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لبررسی ادبیات خردساگروهگزارش 

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
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نفر10: تعداد اعضا

:نام اعضای گروه خردسال به ترتیب حروف الفبا

زهره،(کنندههماهنگ)زادهرضویماندانادانایی،ماهرختوکلی،الهه
اللهینعمتزهرا،میرزاییمهدیهمسعودی،فرشتهفرمانی،

یعقوبیعذراودژبانمیناازسپاسباو
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اعضای گروه خردسال
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:راه های ارتباطی با گروه بررسی ادبیات خردسال 

info@cbc.ir
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فهرست مطالب 

اسالیدشماره مطالبفهرست

8 98-99فعالیتهایجانبیگروهدرسال

10-9 رسیدهبهگروهخردسالدربررسیکمیکتابهای

سالهایاخیر

12-11 هایجایگاهآثاربررسیشدهومقایسهآنباسالفراوانی

98و97

13 گروهسنیدرکتابهایخردسالفراوانی

16-14 نسبتوکیفیتکتابهایتالیفوترجمه

18-17 خردسالفراوانیگونههایادبیدرکتابهای

21-19 پدیدآورندگان،ناشران،بررسیکتابهاازمنظر

ویراستاریوکپیرایت

22 بررسیتصاویروارائهدرکتابهایخردسال

7

23 درگروهخردسالپرسشهایپژوهشیبررسیشده

48-24 نمنظرجنبههایگوناگوازبررسیکتابهایخردسال

رشد

61-49 عملکردشخصیتاصلیخردسالدرکتابهایبررسی

بررسیشدهباویژگیهایرشد

69-62 پیشنهادبرگزیده

70 توصیهبهپدیدآورندگان



۹۸-۹۹گروه در سال فعالیت های جانبی 

1398مهرماه«آشناییباعناصرداستان»شرکتدرکارگاه•

1398درنشستهماندیشیجایگاهکتابدرشورایکتابکودک،پاییزحضور•

1398زمستانگروههایبررسی،حضوردرنشستهماندیشیبازنگریمعیارهایبررسی•

گردآوریعناوینمنابعمطالعاتیدربارهشناختکودکخردسالوادبیاتخردساالن•
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خردسالبررسی کمی کتاب های بررسی شده در گروه 

درسالهایاخیرخردسالسیرنزولیکتابهایورودیبهگروهتداوم•

7۵سالقبلبهنسبتدونداردولیقبل،تفاوتچندانیباسالمقایسهبهگروهدرکتابهایرسیدهتعداد•
.درصدکاهشداشتهاست
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مقایسه کتاب های رسیده به گروه خردسال 
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فراوانی کتاب های رسیده
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فراوانی جایگاه در کتاب های بررسی شده

.کودکشدندفهرستشورایکتابوارددرصدکتابهایبررسیشده42•

.فهرستاستدرصد1۵بیشترینجایگاهمتعلقبهکتابهایسهوپنجستاره،باحدود•

.پنجکتاباینفهرستبهعنوانپیشنهادبرگزیدهبهکمیتهجوایزمعرفیشدهاست•
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۹۸و ۹۷درسال های بررسی شده مقایسه فراوانی جایگاه آثار 

۱۳۹۷

۱۳۹۸
۰

۵
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پنج ستاره
چهارستاره

سه ستاره
خارج از فهرست

۱۳۹۷

۱۳۹۸
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فراوانی گروه های سنی

.تمامکتابهایبررسیشده،گروهسنیدوتاچهارسالدارند•

.هیچکتابیبرایگروهسنیتولدتادوسالبهدستگروهنرسید•
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و ترجمه در کتاب های خردسالو کیفیت  تألیف نسبت

.سالگذشتهکتابهایتألیفرشدداشتهاستبرخالفدرکتابهایبررسیشدهامسال•

.بررسیشدهرابهخوداختصاصدادهانددرصدکتابهای۵8تألیفکتابهای•

.استکیفیتکتابهاپایینتألیفشدهعلیرغمآمارباالیکتابهای•
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نسبت کتاب های تالیف و ترجمه

تالیف

ترجمه 
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تالیف و ترجمه مقایسه جایگاه کتاب های 

تالیف

ترجمه

Column1۰
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پنج ستاره
چهارستاره

سه ستاره
خارج از فهرست

تالیف

ترجمه
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فراوانی گونه های ادبی

.داردبررسیشدهکتابهایدررافراوانیبیشتریندرصد72حدودبافانتزی-داستانادبیگونه•

.داردبررسیشدهکتابهایدررافراوانیکمتریندرصد3باسرگرمیوبازیهنر،ادبیگونه•
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ادبینمودار فراوانی گونه های 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

فراوانی گونه های ادبی

فانتزی

واقعگرا

شعر

دانش اجتماعی

هنربازی سرگرمی

علوم
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پرکارترین پدیدآورندگان

جعفریالله:شاعرایرانی/نویسنده•

تریسیکوردروی:نویسنده•

صالحیآتوسا:مترجم•

وارنزتیم:تصویرگر•

میرزاییمحجوبوکیانافهیمه:تصویرگرانایرانی•

19



ناشران

انتشاراتشهرقلم:بیشترینکتابهایبررسیشده

نشرافق،کتابهایفندق:باکیفیتترینکتابهایبررسیشده
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ویراستاری
.ویراستاردارندازآثاردرصد36•

کپیرایت
.ندارندکپیرایتازکتابهایترجمهشدههیچکدام•
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تصاویر و ارائه

.استواقعگرا/کارتونیعموماًکتابهاتصاویرسبک•

.استپایینتالیفیکتابهایتصویرسازیکیفیت•

.هستندناموفقکتابهابرخیدرشخصیتپردازیها•

.استمطلوببررسیشدهکتابهایارائهوچاپکیفیت•

.نبودکالمبدونتصویریکتاببررسیشدهکتابهایدر•
.دیدهشد...آپوپارچهای،حمام،پاپکتابها،کتابهایتنوعدرارائهکمبود•
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پرسش های پژوهشی

؟میکندکمکمخاطبرشدجنبههایازیککدامارتقاءبهبررسیشدهکتابهای•

خردسالدککورشدویژگیهایبابررسیشده،کتابهایدرخردسالاصلیِ(کاراکتر)شخصیتعملکردآیا•
است؟متناسب
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:پرسش نخست

در گروه به ارتقاء کدام یک از جنبه های کتاب های بررسی شده 

؟مخاطب کمک می کندرشد 
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.شدگردآوریمعتبرمنابعازسالگی4تاتولدازکودکرشدویژگیهاینخستپژوهشیپرسشبررسیدر
کلیردکارکعلتبهآثارهمه.گرفتندقراربررسیموردرشدویژگیهایجنبهچهاربهتوجهباکتابها
.شدندارزیابیکودکزبانیرشدوشناختیرشدواجدادبیات

ازبعدیرشد،بارزجنبهازمنظور،گرفتقراربررسیموردآثارازهرکدامدررشدبارزجنبهبعدمرحلهیدر
.استشدهپرداختهآنبهاثردرایویژهشکلبهکهاستکودکرشد
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نمودار بررسی جنبه ی بارز رشد در کتاب های بررسی شده

ستونعمودینشانگرتعدادکتابهااست
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:هبررسیشدکتابهایدررشدبارزجنبهیبررسینمودارازآمدهدستبهنتایج

67داشتندزبانیرشددرصد12واجتماعی-هیجانیرشددرصد4۵وشناختیرشددرصد.

نشدمشاهدهبررسیشدهکتابهایدرحرکتی-جسمانیرشدبهویژهایتوجه.
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رشد شناختی

.شدندارزیابیمؤثرکودکرشدازوجهاینپرورشدربررسیشده،کتابهایازدرصد67حدود•

،(درونن،بیروکنار،پائین،باال،)مکانیقیدهایشناخت،حلمساله:کتابهامفاهیموموضوعهابرخی•
...وانقراضدرحالگونههایحیوانات،اعداد،مکانها،،حاالبیشتر،چرا،،نهمفاهیم
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افق،:تهران.لهرکمژگانویراستار.صالحیآتوسامترجم.وارنرتیمتصویرگر.!حاال!بیشتر!چرا!نه.تریسیکوردروی،
(سال2-4).(4،3،2،1-کوچولوآرچی).ص1397،32فندق،کتابهای
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بردنباالدربررسیشدهموفقگزینههایازیکینمونهبهعنوانکوچولوآرچیجلدیچهارمجموعهی
وزهیم،مهدکودکباشدنآشنامکانی،زمانی،مفاهیمشناخت.استخردسالمخاطبشناختیمهارتهای
برایادورریزهازاستفادهتولد،مهمانیبرگزاریهواپیما،باسفرمراحلوچگونگیکودکان،مخصوص

.کندمیفراهمرامحیطشناختوکشفزمینهوبخشیدهتنوعکودکدنیایبه،اسباببازیساخت
30
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.ص1397،32نگارگران،:تهران.فردابراهیمیمهریمترجمکجاست؟خرسهآقا.تصویرگرونویسندهجاناتانبنتلی،
(سال۵-2)

32



ابتعاملیکتابیکجاستخرسهآقا
هبپسرکوچکی.استهنرمندانهتصاویری

ازابتداهمانازوگرددمیخرسشدنبال
جستجوهاخاللدرمیگیرد،کمکمخاطب
آندرگیرمخاطبکههیجانیوطنزباهمراه
داخل،رو،زیر،مانندمفاهیمیبا،میشود
آشناکوچکوبزرگ،باالودرونپشت،
.میشود
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اجتماعی-رشد هیجانی 

4۵شدهاندارزیابیمؤثرکودکرشدازوجهاینپرورشدربررسیشده،کتابهایازدرصد.

باآشنایی،تقلیدخودپنداره،شکلگیریجستجوگری،،خودمرکزگرایی:کتابهامفاهیموموضوعهابرخی
...وتعاملمشارکت،،همدلیدلبستگی،اعتمادبهنفس،استقالل،مالکیت،احساسات،
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.حسنیمنیاسمترجم.ماسینیساراتصویرگر.میکندعوضراهمهچیزکوچولوبوسیک.اسمریتیهالز،پراسادام
(سال2-4).ص139۵،28زعفران،:تهران.زادهرجبشهرامویراستار
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ازهاینیواحساساتشناختبستردراستداستانیمیکندعوضراهمهچیزبوسکوچولویک
بچهبهارمختلفاحساساتبیان،«بوسه»پنداریجانداربامادرخرس.هیجانتنظیمرویکردباوعاطفی
.کندمیجلببوسیدنغیرکالمیپیامهایبهرامخاطبتوجههنرمندانهشکلیبهومیدهدآموزشخرس

36



کتابهایافق،:هرانت.کلهرمژگانویراستار.صالحیآتوسامترجم.وارنرتیمتصویرگر.!حاال!بیشتر!چرا!نه.تریسیکوردروی،
(سال2-4).(4،3،2،1-کوچولوآرچی).ص1397،32فندق،
37



38

ناختنشرسمیتبهاو،استقاللحسشناختنرسمیتبهاو،بهاحترامباکودکنفسعزتوخودانگارهپرورش
در.یردمیگصورتکنجکاویهایشارضایومختلفتجاربکسببرایامنبستریکردنفراهمواوتواناییهای
اوییهایتواناشناساییوتجاربکسبزمینه،صبوریوعشقباکوچولوآرچیمادروپدرکوچولوآرچیمجموعه

.میکنندآساناوبرایراتجاربازبعضیمنفیپیامدهایازناشیرنجتحملهمدلی،باوکردهفراهمرا



:تهران.هرکلمژگانبازنوشته.ماسولهطالعطاهرهمترجم.فردریکحوستصویرگر.کوچولوخرسبدروز.هایویناورم،
(سال2-4).(۵داشتنیدوستهایقصه).ص1397،24بافرزندان،
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بدروزابدرکت.میشودکودکاجتماعیمهارتهایبهبودسببوالدینخصوصاًبزرگترهارفتارازتقلید
نکردسادهباپدرشبارهرومیافتدکوچولوخرسبرایبدیاتفاقاتروز،یکدرکوچولوخرس
پدرکههنگامیراراهکارهمیننیزکودک،میکندمدیریترامشکلمهرآمیزحلیراهباهمدلیومشکل

.میکندهمدلیاوباومیکندکمکاوبهمیگیرد،بهکارمیشودمواجهمشکلبا
40



.ص1397،32نگارگران،:تهران.فردابراهیمیمهریمترجمکجاست؟خرسهآقا.تصویرگرونویسندهجاناتانبنتلی،
(سال۵-2)
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عضیببرغلبهدرمیتواندخیالیدوستداشتن
کودکبهمهارتهابعضیافزایشواضطرابها

یناکجاستخرسهآقاکتابدر.کندکمک
درکهاستبزرگیخرسخیالیدوست

اشاسباببازیخرسدنبالبهکودکجستجوی
بهبزرگخرسهمراهی.اوستهمراههمهجا
نایسایهدرومیبخشدامنیتاحساسکودک
یدقیقترجستجویبهکودکامنیتاحساس
.میشودفراخوانده
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میچکا،:تهران.جانآتشینبابکویراستارخرمیان،رضوانمترجم.مندوستبهترین.تصویرگرونویسندهساته،تن،
(سال2-4).ص1398،28
43



کتابدر.دهندگسترشراخودهیجانی-اجتماعیمهارتهایتامیکندکمککودکانبهدوستی
تقسیم،دوستیمانندارزشهاییآنها،موقتیجداییومرغتخموخرگوشدوستیمندوستبهترین
.میکندتقویتکودکدررازندگیازبردنلذتودیگریبازندگیداشتههای
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رشد زبانی

.ازکتابهایبررسیشده،درپرورشاینوجهازرشدکودکمؤثرارزیابیشدهانددرصد12

45



.محبوبفهیمهرتصویرگ.کوچولوماهیکوچولو،مورچهکوچولو،اردککوچولو،پیشی.لوالاللیلی.افسانهنژاد،شعبان
سال(2-4).ص1398،16تو،لوپه:تهران.شناسوظیفهشرارهویراستار
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مورچهکوچولو،ماهیکوچولو،اردککوچولو،پیشی:اللواللیلیجلدیچهارمجموعه
آواهایبراساسکهمجموعهاینسادهشعرهای.دارندزبانیویژهکارکردهستندکهآثاریتنهاکوچولو

وصویرسازیتدرضعفدلیلبهکتاباین.میکندتقویتراکودکانزبانیرشدشده،سرودهفارسیزبان
.استنگرفتهبررسیدرباالییامتیازنامتناسبتصویرهایی
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حرکتی-رشد جسمانی 

.نشددیدهباشد،شدهطراحیحرکتی-جسمیرشدارتقایمنظوربهکهکتابیبررسیشدهکتابهایدر

48



:دومپرسش

 هایکتابدرخردسالاصلیِ(کاراکتر)شخصیتعملکردآیا

ست؟امتناسبخردسالکودکرشدویژگی هایبابررسی شده،

49



۵2هستندخردسالشخصیتدارایبررسیشده،کتابهایازدرصد.

شخصیتفتارگبراساسخردسالرشدویژگیهایباداستاناصلیشخصیتزبانیعملکردتناسبمیزان
.شدبررسیداستانمتندر
باداستاناصلیشخصیتاجتماعی-هیجانیوشناختیجسمانی،-حرکتیهایعملکردتناسبمیزان

تصاویروتنمبررسیتعبیریبهیاشخصیتحرکاتورفتارباگفتاربرعالوهخردسالرشدهایویژگی
.شدسنجیدهداستان
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ردسال نمودارهای میزان تناسب عملکرد شخصیت اصلی خ

با ویژگی های رشد خردسال

51



52

درصد12وموفقحدودیتادرصد12موفق،درصد76:جسمانی-حرکتیویژگیهایبااصلیشخصیتعملکردتناسبمیزان

.شدهاندارزیابیناموفقخردسالکاراکترباشخصیتتصویرهماهنگیعدمعلتبهشخصیتها

تاستمحورعمودیشخصیتکتابهاومحورافقیمیزانتناسبعملکردشخصی ******

76%

12%12%

جسمانی-حرکتیویژگیهای

تمحورعمودیشخصیتکتابهاومحورافقیمیزانتناسبعملکرداس
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6وموفقحدودیتاعملکرددرصد6،موفقشخصیتهادرصد88:شناختیویژگیهایبااصلیشخصیتعملکردتناسبمیزان

.شدندشناختهناموفقدرصد

تاستمحورعمودیشخصیتکتابهاومحورافقیمیزانتناسبعملکردشخصی ******

۸۸%

۶%۶%

ویژگیهایشناختی

محورعمودیشخصیتکتابهاومحورافقیمیزانتناسبعملکرداست
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وموفقحدودیتاشخصیتهادرصد12،موفقشخصیتهادرصد76:زبانیویژگیهایبااصلیشخصیتعملکردتناسبمیزان

.شدهاندارزیابیناموفقخردسالسنازباالترگفتارعلتبهشخصیتهادرصد12

تاستمحورعمودیشخصیتکتابهاومحورافقیمیزانتناسبعملکردشخصی
******

۷۶%

۱۲%۱۲%

ویژگیهایزبانی

محورعمودیشخصیتکتابهاومحورافقیمیزانتناسبعملکرداست
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بهشخصیتهادرصد12وموفقشخصیتهادرصد88:اجتماعیـهیجانیویژگیهایبااصلیشخصیتعملکردتناسبمیزان

.شدهاندارزیابیناموفقتصویرسازیدرضعفعلت

تاستمحورعمودیشخصیتکتابهاومحورافقیمیزانتناسبعملکردشخصی
******

۸۸%

۰%
۱۲%

اجتماعی-ویژگیهایهیجانی

تمحورعمودیشخصیتکتابهاومحورافقیمیزانتناسبعملکرداس
محورعمودیشخصیتکتابهاومحورافقیتناسبعملکردشخصیتاست



باهبررسیشدکتابهایدرخردسالاصلیشخصیتهایبیشترعملکردفوقاطالعاتبهتوجهبا
خلقببسخردسالسنیمشترکویژگیهایازپدیدآورندگانآگاهی.استمنطبقآنانرشدویژگیهای

شخصیتهایویژگیتناسبوتطابق.داردخردسالشخصیتبامتناسبعملکردیکهشدهشخصیتهایی

.استبودهیتالیفآثارازموفقترترجمهشدهآثاردرغالباخردسالرشدمختلفابعادویژگیهایباخردسال
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.!حاال!بیشتر!چرا!نه.تریسیکوردروی،
.صالحیآتوسامترجم.وارنرتیمتصویرگر
کتابهایافق،:تهران.کلهرمژگانویراستار
.(4،3،2،1-کوچولوآرچی).ص1397،32فندق،

(سال4-2)
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کتابعهمیتوانبهمجمونمونهازشخصیتپردازیهایموفقومتناسببانیازهایرشدشناختیخردسالبرای
هچیزدرموردهم.کنجکاواست.بچهکرگدنیاستکهدغدغههایکودکانهداردآرچی.اشارهکردکوچولوآرچی
جربیاتیکاردستیمیسازدوت.اونقاشیمیکند.درحالشناختوکشفخودومحیطپیرامونشاست.میپرسد

رچیکهدرمتنویژگیهایبدنی،گفتار،رفتاروحرکاتآ.دوستانیدارد.احساساتیراتجربهمیکند.کسبمیکند
.سالهمنطبقاست3وتصاویرآمدهباویژگیهایرشدکودک 58
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.ص1397،32بافرزندان،:تهران.پارسانژادمهرنوشمترجم.میکردتقلیدکهگربهای.تصویرگرونویسندهالیپای،
(سال4-2)

60



دعواباببازیاسسر.میکندبازیآنانبا.میکندتقلیدسالشوسنهمدوستانازکهاستگربهایبچهبال
بدنی،ایویژگیه.پیمیبردتواناییهایشبهومیکندحلرامسایلش.میکندکسبمهارتهایی.میکند
.استمنطبقساله3کودکرشدویژگیهایباآمدهتصاویرومتندرکهگربهبچهحرکاتورفتارگفتار،
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برگزیده پیشنهاد 
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افق،:تهران.لهرکمژگانویراستار.صالحیآتوسامترجم.وارنرتیمتصویرگر.!حاال!بیشتر!چرا!نه.تریسیکوردروی،
(سال2-4).(4،3،2،1-کوچولوآرچی).ص1397،32فندق،کتابهای
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:دالیل

خردسالکودکخالقانهموضوعمتناسببانیازهایطرح•
دارابودنپیرنگوشخصیتپردازیقوی•
متناسببامخاطبخردسالزبانوبیان•
مهارتهایاجتماعیازطریقگرهدرمتنوحلخالقانهآنطرح•
تناسبطرحداستانبرایرشدشخصیتیکودکانخردسال•
رابطهتنگاتنگوخالقبینمتنوتصویر•
بهرهگیریهنرمندانهازسبکوتکنیکدرتصاویر•
خردسالشناختپدیدآورندهازمخاطب•
.کتابشناسیناقصبودهوکپیرایتندارد•
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.حسنیمنیاسمترجم.ماسینیساراتصویرگر.میکندعوضراهمهچیزکوچولوبوسیک.اسمریتیهالز،پراسادام
(سال2-4).ص139۵،28زعفران،:تهران.زادهرجبشهرامویراستار
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:دالیل

کودکاناجتماعیوعاطفیرشدبهکمکجهتدرکودکانروزمرهمسائلموضوعومحتواطرح•

قویشخصیتپردازیوپیرنگبودندارا•

خردسالمخاطبواژگانبامتناسبگویاوسادهزبانیباپرداخت•

روانترجمهیازبهرهگیری•

تصاویرطریقازمتنگسترشوتصویرومتنتعاملوتصاویرهمراهی•

.نداردکپیرایتوبودهناقصکتابشناسی•
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:به پدیدآورندگانتوصیه 

گسترشردریتموزبانیبازیهایازبهرهمندیبرایافسانهومتلشعر،قالبباآثاریکمبودبهتوجه•
خردسالواژگاندایره

حرکتی-جسمانیرشدوزبانیرشدتقویتبرایآثاریکمبودبهتوجه•

کالمبدونتصویریکتابهایکمبودبهتوجه•
ازی،بهنر،کتابهای،اسباببازیکتابهایزبانهای،کتابهایتعاملی،کتابهایکمبودبهتوجه•

سرگرمی

شخصیترشدویژگیهایدادنانعکاسوتصویرسازیدرشخصیتطراحیتقویتبهتوجه•
الخردسرشدابعادوویژگیهابهجانبههمهتوجهطریقازپدیدآورندگانمخاطبشناسیتقویت•

سال2تاتولدسنیگروهبرایآثارکمبودبهتوجه•
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پایان

71



1۳۹۹شهریور 
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