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گزارش گروه هنر، بازی، سرگرمی

1399-139۸



نفر13:تعداد اعضا 

:نام اعضای گروه
(هماهنگ کننده)الهام رحمانی•

ری،سنججمیلهدهقانی،علیرضاخسروی،مهتابخادمی،مهرانگیزپورحقانی،مهساآبکار،مرضیه•

هاشمیابهربپور،نادعلیسهیالغالمحسینی،پرستوصیادی،زهراشوندی،مهدیسشیرازی،ایراندخت
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اعضای گروه
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Info@cbc.ir: گروهارتباط با راه های 
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فهرست مطالب
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شماره اسالیدفهرست مطالب

8سرگرمیبازی،،هنرگروهتخصصیمعیارهای

9محتواییمعیارهای

139810سالشدهبررسیآثارتعداد

139813تا1394مقایسههنرآثارجدول

139814تا1394مقایسهبازیآثارجدول

139815تا1394مقایسهسرگرمیآثارجدول

23آثاربررسیدرشدهمطرحهایپرسش

40سرگرمی،بازی،هنرمحتوایبامشترکآثار

42تعاملیهایکتاب

44وانونوجکودکادبیاتبامرتبطمباحثپیرامونجلسات



معیارهای تخصصی گروه هنر،بازی،سرگرمی
بودن موضوع اثرروز ه بجدید و •

قابل فهم بودن زبان و روش ارائه اثر برای مخاطب •

شیوه و زبان بیان موضوع اثر در ...(مانند شعر یا داستان و) استفاده از روش های دیگر •

پرداختن جامع و کامل به موضوع اثر•

سیبررتخصصیوعمومیمعیارهایمبنایبرسرگرمیوبازیهنر،حوزهسهدرآثارگروهایندر

کودک،کتابشورایبررسیگروه هایتمامیمشترکمعیارهایعمومی،معیارهای.شوندمی
گروههرتخصصحوزهبامتناسبتخصصیمعیارهایوهستندغیرداستانوداستانبخشمعیارهای

.استرسیدهگروهبهآثاربینازشدهبررسیآثاراساسبرنمودارهاوآمار.استشدهتدوین
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فعالیتیآثاردراولیهموادوابزارهابودنارزانودسترسدر•

فعالیتیآثاردرابزارهاازاستفادهتوضیحاتبودنکامل•
جابهوصحیحتغییراتایجادواولیهموادوابزارهابهمخاطبدسترسیمیزانبهمترجمدقتوتوجه•

مطالببهرسیدنآسیببدون

فعالیت هاانجامیاابزارهاازاستفادهاحتمالیخطراتذکروتوجه•
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معیارهای محتوایی
(کردواهد شود ولی عدم توجه به این موارد امتیازی از کتاب کم نخموارد زیر، امتیازی مثبت برای اثر محسوب میوجود )

تقویت مهارت های فردی و اجتماعی •

توجه به ارزش های انسانی، شهروندی و اجتماعی •

پرداختن به مخاطرات زیست محیطی و اجتناب از مصرف گرایی•

توجه به زبان و فرهنگ، آیین و سنت اقوام در حال فراموشی •

پرداختن به انواع هنر ایرانی ، بازی های سنتی و سرگرمی های کهن •

بازی ها دقت در اجتناب از مقایسه و برد و باخت در ایده ها یا •

ارایه آموزش های دیگر به غیر از موضوع اصلی اثر•
مطالبایجاد پرسشگری و پرورش نوآوری در ارایه •

الیت هافعبه محدود نکردن فعالیت های ارایه شده در اثر به مکان یا زمان خاص و قابل اجرا بودن توجه •
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تعداد آثار

139۸شده سال بررسی

اثر در حوزه هنر9•

اثر در حوزه بازی2•

اثر در حوزه سرگرمی2•
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12

هنر                                                                                
ترجمهسال9-7و 6ـ4این کتاب پر از اشتباه است

ترجمهسال9ـ7درخت هاراز 
ترجمهسال9-7دوتادوست خمیری

ترجمهسال12-10و 9-7دوستم باش
ترجمهسال9-7گوزن شاخدار
ترجمهسال9-7حرفهای رنگی

تألیفسال12-10قهرمانی به نام آستر بدرقه
ترجمهسال9-7خانه عروسکی من

ترجمهسال9-7و 6-4شهر رنگی رنگی
بازی

ترجمهسال9-7و 6-4بگو و برو
تألیفسال9-7و 6-4بازی و اسباب بازی

سرگرمی
ترجمهسال6-4زیبا و مانا

ترجمهسال9-7دقیقه ایهنرمند یک 

139۸بررسی شده سال آثار 



.استصعودیهنرآثارکیفیتوتعدادروندپیاپی،سالدوبرای1398سالنتایجاحتساببا
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های گذشته تعداد آثار حوزه بازی در مقایسه با حوزه هنر کمتر بود و آثار تا حدودی نیز مانند سالامسال 
.اندشدهبا کیفیت ارایه 
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.تر بودندتبا کیفیاماسال گذشته، امسال تعداد آثار سرگرمی بسیار کم  چهاردر مقایسه با 
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پرسش های مطرح شده در بررسی آثار   

می آثار در سال های اخیر گروه هنر، بازی و سرگرمی در بررسی آثار خود در جهت بررسی کیفی و ک

.کندهایی را مطرح میحوزه های هنر، بازی و سرگرمی کودک و نوجوان پرسش

پرسش اول

فاده شده است...(  مانند شعر یا داستان و )بیان موضوع کتاب از روش های ادبیوآیا در شیوه و زبان

است؟مستقیمبه روش ارایه اطالعاتیا متن کتاب 
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این.استشدهگرفتهکمکداستانمثلدیگرهایش روازآثارازبسیاریدراخیرهایسالدر

.شودمیاثرکیفیترفتنباالباعثموارد،اکثردرروش

انتخابواندشدهارایهداستانقالبدرسرگرمیبازی،هنر،گروهدرامسالشدهبررسیاثرپنج

.استکردهکمکبسیاراثرکیفیتبردنباالبههاشخصیتحضوروداستان
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یانوش ک: مشاور هنری نسخۀ فارسی. پریسا هاشمی طاهری: مترجم. دو تا دوست خمیری. پتی، دو؛ الدریج، الرن

(سال9-7. )ص1397.36پرتقال : تهران. غریب پور
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(سال12-10و9-7).ص1398.36.زعفران:تهران.نفیسیمعصومه:مترجم.باشدوستم.سالینایون،

19



(سال9-7و6-4).ص1396.51پرتقال،:تهران.حیدری پورشبنم:مترجم.استاشتباهازپرکتاباین.کورینالویکن،
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(سال9-7).ص1396.43پرتقال،:تهران.پورحیدریشبنم:مترجم.هارازدرخت.اریک،فنوتریفن،

21



(سال9-7).ص1396.44،پرتقال:تهران.پورعباسنگار:مترجم.سینماشاخدار،ستارهگوزن.ریچاردموریس،تی
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پرسش های مطرح شده در بررسی آثار 

پرسش دوم                                                                                      

آیا ارایه اطالعات و آموزش های دیگری به غیر از موضوع اصلی در اثر دیده می شود؟
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ه مخاطب ب... این اثر همزمان با پرداختن به هنر، طراحی و نقاشی و: این کتاب پر از اشتباه است

.استاز نکات مهم و پررنگ در اثر و دهد ها را میجسارت تجربه کردن و مواجه شدن با چالش
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(سال9-7و6-4).ص1396.51پرتقال،:تهران.حیدری پورشبنم:مترجم.استاشتباهازپرکتاباین.کورینالویکن،
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ازایتحمودوستیجملهازانسانیمفاهیممختلف،اشکالساختوبازیباهمراه:خمیریدوستدوتا

بولقوبحرانمدیریتومسئلهحلمهارتبهضمنیطوربههمچنین.می شودمطرحهمدلیودوست

.استرداختهپنیزخالقیتبروزورشدجهتدریکدیگرازتأثیرپذیریوهم بازیوجوداهمیتمسئولیت،
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کیانوش:فارسینسخۀهنریمشاور.طاهریهاشمیپریسا:مترجم.خمیریدوستتادو.الرنالدریج،دو؛پتی،

(سال9-7).ص36.1397.پرتقال:تهران.غریب پور
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شبنم:مترجم.هارازدرخت.اریک،فنوتریفن،

(سال9-7).ص1396.43پرتقال،:تهران.پورحیدری

28

هنر، عالوه بر پرداختن به باغبانی، طراحی محیط و : درخت هاراز 

.  شودهای مختلف در این اثر دیده میردپایی از فرهنگ



بهها،اساحسشناختیابی،دوستمانندهاییموضوعبهداستانقالبدراثراین:باشدوستم

کلدراثرموضوع.پردازدمیتصاویرباهمراهپانتومیموخیالقدرتها،تفاوتشناختنرسمیت

دیگروانسانبهاحترامدوستی،صلح،اجتماعی،عدالتامید،شفقت،همدلی،برابری،مروج

ومذهبینژادی،جنسیتی،تبعیضانواعازدوری)انسانحقوقرعایتطبیعت،وموجودات

.استمتفاوتنگاهپذیرشویژه،نیازهایباکودکانویژهبهو(قومی
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(سال12-10و9-7).ص1398.36.زعفران:تهران.نفیسیمعصومه:مترجم.باشدوستم.سالینایون،
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(سال9-7).ص1397.39.پرتقال:تهران.مترجمامیری؛میترا.تصویرگرسنت؛دن.رنگیحرفهای.لی،مین

زبانبااطارتبگوناگون،هایفرهنگومختلفهاینسلافرادبینارتباطچونموضوعاتیبه:رنگیهایحرف

.استپرداختههنر
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پرسش های مطرح شده در بررسی آثار

پرسش سوم

آیا اثر به مخاطرات زیست محیطی و روحیه مصرف گرایانه پرداخته است؟
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لقخاثر،این.استسرگرمیوکاردستیمحتوایباآثارازمانا،وزیباتصویریکتاب

راچسبانیهتکیاکالژتکنیک.تکاغذهاسدورریزکمکباداستانموقعیت هایوشخصیت ها

.کندنمیهتوصیراجدیدوسایلوابزاریتهیهتصاویرساختبرای.کندمیمعرفیکودکبه

دلیلبهماااست،نکردهکسبراتوجهیقابلامتیازوجایگاهگروهآثارمیاندراگرچهاثراین

.استاهمیتقابلبسیارزیستمحیطوکاغذیساختاهمیتونکتهاینبهتوجه
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(سال6-4).ص1397.36.قلم.:تهران.امامیغالمرضا:مترجم.ماناوزیبا.نوردال،رونهنینا
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یاختهسیکیکهآن هاهایبازیاسبابوکودکدوکشیدنتصویربهبامنعروسکییخانه

موادنکارگرفتبهخوبیبه،فروشگاه هاستدرموجودهایبازیاسبابدیگریوکودکدست

درردیغیرکاربودورریزوسایلازاستفادهبراثرایندر.دهدمینشانمخاطببهرابازیافتی

وآنهاییتشخصوداستانیکازگرفتنکمکبا.استشدهتاکیدکاردستیساختبرایخانه

همکهکندمیآمادهراکارهاییزیست،محیطبهاحتراموتوجهبامخاطباثر،خوبتصاویر

.گیرندمیقراراستفادهموردبازیاسبابعنوانبههمودارندزیباییظاهر
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(سال9-7).ص1398.36.پرتقال:انتشارات:تهران.اسدیسحر:مترجم.پاترگیزل:تصویرگر.منعروسکیخانه.گیزلپاتر،
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پرسش های مطرح شده در بررسی آثار

پرسش چهارم

؟به هنرهای ایرانی اشاره شده استگروه ، آیا میان آثار در 
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نویسنده.استکردهاشارهایراندرکتابسنتیصحافیروندبهکهاستاثریبدرقهآسترنامبهقهرمانی

بهزمانوافضحفظبافانتزیداستانقالبدررافرهنگیمیراثازدیگریبخشموضوع،اینانتخاببا

تاکیدیگردمهمنکته.اندشدهانتخابآگاهیوظرافتباداستانهایشخصیتنام.می کندمعرفیمخاطب

توضیحستفهرناشر،سخنونویسندهسخن.استکنندهتخریبعواملازکتابنگاه داشتندوراهمیتو

.استطبمخابهصحافیهنرمعرفیاهمیتواثرتولیدگرفتنجدیازنشانصحافی،فنیاصطالحات

سانیانوشهروندیواجتماعیهایارزشباراکودکاننیزداستانمحتوایاثر،اصلیموضوعبرعالوه

بهدنرسانیاریشادی،:مانندفردیعواطفوانسانیاحساساتبهداستاندرهمچنین.کندمیآشنا

ودکانکآشناییکتاب،ازهدفناشرومؤلفبرنظربنا.استشدهتوجهمشارکتوهمکاریدیگران،

.استخطیآثارفرهنگیهایگنجینهاهمیتآرایی،کتابصحافی،کتابت،هنربادبستانی 38



:  تهران. تمیزگراننرگس: تصویرگر(. آشنایی کودکان با صفحه آرایی سنتی) قهرمانی به نام آستر بدرقه . کفاش زاده لیال

(سال12-10.)ص44. 1398. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 39



سرگرمی                آثار مشترک با محتوای هنر، بازی، 

اخیر،سالدر.بودآثاربررسیدراخیرسالتوجهقابلمواردازسرگرمیوبازیهنر،ایحوزهسهمحتوای

ربآثاراینبندیدستهوبوددشوارکاریحوزه،یکدرآنهادادنجایوگروهآثارازبرخیمرزگذاری

:ازعبارتندآثاراین.استشدهذکرهایحوزهدرآن هاغالبوجهمبنای
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بگوو و برووو       

1396.ه دیبای: تهران. سوده فتحعلی:مترجم!. بگووو  و  برووو. تولت ، هروه

(سال9-7و6-4.)ص72. 

خانه عروسکی من

ر سح: مترجم.گیزل پاتر: تصویرگر.خانه عروسکی من.پاتر، گیزل

(سال9-7.)ص36. 1398. پرتقال:انتشارات: تهران.اسدی

دوستم باش

. 1398. زعفران: تهران.معصومه نفیسی:مترجم. دوستم باش. یون، سالینا

(سال12-10و9-7.)ص36
41



کتاب های تعاملی

.ندهستتعاملیهایکتاباستسرگرمیوبازیهنر،گروهمهمانسالههرکهآثاریانواعازیکی

عاملتومشارکتبهنیازکهاستکودکانهایکتابازایمجموعهزیرکودکان،تعاملیهایکتاب

هایابزارووسایلکههاییکتابولمسیوحسیهایکتابشاملتواندمیمشارکت.داردمخاطب

نمدرآوریفنازتوانندمیهمچنینکودکانتعاملیهایکتاب.باشددارند،آموزشبرایخاصی

بهراخودمخاطبکهاستتعاملیکتابیبرووووبگو.باشندایرایانههایکتابیاکننداستفاده

.کندمیتشویقمشارکت
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(سال9-7و6-4).ص1396.72دیبایه:تهران.فتحعلیسوده:مترجم.!برووووبگووو.هروه،تولت
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جلسات پیرامون مباحث مرتبط با ادبیات کودک ونوجوان 

یرامونپبحثوگفتگوبهراجلساتیآثار،بررسیباهمزماناخیرسالسرگرمیبازی،هنر،گروه

این.داداختصاصسرگرمیوبازیهنر،محتوایبانوجوانوکودکادبیاتبامرتبطروزمسایل

:شاملموارد
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ریدکتدانشجویسنجریجمیلهخانممقالهارائه

دورهاولیندرگروهاعضایازوخوارزمیدانشگاه

واهفرصت-نوجوانوکودکادبیاتملیهمایش

هارائونوجوانوکودکداستانیادبیاتهایچالش

گروهجلساتازیکیدرشدهذکرمقاله

45



ن جلسات پیرامون مباحث مرتبط با ادبیات کودک ونوجوا

همجموعنویسندهیزدانیمعصومهخانمباگفتگوونشست

دردهشبررسیآثارازجنگلیایستگاهماجراهایکتاب های

1397سال
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نقاطتاباشدلتعامدرشدهبررسیآثارناشرانومترجماننویسندگان،بامی کندتالشسرگرمیبازی،هنر،گروه

.دهدانتقالنوجوانوکودکحوزهادبیآثارمحتوایوکیفیتافزایشجهتدرراآثارضعفومثبت

اهخردادماواخرتامهرماهاوایلازکودککتابشورایبررسیگروه هایکاریسالاساسبرگروهکاریسال

تقدیرایانشپیشنهادوبرگزیدهپیشنهادآثار.می پذیردپایانسالهرشهریورماهدرساالنهگزارشباکهاست

جوایزتهکمیطرفازنهاییآثارجلساتیطیومی شوداعالمکتابشورایجوایزکمیتهبهبررسیگروه های

. شوندمیتقدیرومعرفیاسفندماهدرکتابشورایسالگردجشندرسالههربرترآثار.می شوندتعیین

47



هیچ جانشینی برای کتاب در زندگی یک کودک وجود ندارد
مری الن کی 
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پایان
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1399مهر 
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