5684 (11 تیر 1393): 16.
 «رقابت پرهیجان در نمایشگاه بین المللى بازى هاى کامپیوترى: در رویدادى 5 روزه 

در آلمان رقم خورد». میترا جلیلى، روزنامۀ ایران، ش 5719 (26 مرداد 1393): 19.
ش 4066  جم،  جام  روزنامۀ  ایران».  رایانه اى  بازى  پروژه  بزرگ ترین  از   «رونمایى 

(17 شهریور 1393): 5.
 «ساخت بازى هاى رایانه اى بر اساس قصه هاى بلند عامیانۀ ایرانى (با تکیه بر داستان 
باقرى، دوفصلنامۀ  قاتل)». زهرا سادات طاهرى قلعه نو، حسن ذوالفقارى، بهادر  قهرمان 

مجلۀ مطالعات ادبیات کودك، ش 18 پاییز/ زمستان 1392): 126-105.
توجه: نشریه در تاریخ 93/1/17 چاپ شده است.

 «سند چشم انداز صنعت بازى هاى رایانه اى تدوین شد». روزنامۀ ایران، ش 5750 
(21 شهریور 1393): 19.

 ««فریاد آزادى» آماده عرضه در بازار گیم ایران». روزنامۀ دنیاى اقتصاد، ش 3250 
(26 تیر 1393): 25.

 «کمى هم حرف دل مادرها: بازى هایى از جنس صفحۀ مانیتور!». شیرین مهاجرى، 
روزنامۀ ایران، ش 5735 (13 شهریور 1393): 9.

ایرانى».  گیم  بازار  ایجاد  براى  الزم  شرط  خارجى  بازى هاى  عرضه   «محدودسازى 
روزنامۀ رسالت، ش 8159 (5 مرداد 1393): 12.

 «مراقب طغیان این فرزند نامشروع باشیم! [«پو» (pou) یک بازى براى گوشى و 
تبلت با سیستم عامل اندروید...]». امیرعلى جهاندار، روزنامۀ وطن امروز، ش 1361 (18 

تیر 1393): 12.
 TTDMEX نمایشگاه  در  بازى سازى:  دایره المعارف  و  واژگان  فرهنگ   «نخستین 

عرضه مى شود». روزنامۀ رسالت، ش 8189 (12 شهریور 1393): 12.
کودکان  روى  بر  رایانه اى  بازى هاى  منفى  و  مثبت  آثار  در  مربیان  و  اولیاء   «نقش 
و نوجوانان». فضایل شاهمارى. سوها، مدینه آدیگوزلى، ماهنامۀ پیوند، ش 416 (خرداد 

.40 :(1393
 «18 میلیون نفر در کشور کاربر بازى هاى رایانه اى هستند». روزنامۀ کیهان، ش 

20802 (31 خرداد 1393): 11.
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بازى و اسباب بازى ها
 «اسباب بازى و تقویت ذهن خالق کودکان». ماهنامۀ بازى و  اسباب بازى، ش 28 

(مرداد 1393): 63-61.
 «استاندارد 7-6436 تجهیزات بازى». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 28 (مرداد 

.30-25 :(1393
و  فیزیکى  نظر  نقطه  از  مقررات  اسباب بازى،  ایمنى  اسباب بازى:  «استانداردهاى   
مکانیکى». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 26 (اردیبهشت 1393): 5-11؛ ش 28 (مرداد 

.10-5 :(1393
 «اسباب بازى هاى کهنه». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 27 (تیر 1393): 33-32.
 «بازى حیات کودك». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 28 (مرداد 1393): 66-64.

 «بازى به مثابه جاده صاف کن یادگیرى کودکان». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 
26 (اردیبهشت 1393): 17-24؛ ش 27 (تیر 1393): 16-24؛ ش 28 (مرداد 1393): 

.24-15
 «بازى و خالقیت». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 26 (اردیبهشت 1393): 64.

 «بازى و نقش آن در پیشرفت ذهنى کودك». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 28 
(مرداد 1393): 33-31.

 «بازى هاى محلى». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 27 (تیر 1393): 52-48.
(مرداد   28 ش  اسباب بازى،  و  بازى  ماهنامۀ  انواع)».  و  (ارزش ها  بازى  «بررسى   

.60-53 :(1393
(تیر  ش 27  اسباب بازى،  و  بازى  ماهنامۀ  ایران».  به  اسباب بازى  ورود   «تاریخچۀ 

.66-63 :(1393
 «توسط حوزة هنرى کودك و نوجوان پژوهش قهرمان سازى و ابرقهرمان ها به پایان 

رسید». روزنامۀ رسالت، ش 8243 (20 آبان 1393): 12.
 «جمع و جور کردن اسباب بازى». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 26 (اردیبهشت 

.50-49 :(1393
 «رابطۀ بازى و نقاشى». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 27 (تیر 1393): 38-34.

 «روان شناسى بازى کودك». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 28 (مرداد 1393): 
.52-48

 «روش عرضۀ اسباب بازى به کودك». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 26 (اردیبهشت 
.63-61 :(1393

(تیر   27 ش  اسباب بازى،  و  بازى  ماهنامۀ  کودك».  توسط  اسباب بازى  «ساخت   
.43-39 :(1393

 «ساخت اسباب بازى هاى خانوادگى». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 26 (اردیبهشت 
1393): 12-16؛ ش 27 (تیر 1393): 12-15؛ ش 28 (مرداد 1393): 14-11.
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بر  عالوه  دیجیتال  اسباب بازى هاى  تابستان:  براى  دیجیتال  «سرگرمى هاى   
سرگرم کردن کودك باید بتواند انگیزه اى براى افزایش تحرك و فعالیت جسمى آن ها هم 

باشد». فرانک فراهانى جم، روزنامۀ جام جم، ش 4008 (7 تیر 1393): 12.
 «طبقه بندى بازى ها بر اساس روان شناسى». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 27 

(تیر 1393): 29-25.
 «طرح اوقات فراغت یک برنامۀ جامع فرهنگى آموزشى است». روزنامۀ رسالت، ش 

8152 (26 تیر 1393): 5.
 «قصۀ ماندگارى کاله قرمزى 21 ساله: دیو و دلبر». جواد طوسى، روزنامۀ اعتماد، 

ش 2928 (17 فروردین 1393): 16.
(اردیبهشت   26 ش  اسباب بازى،  و  بازى  ماهنامۀ  مى کنند».  بازى  چرا  «کودکان   

.38-34 :(1393
 26 ش  اسباب بازى،  و  بازى  ماهنامۀ  اسباب بازى».  واردات  و  تولید  بر  «نظارت   

(اردیبهشت 1393): 48-46.
 «نقش بازى در رشد شخصیت اجتماعى کودك». ماهنامۀ بازى و اسباب بازى، ش 

28 (مرداد 1393): 43-40.
(تیر   27 ش  اسباب بازى،  و  بازى  ماهنامۀ  کودکان».  براى  اسباب بازى  «هزینۀ   

.68-67 :(1393

فیلم و سینما
صالحى».  آتوسا  با  گفت وگو  در  نوجوان  و  کودك  سینماى  براى  ادبى  «اقتباس   

ماهنامۀ فیلم نگار، ش 142 (مهر 1393): 43.
ش  اعتماد،  روزنامۀ  سینما».  به  نوجوان  و  کودك  سینماى  پرچم داران   «بازگشت 

3009 (23 تیر 1393): 16.
نوجوان  و  کودك  سینماى  بار  نوجوان:  و  کودك  سینماى  غیبت  تبعات   «بررسى 
ش 3062 (27  اعتماد،  روزنامۀ  دریاکنارى،  على  نعیمى،  مهرداد  عروسک ها».  دوش  بر 

شهریور 1393): 10.
 «بهترین فیلم هاى بلند سینماى کودك و نوجوان ایران به انتخاب 100 منتقد و 

نویسنده سینمایى». ماهنامۀ صنعت سینما، ش 146 (شهریور 1393): 36.
نمایش  کارگران  مالکى»  «محمدرضا  با  گفت وگو  فراموش شده:  نوجوان  «تأثیر   

«پینوکیو»». احمدرضا حجارزاده، روزنامۀ اعتماد، ش 3058 (23 شهریور 1393): 10.
 8)  3045 ش  اعتماد،  روزنامۀ  مالکى،  محمدرضا  شب».  نان  از  واجب تر  «تئاتر   

شهریور 1393): 16.
 «تولید انیمیشن با موضوع کودکان غزه در جنوب کرمان: توسط کانون تخصصى 

سمعى و بصرى صورت گرفت». روزنامۀ رسالت، ش 8170 (21 مرداد 1393): 5.

فهرست گزیدة مقاالت کودك و نوجوان در مطبوعات نیمه اول 1393
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 «جایى براى کودکى کودکان نیست». نسرین تخیرى، روزنامۀ اعتماد، ش 3032 
(23 مرداد 1393): 10.

 «جشنواره فیلم کودك از حالت تزئینى بیرون مى آید: به کودکان خود ایمان داشته 
باشیم». مجلۀ کودك، ش 102 (مرداد 1393): 42.

 «حال تئاتر این روزها خوش نیست: گفت وگو با پیام دهکردى، دبیر جشنواره تئاتر 
کودك و نوجوان». مهدخت اکرمى، روزنامۀ اعتماد، ش 3053 (17 شهریور 1393): 8 .

 «حال تئاتر این روزهاى ما خوش نیست: گفت وگو با پیام دهکردى، دبیر جشنواره 
تئاتر کودك و نوجوان». مهدخت اکرمى، روزنامۀ اعتماد، ش 3053 (17 شهریور 1393): 

.8
 «حضور سینماى کودك ایران در جشنواره «کاکتو» هند». هفته نامۀ هنرمند، ش 

160 (25 فروردین 1393): 8.
 «سینماى کودکانه به روایت تاریخ». سهیل خان محمدى، روزنامۀ اعتماد، ش 3062 

(27 شهریور 1393): 11.
سینماى  فرود  و  فراز  درباره  گزارشى  خاطره:  خاك  بر  خانه اى  کودك،   «سینماى 

کودك». سمانه فراهانى، روزنامۀ اعتماد، ش 3043 (5 شهریور 1393): 8.
شهریور   20)  3056 ش  اعتماد،  روزنامۀ  ما».  نوستالژى هاى  و  کودك  «سینماى   

.16 :(1393
 «دیدن فیلم با موش ها». رضا یوسف دوست، روزنامۀ اعتماد، ش 3062 (27 شهریور 

.11 :(1393
 «عروسک ها، ناجى سینما: منیژه حکمت به بازگشت سرمایه هفت میلیاردى «شهر 
موش ها» امیدوار است». مریم عرفانیان، روزنامۀ اعتماد، ش 2948 (9 اردیبهشت 1393): 

.12
 «غصه ها رو خط بزن! من دیگه فکر شادى ام». فرزانه قبادى، روزنامۀ اعتماد، ش 

3062 (27 شهریور 1393): 10.
 «فیلم سازى با موبایل». فصلنامۀ تیزهوشان، ش 55 (تابستان 1393): 11.

 «کودکان را رها کردیم». احمد طالبى نژاد، روزنامۀ اعتماد، ش 3043 (5 شهریور 
.8 :(1393

 «من در سینما نان گذشته را نخورده ام: گفت وگو با «مرضیه برومند» دبیر پانزدهمین 
جشنواره بین المللى تئاتر عروسکى تهران - مبارك». مهدخت اکرمى، احمدرضا حجارزاده، 

روزنامۀ اعتماد، ش 3065 (31 شهریور 1393): 8.
 «موش ها رکورد زدند». روزنامۀ اعتماد، ش 3046 (9 شهریور 1393): 9.

 «موقعیت سینماى کودك در ایران (جشنواره سینماى کودك و نوجوان)». ماهنامۀ 
فیلم نگار، ش 142 (مهر 1393): 42.

دوفصلنامۀ  اروجى،  مژده  ارجى،  على اصغر  کودکان».  یادگیرى  زبان  «نمایش:   
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روشنان، ش 17 (پاییز ـ زمستان 1392): 240-236.
توجه: در تاریخ 93/3/20 نشریه به چاپ رسیده است.

 «وقتى از سینماى نوجوانان حرف مى زنیم از چه حرف مى زنیم؟». کیارش افرومند، 
روزنامۀ اعتماد، ش 3062 (27 شهریور 1393): 10.

زهرا  خانواده ها».  جیب  در  سیما  و  صدا  دست  تومان؟:  چند  کودکى  دقیقه  «هر   
کشورى، روزنامۀ ایران، ش 5719 (26 مرداد 1393): 9.

کتاب و ادبیات
 «آموزش زبان مادرى به کجا انجامید؟». مهدى بهلولى، روزنامۀ اعتماد، ش 3042 

(4 شهریور 1393): 13.
آقایارى،  خسرو  مطمئن!».  اما  ناپیدا،  دست هایى  در  نوجوان  و  کودك  «ادبیات   

ماهنامۀ کتاب ماه کودك و نوجوان، ش 198 (فروردین 1393): 3-2.
ماه  کتاب  ماهنامۀ  فروزان،  السادات  راضیه  کودك».  ادبیات  در   «اشعار «هیچانه» 

کودك و نوجوان، ش 198 (فروردین 1393): 80-76.
 «اقتباس مفهومى و نگارشى از شاهنامۀ در ادبیات کودك و نوجوان». مریم جاللى، 
زمستان  ـ  (پاییز   8 ش  کودك،  ادبیات  مطالعات  مجلۀ  دوفصلنامۀ  پورخالقى،  مهدخت 

.18-1 :(1392
توجه: نشریه در تاریخ 93/1/17 چاپ شده است.

 «امید، گلواژه شاعر مهربانى ها: اسداهللا شعبانى از مهم ترین زوایایى که در زندگى 
کودکان و نوجوانان باید مورد توجه قرار گیرد مى گوید». مهدیه شایگان، روزنامۀ ایران، 

ش 5654 (4 خرداد 1393): 10.
کودکان  شفاهى  نظم  طبقه بندى  موردى:  (مطالعه ى  کودکان  ترانه هاى  «انواع   
ـ  ش 8 (پاییز  کودك،  ادبیات  مطالعات  مجلۀ  دوفصلنامۀ  رسولى،  سیدجواد  خراسان)». 

زمستان 1392): 82-53.
توجه: نشریه در تاریخ 93/1/17 چاپ شده است.

 «بازخوانى قصه هاى کودکان بر مبناى مؤلفه هاى طرحواره در رویکرد شناختى». 
علیرضا نیکویى، شراره باباشکورى، دوفصلنامۀ مجلۀ مطالعات ادبیات کودك، ش 8 (پاییز 

ـ زمستان 1392): 152-149.
توجه: نشریه در تاریخ 93/1/17 چاپ شده است.

 «بازى و سرگرمى در کتاب هاى علمى». فرحناز وکیلى، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و 
نوجوان، ش 199 (اردیبهشت 1393): 11-9.

 «بررسى ادبیات کودکان در دو اثر نادر ابراهیمى و سینا کیالنى، امید مجد، میروت 
سلمان، فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقى، ش 29 (بهار 1393): 178-153.

 «بررسى تأثیر اجراى برنامۀ فلسفه براى کودکان در کاهش و مهار خشم دانش آموزان 

فهرست گزیدة مقاالت کودك و نوجوان در مطبوعات نیمه اول 1393
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پسر پایه اول مقطع متوسط شهر تهران». امیر تجلى نیا، روح اهللا کریمى، دوفصلنامۀ تفکر و 
کودك، ش 9 (بهار – تابستان 1393): 63-39.

 «بررسى روند آشتى جویى و انتقام جویى در سه داستان کودك با موضوع جنگ، بر 
پایه گفتمان شناسى انتقادى». صدیقه سادات مقدارى، دوفصلنامۀ مجلۀ مطالعات ادبیات 

کودك، ش 8 (بهار - تابستان 1393): 134-115.
 «بررسى کارکرد فانتزى: همچون تمهیدى کلیشه شکن در داستان هاى برگزیده ى 
کودك و نوجوان پس از انقالب اسالمى». عاطفه جمالى، فرامرز خجسته، دوفصلنامۀ مجلۀ 

مطالعات ادبیات کودك، ش 8 (بهار – تابستان 1393): 26-1.
 «بررسى واژگان خواندارى کودکان دبستانى و مقایسه ى آن ها با واژگان نوشتارى 
 8 ش  کودك،  ادبیات  مطالعات  مجلۀ  دوفصلنامۀ  چراغى،  زهره  کوکبى،  مرتضى  آنان». 

(پاییز – زمستان 1392): 148-127.
توجه: نشریه در تاریخ 93/1/17 به چاپ رسیده است.

کریمى،  عبدالعظیم  کودکانه)».  زیستن  در  (شاعرانگى  کودکى  سبک  به  «بودن   
دوفصلنامۀ روشنان، ش 17 (پاییز – زمستان 1392): 41-24.

توجه: نشریه در تاریخ 93/3/20 چاپ شده است.
 «پنجمین یادمان پیر نیک اندیش ادبیات کودك و نوجوان، استاد مهدى آذر یزدى: 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوان استان یزد برگزار کرد». روزنامۀ رسالت، ش 8146 

(19 تیر 1393): 5.
لیال  قریب؟».  یا  غریب  خواهران  کودکان:  ادبیات  در  ادبى  نقد  و  محتوا  «تحلیل   
 :(1393 تابستان  (بهارـ   8 ش  کودك،  ادبیات  مطالعات  مجلۀ  دوفصلنامه  فرد،  مکتبى 

.156-135
دوره  آسمانى  هدیه هاى  و  اجتماعى  تعلیمات  درسى  کتاب هاى  محتواى   «تحلیل 
چهاریاشلو،  حسین  قائدى،  یحیى  کودك».  حقوق  مؤلفه هاى  اساس  بر  ابتدایى  آموزش 
فاطمه خوشنویسان، دوفصلنامۀ تفکر و کودك، ش 9 (بهارـ تابستان 1393): 104-81.

 «ترانه هاى نوروزى رحماندوست». روزنامۀ ایران، ش 5737 (16 شهریور 1393): 
.24

 «ترکیبى متناقض از تخیل و واقعیت». حسن پارسایى، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و 
نوجوان، ش 198 (فروردین 1393): 30-22.

 «تصویر جایگزین کلمات». عاطفه فردمقدم، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و نوجوان، ش 
198 (فروردین 1393): 83-81.

 «تفکیک خواننده هاى دختر و پسر؛ چرا؟». فروغ على شاهرودى، ماهنامۀ کتاب ماه 
کودك و نوجوان، ش 198 (فروردین 1393): 44-38.

 «تهاجم ترجمه، آفت ادبیات کودك و نوجوان شده است: جواد محقق از آفت ها و 
مزیت هاى ادبیات کودك و نوجوان مى گوید». روزنامۀ جام جم، ش 3970 (20 اردیبهشت 
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.11 :(1393
 «جایزة اندرسن فرصتى بر جهانى شدن ادبیات کودك ایران». مریم سادات گوشه، 

روزنامۀ ایران، ش 5717 (23 مرداد 1393): 24.
 «جایزة کتاب لس آنجلس تایمز به کتاب جنجالى رولینگ رسید». روزنامۀ دنیاى 

اقتصاد، ش 3173 (25 فروردین 1393): 32.
 «جوهر شعر و هویت کودکان». خسرو آقایارى، دوفصلنامۀ روشنان، ش 17 (پاییز 

ـ زمستان 1392): 5-2.
توجه: نشریه در تاریخ 93/3/20 چاپ شده است.

 «جهان کودکى، تعلیق واقعیت و خیال». رضا ستایش جمالى، ماهنامۀ کتاب ماه 
(اردیبهشت 1393):  ش 199  (فروردین 1393): 84-87؛  ش 198  نوجوان،  و  کودك 

.86-84
 «چکمه». هوشنگ مرادى کرمانى، دوماهنامۀ پیام ام اس، ش 57 (مرداد ـ شهریور 

.65 :(1393
 «خوش گذرانى با دوست خیالى». فواد صادقیان، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و نوجوان، 

ش 198 (فروردین 1393): 50-49.
 «خیال و واقعیت در داستان هاى کودکان». کیه ران ایگان، ترجمۀ مسعود فرهمندفر، 

ماهنامۀ کتاب ماه کودك و نوجوان، ش 199 (اردیبهشت 1393): 75-70.
 «در جست وجوى هویت». سیده ربابه میرغیاثى، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و نوجوان، 

ش 198 (فروردین 1393): 21-20.
 «در کشورمان بازار جهانى کتاب نداریم: مصطفى رحماندوست». روزنامۀ رسالت، 

ش 8092 (14 اردیبهشت 1393): 12.
 «دست نوشته هاى غیرساختارى کودکان: زیر مهارتى براى انشاء نویسى». على اصغر 

ارجى، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و نوجوان، ش 200 (خرداد 1393): 16-12.
 «دنیاى کودك و واژگان». شایا محمدى رفیع، ماهنامۀ کتاب کودك و نوجوان، ش 

199 (اردیبهشت 1393): 20-14.
 «ذهن و گزاره هاى عاطفى». خسرو آقایارى، دوفصلنامۀ روشنان، ش 17 (پاییز ـ 

زمستان 1392): 65-42.
توجه: نشریه در تاریخ 93/3/20 چاپ شده است.

 «رحماندوست و مشکالت ادبیات کودك». روزنامۀ ایران، ش 5616 (20 فروردین 
.24 :(1393

 «رقابت 377 نویسنده و شاعر در کرمان». روزنامۀ جام جم، ش 3998 (26 خرداد 
.5 :(1393

گودرزى،  مریم  تیمورى،  کاوه  اجتماعى».  تحوالت  بستر  در  کهن  «روایت هاى   
ماهنامۀ کتاب ماه کودك و نوجوان، ش 198 (فروردین 1393): 48-45.

فهرست گزیدة مقاالت کودك و نوجوان در مطبوعات نیمه اول 1393
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جاللى،  مریم  ساختارى».  زیباشناسى  ترازوى  در  خردسال  شعر  ادبیات  و  «زبان   
دوفصلنامۀ روشنان، ش 17 (پاییز ـ زمستان 1392): 23-14.

توجه: نشریه در تاریخ 93/3/20 چاپ شده است.
شاعر  رحماندوست  مصطفى  با  گفت وگو  بود:  بر  از  را  شعرهایم  ماشینم  «سارق   

خاطرات کودکى». روزنامۀ جام جم، ش 4075 (27 شهریور 1393): 1.
ماه  کتاب  ماهنامۀ  پاك پور،  مانیا  داستانى».  ادبیات  دنیاى  در  آرامش   «سرچشمۀ 

کودك و نوجوان، ش 198 (فروردین 1393): 37-31.
 «سره و ناسره کتاب کودك». على اصغر سیدآبادى، روزنامۀ اعتماد، ش 2975 (12 

خرداد 1393): 16.
 «سیر تحول ادبیات کودك و نوجوان در فلسطین». پوپک نیک طلب، ماهنامۀ کتاب 

ماه کودك و نوجوان، ش 199 (اردیبهشت 1393): 30-27.
 «30 داستان مرادى کرمانى در «ته خیار»». روزنامۀ اعتماد، ش 3051 (15 شهریور 

.16 :(1393
 «30 نویسنده و مترجم در دهمین جشن امضاى الك پشت پرنده». روزنامۀ اعتماد، 

ش 3067 (2 مهر 1393): 12.
سادگى،  کوچولو،  شازده  شهرت  علت  مى کند:  اهلى  هم  هنوز  کوچولو  «شازده   
جهان شمولى موضوعات، بن مایه سفر و نوستالژى است». حورا نژاد صداقت، روزنامۀ جام 

جم، ش 4070 (22 شهریور 1393): 8.
 «شعر تا سه سالگى». مصطفى رحماندوست، دوفصلنامۀ روشنان، ش 17 (پاییز ـ 

زمستان 1392): 13-6.
توجه: نشریه در تاریخ 93/3/20 چاپ شده است.

مصطفى  با  ایران  گفت وگوي  شد:  سروده  گلوله ها  شلیک  در  یاقوت  دانه  «صد   
ش  ایران،  روزنامۀ  شهبازى،  مریم  نوجوان».  و  کودك  نویسنده  و  شاعر  رحماندوست، 

5677 (3 تیر 1393): 7.
یزدان  امین پور».  قیصر  دهم  روز  ظهر  به  نظرى  ماست:  با  همچنان  اما  «عشق   

سلحشور، روزنامۀ ایران، ش 5786 (17 آبان 1393): 8.
 «فرصت نکردیم جهانى شویم: گفت وگو با فریبا کلهر نامزد دریافت نوبل کوچک 

ادبیات». مریم شهبازى، روزنامۀ ایران، ش 5739 (18 شهریور 1393): 7.
و  الزامات  ایران:  نوجوانان  و  کودکان  وب سایت هاى  در  دیجیتالى  «قصه گویى   
کتابخانه هاى  و  اطالع رسانى  تحقیقات  فصلنامۀ  جوادى،  آرزو  ناخدا،  مریم  راه کارها». 

عمومى (پیام کتابخانه سابق)، ش 76 (بهار 1393): 151- 171.
 «قواعدى براى نقد آسان و سریع». سهیال گنج خانلو، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و 

نوجوان، ش 198 (فروردین 1393): 12-10.
 «کتاب کودکان و نوجوان شرایط مناسبى ندارد». لیال کریمى، روزنامۀ کیهان، ش 
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20302 (19 شهریور 1393): 9.
 «کتاب هایى براى قلقلک ذهن». ناهید رئوفى، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و نوجوان، 

ش 199 (اردیبهشت 1393): 13-12.
 «کلمه، کلید تصویر است». غزاله بیگدلو، روزنامۀ اعتماد، ش 3059 (24 شهریور 

.16 :(1393
 «کودکان مخاطبان رمانس هستند». عبداهللا ولى پور، رقیه همتى، ماهنامۀ کتاب ماه 

کودك و نوجوان، ش 198 (فروردین 1393): 67-64.
 «کودکانه هاى سیاسى صمد بهرنگى». سیدجواد طباطبایى، نگین نوریان دهکردى، 

پژوهشنامۀ علوم سیاسى، ش 34 (بهار 1393): 130-101.
ش 17  روشنان،  دوفصلنامۀ  مهرزاد،  فروغ  آرامش».  براى  کهن  افسونى   «الالیى، 

(پاییز ـ زمستان 1392): 203-190.
توجه: در تاریخ 93/3/20 نشریه چاپ شده است.

 «محدودیت ژانر در ادبیات داستانى ایران». سیامک گلشیرى، روزنامۀ اعتماد، ش 
3131 (23 آذر 1393): 9.

و  نویسنده  منتقد،  هاشمى نژاد،  قاسم  با  گفت وگو  نبوده ایم:  خوبى  شاگردان  «ما   
پژوهشگر». آریامن احمدى، روزنامۀ اعتماد، ش 2981 (21 خرداد 1393): 8.

 «مرادى کرمانى از ادبیات کودك و نوجوان مى گوید». روزنامۀ جام جم، ش 4017 
(17 تیر 1393): 5.

 «مسئله ى شعر در نظام آموزشى». ژان پیر سیمنون؛ ترجمۀ لیال محررى، دوفصلنامۀ 
روشنان، ش 17 (پاییز – زمستان 1393): 143-120.
توجه: در تاریخ 93/3/20 نشریه چاپ شده است.

فرشته  نشر».  صنعت  دیدگاه  نوجوانان:  و  کودکان  براى  نمایشگاه  نشر   «مشکالت 
سپهر، فرشته میکائیل زاده، فصلنامۀ مطالعات ملى کتابدارى و سازماندهى اطالعات، ش 

97 (بهار 1393): 123-110.
 «مقایسۀ سیمرغ منطق الطیر عطار با آلیس در آن سوى آینۀ کارول بر اساس نظریۀ 
تقارن آینه اى». مسعود روحانى، لیال غالم پور، دوفصلنامۀ مجلۀ مطالعات ادبیات کودك، 

ش 8 (پاییز ـ زمستان 1392): 104-83.
توجه: نشریه در تاریخ 93/1/17 به چاپ رسیده است.

دوفصلنامۀ  ستارى،  عظیمه  ترجمۀ  استایلس؛  موراك  رومانتیک».  «مکاشفه هاى   
روشنان، ش 17 (پاییزـ زمستان 1392): 919-100.

توجه: در تاریخ 93/3/20 به چاپ رسیده است.
کشاورز،  زهرا  ترجمۀ  کوتس؛  کارن  شناختى».  رویکردى  کودك:  شعر  «معناى   

دوفصلنامۀ روشنان، ش 17 (پاییز ـ زمستان 1392): 99-82.
توجه: در تاریخ 93/3/20 به چاپ رسیده است.

فهرست گزیدة مقاالت کودك و نوجوان در مطبوعات نیمه اول 1393
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دوفصلنامۀ  هاشمى،  سادات  نیره  نوجوان».  و  کودك  شعر  توصیفى   «مقاله شناسى 
روشنان، ش 17 (پاییز ـ زمستان 1392): 235-214.

توجه: در تاریخ 93/3/20 نشریه به چاپ رسیده است.
ایرانى  تصویر  داستانى  کتاب هاى  در  آزادى  و  اقتدار  اعمال  شگردهاى  «مقایسه   
حیدرى،  محمدحسین  نصرآبادى،  بختیار  حسنعلى  شیرى،  شیروانى  على  انگلیسى».  و 

دوفصلنامۀ مجلۀ مطالعات ادبیات کودك، ش 8 (بهار ـ تابستان 1393): 92-73.
 «مهار و کنترل ترس هاى کودکان». اعظم شاهرودى، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و 

نوجوان، ش 200 (خرداد 1393): 8-6.
 «مهم ترین نماینده هاى ادبیات کودك جهان در ایران». روزنامۀ جام جم، ش 3970 

(20 اردیبهشت 1393): 11.
 «میزان بهره مندى کودك از اسم عام و نقش آن در درك و تولید مفاهیم و تفکر 
تابستان  ـ  (بهار   9 ش  کودك،  و  تفکر  دوفصلنامۀ  قلعه نو،  طاهرى  الهه  بنیاد».  مقوله 

.80-65 :(1393
 «نسبت ادبیات کودکان و تربیت دینى بررسى شد: در نشستى با حضور شاعران و 

کارشناسان». فصلنامۀ محدث، ش 55 (اردیبهشت و خرداد 1393): 24-23.
 «نویسندگان مطرح کودك و نوجوان در ایران». روزنامۀ جام جم، ش 3970 (20 

اردیبهشت 1392): 10.
 «هجوم هایى غیرداستان». حسن پارسایى، ماهنامۀ کتاب ماه کودك و نوجوان، ش 

199 (اردیبهشت 1393): 40-31.
 «یادى از نویسنده نخستین کتاب درسى کودکان ایران». روزنامۀ اعتماد، ش 2967 

(1 خرداد 1393): 16.
 «یافتن خرگوش سفید در بهار». على موقر، روزنامۀ اعتماد، ش 2927 (16 فروردین 

.16 :(1393
مجلۀ  دوفصلنامۀ  دل زنده روى،  سمیه  راوى».  چند  مترجم،  چند  داستان،  «یک   

مطالعات ادبیات کودك، ش 9 (بهار ـ تابستان 1393): 48-27.


