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!ســالم

یتهـایبههمهیعاشقانوعزیزانیکهدراینشرایطخاصِنفسگیر،همچنانبهوظایفومسئول
.رامعناییدوبارهبخشیدندخودعملکردهاندوزندهوگرامیبـادِیــادِ

؛دلتنـگنبودنولیبـاهمبـودنکنارهمسالیرابهانجامرسانیدیمباتجربههایجدید،تجربهیدر
.ندیدنهاولیشادمانازادامهیکاروانجامتعهدومسئولیت

هماتجربههایایندورانرادرآیندهایکمترنفسگیربهکارمـیگیـریموازآزارهـایمهـمخـاطر
.میسازیم

بهامیددیدارهایغیرمجازی

زندگینامه-گروهدانماجتماعی

9

ن
ن آغـازیـ

سخـ





اطالعاتارائهشدهصحتداشته،بهروزومستندباشد.

اطالعاتکتابباگروهسنیمخاطبمتناسبباشد.

اثردارایهدفبودهومطالبدرخدمتآنباشند.

مـههبی،هاینژادی،ملیتی،قـومینگرشنویسندهبهموضوعغیرجانبداروبهدورازتبعیض،

.هایاخالقیوانسانیباشدجنسیتی،سنیومروجارزش

تفاوتهایفردیکودکاندراثربهرسمیتشناختهشدهباشد.

مخاطبرابهمشاهده،تجربه،سنجم،تجزیهوتحلیلترغیبکند.

زبانوواژگانباسطحدرکودانمگروهسنیمخاطبمتناسبباشند.

ی
ی بررس

معیارها

11



اویـازمینهسازواقعیـتهـ(علت)دراثرنشاندادهشودکهچگونهبرخیواقعیتهایارویدادها

.میشوند(معلول)رویدادهایدیگر

وب)درصورتلزومفهرسـتمنـاب ،واژهنامـه،نمایـه،راهنمـاوفهرسـتاطالعـاتتکمیلـی

.داشتهباشد(سایتها،کتابهایمرتبط

تصاویرهمراهباهدفومتنکتابباشند.

ونـوعقط ،نـوعکاغـه،صـحافی،جلـد،انـدازه.)شیوهارائهازکیفیتمناسبیبرخوردارباشد

(حروف

ی
ی بررس

معیارها
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تهیهفایل

pdfکتاب

نفرازاعضا3تعیین
جهتبررسیکتاب

بررسیکتابو
رثبتنتایجآند
برگهبررسی

لیهتبادلنظروتوافقاو
بررس3بین

درطولهفته

اشتراکبرگههای
فقاتبررسیونتایجتوا
گروهاولیهبابقیهاعضا

ررویتبادلنظروتصمیمگیرینهاییب
مشخصههاوجایگاهکتاب

درجلسهعمومی

سهثبتتوافقاتجل
عمومیدر
ببرگهنهاییکتا

ت
ی فعالی

ی اجرا
ضور

ش غیر ح
رو
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ر یا ارائه پیشنهاد شایان تقدی

برگزیده از سوی بررس های 

کتاب در جلسه عمومی

می بررسی کتاب توسط تما

اعضا و اعالم جایگاه 

پیشنهادی 

وایز پیشنهاد به کمیته ج

در صورت کسب موافقت

اعضا%75دست کم

وجود ابهام و به دست نیامدن

توافق بر روی مشخصه ها یا 

یجایگاه کتاب در جلسه عموم

رس بررسی کتاب توسط بر

چهارم یا در صورت نیاز 

بررس پنجم

ثبت آخرین 

توافقات در 

برگه  نهایی ت
ی فعالی

ش اجرا
رو
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استبودهکتابعنوان192شوراییسالایندرزندگینامه،واجتماعیدانمگروهدریافتیکتابهایکلتعداد

:که

اجتماعیدانمحوزهدرکتاب176

زندگینامهحوزهدرکتاب13

گروهبررسیفهرستازنیزعنوان3

.شدندخارج

ازخارجیاشده،خارجکتابهای

ازخارجیاوشوراموضوعیفهرست

مقایسه سهم کتاب های بررسی شده در گروه : 1نمودار شماره .دداشتنقرار،شورامخاطبسنیگروه

1399-1400/    برحسب موضوع اصلی      

دانش  اجتماعی زندگینامه خارج از فهرست موضوعی یا محدوده سنی

ی آثار
ی توصیف

بررس

17



سالبهنسبتکهبودهعنوان189امسالزندگینامه،واجتماعیدانمگروهدرشدهبررسیکتابهایتعداد

.استداشتهکاهم%27گهشته

1397سال  1398سال  1399سال 

مقایسه کتاب های ورودی به گروه در سه سال گذشته به تفکیک موضوع: 2نمودار شماره 

زندگینامه دانماجتماعی کلکتابها
ی آثار

ی توصیف
بررس
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16

123

60

11 8

سال5-6 سال7-9 سال10-12 سال13-15 سال+16

فراوانی کتاب های دانش  اجتماعی و زندگینامه بر حسب گروه سنی: 3نمودار شماره 

ی آثار
ی توصیف

بررس
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شرکت
نیانتشاراتف
ایران

پرتقال مهرسا
(مهروماه)

دانژه شهرقلم بویکاغه ویژهنشر افق هوپا ندیگرناشری

داد
تع

موضوع  انتشار کتاب های با ناشرین مختلف در سهم : 4نمودار شماره 

1400-1399زندگینامه در سال و دانش  اجتماعی 

ی آثار
ی توصیف

بررس

20



تالیف
14%

ترجمه
86%

تالیفی و سهم کتاب های : 5نمودار شماره 

به کل کتاب ها ترجمه 

66%

34%

وضعیت ویراستاری کتاب های: 6نمودار شماره 

1399-1400سال  

ویراستاردارد ویراستارندارد
ی آثار

ی توصیف
بررس

21



79%

11%

2%
2%

6%

و سهم کتاب های زیر مجموعه دانش اجتماعیفراوانی موضوعی : 7نمودار شماره 

1400-1399سال 

مهارتهایزندگیوروانشناسی محیطزیست صلحوپرهیزازخشونت تاریخ موضوعاتمتفاوت
ش اجتم

ی آثار دان
ی توصیف

بررس
ی

اع

22





وایلدجرینویسنده
نکتههایداغبرایبچههایعصبانیفروست
----تصویرگر
سعیدهشهسواری–الهامپورمحمدمترجم
ساللهحقی–کتایونصدرنیاویراستار
نشرچشمه/تهرانناشر

سال+16سالو15-13مخاطب
ستاره5جایگاه

:جلدیباموضوعات3مجموعه
مدیریتخشم-

اضطراب-
افسردگی-

لحنیدوستانهوصمیمی/زبانطنز

ی
ی زندگ

ت ها
ی و مهار

روانشناس

24



داستانی:گونه
مهارتحلمسئله/مهارتهایزندگی:موضوع

ی
ی زندگ

ت ها
ی و مهار

روانشناس

25

عنواناینمنهایبازیگوش•

نویسندهسیدعلیشجاعی•

تصویرگریگانهیعقوبنژاد•

ویراستار-•

ناشرکتابنیستان/تهران•

مخاطبسال12-10و7-9•

جایگاهستاره5•



جایگاهکتابها
ستاره5



موضوع
حریمشخصی

ی
ی زندگ

ت ها
ی و مهار

روانشناس

26



نفرانکلیمجموعه

:موضوعاتبا

اجتماعیمشارکت

فردیمهارتهای

ارتباطیمهارتهای

خشونتازپرهیز

گروهیکار

تفاوتهاپهیرش

راستگویی

دوستیارزش

نیپرهیزازخودبرتربی

غلبهبرترس

پرهیزازپیمداوری

ونتوجهبهمحیطپیرام

توجهبهمحیطزیست

اعتمادبهنفس

شناختتوانمندیها

ی
ی زندگ

ت ها
ی و مهار

روانشناس

27

بورژوابولت• نویسنده
برنداکالرک• تصویرگر
گلرنگدرویشیانکرمانشاهی• مترجم
بخمویرایمنردبان• ویراستار
رانشرکتانتشاراتفنیای/تهران• ناشر
سال9-7سالو5-6• مخاطب
ستاره4• جایگاه



انهاحساساتدختر/شادیهایدخترانه/نگرانیهایدخترانه• عنوان

دخترانهها• فروست

لیندامدیسن/جودیتوودبرن/دارسیجانستون• اننویسندگ

ژوزهماسه• تصویرگر

(ترجمهوتالیف)مهنازجعفری• مترجم

فاطمهصادقیان• ویراستار

انتشاراتمهرسا/تهران• ناشر

+16سالو15-13سالو10-12• مخاطب

ی
ی زندگ

ت ها
ی و مهار

روانشناس

28



نقاط ضعف مجموعه
رانیاستفادهازعنوانترجمهوتالیفبرایمترجمای—
نامشخصبودنبخمتالیفیمجموعه—
تغییراسامیافرادبهاسامیایرانی—
ایرانتغییرنامشهرهاینسخهاصلیبهنامشهرهای—
اصالحغیرضروریتصاویر—
نپرداختنبهمسئلهگرایمبهجنسمخالف—
لوغنپرداختنبهمسئلهتواناییباروریپسازب—

نقاط قوت مجموعه
پرداختاختصاصیبهدورانبلوغدختران+
کاملوجام بودناطالعاتارائهشده+
انتابوشکنیوآموزشهایضروریموردنیازنوجوان+
استفادهازلحنهمدالنهوحمایتگر+
توجهواحترامبهقوانیندرونخانواده+
قابلاستفادهبرایوالدین،آموزگارانومربیان+

جایگاه
هستار3

ی
ی زندگ

ت ها
ی و مهار

روانشناس

29



سوفیهن• نویسنده
سوفیهن• تصویرگر
رضیهیرمندی• مترجم
مرضیهنیلی• ویراستار
منظومهخرد/تهران• ناشر
سال9-7و5-6• مخاطب
ستاره4• جایگاه

فرهادحسنزاده• نویسنده

نازنینجمشیدی• تصویرگر

شیواحریری• ویراستار

یرانشرکتانتشاراتفنیا/تهران• ناشر

سال12-10و7-9• مخاطب

ستاره4• جایگاه

زیادهرویدر
استفادهاز
زبانطنز

ت
ط زیس

محی

30



معصومهیزدانی• نویسنده
عاطفهفتوحی• تصویرگر
آزادهنجفیان• ویراستار
رانشرکتانتشاراتفنیای/تهران• ناشر
سال12-10و7-9• مخاطب
ستاره4• جایگاه

نویسندهلیندابورگارد•
تصویرگرخرمانتورس•
مترجمنگارعجایبی•
ناشررانشرکتانتشاراتفنیای/تهران•
مخاطبسال10-12•
جایگاهستاره4•

ت
ط زیس

محی

31



پیامابراهیمی• نویسنده

روسرماتاسنادال• تصویرگر

•---- ویراستار

پرتقال/تهران• ناشر

سال7-9• مخاطب

ستاره5• جایگاه

زبانیطنز☺
هیجانانگیزداستانی☺

نتصاویریجهابوفراترازمت☺
مخالفمشوقپهیرشنظر☺

کارگاهیمناسبکار☺
گفتوگومشوق☺

ح
صـلـ

32



مارگریترورز• نویسنده

نزارعلیبدر• تصویرگر

سیدعلیشجاعی• مترجم

کتابنیستان/تهران• ناشر

سال10-12• مخاطب

ستاره5• جایگاه

:موضوع

کوچاجباری

آوارگانسوریه

انکتابالهامداستمنب «نزارعلیبدر»سورینمونههاییازآثارسنگیهنرمند

ح
صـلـ
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عنوانعصرحجروحشی•

نویسندهتریدیری•

تصویرگرمارتینبراون•

مترجمعلیبخشی•

ناشرهــوپــا/تهران•

جایگاهستاره4•

وایکینگهایوحشی• عنوان

تریدیری• نویسنده

مارتینبراون• تصویرگر

پیماناسماعیلیان• مترجم

افـــق/تهران• ناشر

ستاره3• جایگاه

نداشتنفهرستمناب 
ونزدیکشدنطنزبههج

نداشتنفهرستمناب 
نامفهومبودنبرخی

جمالت

خ
تـاریـ

34



معمایتاریخی19• عنوان

المربنگتفردریکسون؛آندرآسپ• نویسنده

الینپونسون• تصویرگر

نامدارناصرقصری• مترجم

پــریــان/تهران• ناشر

ستاره4• جایگاه

فهرستمناب ندارد
کپیرایتدارد

خ
تـاریـ

35



عنواندوردنیادریکروز•

نویسندهمتلموت•

تصویرگرمتلموت•

مترجمسیدجوادراهنما•

ناشرپرتقال/تهران•

مخاطبسال12-10و7-9•

جایگاهستاره5•

ت
ت متفاو

موضوعا

36



منمرگهستم/منزندگیهستم• اعناوینکتابه

کارگاهزندگی• فروست

الیزابتهالندالرسن• نویسنده

مارینهاشنیدر• تصویرگر

الههقوامیمقدم• مترجم

نویدسیدعلیاکبر• ویراستار

تفکردربابهستیومفاهیمآن• موضوع

دارد• کپیرایت

هـوپـا/تهران• ناشر

ستاره5:جایگاه

ستاره4:جایگاه
ت

ت متفاو
موضوعا

37



ت
ت متفاو

موضوعا
عناوینکتابها مناینجاهستم/پرسمها

نویسنده یوستینگوردر

تصویرگر آکیندوزاکین

ویراستار نویدسیدعلیاکبر

موضوع آنتفکردربابهستیومفاهیم

کپیرایت دارد

فروست کارگاهزندگی

ناشر هـوپـا/تهران

ستاره4:جایگاه

ستاره5:جایگاه

38





مجموعستاره3ستاره4ستاره5گروهسنی

9-7----
12-101618
15-13-1-1
12-7-2-2
15-10-1-1
15-10+-111
111113جم 

جایگاه کتاب های زندگینامه به تفکیک گروه سنی: 1جدول شماره 

ی 
بررس

ی آثار 
توصیف

زندگینامه

40



69%
31%

زندگینامه  توزیع کتاب های : 8نمودار شماره 

گونه ی کتاببرحسب 

داستان

غیرداستان

1

جلد

11

جلد

1

جلد

ر  توزیع کتاب های زندگینامه ب: 9نمودار شماره 

حسب جایگاه

ستاره3
ستاره4
ستاره5

ی 
بررس

ی آثار 
توصیف

زندگینامه
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1

1

4

3

4

اطراف

میچکا

نخستین

مهرسا

شهرقلم

زندگینامهکتاب های ناشران مختلف در انتشار سهم : 10نمودار شماره 

ی 
بررس

ی آثار 
توصیف

زندگینامه
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منومشاهیرجهانفروست

شهابالدینعباسیمترجم

نخستین/تهرانناشر

سال12-10مخاطب

ستاره4جایگاه

.ادهانددخرجبهدقتآنهاتصویرگرانونویسندگان،کتابهاانتخابدرمجموعهاینمترجموناشر

نژادی،هایتبعیضازدوربهبینانه،واق وجانبدارغیرمجموعه،اینزندگینامههاینویسندگاننگرش

.استامیدبخموبرانگیزانندهوبودهتبعیضانواعدیگروجنسیتیقومی،

«من و مشاهیر جهان»جلدی 4مجموعه 
ی آثار زندگینامه

ی تحلیل
بررس

44



oمخاطبسلیقهوپسندباآنتناسبوشخصیتهاانتخابدرتنوع

oداستانخوبپرداختوساختوموضوعمنسجمسازماندهی

oهموارترجمهیزبانازاستفاده

oشخصیتکودکیدورانبهپرداختن

oاوانهمعصروشخصیتزندگیدوراناجتماعیفرهنگی،تاریخی،اوضاعبهپرداختن

oکتابهاپایاندراوکارهایوآثاروشخصیتدربارهیبیشتراطالعاتوجود

o(آنهاجوایزوآثارمترجم،تصویرگر،نویسنده،معرفی)گزیدهکتابشناسی

oآنازفراترگاهومتنباهمراهرنگیزیبایتصویرهایازبهرهمندی

«من و مشاهیر جهان»جلدی 4ویژگی های مجموعه 
ی آثار زندگینامه

ی تحلیل
بررس
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منیکهیوالساختمعنوان

لیندابیلینویسنده

خولیاساردتصویرگر

(نویسنده:پیشه)مریشلیشخصیت

ستاره4جایگاه

عنوان پیامآورستارهها

رگرنویسندهوتصوی پیترسیس

شخصیت (ناساخترش:پیشه)گالیله

جایگــاه ستاره5

ی آثار زندگینامه
ی تحلیل

بررس
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عنوان سوفیدختربلندپرواز

نویسنده چریلباردو

تصویرگر باربارامکلینتاک

شخصیت (ریاضیدان:پیشه)سوفیژرمن

جایگاه ستاره4

پسریباتخیلوحشیعنوان

مونیکابراوننویسنده

رائولکلونتصویرگر

(ندهنویس:پیشه)گابریلگارسیامارکزشخصیت

ستاره4جایگاه

ی آثار زندگینامه
ی تحلیل

بررس
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بردملتزرهنویسند

کریسالیوپولوسرتصویرگ

سال12-10مخاطب

(مهروماه)انتشاراتمهرساناشر

ستاره4جایگاه

«آدم های معمولی جهان را تغییر می دهند»جلدی 3مجموعه 
ی آثار زندگینامه

ی تحلیل
بررس
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«آدم های معمولی جهان را تغییر می دهند»جلدی 3مجموعه 

oارندندمناب فهرستزندگینامههاازیکهیچ.

oدمیخورچشمبهویرایشیایراداتمتنهادر.

oماتوکدرمجموعهاینتصاویرازبرخی

.است

oکمیکمجموعهاینکتابهایهمهی

.هستنداستریپ

oبودنکودکتصاویر،درتوجهقابلنکتهی

دشایکهاستزندگیاشدورانتمامدرشخصیت

شخصیتبامخاطببیشترهمهاتپنداریهدف،

.باشد

oوعیضتبازدوربهوجانبدارغیرنویسندگاننگرش

رایبکوشموتالشبهمخاطبتشویقراستایدر

.استهدفهایمبهرسیدنوخودرویاهایتحقق

ی آثار زندگینامه
ی تحلیل

بررس
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عنوان ابوریحانبیرونی
نویسنده حمیدعبدالهیان
تصویرگر حمیدخلوتی
ویراستار پژمانواسعی
ناشر میچکا/مبتکران

مخاطب سال15–13
جایگاه ستاره4

«مشاهیر خندان»از مجموعه 

الیامستنهازندگینامهیتالیف

:ویژگی های اثر 

داردمناب فهرست.

جوهبهگاهاما.استامروزینوجواناناصطالحاتوواژگانباآمیختهوطنزآمیزلحن،رواییبیان

.استکتابمنفینکاتازکهمیشودنزدیک

عالیق،والتتحصیابوریحان،شخصیتشکلگیریبرتاثیرگهارافرادنوجوانی،وکودکیدورهیبه

.استشدهپرداختهلزومدرحداو،معاصرانوزندگیدورانسیاسیوتاریخیویژگیهای
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ی آثار زندگینامه
ی تحلیل

بررس



کههشدگرفتهبهرهامروزیزندگیمظاهرونشانههاازتصاویردر

.میبخشدجهابیتکتاببه

کردههاستفادنوجوانیراویشخصیتازمتننگارشدرنویسنده

وهوارونشگرداینباتااست،بیزارخواندنودرسکتابازکه

.کندترغیبخواندنبهبیشتررامخاطبطنزآمیز

دارداهاشتبونیستکاملشدهارائهاطالعاتپانویسهاازیکیدر.

اندشدهمعرفیبیشترمطالعهیبرایمنابعیکتابپایاندر.

ی آثار زندگینامه
ی تحلیل

بررس
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ی آثار زندگینامه
ی تحلیل

بررس

دهنویسناراایزابلسانچزوگ.ام•

مترجمحمیدهجمالیهنجنی•

جایگاهستاره4•

مخاطبسال12-10و7-9•

حمیدهجمالیهنجنی• مترجم
ستاره4• جایگاه
سال10-12• مخاطب

مترجمحمیدهجمالیهنجنی•
جایگاهستاره3•
مخاطبسال10-12•

مریمفیاضی• مترجم

ستاره4• جایگاه

سال10-12• مخاطب

شهرقلم• ناشر
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«بادکنکنقرهای»

هایخاطربادکنکهردر.داردزیادیرنگیبادکنکهایجیمز،پدربزرگِ

کهستامدتی.میکندبازگوجیمزبرایبارهاپدربزرگکهاستنهفته

انآسمبهومیشودرهادستمازیکییکیپدربزرگبادکنکهای

تنوبحاال.میدهددستازرابادکنکهایمهمهیکهجاییتامیرود،

.کندتعریفپدربزرگبرایرابادکنکهاخاطرهیکهاستجیمز

:واژگانکلید

روابطسالمندی،آلزایمر،بیماریزندگی،مهارتهایاجتماعی،دانم

،خاطراتعقل،زوالنسلها،بینروابطفردی،بینروابطخانوادگی،

.حافظههمدلی،دمانس،

ن تقدیر
ی آثار شایا

معرف
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عقلزوالبیماریبهخالقانهوتازهنگاهی

تقالانبرای«بادکنک»چونآشنانمادیازبردنبهره

خاطراتمفهوم

داستانمناسبپرداختوساخت

تخیلباهمراهلطیفوروانزبانازاستفاده

خانوادهاعضایحمایتگروهمدالنهروابطبهتوجه

دربزرگپازنوهحمایتگرانهرفتاربیانوزداییآشنایی

وسانیاننگاهازنشانکهمتنازفراتروزیباتصاویر

.داردنویسندهنژادپرستیازدوربه

بادکنکنقرهای• عنوانکتاب
جسیالیوروس• نویسنده
داناوالفیکوت• تصویرگر
پریساهاشمیطاهری• مترجم
آزادهکامیار• ویراستار
پرتقال/تهران• نـاشر
سال7-9• مخاطب

«بادکنکنقرهای»دالیلپیشنهادجایگاهشایانتقدیربرایکتاب
ن تقدیر

ی آثار شایا
معرف
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«ازمنبپرس»

هکاستدخترکمحبوبپرسم،دارمدوستچیبپرسمناز

ازپاسخدراووبپرسداوازبارهاوبارهاپدرمیخواهددلم

.دارددوستشانکهبگویدچیزهایی

اساسهالکپشتها،وگربههارا،بارانودارددوستراقصههااو

.داردقرمزرنگکهچیزیهروگلهاستعاشقاوسوسکها،و

:واژگانکلید

هرابطرابطه،ارتباط،صلح،زندگی،مهارتهایاجتماعی،دانم

ق،عشزیست،محیطمهربانی،دوستی،تعامل،فرزندی،وپدر

.گفتوگواحساسات،بیانپرسشگری،

ن تقدیر
ی آثار شایا

معرف
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نابکودکیازبازتابی
تانداسدرتعاملوگفتوگوکلیدینقم
پرسمگریوتفکربهتشویق
عتطبیباکودکاناحساسیرابطهیبیان
قیباوانسانبرتریبدونرابطهیترویج

مخلوقات
احساساتبیانبهتشویق
کودکبرندهپیموفعالنقم
امیدبخموزیباتصاویر
دنبوجاریوقرمزرنگازبیشتراستفاده

ههمراتصاویرتمامدرعالقهوعشقمفهوم
داستاناحساسیروندبا

«ازمنبپرس»دالیلپیشنهادجایگاهشایانتقدیربرایکتاب

عنوانکتابازمنبپرس•

نویسندهبرناردوابــر•

تصویرگرسوزیلــی•

مترجممیترانوحیجهرمی•

ویراستارمحبوبهنجفخانی•

نـاشرگیـسا/تهران•

مخاطبسال9-7و5-6•

ن تقدیر
ی آثار شایا

معرف
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هایینبرگهدرکتابشناسینوشتنشیوهیآموزشبرایمرتضاییفردفاطمهخانمازدعوت◄

توصیفیبرگههایمحتوایوساختاردربارهینظرتبادلمنظوربهحاجنصراهللشکوهخانمازدعوت◄

داستانغیرتحلیلیو

حضور،شدتشکیلآنالینصورتبهکهزیرجلساتوکالسهادرگروهاعضایازتعدادیهمچنین

:داشتند

سلیانیعاطفهخانمسرکار–نگارشوزبان:نویسیبرگهآموزش◄

حاجنصراهللشکوهخانمسرکار–شناسیسبک◄

دهقانیعلیرضاآقایجناب–سالپایانگزارشنوشتنشیوهی◄

ی گروه
ی جانب

ت ها
فعالی
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گروهاعضایدیدارزمانرسیدنامیدبهطوالنیانتظاریتحمل

حضوریجلساتبهنسبتمجازیجلساتساعاتبودنطوالنی

اینترنتوبرقمکررقطعی

مجازیفضایدرنظرتبادلوگفتگودشواریهایتحمل

شوراارزیابیسنجههایازپایینتربسیارکیفیتباکتابهایبامواجهه

ناشرینوسطتمختلفترجمههایبااثریکانتشاربهمنجربعضاًکهکپیرایتقانوننشدنرعایت

اثرآنچندبارهبررسینهایتاًوشده،گوناگون

افرادسامیاکردناضافهجملهاز.آثاربعضیترجمهدرناشرینازبعضیحرفهایغیررفتاربامواجهه

کافییحاتتوضدرجبدوناصلی،پدیدآورندگانبرافزون......وتصویرگرویراستار،،مولفعنوانبه

ش ها و موارد مهم
چال
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شدنکوتاهیدامبهکتابهامتنوتصاویررویبرناشرینبعضیضروریغیرحهفیاتغییراتانجام

بهایکتارسالتازبزرگیبخمنهایتاًواستسانسوریخودنوعیکهچاپ،مجوزدریافتزمان

.نمیشودمحقق(دیگرفرهنگهایباآشنایی)ترجمه

دهاندشمنتشرکپیرایترعایتبادیگریناشرومترجمتوسطقبالًکهکتابهاییبررسی.

میگهردآنهاچاپتاریخازسال2ازبیمکهکتابهاییبررسی.

ازبعدمجموعه،محتوایبودنارزشمندعلیرغم(مهرسانشر)دخترانههامجموعهمورددر

مهترجدرراامانترعایتمحترمناشرمیرسد،نظربهمختلفبررسیهایومکررپیگیریهای

.بوداثرگهارمجموعهاینکتابهایجایگاهتعییندرامراینکهاست،نکرده

ش ها و موارد مهم
چال
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و مهارت های زندگیروانشناسی حوزه پدیدآورندگان کتاب کودک در با سخنی 

:استخالیتالیفیهایکتابویژهبههاکتابمیاندرزیرموضوعاتجای

آنبامرتبطمسائلوبلوغ-

کردنتقسیموشدنیمسه-

موثرشنیدنوگفتن-

شخصیریمح-

امروزدنیایدرنوظهورپدیدههایبهپرداختن-

ی 
سخن

ب 
ن کتا

با پدیدآورندگا
ک

کود
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زیستحوزه محیط کتاب کودک در پدیدآورندگان سخنی با 

.استخالیتالیفیآثاربیندرایرانمتنوعاقلیمهایموضوعباکتابهاجای-

محیطتخریببهتوجهمصرف،فرهنگومصرفبازایران،طبیعتگردشگریمانندموضوعاتیجای-

وقلیمیاتغییراتزمین،گرمایمجنگلها،درآتمسوزیدرختان،قط وجنگلهاتخریبجملهاززیست

.استخالیبسیارتالیفیآثاربیندرپایدارتوسعهی

مخاطبودهنشنزدیکهجوبهمتنتاشودبیشتریدقتتالیفیمجموعهیدرطنززبانازاستفادهدر-

.نشوددوراصلیمفهومبهتوجهاز

داشتهمیتوانندزیستمحیطحفظدرسال15تا13سنیگروهنوجوانانکهموثرینقمبهتوجهبا-

.میشودپیشنهادسنیردهاینبرایبیشتریکتابهایترجمهوتالیفباشند،

ی 
سخن

ب 
ن کتا

با پدیدآورندگا
ک

کود
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حوزه تاریخپدیدآورندگان کتاب کودک در با سخنی 

اطبانمخوباشندداشتهدرسیکتابهایازمتفاوتنگارشیونگاهکهتاریخیکتابهایکمبود-

.داردوجودنوجوانانادبیاتحوزهیدرکنندتاریخیکتابهایجهبراتاریخگریز

نکارناپهیرامیکند،کسبتاریخآگاهیهایطریقازمخاطبکهدیدیوسعتوتاریخباآشناییتاثیر-

.است

ردهایشگکارگیریبهباتاریخیکتابهایپدیدآوردنبرایراکشورتاریخازبرشهاییمیتوان-

یاقط مآنبههمهجانبهنسبتاًنگاهیهمباشدنداشتهزیادیحجمهمکهگرفت،نظردرارائهمختلفِ

.باشدداشتهتاریخیرخداد ی 
سخن

ب 
ن کتا

با پدیدآورندگا
ک

کود
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حوزه زندگینامهکتاب کودک در پدیدآورندگان سخنی با 

زندگینامهکتابهایانتشارکاهمعلتهاییاعلتبررسیضرورت-

ادبیات،،آموزشحوزههایدرویژهبهایرانی،معاصرشخصیتهایزندگینامهیانتشاروتالیفبهتوجه-

نوجوانانوکودکانورزشوبهداشتهنر،وفرهنگ

ایرانیشخصیتهایانتخابدرتنوعرعایت-

شدهانتخابشخصیتهایبهواق بینانهوشفافهمهجانبه،نگرش-

زندگینامهنویسیدرعلمیوشدهپهیرفتهمعیارهایبهبیشترتوجه-

ی 
سخن

ب 
ن کتا

با پدیدآورندگا
ک

کود
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ی 
سخن

ب 
ن کتا

با پدیدآورندگا
ک

کود
کتاب کودک پدیدآورندگان سخنی با 

بهآنهاازبرخیدرهمبازویرایشیاشکاالتداشتهاند،ویراستارامسالکتابهایاکثرآنکهوجودبا-

.میشوددیدهبیشترمشکالتایننداشتهاندویراستارکههمآثاریدر.میخوردچشم

.کندکمکآثارکیفیسطحارتقایبهمیتواندکارآمدودقیقویراستارازاستفاده-

(.اردداذعانآنبهدسترسیدشواریبهماگروهالبتهکه)کپیرایتیانشرانحصاریحقرعایت-

کـالمآخر
یانگروهدانماجتماعیوزندگینامه،بیشتراینپیشنهادهارادرسالهایگهشتهب
!کردهاستوتارسیدنبهنتایجمطلوبهمچنانآنهاراتکرارخواهدکرد
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پایان



۱۴00مهر 


