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یبررسی ادبیات نمایشگزارش گروه

1۳۹۹-1۴۰۰سال 
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:لفبانام اعضای گروه بررسی ادبیات نمایشی به ترتیب حروف ا

یازده نفر: اعضاتعداد 
برنجكار، شهناز جمشيدى، عاطفه حسنى، زهرا خسروى، آزاده كرمى، نسيم •

محسنىلما س، (هماهنگ كننده)زادهفيض، ميترا علوى طلب، رضا عبدالعلى زاده، بابك عربى، آناهيتا غنى فائزه 

ناصربخت حسين محمد دكتر دكتر محمد جعفری قنواتی، :مهمانان همکار•
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اعضای گروه بررسی ادبیات نمایشی
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:ادبیات نمایشیگروه بررسی راه های ارتباطی با 

کودک  کتابرسمی شورایایمیل 
Info@cbc.ir

ایميل رسمی گروه ادبيات نمایشی  
gr.th.li1400@gmail.com
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فهرست مطالب
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شماره 
اسالید

فهرست مطالب شماره 
اسالید

فهرست مطالب شماره 
اسالید

فهرست مطالب

36 هانمودار جایگاه كتاب 27 افزایش آماری آثار نوجوانان 8 روش های بررسی آثار

37 های شایان تقدیر كتاب 28 ارتباط موضوع و داستان با فرهنگ ایرانی 9 های ارزیابی داده های توصيفیمحور

39-38 هاجایگاه ادبی كتاب 29 نمودار تحليلی محتوا و مخاطب 10 های ارزیابی داده های تحليلیمحور

43-40 ها در یك نگاه شناسه و جایگاه كتاب 30 معيار های ساختاری 11 (یارزیابی داده های توصيف)اطالعات آماری آثار 

44 1400های بررسی آثار در سال چالش 31 نمودار ساختار و پرداخت نمایشی 21-12 فراوانی  آثار بر اساس ارزیابی توصيفی

45 دشواری تهيه كتاب های گروه  32 نمودار تحليلی شخصيت نمایشی 23 جای خالی ترجمه

46 جمع بندی 33 استفاده از شخصيت محوری كودک و نوجوان 24 (های تحليلیداده)اطالعات آماری آثار 

47 پيشنهاد به ناشران و پدید آورندگان 34 هانمودار تحليلی زبان نمایشنامه 25 های تحليلیمعيار های ارزیابی داده

48 پيشنهادات و برنامه آینده گروه 35 آوریمعيار تحليلی و نمودار  نو 26 معيار های محتوایی



های بررسی آثارروش

های توصیفی گروه بررسی ادبیات نمایشیداده:
(نی مخاطبآورنده، ناشر، مترجم، تصویرگر، ویراستار، موضوع، درونمایه،گروه ساساس بررسی فراوانی پدیدهبر)

نمایشیتحلیلی گروه بررسی ادبیات های داده:
(نوآوری ساختار، شخصيت، زبان، )معيار های محتوایی ، معيارهای ساختاری )
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های توصیفیهای ارزیابی دادهمحور

:شامل 
ها اساس ناشر                                          فراوانی و تنوع شخصيتفراوانی آثار بر

جنسيتاساس برها شخصيتفراوانی آفرینشگریفراوانی آثار از حيث 

اساس ویراستار آثار برمخاطب                         فراوانی اساس گروه سنی فراوانی آثار بر

اساس زبان شعری                             فراوانی آثار برموضوعات                                   اساس آثار برفراوانی 

گریاساس تصویرآثار برفراوانی (              زنده، عروسكی، نقالی) اساس اجرافراوانی آثار بر
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های تحلیلیهای ارزیابی دادهمحور

(امتياز100مجموع : )شودهای تحليلی در پنج محور اصلی بررسی میداده•
(امتياز30)مخاطب  / محتوا
              (امتياز37)ساختار

           (امتياز 20)شخصيت
                 (امتياز 9)زبان

              (امتياز 4)نوآوری
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یتوصیفهای دادهارزیابی های اساس محوراطالعات آماری آثار بر
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اساس ناشربرکتاب فراوانی 
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:گرفتهعنوان كتاب مورد بررسی قرار 25از 
زارت موسسه فرهنگی منادی تربيت و و:کتاب16

(معاونت پرورشی و فرهنگی)آموزش و پرورش
نشر پيله: کتاب5
نشر سروش :کتاب 2
نشر بوكا :کتاب1
نشر مهرگان دانش  :کتاب1

64%20%

4%

8%

4%
ت موسسه فرهنگی منادی تربیت و وزار

آموزش و پرورش ، معاونت پرورشی 

نشر پیله

نشر بوکا

انتشارات سروش 

انتشارات مرگان دانش 



13

مدارسضرورت شناخت بیشتر ادبیات نمایشى و اجرای نمایش در

آن اثر از طرف موسسه فرهنگی منادی تربيت و انتشارات آموزش و پرورش حاكی از25اثر از 16انتشار 

در است كه این سازمان رسمی آموزشی و پرورشی ضرورت توليد نمایشنامه و اجرای نمایش در مدارس

ش و به انتشار این مجموعه گام موثری را جهت ارتقاء هنر نمایباومقاطع تحصيلی مختلف را حس كرده 

استآموزان برداشته های فردی و اجتماعی دانشی آن آموزش و تقویت مهارتواسطه



آثار از حیث آفرینشگریفراوانی 
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امهاز حيث آفرینشگری نمایشن-

اثر 9های مورد بررسی  شامل 

.اثر تأليفی است16اقتباسی و 

36%

64%

اقتباسی

تالیفی



اساس گروه سنی مخاطبفراوانی آثار بر
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  اثر11( : سال9تا 7)مخاطب

 اثر5( : سال12تا 10)مخاطب

 اثر13: ( سال15تا 13)مخاطب

 اثر8( : سال به باال16)مخاطب
0
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سال 7-9 سال 10-12 سال13-15 سال به باله 16

نمایشنامه  نقالی کل آثار



اساس موضوعاتفراوانی آثار بر
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:االترین آمار موضوعیب
 آموزه های اخالقی و انسانی
ارزش های دوستی
مهارت های زندگی
روابط خانوادگی
 مشاركت و همكاری



هاو تنوع شخصیتفراوانی 
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61 %             حيوان%25انسان

3%                  اشيا  %4گياه

3% (باد، ابر و )طبيعیعوامل...

4 %61موجودات خيالی و ماوراءطبيعی%

25%

3%

4%

3% 4%

انسان

حیوان

گیاه

اشیا

عوامل طبیعی

موجودات خیالی و ماوراء طبیعی



اساس جنسیتها برفراوانی شخصیت
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59 % پسر% 25مرد

10%    دختر %6زن

4 %بدون جنسيت

: شخصیت موجود110میاناز 

مرد

پسر

زن 

دختر

بدون جنسیت 



اساس ویراستاربرفراوانی آثار 
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٪44دارای ویراستار

56٪فاقد ویراستار

44%

56%

دارای ویراستار

فاقد ویراستار



اساس زبان شعریبرفراوانی آثار 
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40٪عدم استفاده از كالم منظوم

60 %60استفاده از كالم منظوم%

40%
استفاده از کالم منظوم 

عدم استفاده از کالم منظوم 



(زنده، عروسکی، نقالی)اساس شیوه اجرا فراوانی آثار بر
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61 % نمایشنامه با اجرای زنده

9 %نمایشنامه عروسكی

30 % متون نقالی شاهنامه

61%

9%

30%

نمایشنامه با اجرای زنده

نمایشنامه عروسکی

متن نقالی شاهنامه 



اساس تصویرگریبرفراوانی آثار 
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92 %ویر نمایشنامه فاقد تص

8 %نمایشنامه تصویری

8%

92%

دارای تصویرگری

فاقد تصویرگری



جای خالی آثار ترجمه
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كهنداشترقرانمایشیادبياتگروهبررسیموردآثارجزءایشدهترجمهینمایشنامهامسالمتاسفانه
اینیخالجایترجمه،زمينهدرگذشتههایسالدرخشانحتیوقبولقابلآثارمجموعهبهتوجهبا

هاینمایشنامهیترجمهگذشتهچونآتی،هایسالدركهاستاميدوشودمیاحساسبسيارآثار
.گيردقراربررسیموردكتبزمرهدرمختلفهایكشورازدرخشان



اطالعات آماری آثار

اساس داده های تحلیلی   بر
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های تحلیلیدادهارزیابی های معیار

معیار های محتوایی  :
.يرددر این بخش نمایشنامه از نظر موضوع، محتوا، داستان نسبت به مخاطب هدف مورد بررسی قرار می گ

های ساختاریمعیار  :
ان در این بخش ساختار مناسب و دراماتيك جهت خلق فضای نمایشی، طراحی مناسب شخصيت ها و زب

.نمایشنامه مورد بررسی قرار می گيرد
آورینو:

جرا مورد ی مخاطب در اهای نمایشی، امكانات تصویری و مشاركت خالقانهدر این بخش ميزان خالقيت، جنبه
.گيردبررسی قرار می
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:معیار های محتوایی

 نوجوانانآماری آثار افزایش

های ساده برای اجرا در مدارسفزایش نمایشنامها

 ایرانی نسبت به سال گذشتهبه ادبيات و فرهنگ كاهش توجه

سطح اكثر ای نبوده وانتخاب محتوا و موضوع نسبت به پارسال شاهد آثار چشمگير و قابل توجه
.اندآثار متوسط باقی مانده
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%30:        سال 7-9

%13:     سال 12-10

%35:   سال 15—13
%22:  سال به باال 16
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افزایش آماری آثار نوجوانان

30%

13%
35%

22%

میزان فراوانی آثار نسبت به مخاطبان

سال 7-9

سال 10-12

سال 13-15

سال به باال 16

نسبتراایتوجهقابلرشدوبودهتربيشكودكانازنوجوانانمختصآثارشدهارائهآماربهتوجهبا
.استداشتهگذشتههایسالبه
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ایرانیارتباط موضوع با داستان و فرهنگ 

ایرانیاز داستان یا فرهنگ استفاده %  :  32

%32یاستفاده از داستان و فرهنگ ایرانعدم % : 68

68%

استفاده از داستان یا فرهنگ ایرانی

انی عدم استفاده از داستان یا فرهنگ ایر



صفر درصد  عالی

خوب%  30

متوسط%  57

ضعيف %   13
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نمودار تحلیلی محتوا و مخاطب

0%

30%

57%

13%
عالی 

خوب

متوسط

ضعیف



 اند؟آثارچگونه پرداخت نمایشی شدهموضوعات

های ساختاریمعیار :

ن در این بخش ساختار مناسب و دراماتيك جهت خلق فضای نمایشی، طراحی مناسب شخصيت ها و زبا

های سطح نامهبا نگاهی به بررسی آماری آثار در این زمينه،  آمار نمایش. گرفته استنمایشنامه مورد بررسی قرار 

.ها وجود نداردی عالی در هيچ كدام از بخشتر بوده و نمونهمتوسط در هر سه بخش از دیگر سطوح بيش
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نمودار ساختار و پرداخت نمایشی 
متاسفانه اثری در حد عالی در آثار نبوده است و 

تر آثار در سطح متوسط از نظر ساختاری بيش
. قرار دارند

31

0%
22%

61%

17%

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

عالی-
خوب%  22
متوسط%  61
ضعيف %   17



نمودار تحلیلی شخصیت نمایشی 

د در بيش تر آثار طراحی شخصيت ها در رون
رار خلق اثری دراماتيك در سطحی متوسط ق

.دارند

عالی-

خوب%17

متوسط%57

ضعيف %26

32

0%
17%

57%

26%
عالی

خوب

متوسط

ضعیف



استفاده از شخصیت محوری کودک و نوجوان

ار از خوشبختانه در بيش از نيمی از آث
شخصيت محوری كودک و نوجوان 

.استفاده شده است

شخصيت محوری كودک و % : 64
نوجوان 

شخصيت محوری غير از كودک% : 36
و نوجوان

33

64%

36%

شخصیت محوری کودک و نوجوان

شحصیت محوری غیر کودک و نوجوان 



هانمودار تحلیلی زبان نمایشنامه
ش از ها بياز نظر طراحی زبان و گفتار شخصيت

درصد آثار از سطحی متوسط برخوردار 70
.هستند

عالی-
خوب%23
متوسط%71
ضعيف %6

34

0%

23%

71%

6%

عالی

خوب

متوسط

ضعیف



آوری تحلیلی نونمودار 

عالی-
خوب%26
متوسط%44
بدون نو آوری  %30

35

0%

26%

44%

30% عالی

خوب

متوسط

بدون نو آوری

یآوری با آن كه نمونهی نودر رابطه با مولفه
عالی در این بخش نداریم؛ ولی سطح خوب و 

درصد است كه 70ها باالی متوسط در نمایشنامه
.آیدبه نوعی پيشرفت خوبی به حساب می



از های رسيده به دست شورا بيشاز كتاب
درصد آثار خارج از فهرست قرار 60

.اندگرفته

:کتاب25مجموعه 
صفر درصد: ستاره5
%8: اثر  2:  ستاره 4
%28: اثر 7:  ستاره 3

%64: اثر 16: خارج از فهرست

36

ها کتابنمودار جایگاه 

0%

8%

28%

64%

ستاره 5

ستاره4

ستاره3

خارج از فهرست



های پیشنهادی شایان تقدیرکتاب

:  تهران.كاشف گيج.دهقان پيشه، الهه
(نمایشنامه نوجوان.) ص76. 1398پيله،

(13-15.)

 ****  ****

اسكندرِ نه چندان .دهقان پيشه، الهه
. 1398پيله،: تهران.كبير 

(.15-13)( نمایشنامه نوجوان.)ص92

ا و هاین دو نمایشنامه از نظر محتوایی رویداد
يز آمای طنزهای تاریخی را با شيوهشخصيت

كشيده در قالبی دراماتيك و منسجم به تصویر
های نمایشنامهی موفقی از است و نمونه

ها و تاریخی در جهت شناخت شخصيت
.  آیدهای تاریخی به حساب میرویداد



:هاجایگاه ادبی کتاب
(و فرهنگیمعاونت پرورشی )فرهنگی منادی تربيت و وزارت آموزش و پرورشموسسه 

38

ابر سفيد، ابر سياه
حسين فدایی حسين

 ***  ***

سه بچه خرگوش
راضيه قلی پور

 ***

خندنده
محمد پارسایی خواه



:هاجایگاه ادبی کتاب
(معاونت پرورشی و فرهنگی)موسسه فرهنگی منادی تربيت و وزارت آموزش و پرورش
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...بيژن و منيژه و
بهاره جهاندوست 

 ***  ***

...سهراب و
بهاره جهاندوست

 ***

...هفت خان رستم و
بهاره جهاندوست

 ***

زال و ضحاک
بهاره جهاندوست



ها  در یک نگاه شناسه و جایگاه کتاب
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ادبیجایگاه 
اثر

/رنام تصویرگ
نام طراح جلد گروه 

سنی
نشرسال  نشرمحل  ناشرنام  ارویراستنام  کتابنام  نویسندهنام  ردیف

چهار ستاره الهه دهقان پيشه 15-13
1398 تهران له  انتشارات پي (رها)قاسمی  اسكندر نه  

چندان كبير
الهه دهقان پيشه 1

چهار ستاره هالهه دهقان پيش
15-13 1398 تهران لهانتشارات پي (رها)قاسمی  كاشف گيج الهه دهقان پيشه 2

سه ستاره  گروه طراحى آرتم 9-7 1398 تهران منادی تربيت - ابر سفيد ابر  
سياه  حسين فدایی حسين  3

سه ستاره گروه طراحى آرتم 9-7 1398 تهران   منادی تربيت مهاجر. م سه بچه 

خرگوش 
راضيه قلی پور 4

سه ستاره گروه طراحى آرتم به باال16 1398 تهران منادی تربيت مهاجر. م خندنده محمد پارسایی خواه 5

سه  ستاره  الهه دهقان پيشه 15-13 1398 تهران له  انتشارات پي (رها)قاسمی  دردسرهای

بودنخرگوش الهه دهقان پيشه 6



ها  در یک نگاه شناسه و جایگاه کتاب
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ادبیجایگاه 
اثر

/نام تصویرگر
نام طراح جلد گروه 

سنی
نشرسال  نشرمحل  ناشرنام  ارویراستنام  کتابنام  نویسندهنام  ردیف

سه ستاره  شهرام عظيمى 12-10
9-7

1398 تهران منادی تربيت - هفت خوان  

رستم
بهاره جهاندوست 7

سه ستاره شهرام عظيمى 12-10
15-13

1398 تهران منادی تربيت - سهراب و  

اشكبوس
بهاره جهاندوست 8

سه ستاره شهرام عظيمى 15-13 1398 تهران منادی تربيت - ضحاک و زال بهاره جهاندوست 9

سه ستاره  شهرام عظيمى به باال16 1398 تهران منادی تربيت - بيژن و منيژه بهاره جهاندوست 10

خارج از فهرست

(دو ستاره)
گروه طراحى آرتم به باال16 1398 تهران   منادی تربيت مهاجر . م  مافی آ ورسيد مرتضی موسوی پ 11

خارج از فهرست

(یك ستاره)
الهه دهقان پيشه 15-13 1398 تهران لهانتشارات پي (رها)قاسمی  انجمن حمایت 

از خرگوش ها
الهه دهقان پيشه 12



ها  در یک نگاه شناسه و جایگاه کتاب
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ادبیجایگاه 
اثر

/رنام تصویرگ
نام طراح جلد گروه 

سنی
نشرسال  نشرمحل  ناشرنام  ارویراستنام  کتابنام  نویسندهنام  ردیف

خارج از فهرست

(یك ستاره)

اكرم اسمعلی  9-7 1398 تهران انتشارات  
سروش

- هویج كوچك  

هویج بزرگ
حسين فدایی حسين 13

خارج از فهرست

(یك ستاره)
- 9-7 1398 تهران پویای  

(یوگا)كاغذ
- سه نمایشنامه 

كودک
فرشيد قلی پور 14

خارج از فهرست

(یك ستاره)
- 9-7 1399 تهران مهرگان دانش   - طلسم كوه 

سياه

فرشيد قلی پور   15

خارج از فهرست

(یك ستاره)
گروه طراحى آرتم 9-7 1398 تهران منادی تربيت مهاجر. م خنگله و لوازم  

تحریر 

حسين فدایی حسين  16

خارج از فهرست

(یك ستاره)
مهتاب بخشيان 12-10 1398 تهران انتشارات  

سروش
- شكار بزرگ  

شنبه

شهرام كرمی 17

خارج از فهرست

(یك ستاره)
گروه طراحى آرتم 15-13 1398 تهران منادی تربيت مهاجر . م  پول تقلبی  منوچهر اكبر لو   18



ها  در یک نگاه شناسه و جایگاه کتاب
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ادبیجایگاه 
اثر

رنام تصویرگ گروه 
سنی

نشرسال  نشرمحل  ناشرنام  ارویراستنام  کتابنام  نویسندهنام  ردیف
خارج از فهرست

(یك ستاره)
گروه طراحى آرتم 15-13 1398 تهران منادی تربيت مهاجر . م  سفر به یاد  

ماندنی 

منوچهر اكبرلو 19

خارج از فهرست

(یك ستاره)
گروه طراحى آرتم به باال16 1398 تهران منادی تربيت مهاجر .م  آواز جيرجيرک  

ها

محمد رضا یوسفی   20

خارج از فهرست

(یك ستاره)

گروه طراحى آرتم به باال16 1398 تهران منادی تربيت  مهاجر . م  نی انبون  

كشون 

لقمان بحرانی   21

خارج از فهرست

(یك ستاره)

گروه طراحى آرتم به باال16 1398 تهران منادی تربيت  مهاجر .م  دیگه سردم  

نيست

مالمير .. روح ا 22

خارج از فهرست

(ستارهبی)

الهه دهقان پيشه 15-13 1398 تهران هانتشارات پيل (رها)قاسمی  شبدرچهارپر الهه دهقان پيشه 23

خارج از فهرست

(ستارهبی)
گروه طراحى آرتم 9-7 1398 تهران منادی تربيت  مهاجر . م  بزغاله دورغگو  داوود كيانيان  24

خارج از فهرست

(ستارهبی)
گروه طراحى آرتم به باال16 1398 تهران منادی تربيت  مهاجر. م تپه وداع  احمد بيگلریان  25
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1۴۰۰ی بررسی آثار در سال چالش ها

 تشکیل جلسات حضوری عدم مزایا
مجازیهای مختلف فضای آشنایی با پلتفرم•
واتساپیتعامل و همفكری درون گروهی با حضور دائمی و هميشگی در گروه •
حضوریجویی در رفت و آمد جهت جلسات همچنين صرفه•
تشکیل جلسات حضوری عدم معایب
مجازیهای افراد حين جلسات كم اینترنت، قطع و وصل شدنسرعت •
كند شدن فرایند بررسی و دلتنگی افراد گروه برای یكدیگر•
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مرتبط با گروه ادبیات نمایشیهای کتابدشواری تهیه 
نمایشی ی خود به گروه ادبياتهای هر سالهعدم توجه ناشران و نویسندگان برای ارسال نمایشنامه

:راهکار قابل ارائه گروه 
 ت آشنایی و جهاز فعاليت گروه بررسی ادبيات نمایشی در این ده سال اخيرتهيه و تنظيم بروشوری

حوزه ادبيات نمایشیاندكاران دستارسال برای ناشران و نویسندگان و 

 ها به پدیدآورندگان و ناشران توسط شورای كتاب كودکگزارش و تحليل نمایشنامهارسال

شیهای بررسی شده توسط گروه بررسی ادبيات نمایتهيه و چاپ مقاالتی از گزارش و تحليل



بندیجمع

افزایش توجه نویسندگان به متون قابل اجرا در مدارس و فعال شدن انتشارات در حوزه آموزش و
پرورش  

(سال به باال 13)تر نویسندگان و فراوانی آثار برای مخاطب نوجوانتوجه بيش
مخاطبان استفاده از سبك اجرایی نقالی به عنوان یك سبك اجرایی ایرانی در آثار قابل اجرا توسط

كودک و نوجوان 

های سطح متوسط از نظر محتوا و ساختار افزایش آمار نمایشنامه

46



آورندگانپیشنهاد به ناشران و پدید

های تآموزان و چه در فعاليحمایت رسمی آموزش و پرورش از ادبيات نمایشی چه در كتب درسی دانش
فوق برنامه پرورشی

تر و كارشناسی آثار ادبيات نمایشی توسط ناشران دولتی و خصوصیحمایت بيش

 تر مخاطبين نسبت به انتخاب موضوع و فرایند خلق یك اثر نمایشیبيششناخت

امروزهای مناسب كودک و نوجوان انتخاب موضوعات و درونمایهدر ترتنوع بيش

 ده و هستندترین مخاطبان اجرای نمایشی بوآثار ادبيات نمایشی در زمينه خردساالن كه بيشفراوانی
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ایشیپیشنهادات و برنامه سال آینده گروه بررسی ادبیات نم

 نوجوانک و با ادبيات كودآشنایى مقدماتى كارگاه »آشنایی با ادبيات نمایشی در اضافه شدن كارگاه»
كودکشوراى كتاب 

 دکكونویسی كودک و نوجوان با همكاری شورای كتاب های نمایشنامهبرگزاری كارگاهپيشنهاد

 پيشنهاد كارگاه نقد و تحليل نمایشنامه با همكاری شورای كتاب كودک
 حوزه ادبيات نمایشی وكوشش در جهت معرفی گروه به دست اندكارانمالقات با ناشران تخصصی ادبيات

نمایشی 



پایان
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۱۴۰۰مهر 


