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۱۴۰۰-۱۳۹۹وضعیت ادبیات کودک در سال گزارش 

دیگروآثاربررسیجلسات۱۹کوویدبیماریدلیلبهگذشتهسالهمچوننیز۱۳۹۹سالدر

حوزه هایدراثر۱۱۵۵بررسیباآثاربررسیگروه های.شدبرگزارآنالینشوراکاریفعالیت های

مایشنبهرامشارکتیوداوطلبانهکارارزشمندجایگاهدیگربارکتاب،۲۲۱تصویرهمچنینوگوناگون

ور                                                                                                                            آثاالکترونیک،آثارونشریاتکتاب،بررسیگروههجدهکارحاصلگزارشاین.گذاشتند

باواندنخکتابخوانی،ترویجپژوهش،:کاریگروه هایوبزرگساالنونوجوانوکودکدست نوشته های

وناشنواودککبرایکتابخانه ایخدماتبینا،کمونابیناکودکبرایکتابخانه ایخدماتبیمار،کودک

.کتابخانه هاستبامدادطرحوشنواکم



نبودوورکشدرموجوداقتصادیمشکالتتأثیرتحتپیشسالمانندنوجوانوکودککتابنشرنیزامسال

ورندگانپدیدآدیگروویراستارانمترجمان،تصویرگران،نویسندگان،حرفه ایحقوقازحمایت کنندهقوانین

آماربهتوجهبانوجوانانوکودکانکهحالیدرکرد،تجربهراسختیدوراننوجوانوکودکادبیاتعرصه ی

.دادندنشانتهگذشبهنسبتبیشتریاشتیاقجهاندربلکهایراندرتنهانهکتابخواندنوخریدبرایرسمی

ادامه یبادندکوشیاقتصادیتنگناهایوجودبادولتیبزرگناشرانبرخالفگذشتهسالمثلخصوصیناشران

دهه ییکهمچونکتابشمارگانمیانگین.کنندحفظایرانکودکادبیاتدرراخودجایگاهحرفه ای،فعالیت

.استپایینکشور،درمطالعهسرانه یکاهشواقتصادیمتعددعواملتاثیرتحتگذشته

۱۴۰۰-۱۳۹۹گزارش وضعیت ادبیات کودک در سال 



ترجمه،زبانتکیفیتصاویر،کیفیتبهناشراناکثرجدیبی توجهیآسیبشده،بررسیآثارمجموعهدرهمچنان

دیگرویساز.می شودمشاهدهاثر،چاپازپیشکارشناسیعدممتخصص،ویراستارانازنگرفتنبهرهوویرایش

.نمی کنندرعایترارایتکپیهمچنانناشراناکثریت

آثارخلقهبکهاستکودکبهپویانگاهنداشتنسال،ایندرشدهبررسیآثارمجموعهجدیآسیب هایازیکی

بدوناست، شدهانباشتهستاره۳کتاب هایازشورافهرستو انجامیدهکودکادبیاتدرنازلوشدهبرداریکپی

وألیفیتداستان هایجملهازادبیانواعهمه یدرمعضلاین.باشندداشتهتوجهیخوردرویژگیآثارایناینکه

شاهنامه،لمثکهنآثاربازنویسیتکرارمتفاوت،شخصیت هایوتکراریمضمونوثابتالگوییکباترجمه،

ترجمهاب هایکتارائه،نوعوکیفیتدرخالقیتازبی بهرهوتکراریمضمون هایباشعرهایی...وگلستانمثنوی،

.می شوددیدهزیستمحیطوزندگیمهارت هایموضوع هایبااجتماعیدانشدر

۱۴۰۰-۱۳۹۹گزارش وضعیت ادبیات کودک در سال 



کودک.استکمرنگبسیارپست مدرنجامعه شناسیمحصولعنوانبه«عاملکودک»آثارایندردیگر،سخنبه

ازاو.ناتواننهواستناداننهکودک،این.استامروزتکنولوژیومجازیفضاهایدورانمحصولعامل

گروه هایقالبدرواستبردهپیش تربزرگساالنشازرااودیجیتالدنیایدرکهاستبرخوردارتوانایی هایی

.نمی گنجدموجودسنی

هروندشکهکودکییعنی«ابزاریکودک»یا«اجتماعیکودک»شناسیجامعهانگاره هایایران،کودکادبیاتدر

غلبهشود،دهآمابزرگسالینقش هایبرایتابگیردقرارتعلیماتیتحتبایدکودکیموقتیدوراندرونیست

.ودنمی شدیده«عاملکودک»واستاندکمی شود،تعریفشهروندعنوانبهکه«ساختاریکودک»حضور.دارد

.می شودمخاطببحراندچارایرانکودکادبیاتکهاستترتیباینبه

۱۴۰۰-۱۳۹۹گزارش وضعیت ادبیات کودک در سال 



شبکه هایواینترنتوماهوارهبهکهروبه روستمخاطبانیباجهانسراسرمثلایراننوجوانوکودکادبیات

ابدوراناینکودکادبیاتداردضرورت.دارنددسترسیامروزیپیچیده یجهانبهکلدرواجتماعی

تپوسبایدهمایراندرکودکادبیاتدلیلهمینبه.باشدهماهنگامروزیمخاطبپیچیده یذهنیت

دوردهانبایوبایدهاواندرزوپندوشعارازدهد،نشاننوجوانانوکودکانبهخودازدیگریچهرهبیندازد،

.بشناسدرسمیتبهمطالبه گروتواناوداناشهروندیعنوانبهراکودکوشود

اوتتفبامخاطبسنیگروه های...وناشرانازبرخیمنتخب،آثارفهرست هایکودکی،نهادهایسویاز

دیگرونوجوان،وکودکنویسندگانانجمننهادها،اینازکودککتابشورای.شده اندتعریفهایی

وکودکادبیاتعالقه منداندیگروکتابدارانوالدین،آثار،مخاطبانرهاییبرایمی کنددعوتمتخصصان

!یمکنعملآنبهوپیدامعضلاینبرایحلیراهوگوگفتباوبیاییمهمگردسردرگمی،ازنوجوان

۱۴۰۰-۱۳۹۹گزارش وضعیت ادبیات کودک در سال 



از نگاه ابزاری به ادبیات کودک و تمرکز بر کیفیت ادبی انواع ادبی؛پرهیز •
؛«کودک عامل»و «کودک ساختاری»پرهیز از نگاه سنتی به مخاطب و توجه به •
تا حد امکان پرهیز از اعمال سانسور پیش از دریافت مجوز؛•
سالگی؛۲–سال به ویژه تولد۱۵-۱۳و 6-۲، ۲-انتشار کتاب برای گروه های سنی تولد •
چون توجه پدیدآورندگان آثار و نشریات کودک و نوجوان به موضوعات متفاوت، مغفول و پراهمیت هم•

؛...ن ومحیط زیست، معلولیت، کودکان اقوام گوناگون ایرانی، کودکان کار، کودکان و نوجوانان در بحرا
ایدار، به جهان امروز بیش از هر زمان دیگر برای برقراری صلح پ. توجه مترجمان به انتخاب ادبیات اقلیمی•

درک فرهنگ های گوناگون نیاز دارد؛ 
ا توجه به توجه ناشران به کتاب شناسی کامل آثار و ذکر نام تصویرگر، ویراستار و نوبت چاپ کتاب ب•

پدیده ی تجدید چاپ کتاب تحت عنوان چاپ اول؛
اده از توان و توجه ناشران به اهمیت نقش ویراستار، تشکیل شورای کارشناسی آثار در انتشارات و استف•

تخصص مدیران هنری، طراحان گرافیک و صفحه آرا برای افزایش کیفیت بصری آثار؛  
.  توجه ناشران به رعایت کپی رایت•

به پدیدآورندگان پیشنهاد 



درصد۴۵.کردبررسیراکتاب۲۲۱جلسه،۳۵طیعضو۲۷حضورباتصویرگروهسال،ایندر

برابرازسهبیشرشدباستاره۵کتاب های.گرفتندقرارکودککتابشورایفهرستازخارجکتاب ها

کتاب هایازدرصد۴۷.هستندبررسی شدهکتاب هایکلازدرصدپنجحدودگذشته،سال هایبهنسبت

ایگونه هاز.استنمایشیادبیاتگونه یبهمتعلقدرصدپنج۵وفانتزیگونه یبهمتعلقبررسی شده

.نشدبررسیتصویرگروهدرکتابیسرگرمی،وبازیهنرعلم،مرجع،ادبی

-۷سنیگروهبرحسبفراوانیکم ترینوسال۹-۷:مخاطبسنیگروهحسببرآثارفراوانیبیشترین

6-۵سنیگروهکتاب هایتولیدافزایشیروند.استبودهسال۱۵-۱۲،۱۳-۱۰وسال۹،۱۰-۱۲

گذشتهسالبهنسبتسال۹-6،۷-۵سنیگروهکتاب هایتولیددر.یافتادامهگذشتهسالدودرسال

.داشتکاهشسنیگروه هایدیگردرکتابتولیدوشددیدهدرصدی۱۹رشد

تصویر



جایگاهکتاب،عنوان۲6باهرکدامنیستانکتابوآبیپرندهفرهنگی،وعلمیانتشارتناشران،بخشدر

عنوان۱۵بابیگدلوغزالهتصویرگران،بخشدر.دادنداختصاصخودبهراامسالناشرانپرکارترین

.دارندقرارامسالپرکارترین هاییزمرهدرکتاب،عنوان۱۳باجمشیدیفرهادپس ازآنوکتاب

6-۵سنیهگروکتاب هایتولیدرشدبهروروندتداومایران،شفاهیادبیاتبازنویسیمجموعه یانتشار

وتنمبرآیندوکیفیوکمیبخشدرهنریمدیروگرافیکطراححضوررشدبهروروندیادامهسال،

.استدهبررسی شآثاردرمثبتنکاتازجملهمتفاوت،مفهومیساختوتصویریکتاب هایدرتصویر

تصویر



؛سنیگروه هایتمامیبرایمحدودمتنبایاکالمبدونتصویریکتاب هایبیشترتولید•

؛سنییگروه هاوادبیگونه هایتمامیدرمجموعه هاقالبدرتولیدشدهکتاب هایکیفیترشدتداوم•

.نوجوانوکودکمخاطببرایاستریپکمیکبیشترتولید•

:پیشنهادهای گروه تصویر به پدیدآورندگان



۲۴وترجمهکتاب۳۱تالیف،کتاب۱۰:کتابعنوان66عضو،۱۰باامسالگروهاین

شورایفهرستبهبررسی شدهکتاب هایدرصد۵۰.کردبررسیرابازپرداختکتاب

.استداشتهیکیفرشدگذشتهسالبهنسبتکتاب هاجایگاه.کردندپیداراهکودککتاب

درصد۳6تنها.بودندشعرادبیگونه یازدرصد۴۲حدودبررسی شدهکتاب هایبیندر

.داشتندکپی رایتترجمه شدهکتاب هایازدرصد۹حدودوویراستارآثار،از

وبودسالودتاتولدسنیگروهبرایکتابعنوانیکتنهابررسی شدهکتاب هایمیاندر

.داشتاختصاصسال۴-۲سنیگروهبهبقیه

خردسال



ازرجمهتدرآثارتغییرودگرگونیایجادهستیم،آنرشدشاهداخیرسال هایدرکهمشکالتیازیکی

شدهمخدوشزبانشانوادبییگونهدرونمایه،کارکرد،آثار،ایناکثر.استایرانیمترجموناشرطرف

کهترجمه ایاثر۵6ازسالایندر.نمی یابندراهکودککتابشورایفهرستبهو استدیدهآسیبو

ازبرخیحذفوزوائدوحشودلیلبهکهبودندبازپرداختهایکتاباثر۲۴رسیده،گروهدستبه

.گرفتندقرارشورافهرستازخارجصفحات،

عرگونهشآثاربهخردسالمخاطبنیازبهپاسخگوییپیدربازپرداختکتاب هایچاپمی رسدبه نظر

آثارکیفیتوامانترعایتاصلبهتوجهبدونوبیشترفروشومخاطبجذببرایناشرانواست

می شود؟قلمدادمطلوبمنظومی،اثرهرآیااماآورده اند،رویشیوهاینبهشدهترجمه

خردسال



اب هایکتتعاملی،کتاب هایکالم،بدونتصویریکتاب هایخردسال،کتاب هایدرتنوعبهتوجه•

سرگرمی؛وبازیهنر،کتاب هایاسباب بازی،کتاب هایزبانه ای،

درتمریوزبانیبازی هایازبهره مندیبرایافسانهومتلشعر،قالبدارایآثارانتشاربهتوجه•

خردسال؛واژگاندایره یگسترش

ب شناسیمخاطتقویتوخردساالنزبانیرشدپرورشدرآننقشوآثارزبانادبیکیفیتبهتوجه•

.خردسالرشدابعادوویژگی هابههمه جانبهتوجهطریقازپدیدآورندگان

:به پدیدآورندگانخردسال پیشنهادهای گروه 



راتک جلدیاثر۷و(کتاب۴۳)مجموعه6:شاملکتاب۵۰جلسه،۴۳طیعضو۲6باامسالگروهاین

تلفیقی،بازآفرینیعنوان۹بازآفرینی،عنوان۸ساده،بازنویسیعنوان۳۱مجموعهایندر.کردبررسی

رینیبازآفوخالقبازنویسیساده،بازنویسیروش هایازاستفادهباعنوان۱وخالقبازنویسیعنوان۱

کمیافتثباعساده،بازنویسیروشویژهبه اثرخلقروشبهبی توجهیومناسبانتخابعدم.هستند

ازخارجدر(سادهبازنویسیبیشتر)عنوان۲6عنوان،۵۰ازبه طوری کهاست،شدهکتاب هاکیفیو

ادبیاتشاخصچهره هایبهآثاراینازبسیاریکهاستاینقابل توجهنکته ی.گرفتندقرارفهرست

.داردتعلقحوزهایندرفعالناشرانبههمچنینونوجوانوکودک

ادبیات کهن



تعدادبرملیوقومیافسانه هایعامه،ادبیاتمبنایبرآثارتعدادغلبه یگذشته،سالدوخالفبرامسالقابل توجهنکاتاز

.استمکتوبورسمیادبیات

.انددهشنوشتهتلفیقیبازآفرینیوبازآفرینیروشبهمجموعه۳وسادهبازنویسیروشبهمجموعه۳امسال،مجموعه ی6از

چشمبهاصیخخالقیتهمبازآفرینی هادر.هستندیکنواختوتکراریبازنویسی،ضوابطرعایتبدونعمدتابازنویسی ها

.می خوردچشمبههمپدیدآورندگاندیگرآثاردراینازپیشمی شود،دیدهآنچهونمی خورد

ازبیشازاثرقخلبرایروشایندر.است(نویسیآمیغ)تلفیقیبازآفرینیروشازاستفادهفراوانیامسال،خوباتفاقاتاز

وکرارتازمانعدیگرطرفازواثرجذابیتباعثطرفیازآثارایندررفتهبه کارخالقیت.می شوداستفادهمنبعیک

.استشدهآن هایکنواختی

یکتنهادیگرسنیگروه هایازیکهربهواستسال۹–۷سنیگروهبهمربوطبیشترسنیگروهحسببرآثارفراوانی

.دارداختصاصاثر

ادبیات کهن



ازتکرار و ارائه ی نو و جذاب اثر؛پرهیز •

ده،  توجه به انتخاب مناسب و رعایت ضوابط و اصول استفاده از روش های مختلف بازنویسی سا•

بازنویسی خالق، بازآفرینی و تلفیق این با روش  ها با هم؛  

.معرفی منابع اثر•

:به پدیدآورندگانادبیات کهن پیشنهادهای گروه 



۴۱وفانتزیاثر۱۲۸تالیفی،داستان۱6۹جلسه،۳۷طیعضو۱۹باامسالگروهاین

نظراز.یافتراهشورافهرستبهمیاناینازعنوان۹۷کهکردبررسیراواقع گرااثر

آثارپاییناهجایگعلت های.نمی شوددیدهمعناداریتغییرگذشتهسالبهنسبتکیفیت

انداستدرشدهطرحموضوعکهمواردیدرنوجوانوکودکشخصیتنداشتن،حضور

 پردازیشخصیتدراغراقکودک،شخصیتتحولنبودنباورپذیردارد،اوحضوربهنیاز

نبوداصلی،شخصیت هاینبودنکنش گرسفید،وسیاهشخصیت هایخلقو

وانکودکازدغدغه یخارجموضوعاتمعلولی،وعلتروابطبرایمناسبزمینه سازی های

.داستان هاستدرآموزشینگاهوجودونژاد پرستانهپیام هایالقاینوجوانان،

داستان تألیف



واثر۱۲بااکرمیجمال الدیننویسندگان،پرکارترین.دارندتعلقسال۹-۷سنیگروهبهآثاربیشترین

خصوصیبخشازناشر۲۰ودولتیناشر۵شدهبررسیمجموعه یدر.اثرهستند۹بایزدانیمعصومه

اثر،۲۳بانیستانکتابواثر۲۵بافرهنگیوعلمیانتشاراتشرکتاثر،۳۱باافقانتشارات.بوده اند

بهآنعنوان۱۲کهکتابعنوان۲۵بافرهنگیوعلمیانتشاراتشرکت.بودندناشرانپرکارترین

ودککادبیاتحوزه یدراستمرارلحاظازدولتیناشراندیگربامقایسهدریافت،راهشورافهرست

.داردراکارنامهبهترین

داستان تألیف



جملهازوده،باندکبسیارفعالیت شانیااندنداشتهفعالیتییااخیرسال هایدردولتیناشراندیگر

رکودزاپسانتشاراتاینازامسال.استشدهرکوددچارکهنوجوانانوکودکانفکریپرورشکانون

ازخارججایگاهدرکتابیکتنهاوادبیاتعنوان۸کهشدبررسیکتابعنوان۹اخیر،ساله یچند

فهرستازخارجعنوان۷کهگرفتقراربررسیموردکتاب۸سروشانتشاراتاز.گرفتجایفهرست

فهرستازخارجکهجلدیسهاثر۱بابوددولتیناشردیگرتربیت،منادیفرهنگیموسسه.شدارزیابی

.کردکسبراادبیاتجایگاهکهکتابعنوان۲بابودمدرسهانتشاراتدیگردولتیناشر.شدارزیابی

داستان تألیف



بهتوجهاب،دولتیناشرانکهگرفتنتیجهمی توانخصوصیناشرانبادولتیناشرانکارمقایسه ی

ناشرانازامسال.اندبودهناموفقنمی برند،کارآمدبهره یآنازولیدارنداختیاردرکهدولتیامکانات

اصفهان،قبساتانتشاراتازکتابعنوانیکهستند،فعالتهرانازغیرشهرهایدرکهخصوصیبخش

مجموعهایندر.شدبررسیقمآشیانهانتشاراتازعنوان۴ویزدکودکانانتشاراتازکتابعنوان۲

.داردآثاردرویراستاریجایگاهبهناشرانتوجهعدمازنشانکهداشتندویراستارکتاب۷۰

هرستفبهاثریکتنهامیاناینازکهکرده اندتصویرسازیراخودکتاب هاینویسنده6سالایندر

مکاریهخارجیتصویرگرباکتاب هاازعنواندوتصویرگریبرایملک یاریمسعود.نیافتراهشورا

.استکرده

داستان تألیف



کودک؛اجتناب از نگاه ابزاری به ادبیات •

.  اجتناب از نگاه سنتی به مخاطب•

:پدیدآورندگانداستان تألیف به پیشنهادهای گروه 



فانتزی،اثر۲۵۸واقعگرا،اثر۱۲۵شاملکتابعنوان۴۱6جلسه،۳۹طیعضو،۴۲باگروهاینامسال

۳۱۲کهردکبررسیسوررئالیسموجادوییرئالیسمسبکدرآثاریوکالسیکوکهنادبیاتاثر۳۳

وزایشافقبلسالبهنسبتشدهبررسیکتاب هایتعداد.یافتراهشورافهرستبهآن ها ازعنوان

عنوان۱۵۰شده،بررسیکتاب۴۱6از.استیافتهکاهشفهرستازخارجوستاره۳کتاب هایتعداد

مؤلفحقدارایشدهبررسیکتاب هایدرصد۳۸.استبودهمصورکتابعنوان۱۸۰وتصویریکتاب

.هستند(رایتکپی)

.گرفتندقرارستاره۴و۵جایگاهدرفانتزیآثاردرصد۸۵ازبیشوواقع گراآثاردرصد۹۰ازبیشتر

ژانردرعنوان۹کالسیککتاب هایعنوان۱۲از.شدندستاره۴کالسیکوآثارکهندرصد۵۴ازبیش

.داشتندجاکالسیکفانتزیژانردرعنوان۳وکالسیکواقع گرای

داستان ترجمه



ستانداقهرمان های.خوردمیچشمبههاکتابکلدرجنسیتیبرابریشدهبررسیمجموعه یدرگروه

بودنداندختروزنانبیشتراول،شخصیت هایتعداداینازاما.اندبودهدختریاپسرمساویمیزانبه

خشیدنبامیددادن،انگیزهاجتماعی،دادخواهییابرابری خواهیمثلاجتماعیتشکل هایایجادبرایکه

جملهاز.ندمی   کناقدامداستانی،شخصیت هایدیگربهبن بستازرفتبرونبرایحلراهپیشنهادیا

.استتخشونوخرافهوروحبهباورترویججملهازموضوعاتیکتاب ها،درموجودبرانگیزبحث نکات

درمدنیمبارزه یوسانسوربهاعتراضهمچوناجتماعیدغدغه هایودرونمایهباآثارتعدادامسال

،تالشافهخرتأثیرکودکان،روانبرخاورمیانهجنگپیامدهایوکودکانکاربهاعتراضکوچک،مقیاس

ونهمچسنتیجوامعدرکودکانیزندگیبرمجازیرسانه هایتأثیرهمچنینوزندگینجاتبرای

.استبودهبیشترگذشتهسال هایبهنسبتپاکستان،

داستان ترجمه



لیلدبهشده اند،معرفیشاخصادبیاتجزومبدازباندرکهشدندبررسیکتاب هاییسالایندر

برخیدر.گرفتندقرارفهرستازخارجگاهوستاره۳جایگاهدرویرایشیمشکالتوضعیفترجمه ی

برخیدرتصاویرهنریارزش.استنشدهرعایتناشرطرفازاصلیاثربهنسبتامانتاصلنیزآثار

خوانندههبکتابابتدایدرمترجمخاصسوگیریگاه.استکردهنزولچاپبدکیفیتدلیلبهآثار

 یترجمهکتاب هایمجموعهدر.داردناشرومترجمغیرحرفه ایعملکردازنشانکهمی دهدفکریخط

نوجوانگروهآنازپسوسال۱۲-۱۰سنیگروهمخاطببهکتابتعدادبیشترینشد،بررسی

.دارداختصاص

داستان ترجمه



بی کیفیت؛این اجتناب از ترجمه های تکراری و مجموعه های در •

.  توجه به  تنوع در ترجمه ی آثار از کشورهای دیگر و اقوام مختلف•

:به پدیدآورندگانترجمه پیشنهادهای گروه داستان 



کتاب هایبینوازکردبررسیراترجمهعنوان۱۸وتألیفعنوان۷:کتاب۲۵جلسه،۲6طیعضو۱۰باگروهاینامسال

:شدندانتخابنویسندهچهارآثارمیانازپیشنهادها.دادپیشنهادنوجوانانبهراکتاب۱۷بررسی شده

آنتوان چخوف از نویسندگان سبک رئالیسم و مهم ترین نویسنده ی داستان های کوتاه؛-۱

هرمان هسه از برندگان جایزه ی نوبل؛-۲

اسماعیل فصیح از نویسندگان معاصر و رمان پرداز واقعگرا  ؛-۳

.مصطفی مستور نویسنده ی معاصر ایرانی و برنده ی جوایز ادبی-۴

روزسائلموروانیوعاطفیویژگی هایوگرایش هاعالیق،بهتوجهمی توانآثارانتخاببرایرمانگروهبررسیمعیارهایاز

می دهدختشنااوبهپیراموندنیایومسائلازومی کندآشناخوداجتماعیوفردیهویتبارامخاطبکهآثارینوجوانان،

کرداشارهدهد،ترویجرااخالقیوانسانیاصولوداردپیچیدگیازدورورساوروانزبانکهآثاریو

(ادبیات دوران گذار)رمان بزرگسال پیشنهاد به نوجوانان 



زیبایی شناسی،ادبی،ارزش هاینظرازراشعرکتابعنوان۳6جلسه۲۰طیعضو۱۰باشعرگروهسال،ایندر

گذشتهالسبهنسبتآثارتعداد.کردبررسیشعریجوهره یوزبانوساختارشناخت شناسی،شناسی،ارتباط

ساده،زبانینظرازستاره۴و۳کتاب هایبیشتر.یافتندراهشورافهرستبهاثر۲۴آن هامیانازوداشتافزایش

حروفتکرارمناسب،قافیه هایازاستفادهباامسال،فهرستسال6-۵سنیگروهکتاب های.بودندروانوسالم

ربیشت.شده اندسرودهکودکمخاطببرایمتناسبواشعارکردنآهنگینبرایواژگانخاصانتخابو

یآرایه  هاازکهدارندشاعرانهولطیفزبانینیزامسالفهرستباالیبهسال۱۳نوجوانسنیگروهکتاب های

ساختهاعرانه  شرازورمزپرزبانیوتلمیحپارادوکس،وایهامواستعارهوتشبیهتشخیص،ایجاز،معنویولفظی

.استاثرساختاروشعریعناصربینناهماهنگیکتاب ها،برایکمامتیازدالیلمهم تریناز.شده اند

شعر



باشاعران.استداشتهقرارباالتریسطحدرناشراندیگربهنسبتکمیتوکیفیتنظرازگویانشرسالایندر

چاپبهرامجموعه هااینگویانشروکرده اندگردآورینوجوانانبرایمجموعه هاییخود،خوباشعارگزینش

می کند،دیرتقگویانشرخالقانه یاقداماینازگروه.گرفته  اندقرارستارهپنجوچهارجایگاهدرکهاسترسانده

توجهاننوجومخاطبجذبلحاظبهآن ها شناختیزیباییوآثارکتاب  سازیبهبعدیچاپ هایدراستامیدواراما

کتاب هاهمه یکهداردقرارجلدی6مجموعه ییکباپرکارناشرینبعدیرتبه یدرهوپانشر.شودبیشتری

درروشسوایرانفنیانتشاراتونوجوانانوکودکانفکریپرورشکانونانتشارات.هستندفهرستازخارج

بیشترین.ته اندنداشکتابیمهرسوره یوتولوپهمانندمعروفیناشران.هستندناشرانپرکارترینبعدیرتبه های

.دارداختصاصباالبهسال۱۳نوجوانانوسال6–۵سنیگروهبهترتیببهکتاب هاتعداد

شعر



مطلوب؛کیفیتباشعرکتاب نشربهتوجه•

شعر؛تخیلباتصاویرهماهنگیبهتوجه•

.پارهچهارقالبنکردنتکرارونوادبیقالب هایبهتوجه•

:پدیدآورندگانشعر به پیشنهادهای گروه 



بارانقالیکتابعنوان۴ونمایشنامه۲۳شاملتالیفیکتاب۲۵جلسه،۲۰طیعضو۱۱باگروهاین

بهآثاراینازدرصد6۰.کردبررسیخالقیتنوآوریوزبان،شخصیت،ساختار،محتوا،:معیارسهبهتوجه

ضایفخلقجهتدراماتیکومناسبساختاربخش هایدرعالینمونه یهیجونیافتراهشورافهرست

تعداد.نداشتوجودنمایشنامهزبانودراماتیکاثریخلقبرایشخصیت هاطراحینمایشی،

حیثاز.استداشتهافزایشگذشتهسالبهنسبتساختارومحتوانظرازمتوسطنمایشنامه های

آثارازدرصد6۰.استتألیفیاثر۱6واقتباسیاثر۹شاملبررسیموردنمایشنامه هایآفرینشگری،

.ندارندتصویرآثاردرصد۹۲.هستندمنظومقالبدر

ادبیات نمایشی



،زندگیمهارت هایدوستی،ارزش هایانسانی،واخالقیآموزه های:قراراستاینازموضوعحسببرآثارفراوانی

نایدر.جنگوخشونتآشتی،وصلحعشق،فریبکاری،وریاشجاعت،همکاری،ومشارکتخانوادگی،روابط

شده یبررسیمجموعه یدرموضوع هادرصد۳۲.نیستخبریزیستمحیطموضوعداراینمایشنامه هایازمجموعه

.دارندموضوعیارتباطایرانیفرهنگباامسال

گیاهان،یاء،اشطبیعی،ماوراءوخیالیموجوداتحیوانات،انسان،:استقراراینازتنوعحسبببرشخصیت هافراوانی

.طبیعیعوامل

.جنسیتبدونودخترزن،پسر،مرد،:جنسیتحسببرشخصیت هافراوانی

.شاهنامهنقالیمتوندرصد۳۰وعروسکیدرصد۹زنده،اجرایبادرصد6۱:اجراشیوه یاساسبرآثارفراوانی

.سال۱۲–۱۰وسال۹–۷باال،بهسال۱۳:ترتیببهسنیگروهحسببرآثارفراوانی

ادبیات نمایشی



ویپرورشمعاونت)آموزش وپرورشوزارتوتربیتمنادیفرهنگیموسسه یازکتابعنوان۱6امسال

راییاجیشیوه)نقالیاجراییشیوه ی نوعیبهکهشده اندمنتشردانش آموزیاجراهایبرای(فرهنگی

نشانتازه کار،وجواننویسنده ییکازپیلهانتشاراتازنمایشنامه۵.دارند(ایرانیسنتینمایش های

.دارندویراستارآثاردرصد۴۴.استحوزهایندرخصوصیناشرانوجوانافرادوروددهنده ی

ادبیات نمایشی



آن ها؛کارشناسیونمایشیادبیاتآثارازناشرانبیشترحمایت•

نمایشی؛اثریکخلقفرایندوموضوعانتخاببرایمخاطبانازبیشترشناخت•

؛امروزنوجوانوکودکمناسبهایدرونمایهوموضوعاتانتخابدربیشترتنوع•

؛ستندهوبوده اندنمایشیاجرایمخاطبانبیشترینکهخردساالنبراینمایشیادبیاتآثارتولید•

.فارسیبهنمایشیادبیاتآثاربیشترترجمه یبهتوجه•

:پیشنهادهای گروه ادبیات نمایشی به پدیدآورندگان



ابکتونشریاتدرشدهچاپارسالی،)نوجوانانوکودکاندست نوشته های،گروهاین

۳۱جلسه۳۷طیعضو۹باگروهامسال.می کندبررسیرا(نوجوانانوکودکانهای

سنیگروه.استکردهبررسیراکتابیکونوجوانوکودک۲۵ازدست نوشته

تعدادبرابردوازبیشآنپسرتعدادوسال۱6تا۱۳بیننوجوان،وکودکنویسندگان

نویسندگان.استشعراثر،۳وداستانیاثر،۲۸نوشته هادستبیناز.استبودهدختران

حیواناتبهتوجه،۱۹کوویدهمه گیریفرهنگی،واجتماعیمسائلبهموضوعینظراز

.داشته اندتوجهزیستمحیطحفظواجتماعیوزندگیمهارت هایوصلحخانگی،

آثار و دست نوشته های کودکان و نوجوانان



خالقیتباهمراهوروشن تردیدالبتهونوشتندرنوجوانانوکودکانتواناییبهتوجهبا

شده ترسختحوزه،ایندربزرگسالنویسنده هایکارمی رسدنظربه  اطرافشان،بهآن ها 

راه حل هایبانمی توانامروزدنیایدرکهمی داننددیگرمانوجوانانوکودکان.است

موردیکالکتروننشریات.هستندجهانتغییردنبالبهآن ها .بردپیشازکاریدیروز

اینبهاثرالارس.استقرارگرفتهنوجوانوکودکنویسندگانطرفازبیشتریاستقبال

کهاستداشتهننشریاتاینفعالیتبرمنفیتأثیرکروناشیوعوافزایش یافتهنشریات

.استجدیدروش هایبهنوجوانانوکودکانعالقه مندینشان دهنده

آثار و دست نوشته های کودکان و نوجوانان



۸وادبیقطعه یودل نوشته۲داستان،۳شاملشدهدریافتاثر۱۳عضو۳باگروهاینسال،ایندر

وشدهدریافتکودککتابشورایمجازیصفحاتدرفراخوانطریقازآثاراین.کردبررسیراشعر

.استشدهارسالنوشته هادستنویسنده یبرایگروهنظربندیجمعبررسی،ازپس

گیرییجهنتواندرز،پندهستند،بزرگساالنهواژگان.ندنیستروانودنداروزنوریتماختاللشعرها

انه ینشکهگرفتهصورتزیادیتالشاشعارسرودندر.هستندآهنگینروایت هابیشترودارند

.شدخواهددرونیجوششبهتبدیلبیشترآگاهیهمراهیباتالشایناما،استسرایندهعالقه ی

وتألیفیدبایارسال شدهآثار.می کندبررسیراارسالیآثارنوقلمنویسندگانتشویقباهدفگروه

واثرجامانسآثار،بررسیدر.باشدنداشتهمنتشرشدهاثرپدیدآورنده،.باشندکودکانآنمخاطب

قرارتوجهمورداثرشناختیزیباییجنبه هایومخاطب شناسیداستان،عناصربه کارگیریچگونگی

.می گیرد

دست نوشته  بزرگساالن برای کودکان و نوجوانان



رگاهکادرمی شودپیشنهاداند،فرستادهگروهبرایراآثارشانکهکسانیهمه یبه

بیشترناختشباوکنندشرکتکودککتاب ی شورانوجوانانوکودکانادبیاتباآشنایی

.دهندادامهخودتالشبهکودکادبیاتوکودکاز

پیشنهاد به نویسندگان دست نوشته



راسرگرمیکتاب۱۹وبازیکتاب۴هنر،کتاب۷شاملکتاب۲۳عضو۱۲باامسالگروهینا

دیدهتالیفیکتاب۱۰مجموعهایندر.یافتندراهشورافهرستبهعنوان۱۳نمیااینازکهکردبررسی

.گرفتندقرارشورافهرستدرهمهکهمی شود

بهنسبتاما،داشتهنزولیسیرگذشتهسالبهنسبتکیفیتهموتعدادلحاظبههمهنرآثاروضعیت

گذشتهالسباتعدادلحاظبهبازیآثاروضعیت.استنکردهمحسوسیتغییرگذشتهسال۵میانگین

گذشتهسال6میانگینبهنسبت.استداشتهنزولیسیرجایگاهوکیفیتنظرازامانکرده،تفاوتی

همچنان.هستندپرتعدادسالهرمعمولطوربهسرگرمیآثار.هستیمکتاب هاامتیازکاهشنیزشاهد

وشرودرامادارند،متفاوتعناوینکهاسترسیدهدستمانبهآثارازمجموعه ایهمه سالهروالمانند

تاب هاییکچنینواستمستقیمآثارایندرموضوعارائه یروش.هستندهمشبیهموضوعارائه یسبک

.نمی گیرندقرارخوبیجایگاهدرمعموالً

هنر، بازی و سرگرمی



ترجمه یلیلدبهاثرکارکردوماهیتتغییرنگارشی،وزبانیاشتباهاتوجودآثار،پایینجایگاهلتع

نبودی،سرگرمیحوزهدرآثاربودنمصرفیک بارانسانی،واخالقیارزش هایبودنکم رنگنامناسب،

.استبودهابزارکاربردیوکاملمعرفی

در.استتهداشتوجهقابلافزایشپرداخته اند،هنرمختلفجنبه هایبهداستانطریقازکهآثاریتعداد

کهاستاینگروهپیش بینی.روبه روستمیانرشتهایکتاب هایپدیده یباهنرگروهاخیرسالچند

تکراریآثاریپیشسال هایمانندشده،بررسیمجموعه یدر.شدخواهدبیشترسالهرآثاراینتعداد

.استشدهاشباعکتاب هادستاینازنشربازارومی شونددیده

سال۹-۷و6-۴سنیگروهنیازهایبامتناسبکتاب توجهیقابلتعدادسال هابیشترمانندامسال

.داردوجودنوجوانانبرایسرگرمیوبازیهنر،کتاب   هایانتشاربهنیازهمچناناست،شدهمنتشر

هنر، بازی و سرگرمی



؛...وتزیسمحیطحفظتبعیض،عدممسئولیت پذیری،:همچونارزش هاییومفاهیمبهتوجه•

آثار؛حرفه ایترجمه ی•

آرایی؛صفحهوصحافیکیفیتبهبیشترتوجه•

.آثارقیمت گذاریدرمخاطبحقوقحفظوشفافیت•

:پیشنهاد گروه هنر، بازی و سرگرمی به پدیدآورندگان



۳جایگاهدرکتاب۵ستاره،۴جایگاهدرکتاب۲گروه،ایندرشدهبررسیکتاب۱۲میانازامسال

رازعنصکهداشتنظمقالبکتابیکفقط.قرارگرفتندشورافهرستازخارجکتاب۵وستاره

.بودبی بهرهخیال انگیزی

سال6-۵سنی،گروهبرایوداشتتعلق(درصد۴۲)سال۱۲-۱۰سنی،گروهآثاربهتعدادبیشترین

.استنرسیدهگروهدستبهاثری

کهناشرانیبعضی.بودنداثر۴بایکهرالقرانجامعهونیستانمجموعه،ایندرناشرانپرکارترین

ارایدصرفاًکهآورده اندرویکتاب هاییانتشاربهدارند،خودکارنامه یدررادینیآثارناشرعنوان

نوانعانتخابباآثاریهمچنین.ندارنددینیآموزه هایبهارتباطیهیچوهستندسرگرمیجنبه ی

فلسفهزه یحوبهمربوطکتابکهحالیدرشدند،دیدهدارد،دینیادبیاتازنشانکهاثربراینامناسب

.استبوده...و

ادبیات دینی



توجّه به ادبیت در آثار شعر و داستانی؛ •

استفاده از منابع معتبر دینی و ذکر عنوان آن ها  در اثر؛•

.توجه به ویرایش محتوایی اثر•

:ادبیات دینی به پدیدآورندگانگروه پیشنهاد 



بهآن هاازعنوان۴۱کهکردبررسیراعلمیکتاب۵6جلسه۳۷طیعضو۸باگروهاینامسال

ترجمهدرصد؛۷۹و(کتابعنوان۱۲)تألیفیآثار؛درصد۲۱مجموعه،ایندر.یافتندراهشورافهرست

جایستاره۵جایگاهدرآن هاازتعدادیکیفینظرازولیداشته اند،کاهش کمینظرازآثار.بودند

افزایشاگرچهمهترجبهتألیفیآثارنسبت.نرسیدجایگاهاینبهاثریهیچگذشتهسال،کهگرفته اند

:فراوانیترتیببهشدهبررسیآثاردرموضوعاتبیشترین.استکمهمچنانآنسهمداشته،جزئی

۸تهگذشسالدرعلومگروه.بوده اندریاضیاتونجومعلوم،فیزیک،جانوری،زیستمحیط زیست،

راشوفهرستدرآن ها اغلبکیفیازنظر.استکردهبررسیراکتابجلد۳۳شاملعلمیمجموعه ی

.گرفته اندجای

علوم



علمی،کتاب هایدرکهگرفتنتیجهمی توانعلمیبررسی شده یآثارازکلیبه طور

کارتونیاویرتصازاستفادهتصاویر،بزرگ نماییبزرگ نویسی،وکوچک،شخصیت پنداری

گردهایشسایرازبیشترطنززبانوکودکراویازاستفادهورنگیصفحاتطنزآمیز،

مؤلفحقناشراندرصد۱۸.دارندویراستارآثاردرصد6۰تنها.می شودمشاهدهسبکی

6۵۰۰۰تا۱۳۰۰۰ازآن هاقیمتو۲۰۰۰الی۵۰۰ازآثارشمارگان.کرده اندرعایترا

.استنوساندرتومان

علوم



وومیبپاک،انرژی هایدرزمینه یتألیفیآثارتولیدعلوم،کتاب هایدرسالاینمطرحپدیده هایاز

،...ونداریپشخصیتمانندسبکیشگردهایازاستفادهرشدبهروروندایران،درباره یزیستیمحیط

دردهافزوواقعیتباهمراهعلمیمتنخالقانه یارائه یواجتماعیمفاهیمباهمراهعلمیمفاهیمآموزش

.استمجازیفضای

شرکتاثر،۱۵ابآبیپرندههایکتابفرهنگی، وعلمیانتشاراتشرکت:ترتیببهناشرانپرکارترین

درصد6۰شدهبررسیاثر۵6از.هستنداثر۵شهر قلمواثر۸بانردبانکتاب های-فنی ایرانانتشارات

..داشته اندویراستار

بهمربوطتعدادکمترینوسال۱۵-۱۳سنیگروهبهمربوطبررسی شده،علمیآثارتعدادبیشترین

نرسیدهبررسیگروهدستبهاثریهیچسال6-۵سنیگروهبرای.استبودهسال۹-۷سنیگروه

.هستیممواجهسنیگروهاینبهمتعلقعلمیآثارکمبودباهمچنانواست

علوم



ترجمه؛آثارکیفیتبهبیشترتوجه•

آثار؛علمیویرایشبهتوجهوغیرمستقیمآموزشوخالقیتبه کارگیریتألیفی،کتاب هایتولیدبرتأکید•

؛...وزیستیعلومشیمی،مانندعلومحوزه هایدیگروسالمتبومی،محیط زیستدرونمایه یباآثاربیشترتولید•

سرگرمی؛وآزمایشقالبدرعلمیآثاربیشترتولیدبهتوجه•

مخاطب؛بهمستقیماندرزوپندشکلبهدرکتابتعلیمینگرشازپرهیز•

.مناسبصحافیوصفحه شمار،نمایه،نامهواژهمنابع،فهرستمطالب،فهرستوجود•

.

:پیشنهادهای گروه علوم به پدیدآورندگان



۱۳واجتماعیدانشحوزه یدرعنوان۱۷6شاملکتاب۱۸۹جلسه۳۹طیعضو۲۰باگروهاین

.استداشتهکاهشدرصد۲۷گذشتهسالبهنسبتکهکردهبررسیزندگینامهحوزه یدرعنوان

مجموعه ایبه صورتآن هادرصد۲۲کهاجتماعیدانشحوزه یدربررسی شدهکتاب هایمجموعاز

تصمیم گیری،مهارت:شاخه هایبازندگیمهارت هایکلیموضوعباعنوان۱۵۷ارائه شده اند،

القانه،ختفکرمسئله،حلمؤثر،ارتباطاسترس،بامقابلهمدیریتاحساسات،مدیریتخودآگاهی،

۱۰عدادتایناز.هستندتاریخومحیط زیستمانندموضوعاتی نیزوصلحفردی،بینروابطهمدلی،

یکتاب هاکمبوداجتماعیدانشحوزه یدر.بررسی شده اندمتفاوتموضوع هایباهمکتابعنوان

محیط زیست،ویشخصحریممؤثر،شنیدنوگفتنآن،بامرتبطمسائلوبلوغمانندموضوعاتیباتألیفی

.ودمی شدیدهدرسیکتاب هایازمتفاوتونوشیوه هاییارائه یباایرانتاریخوپایدارتوسعه ی

دانش اجتماعی و زندگینامه



نسبتارآثتعدادفراوانی.یافتندراهشورافهرستبهکهاستبررسی شدهعنوان۱۳زندگینامهبخشدر

جایگاهباتألیفیاثر،یکتنهاکتابعنوان۱۳ایناز.دهدمینشانکاهشدرصد۵۹گذشتهسالبه

حوزه یدر.دارنداختصاصسال۱۲-۱۰سنیگروهبهکتابعنوان۱۳ازعنوان۸.استستاره۴

وفرهنگیلمی،عمعاصرشخصیت هایزندگینامه یمانندموضوعاتیباتألیفیکتاب هایکمبودزندگینامه،

.می خوردچشمبهادبی

بهسال۱6و۱۵-6،۱۳-۱۲،۵-۹،۱۰–۷:بهترتیببهسنیگروهحسببرکتاب هافراوانیبیشترین

.دارداختصاصباال

پرتقالیران،افنیانتشاراتشرکت:ترتیببهزندگینامهواجتماعیدانشحوزه یدرناشرانپرکارترین

.هستندمهرساو

دانش اجتماعی و زندگینامه



توجه به زبان طنز به دور از هجو در آثار تالیفی؛•

.سال با موضوع محیط زیست۱۵–۱۳انتشار کتاب برای گروه سنی •

:پیشنهاد گروه دانش اجتماعی و زندگینامه به پدیدآورندگان



کتاب۳شدهبررسیکتاب هایبیناز.کردبررسیرامرجعکتاب۲۷عضو6باامسالگروهاین

وستاره۴جایگاهدرکتاب۸همچنین.شدندمعرفیتقدیرشایانپیشنهادکتاب۲وبرگزیدهپیشنهاد

حیواناتتربیشپیشینسال هایمانندتخصصیمراجعموضوع.گرفتندقرارستاره۳جایگاهدرکتاب۱۴

نسبت،مرجعکتاب هایانواعمنظرازکتاب ها.جذاب ترارائه ایشیوه یوجدیدپرداختیباامابود،فضاو

کتابعنوان۲۲باموضوعیعمومیاطالعاتمرجعگونه یبیشترین.داشتندکمتریتنوعپارسالبه

دپیشنهاتألیفیکتاب هایتمامیامابود،درصد۱۹به۸۱تألیفبهترجمهکتاب هاینسبت.استبوده

.ویراستارداشتندکتاب۱۳تنهاامسال،کتاب۲۷از.گرفتندتقدیرشایانوبرگزیده

ازپیشوسال۹تا۷سنیگروه هایوبودندباالبهسال۱۳سنیگروهمناسبمرجعکتاب هایبیشتر

.نداشتندکتابیدبستان

کتاب مرجع



انتشار کتاب مرجع برای گروه سنی پیش و سال های آغازین دبستان؛•

اب، توجه به رعایت ویژگی های اثر مرجع خوب مانند داشتن بخش شیوه ی استفاده از کت•

فهرست مندرجات، نمایه و کتابنامه؛ 

رعایت تنوع در موضوعات و انواع آثار مرجع؛ •

؛ه فرد آن هابهبود وضعیت تصاویر و صحافی کتاب های مرجع با توجه به حجم و ابعاد منحصر ب•

.  استفاده از ویراستار به ویژه ویراستار علمی برای  اعتبار بیشتر اثر•

:پیشنهاد گروه کتاب مرجع به پدیدآورندگان



بررسیراتعاملیاپلیکیشن کتاب۵وصوتیکتاب۳۷شاملاثر۴۲جلسه،۳۴طیعضو۷باگروهاین

.استتهداشچشمگیریکاهشتعاملیاپلیکیشن هایکتابتعدادگذشتهسال هایبهنسبت.کرد

آثاردشاهکیفیلحاظبهوشدمشاهدهکمترشدهبررسیآثاراجرایوتولیددرخالقانهویژگی های

ازدرصد6۷مجموعدر.یافته اندگرایشمتوسطسطحبهآثاردرمجموع،.نبودیمدورهایندربرجسته

انشاینامزدصوتیکتابمجموعهدووکردندپیداراهشورافهرستبهستاره۴و۳جایگاهباآثار

.شدندتقدیر

۲6تنها.استبودهترجمهدرصد۱۴وبازنویسییاتألیفآن ها درصد۸6متنبررسی شده،آثارمیاناز

چاپیتاب هایکبرمبتنیتولیدشدهآثاربقیه یشده اند،تولیداختصاصیمتناساسبرآثارازدرصد

۲۹باداستانآن، ازپسومی دهندتشکیلپندآموزحکایت هایراآثارمحتوایازدرصد۴۵.هستند

.داردقراردرصد۱۴بازندگینامهودرصد

آثار الکترونیکی



شاننراالزمتوجهآثارهویتوکیفیتدرآننقشوموسیقیبهتولیدکنندگان،

آثارازدرصد۷۱در.می گیردصورتبه ندرتاختصاصیموسیقیساختونمی دهند

اختصاصیموسیقیآثاردرصد۲۹.استخارجیوبیشترانتخابیموسیقی،شدهبررسی

.هستندزارعمهدیساخته یوگویاکتابنوینبهمتعلقکهدارند

کهجعیمرامااست،یافتهافزایشالکترونیکیآثارناشرانوکنندگانتولیدتعداد

سئلهماین.نداردوجودهمچناندهدارائهمتمرکزبه صورتراالکترونیکیآثاراطالعات

اینترنتیایشیوه هبهالکترونیکیآثارعرضه ی.کندمیدشوارراآثاراین گونهشناسایی

.استشدهکم رونقپیشازبیش دیویدی وسی دیفروشویافتهگسترش

آثار الکترونیکی



راه اندازی پایگاه داده  های آثار الکترونیکی با جزئیات کافی؛ •

توجه به تنوع موضوع و محتوا؛ •

راری و توجه به ویژگی های خالقانه در تولید و اجرا و همچنین و اجتناب از شیوه های تک•

مرسوم؛ 

.  توجه به تولید موسیقی اختصاصی و نقش آن در کیفیت و هویت آثار•

:پیشنهاد گروه آثار الکترونیکی به پدیدآورندگان



حوزه هایدرنشریهشماره۱۲جلسه،۳۵طیعضو۵باکودککتابشوراینشریاتبررسیگروه

وویک سازکاغذگرانیواقتصادیوضعیت.استکردهبررسیراامسالنوجوانوکودکخردسال،

رنتیجهدویابدادامهنشریاتازبسیاریچاپدروقفهشدسببدیگرسویازکروناپاندمیمشکل

.نباشدممکنآن هابررسی

حوزه یدر«گوهرانه»و«مس آباد»،«بچه هاکیهان»مجالتوخردسالحوزه یدر«قلک»نشریاتامسال

نشریهساختارکهحالیدرشده،منتشرمجدداوقفه،یکازپس«قلک».شدندبررسینوجوانوکودک

همیشگیانمخاطبکاهشبهاستممکنتکراراین.استافتادهتکراربهآنموضوع هایونکردهتغییر

.بیانجامدنشریه

نشریات



نشریات

جمع خردسالکودک

نوجوان

کودکو
نوجوان

نوجوان کودک خردسال گروهسنی

سال

79 ۱ ۱۸ ۲۱ ۲۸ ۱۱ ۱۳۹۵

51 ۱ ۸ ۱۱ ۲۱ ۱۰ ۱۳۹۷

32 - ۹ 6 ۱۰ ۷ ۱۳۹۹

سیرنزولی1399تا1395باتوجهبهجدولمیتوانگفتتعدادنشریاتکودکونوجوانانازسال
نشریهرا13نشریهرابخشدولتیو19نشریهیکودکونوجوان32از1399درسال.داشتهاست

.بخشخصوصیمنتشرکردهاند



مجلهینا.داردفاصلهامروزینوجوانوکودکیعالقهوسلیقهبامحتواوشکلنظرنقطهاز«بچه هاکیهان»

تاشودندبهره منیزتجربهباپدیدآورندگانازآماتور،وجوانپدیدآورندگانباهمکاریبرعالوهمی تواند

.کندجذببیشتریمخاطب

قواعدواصولومی شناسدراخودمخاطبمناسب،زبانوموضوعانتخابلحاظبه«مس آباد»پاینونشریه

بهنوجوانبخشمانندهممس آبادکودکبخشدراستبهتر.می کندتبعیتآنازومی داندراژورنالیستی

.ودشپرداختهنیزگفت وگووگزارشبهسرمقالهبرعالوهوشودبیشتریتوجهژورنالیستیوجه

نوجوانوکودکپسندبامطالبمحتوایونداردشناختاونیازهایومخاطبازکلدرگوهرانهمجله ی

وهستندکودکمخاطببرایدیگربرخیوخردسالمخاطببرایمطالبازبرخی.داردفاصلهامروزی

.استشدهتوجهنوجوانمخاطببهکمتر

نشریات



توجه به وجه ژورنالیستی؛ •

آشنا کردن مخاطب با حقوق کودک، حقوق اجتماعی و شهروندی ؛•

.  توجه به ادبیات کهن و فرهنگ دیگرملل و اقوام ایرانی•

:پیشنهاد گروه نشریات به پدیدآورندگان



گزارشگروههایکاریشورایکتابکودک



ازستاراایندرشدهانجامهایفعالیت.استبرگزیدهخودپژوهشبرایرا«نوجوانادبیاتدرعشق»موضوعپژوهشگروهامسال

:قرارنداین

نظری؛یمطالعه -۱

بخش نظری؛بهتوجهباپژوهشپرسش هایطراحی-۲

؛(شورافهرست هایازاستفادهباعشقمضمونباآثارشدنمشخص)آمارییجامعه تعیین-۳

پژوهش؛پرسش هایبرتکیهباآمارییمطالعه ی جامعه-۴

سیدآبادی؛اصغرعلیویوسفیناصرآقایانباوگوگفتجلساتبرگزاری-۵

وجوان؛نمخاطبانمیاندرنظرموردکتاب هایبامیدانیکارانجامبرایشوراازخارجوشورادرکتابخوانیمروجانباهماهنگی-6

یپراپژوهشاینادامه ینیزآیندهسالشدیمآنبرنوجوان،رمان هایدرآنطرحچگونگیوموضوعایناهمیتبهتوجهبا

.یابیمدستپربارتریوجامع ترنتایجبهآنکهامیدبه.بگیریم

پژوهش



منتشرمجازیفضایدروتولیدویدئووکلیپ6۰خوداهدافراستایدرعضو۲6باامسالگروهاین

وملیآیین هایومناسبت هامورددراطالعاتیارائههمچنینومناسبکتاب هایمعرفیباوکرد

.اشتنددمشارکتنیزمخاطبانبرخیبرنامه هاایناجرایوتولیددر.داشتارتباطمخاطبانباجهانی

ردبازخواست،ازدست دادهراخودمخاطبانازوسیعیطیفگروهاینکروناپاندمیابتدایازاگرچه

محتوایاثربخشیبهراگروهمجازی،فضایدرکنندهدنبال۱۹۰۵ازبیشداشتنومخاطبانمثبت

غیبتربیشترمخاطبجذببراینوشیوه هاییافتنوکاریادامهبهوامیدوارتولیدیبرنامه های

.می کند

همکاری،کارگروهچگونگیواهدافمعرفیبرایکودککتابشورایکودکادبیاتکارگاهدرشرکت

درگروهاینفعالیت هایدیگرازخواندنمروجنهادهایهمچنینوشوراترویجیگروه هایدیگربا

.استبودهگذشتهسال

ترویج خواندن شورای کتاب کودک



بخشدر:کرداجراییبخشدودرراخودفعالیت هایامسال،عضو۱۰باگروهاین

یآشنایمهربانی،دوست یابی،زیست،محیطموضوعباکتابعنوان۱۹کتاب شناسی

اساتاحسونیازهاحقوق،بهتوجهمطالعه،بهتشویق،پرسشگریایرانی،بافرهنگ

باآشناییخالقیت،راهنمایی ها،بهتوجهوخودتوانایی هایشناختمهارت هایدیگران،

ومایشنبلندخوانی،گویی،قصهمناسبکهشدندبررسیتناسب،ومقایسهمفاهیم

فعالیت هایبخشدرعنوان۵مجموعهایناز.بودندناشنواکودکانبرای خوانیتک

.شدندمنتشرگروهمجازیصفحاتدروخوانیبلندوقصه گوییمجازی،ترویجی

خدمات کتابخانه ای برای ناشنوایان و کم شنوایان



درحضورامکانعدمو۱۹کوویدبیماریفراگیریادامه یدلیلبهعضو۱۴باگروهاین

،۱۴۰۰شهریورتاودادادامهتلگرامکانالدرراخودفعالیتهمچنانامسالبیمارستان ها

.کردیبارگذاروتولیدبیمارکودکوکتابگروهکانالبرایقصهیاکتابفایل۳۴۷

خواندن برای کودک بیمار



باکودککتابشورایمنتخبکتاب هایفهرستازکتابعنوان۱۴عضو،۷باگروهاینامسال

منتشر۱۳۹۸سالدرمعلوالنجهانیروزمناسبتبهکتابشناسیصورتبهکه)معلولیتدارایشخصیت

۱۰وبودمعلولیتدارایکودکانمناسبکتابعنوان۴تنهامجموعهایناز.کردبررسی(استشده

.نشدندهدادتشخیصمناسبآنچالش هایومعلولیتازنویسندگانآگاهیعدمدلیلبهدیگرکتاب

درضوعمواینکهاستشدهموجبحتیگوناگونزوایایازمعلولیتموضوعازنویسندگانآگاهیعدم

ازتنادرسدرکدهنده ینشانکهآن هادرغیرعادیپروریقهرمانمثالشود،کشاندهحاشیهبهآثار

.استمعلولیت

خدمات کتابخانه ای برای کودکان نابینا و کم بینا



ن ها،آساختمعیارولمسی-حسیکتاب هایازاستفادهضرورتشاملبرنامه هاییکارتولیدگروه،

بازیزارابمناسب سازیآموزشی،فیلمساختولمسی-حسیکتاب هایمعرفیبازی،انجامقصه خوانی،

برایبازیوتابکنقشتوضیحبراینشستیهمچنین.استگرفتهپیهمراکم بینایانونابینایانبرای

کردهربرگزاکودککتابشورایاینستاگرامصفحه یدرزندهصورتبهکم بیناونابیناکودک

.استکردهادهآمنیزرابیناییآسیبباافرادمطالعاتینیازرفعراه هایباآشناییآموزشیکلیپ.است

میته یکاعضایمعرفیوانتخابولمسی-حسیکتاب هایبرای«تکتوس»شرکتفراخوانانتشار

دیگرازنرجسنابینایانمدرسهکانالبهآنارسالونوجوانوکودکبرایقصهضبطداوری،

.استبودهگروهفعالیت های

خدمات کتابخانه ای برای کودکان نابینا و کم بینا



خودفعالیتبهبامدادطرحمناطقدرطرحهمکارانعالوه یبهعضو۲۰بانیزجاریسالدرگروهاین

ستاره ی۵و۴وتقدیرشایانبرگزیده،کتاب هایفهرستازگذشتهسال هایهمچونامسال.دادادامه

رحطپوششزیرکتابخانه هایبهوآماده سازیوخریداری،انتخابکتاب،کودککتابشورای

.شدفرستاده

اسفنداخراودرکرونابیماریشیوعباکه(کتابخانه هابامدادمجازیکتابخانه ی)سخنگوبامدادکانال

ازادهاستفباکانالایندرشدهتولیدمحتوایودادهادامهخودفعالیتبهبود،شدهراه اندازی۱۳۹۸

وشیگازاستفادهباکرده اند،اندازیراهمناطقازبرخیدرطرحهمکارمدیرانکهواتساپیگروه های

.استرسیدهبامدادکودکانبهوالدینهمراه

بامداد کتابخانه ها



خانه یهبخانه»طرحکروناپاندمیدوراندربامدادعمومیکتابخانه هایتعطیلیدلیلبه

کتابدارسطتوآنتعویضوهفتگیصورتبهمنازلدربهکتابخورجینرساندن)«کتاب

وادانآبروستاهایبامدادغیرآموزشگاهیکتابخانه یدودر(کتابدارهمکارکودکانو

ناطقمازعورکیروستایدر.شداجرابهداشتیپروتکل هایرعایتبابافتجمیل آباد

در،بودنشدهراه اندازیهنوزکتابخانهکرونادلیلبهکه۱۳۹۸سالسیلازدیدهآسیب

زندگید،شونآشناغیردرسیکتابباتاشداهداکتابسهکودکهربهتابستانایام

.بگذارنداشتراکبهوبخواننددیگریکباراکتاب هایشانکنند،

بامداد کتابخانه ها



وتانکردسبلوچستان،استان هایدرطرحهمکارمدیرانوآموزگارانبرایآنالینآموزشیکارگاه هایبرگزاری

منطقهرهدرکارگاه هاایناعضایباسخنگوبامدادواتساپیهایگروهتشکیلوروماسکایمحیطدرلرستان

بامدادهتوجقابلدستاوردهایازیکیهاگروهاینبرایصوتیوویدئوییکتابارسالوآن هاباارتباطبرای

اریبسیچالش  هایها،گروهایندرکتابخوانیتجربه های.داردادامههمچنانکهبوددورانایندرهاکتابخانه

جدیاهمیتازکهاستمجازیفضایبامحلیجامعه یشدن،هماهنگبامدادطرحدستاوردهایاز.داشت

ایناهاروستدرمجازیفضایدرکارزمینه یدرامسالوگذشتهدرگروهمعضالتازیکیالبته.استبرخودار

.تانکردسولرستاندرویژهبهاست،ضعیفاینترنتیاندارندهوشمندهایموبایلیاساکنان،کهاست

ستاوردهایدازدیگریکیبامدادکتابخانه هایدرفعالیتباهمراهکتاببلندخوانیآنالینکارگاه هایبرگزاری

.داردادامههمچنانکهاستسالاین

بامداد کتابخانه ها



بابافت آبادجمیلروستایدر(جمیل آبادیصفامسعوددکتر)بامدادکتابخانه یکتابداران

کتابجمال آبادوبشنانروستایدوکودکانبهمدتایندرکتاب،خورجینازاستفاده

.انددادهامانت

ازبازار،ملنگعورکیروستایدرداستان،اسماعیلشهیددبستانکتابخانه یاندازیراه

.استبامدادطرحدستاوردهایدیگراز(۹۸بهمن)دشتیاریمنطقه یزده یسیلمناطق

هاخانهکتاببامدادلوگویکودککتابشورایاعضایازمحلوجیشعلهخانمسالایندر

.شداستفادهآناز۱۴۰۰سالابتدایازرسمیطوربهکهکردطراحیرا

بامداد کتابخانه ها



ودککوکتابترویج،گروه)شوراترویجیدیگرگروه هایبامشارکتدرکتابخانه هابامدادامسال

وزمینگرامیداشتجشنیلدا،شبکودک،ملیهفته یمناسبت های(ویژهنیازهایباکودکانبیمار،

ینااجرایدر.کردبرگزاررا(سپندارمذگان)زمینوعشقجشننوروزی،قصه هایجشنواره یدرخت،

جدیودکانکوقتیکهبودآنازحاکیمشارکتاین.داشتندبسیارمشارکتبامدادکودکانمناسبت ها،

ایندر.یرندمی گانگیزهبعدیمشارکت هایبرایمی شوند،دیدهوقتیومی کنندحرکتمی شوند،گرفته

برخیاریبرگزدروپیوستندکتابخانه هابامدادبهشوراکودکادبیاتکارگاهاعضایازتعدادیسال

.داشتندشرکتمناسبت ها

بامداد کتابخانه ها



آن هاایتقاضموردکتابخانه هایتجهیزباارتباطدردولتی،نیمهوغیردولتینهادهایبرخیباامسال

موسسهاینکتابخانه یتجهیز)بابلشهرموعودمهدیحمایتیموسسه یباجمله،ازشدانجامهمکاری

)ماندگارمهرموسسه ی،(بودشدهتامینمهراهدایکتاب،اهدایکمپینطریقازآنهزینه یکه

)مهرچهغنگروه،(بدسرپرستوبی سرپرستنوجوانانوکودکانبرایموسسهکتابخانه یتجهیز

مهرلوچ،ببچه های،(زابلمرزیصفرنقطه یکوهکنموسیروستاینوجوانوکودکیتجهیزکتابخانه

.اردبیلدررضاامامخیریه یوبلوچ

تجربه های(بهمن۸تا۲)کودکانادبیاتتاریخپژوهشیموسسهبلندخوانیهفته یفراخوانبهدرپاسخ

.شدگذاشتهاشتراکبهبامدادمجازیفضاهایدربامدادکودکانبلندخوانی

بامداد کتابخانه ها



تگرفعهدهبهراکودککتابجهانیروزمجازیهایبرنامهازبخشیاجرایگروهاین

.شدندفیمعربامدادکودکانمشارکتباشورا،تقدیریشایستهوبرگزیدهکتاب هایو

دوراندرویژهبهبامداد،کتابخانه هایدراستفادهبرایخالقآموزشکلیپ هایتهیه ی

.داردادامههمچنانکهاستدوراناینفعالیت هایازدیگریکیکرونا

بامداد کتابخانه ها



شورایکتابکودکهدف
.استشکوفاییادبیاتاصیلایرانیبرایکودکانونوجوانان



۱۴۰۱مرداد


