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یبررسی ادبیات نمایشگزارش گروه

۱۳۹8-۱۳۹۹سال 
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:لفبانمایشی به ترتیب حروف ابررسی ادبیات اعضای گروه نام 
هشت  نفر: تعداد اعضا

*خسرویزهرا*عاطفه حسنی*شهناز جمشیدی*)هماهنگ کننده(هما جدیکار
فیضفائزه*زادهغنیآناهیتا*زادهعبدالعلیرضا*سنجریجمیله

فهیمه میرزا حسینی * فارس باقری: همکاران مهمان 
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ادبیات نمایشیگروه بررسی اعضای 
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:ادبیات نمایشیگروه بررسی راه های ارتباطی با 

Info@cbc.ir
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فهرست مطالب
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شماره 
اسالید

فهرست مطالب شماره 
اسالید

فهرست مطالب شماره 
اسالید

فهرست مطالب

31 نمودار تحلیلی شخصیت نمایشی  19 اساس ویراستارفراوانی آثار بر 8 روش های بررسی آثار

32 هانمودار تحلیلی زبان نمایشنامه 20 اساس زبان شعری فراوانی آثار بر 9 های ارزیابی داده های توصیفیمحور

33 آوری نمودار تحلیلی نو 21 اساس فرمت اجرا فراوانی آثار بر 10 های ارزیابی داده های تحلیلیمحور

34 ها نمودار جایگاه کتاب 22 هاسه محور اصلی سواالت تحلیلی نمایشنامه 11 (ارزیابی داده های توصیفی)اطالعات آماری آثار 

35 هانمودار جایگاه نمایشنامه 23 گویند؟ها چه میدرونمایه و موضوعات نمایشنامه 12 اساس ناشرفراوانی کتاب بر

36 ها  در یک نگاه شناسه و جایگاه کتاب 24 اند؟موضوعات آثارچگونه پرداخت نمایشی شده 13 اساس ناشرفراوانی نمایشنامه بر

38-37 ها  در یک نگاه شناسه و جایگاه نمایشنامه 25 اند؟ها چه کسانی را مخاطب خود قرار دادهنمایشنامه 14 فراوانی آثار از حیث آفرینشگری

39 جمع بندی 27-26 هاجایگاه ادبی کتاب 15 اساس گروه سنی مخاطبفراوانی آثار بر

40 پیشنهادات و برنامه سال آینده گروه  28 (ارزیابی داده های تحلیلی)اطالعات آماری آثار  16 اساس موضوعات فراوانی آثار بر

29 نمودار تحلیلی محتوا و مخاطب 17 ها فراوانی و تنوع شخصیت

30 نمودار ساختار و پرداخت نمایشی 18 اساس جنسیت ها برفراوانی شخصیت



: های بررسی آثارروش

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

 نمایشیهای تحلیلی گروه بررسی ادبیات داده:
(محتوا، ساختار، زبان، نوآوری )
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های توصیفیهای ارزیابی دادهمحور

:سئواالت شامل 
آفرینشگریآثار از حیث موضوعات                                    فراوانی اساس آثار برفراوانی 

جنسیتها بر اساس فراوانی شخصیتها                                          شخصیتو تنوع فراوانی 

(کیزنده یا عروس) اساس اجراآثار برمخاطب                          فراوانی اساس گروه سنی فراوانی آثار بر

نمایشنامهاساس فراوانی کتاب برشعریاساس زبان فراوانی آثار بر

اساس ویراستار آثار برفراوانی 
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های تحلیلیهای ارزیابی دادهمحور

(امتیاز100مجموع : )سئواالت در پنج محور اصلی مطرح است •

 (امتیاز30)مخاطب  / محتوا

              (امتیاز40)ساختار

           (امتیاز 20)شخصیت

                 (امتیاز 9)زبان

              (امتیاز 1)نوآوری
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اطالعات آماری آثار

اساس بر

توصیفیهای دادههای ارزیابی محور
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اساس ناشربرکتاب فراوانی 
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:  عنوان کتاب6
67 % نمایشانتشارات عنوان
33  % شینمایانتشارات ادبیات عنوان



اساس ناشربرنمایشنامه فراوانی 

13

عنوان نمایشنامه 15
87 % نمایشعنوان انتشارات
13 % نمایشیعنوان انتشارات ادبیات



آثار از حیث آفرینشگریفراوانی 

14

53 % یاقتباساثر
47  % تالیفیاثر



اساس گروه سنی مخاطبفراوانی آثار بر

15

  13( : سال9تا 7)مخاطب%

 47( : سال12تا 10)مخاطب%

 27( : سال15تا 13)مخاطب%

 13( : سال به باال16)مخاطب%



اساس موضوعاتفراوانی آثار بر
.ی فانتزی استگرا مساوی با گونهی واقعتقریبا تعداد گونه
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:  االترین آمار موضوعیب

روابط خانوادگی

مهارت زندگی

 (دیو و جادو)گونه فانتزی



هاو تنوع شخصیتفراوانی 
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75 %             حیوان%13انسان

3%                  اشیا ء  %4گیاه

3%                عوامل طبیعی%2ماورایی



اساس جنسیتها برفراوانی شخصیت

18

49 % ،پسر% 11مرد

21% ،دختر %7زن

12 %بدون جنسیت

: موجودشخصیت 105از میان 

تجنسیهای بدونشخصیت% 20رشد
نسبت به سال گذشته



اساس ویراستارفراوانی آثار بر
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83 %   دارای ویراستار
17 %فاقد ویراستار



اساس کاربرد زبان برفراوانی آثار 
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87 %عدم استفاده از کالم منظوم
13 %استفاده از کالم منظوم

87%

13%



(زنده و عروسکی)اساس شیوه اجرا فراوانی آثار بر
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87 % زنده نمایشنامه
13 %نمایشنامه عروسکی

87%

%13



هاسه محور اصلی سواالت تحلیلی نمایشنامه

گویند؟میچه ها نمایشنامهو موضوعات درونمایه . 1

؟اندآثارچگونه پرداخت نمایشی شدهموضوعات . 2

؟انددادهچه کسانی را مخاطب خود قرار ها نمایشنامه. 3
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گویند؟ها چه میو موضوعات نمایشنامهدرونمایه . ۱

 ایرانیتوجه به ادبیات و فرهنگ
های در مهایرانی  در نمایشناای به ادبیات و فرهنگ توجه ویژهگذشته های امسال نسبت به سال

(    های اقتباسیدرصدی در نمایشنامه% 70گرایش .)تالیف وجود داشتو اقتباس قالب 

 امسالآمار موضوعی باالترین
(اخالقیهای زندگی، اجتماعی و بر مهارتتمرکز )
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اند؟آثارچگونه پرداخت نمایشی شدهموضوعات . 2

میاندرالبته.ندبرخوردارنمایشیپرداختکیفیتبیشترینازنسبتا(هریساوراندهاینمایشنامه)ترجمهمتون

بهراداستانیتروایوداشتهرانمایشیپرداختازقبولیقابلحدکهمواجهیممتونیبانیزایرانیهاینمایشنامه

.اندکردهعرضهدراماتیکقالبیدرخوبی

24



اند؟چه کسانی را مخاطب خود قرار دادهها نمایشنامه. ۳

 (سال15تا 10) است ها گروه سنی نوجوانان مخاطبین نمایشنامهبیشترین

اند داشتهبه گروه سنی مخاطبین خود اشاره ها اکثر کتاب

نظر  های زندگی برای گروه سنی موردافزایش توجه به مهارت
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: هاجایگاه ادبی کتاب
  **** ***  ***

اوراند هریس
حسین فدایی حسین
انتشارات نمایش

1دفتر طالیی
مریم منصوری و 

دیگران
انتشارات نمایش 

نیمه شب مانی و 
شگفت انگیز
شاهد الفت

انتشارات ادبیات نمایشی
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 *** * -

سحرآمیز لوبیای 
و برزوی بی باک 
فاطمه ابطحی

انتشارات نمایش

دارافسانه برادران سپی
شاهد الفت
انتشارات

ادبیات نمایشی

راز دژ کالت
آتسا شاملو

انتشارات نمایش 



اطالعات آماری آثار

اساس بر

های تحلیلیدادههای ارزیابی محور
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عالی%    7

خوب%  59

متوسط%  26

ضعیف %   8

29

نمودار تحلیلی محتوا و مخاطب

7%

59%

26%

8%

عالی 

خوب

متوسط

ضعیف



نمودار ساختار و پرداخت نمایشی 

30

7%

53%

33%

7%

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

عالی%    7
خوب%  53
متوسط%  33
ضعیف %   7



نمودار تحلیلی شخصیت نمایشی 

عالی%14

خوب%49

متوسط%28

ضعیف %9

31

14%

49%

28%

9%

عالی

خوب

متوسط

ضعیف



هانمودار تحلیلی زبان نمایشنامه

عالی%7

خوب%59

متوسط%26

ضعیف %8

32

7%

59%

26%

8%

عالی

خوب

متوسط

ضعیف



آوری تحلیلی نونمودار 

صفر درصد  عالی

خوب%54

متوسط%33

ضعیف %13

33

0%

54%
33%

13%

عالی

خوب

متوسط

بدون نو آوری



:کتاب6مجموعه 
-: ستاره5
اثر 1: ستاره4
اثر 3:ستاره3

اثر2:خارج از فهرست

34

ها کتابنمودار جایگاه 

ستاره4

ستاره3

خارج از 
فهرست



:نمایشنامه15از مجموعه 

اثر 1:  ستاره5
اثر4: ستاره4
اثر 4: ستاره3

اثر6: خارج از فهرست

35

هانمایشنامهنمودار جایگاه 

ستاره5

ستاره4

ستاره3

خارج از 
فهرست



ها  در یک نگاه شناسه و جایگاه کتاب

36

جایگاه 
ادبی 
اثر

عنوان 
اول، 
عنوان 
دوم

نام
تصویرگر

گروه 
سنی

سال نشر محل نشر نام 
ناشر

نام 
ویراستا

ر

مترجم  نام 
کتاب 

نام نویسنده رد
یف

چهار ستاره  - - 12-10
15-13

1398 تهران انتشارات نمایش فدائی فاطمه
حسین

حسین فدائی 
حسین

اوراند زندگی، 
) اندیشه و آثار
(کتاب سوم

هریس، اوراند 1

سه ستاره - - 12-10
15-13

سال به باال16

1398 تهران انتشارات نمایش - - (  1)دفتر طالیی
مجموعه )

نمایشنامه برای 
(کودکان

منصوری، مریم و دیگران 2

سه ستاره - - 12-10 1398 تهران انتشارات ادبیات 
نمایشی

آزاده فخری - مانی و نیمه شب 
شگفت انگیز

الفت، شاهد 3

سه ستاره - - 9-7 1398 تهران انتشارات نمایش شیرین رضاییان - لوبیای سحر 
آمیز، برزوی بی 

باک

ابطحی، فاطمه 4

خارج از فهرست - - 12-10 1398 تهران انتشارات ادبیات 
نمایشی

امیر حسین 
فخری

- افسانه برادران 
سپیدار

الفت، شاهد 5

از فهرستخارج - - 12-10
سال به باال16

1398 تهران انتشارات نمایش شیرین رضاییان - راز دژ کالت، 
شاهزاده اژدها

شاملو، آتسا 6



در یک نگاهها  نمایشنامهشناسه و جایگاه 
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جایگاه 
ادبی اثر

عنوان اول، عنوان 
دوم

نام
تصویر

گر

نوع 
زبان 

شیوه 
اجرا

نوع
آفرینش

گروه 
سنی

سال 
نشر

محل 
نشر

نام ناشر نام ویراستار مترجم  نام کتاب نام 
نویسنده

رد
یف

پنج ستاره  اوراند زندگی، اندیشه
(کتاب سوم)و آثار

- نثر زنده اقتباسی 15-13 1398 تهران انتشارات 
نمایش

فدائی حسینفاطمه حسین فدائی 
حسین

پین بال هریس، اوراند 1

ستارهچهار اوراند زندگی، اندیشه
(کتاب سوم)و آثار

- نثر زنده اقتباسی 12-10 1398 تهران انتشارات 
نمایش

فدائی حسینفاطمه حسین فدائی 
حسین

جادوی 
میمون

هریس، اوراند 2

سه ستاره اوراند زندگی، اندیشه
(کتاب سوم)و آثار

- نثر زنده اقتباسی 12-10 1398 تهران انتشارات 
نمایش

فدائی حسینفاطمه حسین فدائی 
حسین

من و پیتر 
خرگوشه

هریس، اوراند 3

سه ستاره اوراند زندگی، اندیشه
(کتاب سوم)و آثار

- نثر زنده اقتباسی 15-13 1398 تهران انتشارات 
نمایش

فدائی حسینفاطمه حسین فدائی 
حسین

شاهزاده و 
گدا 

هریس، اوراند 4

چهار  ستاره دفتر طالیی - نظم عروس
کی

اقتباسی 15-13 1398 تهران انتشارات 
نمایش

- - اسب 
آبنوس

منصوری، 
مریم

5

ستارهچهار دفتر طالیی - نثر زنده اقتباسی 12-10 1398 تهران انتشارات 
نمایش

- - هفت دست 
و یک 
انگشت

غفوریان، 
شادی

6
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جایگاه 
ادبی اثر

عنوان اول، 
عنوان دوم

نام
تصویر

گر

نوع زبان شیوه 
اجرا

نوع
آفرینش

گروه 
سنی

سال 
نشر

محل 
نشر

نام ناشر نام ویراستار مترج
م 

نام کتاب  نام 
نویسنده

رد
ی
ف

سه ستاره دفترطالیی - نثر زنده تالیفی سال 16
به باال

1398 تهران انتشارات نمایش - -
کوچه برزیلیا

شفیعی،سینا 7

دو ستاره دفترطالیی - نثر زنده تالیفی 15-13 1398 تهران انتشارات نمایش - - تو اگه دوست میخوای 
من رو اهلی کن

اسدی، اسداهلل 8

یک ستاره دفترطالیی - نثر زنده تالیفی 12-10 1398 تهران انتشارات نمایش - - و قصه فیلی که پشتک
وارو می زد

نیاز امید
9

سه ستاره - - نثر زنده تالیفی 12-10 1398 تهران انتشارات ادبیات 
ینمایش

آزاده فخری -
مانی و نیمه شب 

شگفت انگیز
الفت، شاهد

1
0

چهار ستاره - - نظم عروسک
ی

اقتباسی 9-7 1398 تهران انتشارات نمایش انشیرین رضائی -
لوبیای سحر آمیز ابطحی، فاطمه

1
1

دو ستاره - - نثر زنده تالیفی 9-7 1398 تهران انتشارات نمایش شیرین 
رضاییان

-
برزوی بی باک ابطحی، فاطمه

1
2

یک ستاره - - نثر زنده تالیفی 12-10 1398 تهران انتشارات ادبیات 
ینمایش

میرحسین ا
فخری

-
برادران سپیدار

الفت، شاهد 1
3

بی ستاره - - نثر زنده اقتباسی سال 16
به باال

1398 تهران انتشارات نمایش انشیرین رضائی -
راز دژ کالت

شاملو، اتوسا 1
4

بی ستاره - - نثر زنده تالیفی 12-10 1398 تهران انتشارات نمایش انشیرین رضائی -
شاهزاده اژدها

شاملو، اتوسا 1
5



جمع بندی

های گذشته به سالهای کودک و نوجوان نسبتکاهش انتشار نمایشنامه

 گذشته های به سالافزایش توجه نویسندگان به متون کهن ایرانی نسبت

(سال به باال 10)تر نویسندگان به مخاطب پایان کودکی و آغاز نوجوانیتوجه بیش

 گذشتهبه سالهای نسبت ساختار آثار از لحاظ نمایشی کیفیت بهتر پرداخت
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ایشیپیشنهادات و برنامه سال آینده گروه بررسی ادبیات نم

کودک با همکاری شورای کتابکودک و نوجوان نویسی های نمایشنامهپیشنهاد برگزاری کارگاه

 با همکاری شورای کتاب کودک نقد و تحلیل نمایشنامه پیشنهاد کارگاه

 نمایشیمالقات با ناشران تخصصی ادبیات

 کتاب کودکناشران توسط شورای و ها به پدیدآورندگان تحلیل نمایشنامهارسال گزارش و

 شیهای بررسی شده توسط گروه بررسی ادبیات نمایتحلیلو تهیه و چاپ  مقاالتی از گزارش



پایان
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۱۳۹۹مهر 
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