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نفر21: تعداد اعضا

:ف الفبازندگینامه به ترتیب حرو-اجتماعینام اعضای گروه دانش 
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نام و نام خانوادگی           ردیف خانوادگی            نام و نام ردیف

صیفوری        ( لیال)زری  12 حسنا آریامتین                   1

سیمین ظریفیان               13 دینا آهنگری                   2

فرحناز عطاریان             14 پرنا بیات                     3
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(          هماهنگ کننده)لک دلبر  18 شیدا رضایی                    7

ندا مشیریان                  19 پروین زاهدی                    8

فاطمه نکویی                20 عاطفه سلیانی                    9

فرشته یزدانی               21 فرزانه سیروسیان                10

فریبا سلیمی                     11



زندگینامه-اعضای گروه دانش اجتماعی
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:   هزندگینام-راه های ارتباطی با گروه دانش اجتماعی

info@cbc.ir
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مقدمه

دو مااه در . برگزار کرد19تا 16روزهای دوشنبه از ساعت ، ( مجازی)جلسه ی حضوری و غیرحضوری 34مجموع در سال جاری، گروه در 
. آخر بنا به ضرورت و با توافق اعضای گروه، جلسات از یک روز در هفته به دو روز در هفته افزایش یافت

:جانبی گروه در جلسات غیرحضوریفعالیت های 

قاه بناا باه کتاب سرگذشات آساتر بدر. دو عنوان کتاب درباره ی ویروس کرونا بررسی و نتیجه ی آن در گروه هماهنگ کننده ها مطرح شد
شد، درخواست گروه هنر، بازی و سرگرمی بررسی و نتیجه ی بررسی به آن گروه اطالع داده 

آموزش دادند، فضای مجازی خانم عاطفه سلیانی از اعضای گروه، برخی نکات کلیدی ویرایش را از طریق 

معیارهای تخصصی گروه به نظرسنجی اعضا گذاشته و به کمیته ی بررسی، نقد و پژوهش ارسال شد، 

. نماینده ی گروه در کمیته ی جوایز، به کمیته ی بررسی، نقد و پژوهش معرفی شد

ت جلساات را در دوران جلسات غیر حضوری با مشکالتی روبه رو بودیم، ازجمله ضعیف بودن اینترنت و قطع و وصل شادن آن، کاه کیفیا
. همچنین بررسی کتاب های بیشتر در هر جلسه مقدور نبود. کاهش می داد و مانع از استفاده ی کامل اعضا از جلسه می شد

:با توجه به  موارد ذکر شده، نتیجه فعالیت یکساله گروه به شرح زیر اعالم می شود
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(مجازی)غیرحضوریوحضوریگونه یدوبهناشر39ازکتابجلد261تعداد،99-98شوراییسالدر
درکتاب21واجتماعیدانشحوزهدرکتاب240تعداد،ایناز.گرفتندقرارارزیابیوبررسیموردگروهدر

حدودذشتهگسالبهنسبتامسالشده یبررسیکتاب هایتعدادمجموع،در.داشتندقرارزندگینامهحوزه
.استداشتهکاهش7/9%
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زندگینامهدانش اجتماعیکل آثارسال

97-9828925039

98-9926124021

:98و سال 97کمی کتاب های بررسی شده سال مقایسه  جدول 



دانش اجتماعی 
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دانش اجتماعی



:شاملاجتماعیدانشکتاب هایبررسیمعیارهای
.باشندمستندوروزبهوداشتهصحتشدهارائهاطالعات•

یات هاواقعیبرخیچگونهکهداده شودنشاناثردر.باشندهدفآنبهدر خدمتمطالبوباشدهدفدارایاثر•
می شوند،(معلول)دیگررویدادهاییاوواقعیت هاساززمینه(علت)رویدادها،

کند،ترغیبتحلیلوتجزیهسنجش،تجربه،مشاهده،بهرامخاطب•

کودکان،فردیتفاوت هایشناختنرسمیتبه•

 هایکتابسایت ها،وب)تکمیلیاطالعاتفهرستوراهنمانمایه،واژه نامه،منابع،فهرستلزوم،صورتدر•
داشته باشد،(مرتبط

داشته باشند،تناسبمخاطبسنیگروهدانشبااطالعات•

باشند،متناسبمخاطبسنیگروهدانشودرکسطحباواژگانوزبان• 11



:شاملاجتماعیدانشکتاب هایبررسیمعیارهای
باشد،یتیجنسومذهبیقومی،ملیتی،نژادی،تبعیض هایازبه دوروجانبدارغیرموضوع،بهنویسندهنگرش•

داشته باشد،نمودارونقشهعکس،کتاب،لزوم،صورتدر.داشته باشندهمخوانیمتن؛باتصاویر•

باشد،مخاطبوموضوعبامتناسب(حروفنوعواندازهجلد،صحافی،کاغذ،نوعقطع،)ارائهکیفیت•

باشد،بهره مندموضوعارائه یبرایتازهشگردهایونوآوریاز،کتاب•

التعدامید،شفقت،همدلی،برابری،مانندمواردی:باشدانسانیواخالقیارزشمروجدرکل،اثردرونمایه ی•
تبعیضازپرهیز)انسانیحقوقرعایتطبیعت،وموجوداتدیگروانسانبهاحترامودوستیصلح،اجتماعی،
احتراموشناختنرسمیتبهپذیری،مسئولیتویژه،نیازهایباکودکانبهتوجه(قومیومذهبینژادی،جنسیتی،

.فردیهایتفاوتبه
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انی با توجه به معیارهای بررسی کتاب های دانش اجتماعی، جدول فراو

:و جایگاه کتاب های این حوزه به شرح زیر است
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گروه سنی
پیشنهاد 
برگزیده

ان پیشنهاد شای
تقدیر

ستاره3ستاره4
خارج از 
فهرست

جمع

4-6--1214

4-9--2523452

7-9--31183382

7-12-22321551

10-1211102115

10-15---31619

13-15--41-5

13-16-471-12

171017160240جمع



97ل دانش اجتماعی ساشده  جدول مقایسه ی کمی کتاب های بررسی 

:آن هابراساس جایگاه 98و سال 

.ستاره و افزایش کتاب های خارج از فهرست است4و 3قابل تامل در این جدول، کاهش کتاب های نکته 

14

پیشنهاد سال
برگزیده

پیشنهاد 
رشایان تقدی

خارج از ستاره3ستاره4
فهرست

مجموع

97–98
171039346250

98-99171017160240



مهارت های:مجموعه هایازکتاب159اجتماعی،دانشحوزه یدرشدهبررسیکتاب هایمجموعاز
رایبمتقابلرفتارتحلیلما،نیاکانایران،نوجوانانوکودکانهمه یبرایخوبکتاب100زندگی،

دنیایردکودکانذهنی،مثبتزمزمه هایمحیط زیست،حفظجوری،اینزندگیترسناک،تاریخکودکان،
وغیره،وآبکیماجراهایوعمه خانمفسقلی ها،کودکان،بهمالیسوادآموزشکن،عملبگیر،تصمیمما،
.هستندمجموعه ایغیرکتاب،81

شناختروان شناسی،اجتماعی،مهارت هایزندگی،مهارت های:موضوعیزمینه هایدربیشترکتاب ها
س،نفبه اعتمادخوآگاهی،خود،ازمراقبتمحیط زیست،حفظمالی،سوادخانوادگی،روابطاحساسات،

.هستندانرژیبهینه یمصرف

.اختصاص دارند( 9-7)بیشترین آثار در حوزه ی دانش اجتماعی به گروه سنی 
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:شتهجدول مقایسه  آثار دانش اجتماعی براساس گروه سنی با سال گذ

.  کتاب ترجمه هستند158کتاب تألیفی و 82کتاب دانش اجتماعی، 239از 

16

16-1513-1510-1213-127-910-94-67-4سال

97-9834654307832510

98-9948252155151912



:ناشران
ایراننیفانتشارات:بهآثاربیشتریناست،رسیدهگروهبهاجتماعیدانشحوزه یدرکتاب،ناشر،33ازامسال

تعلقاناهآوایو(طوطیکتاب)فاطمیفردوسی؛حکیمنو؛ماهومهر:مهرساپرتقال؛قدیانی؛؛(نردبانکتاب های)
.دارند

:جدول ناشران پُرکار و جایگاه آثارشان
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ناشر
د پیشنها

برگزیده
پیشنهاد 
رشایان تقدی

ستاره3ستاره4
خارج از 
فهرست

مجموع

شرکت انتشارات فنی ایران، 
کتابهای نردبان

--2222953

46102242-قدیانی

214227--پرتقال

27-173--مهر وماه نو: مهرسا

1616----حکیم فردوسی

245314-فاطمی، کتاب طوطی

11-11---آوای هانا



:ویراستار
نا به وجود ویراستار متخصص و با تجربه و آش. ویراستار ویرایش شده اند28اثر با 133در بررسی کتاب های امسال، 

.  ادبیات کودک، در تعیین جایگاه کتاب نقش مهمی دارد

:آثارتعداد و جایگاه پرکار  براساس ویراستاران جدول 
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ویراستار
پیشنهاد 
برگزیده

پیشنهاد 
رشایان تقدی

مجموعخارجستاره3ستاره4

17-143--فاطمه صادقیان

73212--شیوا حریری

9-72--بخش ویرایش نردبان

6--6--الله جعفری

5--5--محمدهادی قوی پیشه

4---4-جعفر ربانی

4--4--لیال اثناعشری

4--4--مژگان کلهر



اجتماعیمعرفی برخی کتاب های دانش 

بررسی با معیارهای که بیشترین هماهنگی را 

زندگینامه-دانش اجتماعیگروه 

:کودک دارندکتاب شورای 
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20

فاطمی، : تهران.تصویرگر حنانه کای؛ مترجم شادی جاجرمی زاده؛ ویراستار محمدهادی قوی پیشه.درگیری های جهانی. ، لوییزاسپیلزبری•
(سال12-10( )کودکان در دنیای ما. )ص32. 1398کتاب طوطی، 

فاطمی، کتاب : هرانت. تصویرگر حنانه کای؛ مترجم شادی جاجرمی زاده؛ ویراستار محمدهادی قوی پیشه. فقر و گرسنگی. ، لوییزاسپیلزبری•
(سال12-10( )کودکان در دنیای ما. )ص32. 1398طوطی، 

: تهران. یشهتصویرگر حنانه کای؛ مترجم شادی جاجرمی زاده؛ ویراستار محمدهادی قوی پ. نژادپرستی و تعصب. ، لوییزاسپیلزبری•
(سال12-10( )کودکان در دنیای ما. )ص32. 1398فاطمی، کتاب طوطی، 

فاطمی، : انتهر. تصویرگر حنانه کای؛ مترجم شادی جاجرمی زاده؛ ویراستار محمدهادی قوی پیشه.پناهندگان و مهاجران. ، کریرابرتس•
(سال12-7( )کودکان در دنیای ما. )ص32. 1398کتاب طوطی، 



:مجموعه ی کودکان در دنیای ما
و نژادپرستی، جهانیدرگیری های، مهاجرانو پناهندگان جلدی با عنوان هاای 4مجموعه ی این 

رساش های عالوه بر پاسخ باه برخای پ( طوطیکتابهای )از انتشارات فاطمی ، گرسنگیو فقر و تعصب 
ناهنادگان و چه کسی فقیر و گرسنه است؟،  چرا آدم ها فقیر هستند؟، نژاد پرساتی چیسات؟، پ: کودکان، مثل

 ها از این مهاجران که هستند؟، جنگ چیست و چرا درگیری رخ می دهد؟، تروریسم چیست؟ و بسیاری پرسش
. دمشاکالت را تاا حادی از پیش پاا برداشات، توضایح می دهامی توان این دست، درباره ی راهکارهایی که 

ایان . ازدرا با افراد و خیریه هایی که فعالیت های انسان دوستانه و یاری رسان دارند، آشنا می ساآن ها همچنین 
گار نکاات از دی. تشویق می کندرا به صلح، مهربانی، همدلی، گفت و گو و کمک به دیگران مجموعه،کودکان 

حق مؤلاف . ، نمایه، معرفی وب سایت و کتاب برای کسب اطالعات بیشتر استواژه نامهمثبت کتاب ها، وجود 
.نیز رعایت شده است
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: تهران. سارا مطلوبار تصویرگر چارلز سانتوسو؛ مترجم آناهیتا حضرتی کیاوندانی؛ ویراست. با آیدا، تا همیشه. ، کرانلیویس
(سال12-7. )ص40. 1396پرتقال، 

22



:همیشهبا آیدا، تا 

ا بیماار زماانی کاه آیاد. زنادگی می کننادو آیدا دوستان بسیار خوبی برای هم هستند و در باغ وحش گاس 
داساتان این داستان براساس یاک. باقی می مانندهمچنان دوستان خوب یکدیگر آن ها می شود و می میرد، 

. ه شده استواقعی از آیدا و گاس، دو خرس قطبی که در سنترال پارک نیویورک نگهداری می شوند، نگاشت
وقتای . دمخاطب مطرح می کناکودکِ نویسنده مفهوم بیماری و مرگ را به شکلی مناسب با روحیه و درک 

لحظاه ی .اساتفاده می کننادآیدا بیمار می شود و گاس می فهمد، هردو از فرصت باقیمانده برای با هم بودن 
، باه دوران ساوگواری. نویسنده خیال ندارد اشک مخاطاب را درآورددرواقع بیان می شود و کوتاه مرگ آیدا 

یاز همه غمگین هستند و لباس غم پوشایده اند، بعاد از آن، درحالی کاه هماه چ. خوبی شرح داده شده است
ن، نکتاه ی فراتر بودن تصااویر از مات. پیدا می کندسرجایش است و فقط آیدا نیست، زندگی همچنان ادامه 

.حضور پرندگان بعد از مرگ آیدا، نشان از امید و همراهی دارد. قابل توجه کتاب است
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ر مینو تصویرگر مسعود قره باغی؛ ویراستا. سرگذشت آب و آب رسانی در ایران: خواب آب. جهانگیریان، عباس
(سال16-13( )نیاکان ما. )ص59. 1398کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، : تهران. کریم زاده
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:ایرانسرگذشت آب و آب رسانی در : خواب آب
و درخور توجه، روایتی است از آب و آب رسانی در ایران، شاکل گیری و معمااری قنات هاا، فرهناگاین اثرِ 

هاان، در این کتاب، به  اهمیت و جایگاه آب در ایاران، از اقلیم هاای نیماه خشاک ج. ادبیات مبتنی بر آب
از مناابع آبای، نویسنده با پرداختن به پیشینه ی تاریخی، شیوه های متفاوتِ بهره بارداری. پرداخته شده  است

تاب عنوان ک. بازگو می کندروایت های اسطوره ای و فرهنگی درباره ی آب، روایتی نو از آب را برای مخاطب 
ز بهره بارداری اانتخاب هوشمندانه ای است، هم به لحاظ روش های سنجیده ی ایرانیاان بارای خواب آب 

. یمناابع آبا( از دسات دادن)آب های زیرزمینی و هم به لحاظ آینده ی نگران کننده برای باه خاواب رفاتن 
ندی، کادربندی و صفحه ب. نکته ی مثبت دیگر کتاب، تأمل و تفکر برانگیز بودن مطالب برای مخاطب است

.نوع قلم بر روان خوانی متن تأثیر مثبت دارد
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.اثناعشریلیالادبیویراستارکیاوندانی؛حضرتیآناهیتامترجم.چه؟یعنیعشق.تصویرگرونویسندهجسی،سیما،
(سال9-7).ص1398.43پرتقال،:تهران

26



:؟عشق یعنی چه

درباره یهمهازراهدرومی رودسفربهاوچه؟یعنیعشقبداندمی خواهدداستان،کوچولویربات،زی

ازعشق،هوممفانتقالبراینویسنده.پی می بردعشقمعنایبهسفرپایاندروسرانجاممی پرسد،عشق

 جویجست وقالبدرراکودکباخانوادهرابطه یوگرفته استبهرهکودکانبرایفهمقابلنمونه های

کمکالبمطبهتردرکبهشادورنگیتصاویر.می دهدنشانخوبیبهساده،زبانیباعشقواژه یمعنای

.می کنند
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(سال12-10. )ص35. 1398پرتقال، : تهران. مترجم آزاده کامیار. داستان یک داستان. یاکرینو، دن، نویسنده و تصویرگر
28



:داستانداستان یک 

انه ها از دوران تکامل و کارکرد داستان ها، انواع مواد خواندنی و کتابخاز شکل گیری، ، روایت تصویری کتاب

رشای کلای و نویسنده به موضوع، نگ. جمالت متن، کوتاه و ساده هستند. غارنشینی انسان تا به امروز است

ه نگاه او به داستان، نه به معنای خاص آن، بلکه به معنای ماجرا یا مجموعه ای از ماجراهاسات کا. عام دارد

ب اطالعاات نویسنده درباره ی کتاب سوزان و سانسور نیز باه مخاطا. سرگذشت یا رویدادی را بازگو می کند

ت و گوهاای این اثر برای ترویج خواندن کاربرد دارد و مطالب گوناگون آن می توانند زمینه ساز گف. داده است

. برخی واژگان، برای درک بهتر مخاطب، نیاز به توضیح دارند. مفید با کودکان مخاطب باشند
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.کرمیمحبوبهتارویراسفرخنده؛سودابهمترجمپارکر؛نانسی وینزلوتصویرگر.شدقالیچهکهبزی.مارتینلینک،؛.الچارلز،بالد
(سال9-7)(4کودکان؛بهمالیسوادآموزش).ص1398.39بنفشه،کتاب هایقدیانی،:تهران

قدیانی،:هرانت.کرمیمحبوبهویراستارفرخنده؛سودابهمترجمبولن؛راجرتصویرگر.می خرمهمهدیهپولمبا.مریلینسدلر،
(سال9-4)(6کودکان؛بهمالیسوادآموزش).ص1398.28بنفشه،کتاب های

دیانی،ق:تهران.کرمیمحبوبهویراستارفرخنده؛سودابهمترجمتیهان؛آتاتصویرگر.!می خرمچیدارم،الزمچی.رزمریولز،
(سال9-4)(7کودکان؛بهمالیسوادآموزش).ص1398.28بنفشه،کتاب های

.1398ه،بنفشکتاب هایقدیانی،:تهران.کرمیمحبوبهویراستارفرخنده؛سودابهمترجم.بخریدکالهمناز.دیوهوروویتس،
(سال9-7)(1کودکان؛بهمالیسوادآموزش).ص35
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:کودکانمجموعه ی آموزش سواد مالی به 

مجموعه، در قالب داستان های کوتاه، به مخاطب مفااهیم و مهارت هاایی مانناد پاس اناداز و سارمایه این 

ناعات و مشاارکت، مسائولیت پذیری، صارفه جویی، ق، کساب وکار، گذاری، درست خرید کردن، فروشاندگی

. دارنادگرچه موضوعات و مفاهیم مفید و کاربردی هستند، اشکاالتی هام. تصمیم گیری را آموزش می دهد

جلد که به دلیل عدم انسجام متن، خشاونت رفتااری، بادآموزی، 4کتاب های مجموعه ی سواد مالی به جز 

. ستاره هستند3و 4شعاری بودن جمالت، خارج از فهرست ارزیابی شدند، 
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شرکت:رانته.نردبانویرایشبخشویراستارامیری؛شمس زادهلیالمترجم.سرخسینهمرگراز.جین کریگهدجورج،
(سال16-13)(4محیط  زیست؛حفظ-سبزنردبان).ص1398.174نردبان،کتاب هایایران،فنیانتشارات 32



:سرخراز مرگ سینه 

می توانند به مرگ بنابراین ن. شهرشان تمیزترین شهر منطقه استمی کنند که شهر سدل برو، افتخار ساکنان 
نه سرخ مشکوک تونی به مرگ سی. اسرارآمیز سینه سرخ که پرنده ی خوش یمن شهرشان است بی توجه باشند

او سرنخ هایی به دست می آورد و متوجه می شود که پارک، پُر از مورچاه شاده اسات، قورباغاه ها آواز. است
م واحاد پرداختاه نویسنده به زمین به مثابه ی یک اکوسیست. نمی خوانند و رودخانه پُر از مواد شیمیایی است

بار شاهر، فضای دوستانه و دموکراسی حاکم. پیدا می کننداست، که همه چیز در هرجای دنیا به هم ارتباط 
کماک نویسانده باه. اهمیت مشورت و مشارکت در کار برای رسیدن به  نتیجه ی مطلوب را نشان می دهد

اشای از اشاره به خطارات ن. زنده می گویدداستانی جذاب، از تأثیر آلودگی محیط زیست بر همه ی موجودات 
ارت خوانادن ایان اثار، مها. پسماند کارخانه ها و زباله های صنعتی و آلودگی آب از نکات مهم کتااب اسات

.مشاهده، آزمایش و پژوهش را در مخاطب تقویت می کند
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تاب های نردبان، شرکت انتشارات فنی ایران، ک: تهران. تصویرگر محسن دمندان.سنجاب کجا رفته بود؟. ، سمیراقیومی
(سال9-4( )663حفظ محیط زیست؛ -نردبان سبز. )ص36. 1397
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سنجاب کجا رفته بود؟

وردن دوستش سنجاب، بارای خا. پرت می کند، شیرش را می خورد و شیشه ی آن را به درون جنگل پسرک

ش پسارک باا نااراحتی دنباال دوسات. باقیمانده ی شیر، داخل بطری می رود و نمی تواناد از آن خاارج شاود

جمع ت، بعد، بطری هایی را که به جنگل پرت کرده اس. عاقبت او را از داخل شیشه نجات می دهدو می گردد

ندگی جاناداران نویسنده به موضوع اهمیت حفظ محیط زیست و تأثیرات آلودگی بر محیط زیست و ز. می کند

ا به مراقبات موضوع کتاب، نگاهی تازه به حفظ محیط زیست دارد و انگیزه ی کودکان ر. دیگر پرداخته است

.بیشتر از طبیعت و محیط زیست تقویت می کند
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(سال9-7. )ص32. 1398پرتقال، : تهران. تصویرگر براندن دورمن؛ مترجم آرین الحسینی. پینگو. مال، براندن

36



:پینگو

تا ه ای برگزارکنند می گیرند مسابقاو و چند نفر از دوستانش تصمیم . یک دوست خیالی به نام پینگو داردچاد 

یسنده باه نگرش نو. پینگو در همه ی مراحل، دوم می شود. هرکدام با دوستان خیالی شان در آن شرکت کنند

و موضوع، علمی و انسانی است و بر ارزش دوستی، اهمیت باازی و شاادی، پرهیاز از رقابات و بادخواهی

ی هاای هدف نویسنده، بیان تفاوت هاای فاردی، پاذیرش خاود و درک توانای. احترام به تفاوت ها تأکید دارد

. تمتفاوت افراد است و مخاطب را به این نتیجه می رساند که هیچ کس در همه ی کارها بهترین نیس
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فاطمهادبیویراستارحقی ناوند؛فاطمهمترجمهارتمن؛کریتصویرگر.!آتش فشانکوهنگو؛دهان.جولیاکوک،
(سال9-7).ص1398.32نو،ماهومهر:مهرسا:تهران.اشلقیاسالمیالهامفارسینسخهتصویرگرصادقیان؛
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:!دهان نگو؛ کوه آتش فشان

د روی سُار می خورناقل قل می کنند، حرف هایش توی شکمش . عادت دارد وسط حرف دیگران بپردلوییس 
زش دهد نویسنده سعی دارد به مخاطب آمو. از دهانش بیرون می آیندفوران می کنند و زبانش و همان موقع 

که صبور باشد و خوب گوش بدهد، چون پریدن وسط حارف دیگاران، در طارف مقابالِ گفات وگو، حاس
ناده تشابیه نویسنده، این رفتار و عادت را به فوران کوه آتشفشان در دهاان گوی. ایجاد می کندناخوشایندی 

تی که خودش قرار گرفتن شخصیت داستان در موقعی. می کند تا مخاطب درک بهتری از موضوع داشته باشد
تی از عمل نادیده  گرفته می شود و دیگران در میانه ی صحبت او حرف می زنند، سبب می شود به درک درس

. ناخوشایند خود برسد
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:تهران.اعشریاثنلیالویراستارکامیار؛آزادهمترجم.کوچکابریکبزرگآرزوی.تصویرگرونویسندهتام،،لیچتنهلد
(سال9-7).ص1398.40پرتقال،
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:کوچکبزرگ یک ابر آرزوی 

پیادا یاد دوستان جد. ، یک ابر خیلی کوچک است و به هر دری می زند تا کار خیلی بزرگی انجام دهدابرک

دف ه. همه ی کوچکی اش کاری بزرگ انجام دهدبا می گیردمی گذراند و یاد جدید از سر می کند، ماجراهای 

خاویش را ابر کوچک ابتدا وجاود. نویسنده، تقویت خودباوری و اعتماد به نفس برای رسیدن به آرزوهاست

ه خاودی بامی کند که ، اما در اجتماع با دیدن تفاوت ها و ارزشمند شمردن دیگر ابرها آرزوی تغییر می پذیرد

ید از مفاهیم تغییر محیط و شکل گیری نیازهای جد. خود خوب است، اما باید درباره اش اندیشید و تأمل کرد

. در خور توجه کتاب است
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افق،:تهران.کلهرمژگانویراستاراسماعیلیان؛پیمانمترجمبراون؛مارتینتصویرگر.!مصیبت بارمیانیسده های.تری،دیری
(سال16-13)(14ترسناک؛تاریخ).ص1398.136

:تهران.کلهرانمژگویراستاراسماعیلیان؛پیمانمترجمشپرد؛کیتتصویرگر.شرورشهبانوهایوشریرشاهان.تری،دیری
(سال16-13)(15ترسناک؛تاریخ).ص1398.203افق،

:تهران.کلهرگانمژویراستاراسماعیلیان؛پیمانمترجمبراون؛مارتینتصویرگر.معرکهمصری های.پیترهپل وایت،تری؛،دیری
(سال16-13)(13ترسناک؛تاریخ).ص1397.136افق،

.ص1397.136افق،:تهران.کلهرمژگانویراستاراسماعیلیان؛پیمانمترجمبراون؛مارتینتصویرگر.یگانهیونانیان.تری،دیری
(سال16-13)(12ترسناک؛تاریخ)
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:ترسناکتاریخ مجموعه ی 

ردهاایی تاریخ ترسناک، مخاطب را به روزگارانی می برد که شاهان و فرمانروایان ترساناک در نبمجموعه ی 

ار جناگ و جنگیده اند، به کاخ های هولناک و قلعه های مرموز، باه روزگاترسناک تر ترسناک علیه دشمنانی 

قحطی و خون و خونریزی و طاعون، به روزگاار افساانه های خادایان و قصاه های قهرماناان، تراژدی هاا و 

یسنده باه نگرش نو. اما همه ی این ها را با زبان طنز و روایتی متفاوت بیان می کند. حماسه های حیرت انگیز

. می گیردموضوع، انتقادی است و جهل، خشونت، خرافات و ستم های ناگفته در تاریخ این دوران را به سخره

. نکته ی قابل مهم در تاریخ ترسناک، توجه به زنان ظالم و ترسناک تاریخ است
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زندگینامه

44

زندگینامه



:شاملبررسی کتاب های زندگینامه معیارهای 
اطالعات،صحت •

نویسنده به شخصیت،جانبدارانه غیر نگرش •

به دوره ی کودکی و نوجوانی شخصیت،پرداختن •

به افراد تأثیرگذار بر زندگی شخصیت، پرداختن •

به دنیای مخاطب، خواسته ها و نیازهای امروز او، توجه •

ی و انتخاب شده در آثار تألیفی و ترجمه با تغییرات و تحوالت زندگ( شخصیت)موضوع تناسب •
، کودکان و نوجوانان امروزخواسته های گوناگون پاسخگویی به نیازها و 

همخوانی زبان و واژگان با سطح درک و دانش گروه سنی مخاطب،•

،(قطع، نوع کاغذ، صحافی، جلد، اندازه و نوع حروف)مطلوب ارائه کیفیت •

.و به کاربردن شگرهای تازه برای ارائهنوآوری •
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اهجایگوفراوانیجدولزندگینامه ها،بررسیمعیارهایبهتوجهبا

:استزیرشرحبهحوزهاینکتاب های

46

گروه سنی
پیشنهاد 
رشایان تقدی

ستاره3ستاره4
خارج از 
فهرست

مجموع

10-12-56-11

7-12-4--4

13-15-1--1

10-1511114

13-161---1

2117121جمع



98و سال 97جدول مقایسه ی کمی زندگینامه های بررسی شده در سال 

.نکته ی مهم در این جدول، کاهش قابل توجه زندگینامه های امسال نسبت به سال گذشته است

47

سال
پیشنهاد 
برگزیده

پیشنهاد 
رشایان تقدی

ستاره3ستاره4
خارج از 
فهرست

مجموع

97-98--2214339

98-99--137121



آدم هایخفن،مشاهیرمجموعه هایازکتاب12زندگینامه،حوزه یدربررسی شدهکتاب هایمجموعاز
کتاب100ودرازودوررؤیاهایکوچک،زنانخندان،مشاهیرما،نیاکانمی دهند،تغییررادنیامعمولی

.هستندغیرمجموعه ایکتاب9وایراننوجوانانوکودکانهمه یبرایخوب

پزشک،سیاستمدار،وشاهفیزیکدان،ورزشکار،شاعر،نویسنده،زندگینامه،کتاب هایشخصیت های
.هستندمخترع،شیمیدان،

.دارنداختصاص(12-10)سنیگروهبهآثاربیشترین

اثر12زندگینامهکتاب هایمجموعاز.هستندترجمهکتاب15وتألیفیکتاب6زندگینامه،کتاب21از
.دارندویراستار
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ررسی  معرفی آثاری که دارای بیشترین هماهنگی با معیارهای ب

:تندزندگینامه ی شورای کتاب کودک هس-گروه دانش اجتماعی
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زنان).ص1397.31م،شهرقل:تهران.فیاضیمریممترجممونسو؛الیساتصویرگر.کریستیآگاتا.ماریاایسابل،سانچث وگارا
(سال12-10)(درازودوررؤیاهایکوچک،

.ص1397.31،شهرقلم:تهران.فیاضیمریممترجمیاماموتو؛زافوکوتصویرگر.الولیسایدا.ماریاایسابلسانچث وگارا،
(سال12-10)(درازودوررؤیاهایکوچک،زنان)

زنان).ص1397.31شهرقلم،:تهران.فیاضیمریممترجمگی؛فان انگ تصویرگر.کالوفریدا.ماریاایسابل،سانچث وگارا
(سال12-10)(درازودوررؤیاهایکوچک، 50



:درازمجموعه ی زنان کوچک، رؤیاهای دور و 
ی کاه زناان. کوچک، رویاهای دور و دراز، داستان زنانی است که با خیال پردازی های شان زندگی کردندزنان 

خ رؤیاهای شان را دوست داشتند و با دل دادن به رؤیاها و آرزوهای شان موفق شدند بارای همیشاه در تااری
. ر جهاان می شاوداز تخیلش و ریاضیات بهره می گیرد و اولین برنامه نویس کاامپیوت، ایدا الولیس: بمانند

عاتی که به خواندن و خیال پردازی عالقه ی فراوان دارد، از تخیل خالقانه ی خود و اطال،که آگاتا کریستی
ویسانده ای جنایی می نویساد و تبادیل باه ن-درباره ی مواد سمی دارد، استفاده می کند، داستان های پلیسی

شکالت نه در طول زندگی اش مشکالت جسمانی زیادی پیدا می کند، اما این م، فریدا کالو. موفق می شود
.  ساازندتنها مانع تالش او برای رسیدن به آرزوها و خواسته هایش نمی شوند، از او نقاش برجسته ای هام می

.کتاب ها ضعف مجموعه استبسیار بد صحافی 
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کانون:هرانت.قره باغیمسعودتصویرگر.ایرانیپزشکانسرگذشت:فرشتگانمدرسه ی.عباس،جهانگیریان
(سال15-13)(مانیاکان).ص1396.44نوجوانان،وکودکانفکریپرورش 52



:مدرسه ی فرشتگان

اه با آثار، مدرسه ی فرشتگان، زندگینامه ی جمعی از پزشکان و داروسازان ایرانی پیش و پس از اسالم همر

ا زبانی نویسنده، ب. آن هاست، با اشاره به بیمارستان ها و مراکز درمانی در دوران آن هاکشفیات و تخصص 

بختیشوع و ساده و روان به مهم ترین و تأثیرگذارترین پزشکان ایرانی در این دوران، مانند برزویه، جرجیس

. پسرش جبراییل، محمد زکریای رازی و ابن سینا پرداخته است
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:تهران.ادقیانصفاطمهادبیویراستارغفاری؛زهرامترجمالیوپولوس؛کریستوفرتصویرگر.گاندیمنماین.بردملتزر،
(سال12-10)!(می دهندتغییرراجهانمعمولیآدم های).ص1398.42نو،ماهومهر:مهرسا 54



:گاندیاین منم 

اما مان همیشاه این طاوری. این روزها مردم می گویند من قوی بوده ام؛ شجاع و بااراده. گاندی هستممن »

یدم و از در دوران کودکی ام، وقتی در هندوستان بزرگ می شدم، خجاالتی باودم، از تااریکی می ترسا. نبودم

ح میاان نویسنده، زندگی و اندیشه ی واالی گاندی را برای تحقق براباری و صال. «داشتممارها هم وحشت 

نا کاردن نکته ی مثبات ایان کتااب، آشا. همه ی انسان ها، با زبانی ساده و لحنی صمیمی بیان کرده  است

. مخاطبان با جنبش های پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی است

«!دادبه آرامی و صلح طلبانه، جهان را تغییر خواهم من »
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نبودقرارکهتریدخپیت؛توریازندگیتأثیرگذارداستان:زندگیانگیزه هایتمام.لیبیهاکنس،توریا؛پیت،
(سال16-13).ص1397.255کوله پشتی،کتاب:تهران.اشرفیالهامویراستارمحمودیان؛آرزوترجمه.بماندزنده
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:زندگیتمام انگیزه های 

شکست ناپذیر را ه و پُرانگیزکتاب، داستانی واقعی و تأثیرگذار زندگی توریا پیت، دختری جوان، قدرتمند، این 

ق، باه که پس از سوختن در یک آتش سوزی، زندگی اش دگرگون می شود، اما به کمک عشامی کند روایت 

ابقه در توریا پیت که مهندس معدن، دونده ی دو ماراتن و مدل زیبایی باود، هنگاام مسا. زندگی بازمی گردد

این . می شودکیلومتری کمبری استرالیا در یک سانحه ی وحشتناک دچار سوختگی شدید100بخش ماراتن 

دگی اداماه حادثه می توانست او را خانه نشین و افسرده کند، اما توریا دوباره برمی خیزد و به مبارزه بارای زنا

.می دهد
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قدیرتشایان کتاب های پیشنهادی گروه برای جایگاه برگزیده و 
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:برگزیدهپیشنهاد 

-10).ص1397.68کودکان،:یزد.یغماییسیناویراستارعاکف؛کورشمترجمآلبرتین؛تصویرگر.پرندگان.جرمانوزولو،
(سال12
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:پرندگانکتاب 

گردیروزهایبااندکیتنهاروزهااینحالاینبا.پنداریمدیگرروزهایهمچوننیزراروزهااینشاید»
جزییاتاینبهاوقاتبیشترناچیز،بسیارمتفاوتند،کوچکجزییاتیدرتنهازیاد،چنداننه.دارندفرق

کشفایدبراهاآنبلکهباشند،توجهموردکهاندنیامدهبوجودآنهازیرا.نمی کنیمهمتوجهحتیکوچک
وتصویریبکتا.استپرداختهمهمموضوعیبهمحتوا،وفرملحاظِ بهنوشیوه ایباپرندگانکتاب.«کرد

قدرتندمی توااثراین.می سازندخوبیبهراداستانیخطسادهوزیباتصاویرِواستمتنحداقلدارای
بهرااوتصاویر،باهمراهودرآوردپروازبهراتخیّلشپرنده یدهد،افزایشکودکدررااستنتاجومشاهده

آزادی،:مچونهمفاهیمیبهکودک،اندیشه یودرکگرفتنجدیباکتاباین.کندتشویقداستان پردازی
بافت وگوگوکودکانباکارقابلیتاثراین.استپرداختهقدرشناسیوحیواناتبادوستیمهربانی،

.استکردهرعایترامؤلفحق.هاستآن
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:پیشنهاد شایان تقدیر

.1397انی،قدی:تهران.ربانیجعفرویراستار.سن پترزبورگ-ارمیتاژموزه یدرایران باستانآثار.محمدعلیعلوی کیا،
(سال16-13).ص119

-13).ص1397.127قدیانی،:تهران.ربانیجعفرویراستار.لندن-بریتانیاموزهدرایران باستانآثار.محمدعلی،علوی کیا
(سال16

-13).ص1397.96قدیانی،:تهران.ربانیجعفرویراستار.پاریس-لوورموزهدرایران باستانآثار.محمدعلی،علوی کیا
(سال16

.ص1397.140ی،قدیان:تهران.ربانیجعفرویراستار.نیویورک-متروپولیتنموزهدرایران باستانآثار.محمدعلی،علوی کیا
(سال13-16) 61



:جهانمجموعه ی آثار ایران باستان در موزه های 

جلدی، آشنا کردن مخاطب باا تاریخچاه ی کاوش هاای باستان شناساان 4هدف از انتشار  این مجموعه ی 

جهاان غربی در سرزمین ایران و روند تاریخی انتقال آثار هنری و تمدن ایران باستان به موزه هاای بازرگ

باان و ز. بخشی از هر کتاب به معرفی گزیده ای از این آثار همراه با تصویرهای شاان اختصااص دارد. است

یشاتر را بیان در کل مجموعه روان و یکدست است و در فرد عالقه مند به تمدن ایرانی انگیزه ی مطالعه ی ب

اتی و کتاب از ویژگی هاای یاک منباع مطالعا. تقویت و دریچه ی ذهن مخطبان را به دنیای هنر می گشاید

. پژوهشی برای نوجوانان برخوردار است
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تابکفاطمی،:تهران.قوی پیشهمحمدهادیویراستار.!خوبیفکرچه.تصویرگرونویسندهنرجس سادات،،محمدی
(سال12-7).ص1398.32طوطی،

63



:خوبیچه فکر 
صاورت بزناد پس تصمیم می گیرد ماسک به. مثل خیلی از آدم ها از ظاهر خودش راضی نیست و اعتماد به نفس نداردکوکی 

ده نمی شاود، تا کسی گوش هایش را نبیند، پدر او فکر می کند با یک ماسک قشنگ، دیگر چین و چروک هاای پوساتش دیا

کاوکی دوستان و حتی خانم معلام هام از ایان ابتکاار. مادرش هم برای اینکه چشم هایش ریز به نظر نرسند، ماسک می زند

ه اسات، اما دیگر همه شبیه هم هساتند، میاوه فاروش شابیه ماادرش شاد. استقبال می کنند و کم کم همه ماسک می گذارند

کاوکی . ی شاده انداز همه بدتر اینکه همه شبیه کوک. راننده ی اتوبوس شبیه دوست صمیمی اش، پدرش هم شبیه آقای پلیس

ه زندگی او ماسکش را برمی دارد تا با همه فرق داشته باشد و می فهمد که وجود تفاوت های فردی است ک. این را دوست ندارد

. می کناداو می فهمد که وجود همین تفاو ت های فردی است که زندگی و دنیای اطراف را زیباا. و دنیای اطراف را زیبا می کند

. ی دهادکتاب، مفاهیمی همچون پذیرش خود، تفاوت، شباهت، اعتماد به نفس، تقلید و هویت فردی را به مخاطب آماوزش م

.  این اثر قابلیت گفت و گو با مخاطبان است
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:تهران.میفاطویرایشواحدویراستارکاظمی؛مهنازمترجمفرونتی؛اورلیاتصویرگر.باشمکودکدارمحق.آلنسر،
(سال12-7).ص1398.44طوطی،کتابفاطمی،
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:باشمحق دارم کودک 
تاب حاق ک. گفت وگو کنندآن ها حق دارند از این حقوق آگاه باشند و درباره ی آن ها همه ی کودکان دنیا حقوقی دارند، 

حه ی اول در صاف. دارم کودک باشم، با زبانی لطیف و نثری آهنگین می کوشاد کودکاان را باا حقوق شاان آشانا کناد

ه حقاوق و به این ترتیب نشاان می دهاد کا« حقوقمکودکم با چشم هایم، دست هایم، صدایم، قلبم و من »: می خوانیم

ژاد و تصاویر با کنار هم قرار دادن کودکان از هر رنگ و ن. کودک همچون اعضای بدن او برای حیاتش ضرورت دارند

از رنگ و ملیت، و دارای نیازهای ویژه، فراتر از متن حرکت می کنند و خود گویای تساوی حقوق همه ی کودکان، فارغ

قوق کودک برخوردار کتاب از قابلیت کارِ ترویجی با گروه بزرگساالن و کودکان، برای آشنایی با ح. نژاد و ملیت هستند

.  است
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هرتاش،ش:تهران.شهرتاشفرزانهترجمهویواس؛جولیتصویرگر.پارتریجمک دونالدگوردنویلفرد.ممفاکس،
(سال12-10).ص1397.32
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:پارتریجویلفرد گوردن مک دونالد 
این کاه ناد و خانم نانسی، صدف را به گوشش گذاشت و یادش آمد که در گذشته با واگن برقی به سااحل می رفت

در داستانی کوتاه نویسنده، با نگرشی انسانی و فارغ از تبعیض سنی،. چقدر با پوتین های دکمه دار گرمش می شد

مغاز، اهمیات و شیرین، با واژگانی سنجیده و لطیف و تصاویر رنگی و زیبا، به موضوع سالمندی، حافظاه و زوال

و باه ویاژه توجه به سالمندان و تأثیر و ارزش حضور کودکان در کنار سالمندان برای یادآوری نشانه های زنادگی

دان و ارتباط با موضوع ارتباط کودک با سالمند جدید نیست، اما دیدن سالمن. یادآوری دوران کودکی، پرداخته است

.در خانه ی سالمندان موضوعی است که کم تر به آن پرداخته شده استآن ها 
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:جمع بندی

99-98شوراییسالدرزندگینامهواجتماعیدانشکتاب هایبررسیازحاصلجمع بندیبهپایان،در
:می پردازیم

:آثارگونه ی

ادبیاتگونه یدرزندگینامه-اجتماعیدانشکتاب هایدرصد67حدودامسالگذشته،سال هایبرخالف
برقراربهتریارتباطداستانیادبیاتبانوجوانانوکودکانزیرا.استمثبتنکاتازهستند،کهداستانی
.می کنند
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:موضوعانتخاب

تصمیم گیریِوقاطعیتاجتماعی،مشارکتدوستی،وکمکصلح،بهتشویق:مانندموضوعاتیبهپرداختن
بهتماداعتقویتفردی،تفاوت هایپذیرشوتوجهخردگرایی،خوش بینی،مسائل،بابرخورددردرست
شناخت،مالیسوادواقتصادیمسائلبهتوجهخانوادگی،روابطخودباوری،وخودآگاهینفس،عزتنفس،

وترجمانمونویسندگانکهبودندموضوعاتیآن،درصرفه جوییوآبآن،حفظومحیط زیستاحساسات،
روروبآن هابانوجوانانوکودکانکهروزمسائلوموضوعاتبرخیبهاماپرداخته اند؛آن هابهناشران
یگردواعتیادخودمراقبتی،آزاری،مدارس،کودکدرزورگوییوباج گیریبلوغ،بحرانمانندهستند،

نایازبرخیدرمواردی،در.شده استکمتریتوجهایران،تاریخوفرهنگوتمدناجتماعی،مشکالت
اهمیتبهوجهتبااماداشتیم،کتابمحیط زیستدرباره یگرچه.اعتیادمانندنداشتیم،کتابهیچزمینه ها
.بکنندشتریبیتالشکتاب هاگونهایننشروتولیددرناشرانومترجماننویسندگان،استالزمموضوع،
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:شخصیتبه موضوع و ( پدید آورنده)نگرش نویسنده 
ا،زندگینامه هشخصیت هایوشدهطرحموضوعاتِبهآورندگانپدیدونویسندگاننگرشامسال،

.استبودهنادرستجهت گیری هایازدوربهوعلمیبینانه،واقعغیرجانبدار،

:تصاویر
تصاویردماننبوده اند،کمیک استریپصورتبهگاهوتک رنگکهموردچندازغیربهکتاب ها،تصاویر

همب هاکتابرخیدر.بوده اندداستانخطیاموضوعباهماهنگورنگی،ترسناکتاریخمجموعه ی
باستانرانایآثارمجموعه یمانندهستند،کاملزیرنویسوباالکیفیتباواقعیعکس هایتصاویر،

.بریتانیاومتروپولیتنلوور،ارمیتاژ،موزه یدر
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:زبان
.تدر بیشتر آثار امسال، زبان، کمابیش ساده و روان و متناسب با سطح درک و دانش مخاطب بوده اس

:ارائهکیفیت 
نوعع،قطلحاظبهکتاب هاداشته اند،نامناسبیوبدبسیارصحافیکهاندکمواردیجزبهمجموع،در

نیفانتشاراتشرکتازداردجا.هستندمخاطبوموضوعمناسبصحافی،وحروفاندازه یکاغذ،
وتشکرکتاب،تولیددرپایدارجنگل هایازحاصلکاغذازاستفادهبخاطر،نردبانکتاب هایایران،

.شودتقدیر
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:مؤلفحقرعایت

کودکان،انتشاراتازپرندگانکتابجملهازرسیدند،گروهبهمؤلفحقرعایتباکتابتعدادیامسال

ه یمجموع:طوطیکتابهایفاطمی،انتشاراتازمجموعهدوواست(یزدی)شهرستانیناشریککه

.کنعملبگیر،تصمیممجموعه یومادنیایدرکودکان
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:کتاب هاشدنفهرستازخارجدالیل

خشونت،وجودنامناسب،وتوهین آمیزواژگانازاستفادهلحن،وزباندرایراد0

بدآموزی،0

متن،درانسجامنبود0

ارائهنامناسبکیفیت0
کتاب های،مبتکرانانتشاراتازمی توانممنکتابمانندکتابپیامومفهومومعنانبودنمشخص0

میچکا،

مخاطب،بهاثردرستمفهومانتقالعدم0

.زیادتایپیوویرایشیاشکاالت0
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بهینامهزندگواجتماعیدانشکتاب هایبررسیگروهپیشنهادهای

:ناشرانوپدیدآورندگان

ایرانیدکانکورشدمراحلونیازهاپاسخگویکهموضوع هاییباتألیفیکتاب هایانتشاروآوردنپدید0
:باشند

-جنگل هاریبتخ-آبکمبود-اقلیمیتغییرات:ایرانمحیط زیستبهمربوطموضوع هایباکتابتألیف0
ائلمسبهایرانینوجوانانوکودکانکردنحساسبرای.اقلیمیآوارگان-هواآلودگی-آب هاآلودگی

مسائل،اینبرابردرآنهامسئولیتاحساستقویتوآنپیامدهایوایرانزیست محیطی
کودک آزاری،وکودکحقوقموضوع هایباکتابانتشاروترجمهتألیف،0
ایران،ناملموسوتاریخیفرهنگی،طبیعی،میراثمورددرکتابانتشاروترجمهتألیف،0
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نوپدید، هایبیماریکهدورانیدرویژهبهایمنی،وبهداشتموضوع هایباکتابانتشاروترجمهتألیف،0
می کنند،تهدیدرانوجوانانوکودکانسالمتوجان

کودک،وقحقکودک،بهنونگاهایجاددرکهمعاصرشخصیت هایزندگینامه یانتشاروترجمهتألیف،0
بوده اند،تأثیرگذارنوجوانوکودکادبیاتوآموزشکودکی،دوران

یزمینه هادرکودکانعالقه یموردومعاصرشخصیت هایزندگینامه یانتشاروترجمهوتألیف0
جهانگردی،ورزش،هنرها،انواعمحیط زیست،

ویژه،نیازهایدارایشخصیت هایزندگینامه یانتشاروترجمهتألیف،0
ذعانافعلیاوضاعدرحرفه ایودرستکارِایندشواری هایبهگروهالبته)مؤلفحقرعایتبهتوجه0

.(دارد

76



پایان
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