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سنجش و مقایسه سطح خوانایی کتاب فارسی خوانداری پایه سوم
ابتدایی براساس تکنیکهای خوانایی

9

فائزه کندری

1

چکیده
پژوهش حاضر هدف خود را بر سنجش و مقایسه سطح خوانـایی کتـاب فارسـی پایـه سـوم
ابتــدایی ســال تحصــیلی  2033-2055براســاس چهــار تکنییــک ســنجش ســطح خوانــایی
فلش،گانینگ فوک ،فرای و الفلین ،ازلحاظ میزان تناسب متون با سـطح سـنی و میـزان درک
دانشآموزان و نیز دسترسی به میزان پایبندی مطالب آن به رعایت اصول برنامهریزی از جملـه
اصل توالی ساده به دشواری در تنظیم ساختار متمرکز کردهاست .روش پژوهش از نوع تحلیـل
محتوای کمی و روش آماری توصیفی است .براساس حساسیت کتب فارسـی دوره اول ابتـدایی
به دلیل نقش زیرسازی سوادآموزی رسمی کشور و اهمیت پایهی سوم به جهت آموزش سـطح
پیشرفته ی چهار مهارت اصلی زبان ،که منجر به تعمیق درک و تفکر و خالقیت در سایر دروس
میگردد ،جامعه آماری پژوهش ،کتاب فارسی خوانداری جدیدالتالیف پایه سوم ابتدایی در نظـر
گرفته شد .برای هر چهار تکنیک ،سه نمونه از ابتدا و وسط و انتهای کتاب به صـورت تصـادفی
برگزیده و براساس فرمولها ،نمودارها و جداول مختص به هـر چهـار تکنیـک ،ابتـدا تجزیـه و
تحلیل و سپس نتایج آنها با یکدیگر مقایسه گردید .نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه اوال اصـل
توالی ساده به دشواری در مطالب کتاب رعایت نشدهاست ،دوما سطح خوانـایی کتـاب ،بسـیار
دشوار و باالتر از سطح درک و توانایی دانشآموزان پایه سوم ابتدایی است.
واژگان کلیدی :تحلیل محتوا ،سطح خوانایی ،تکنیـکهـای فـرای وگانینـگ فـوک و فلـش و
الفلین ،کتاب فارسی سوم خوانداری.

تاریخ دریافت مقاله – 2055/2/12 :تاریخ پذیرش مقاله2055/8/10 :
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مقدمه
کتب درسی یکی از مهمترین دروندادهای آموزشی و پرورشی است (پینگل )1323 ،2که بـا
وجود تنوع و گوناگونی های علم و فناوری و منابع آموزشـی ،از عناصـر مهـم فراینـد یـاددهی-
یادگیری است (ککلیک )1322 ،1بهگونه ای که برخی از نویسندگان معتقدندکه تنها دلیل فوق
العاده برای توضیح و تشریح یک علم در یک زمان معـین ،مقدمـهای ازکتـابی اسـت،که در هـر
رشته عرضه شدهاست و این موضوع بیانگر اهمیت محتوا و متون کتب درسی رسمی -عمـومی
است و مسئله مهمتر اینکه شـرایط و ویژگـیهـای عصـرکنونی ایجـاب مـیکنـد تـا برنامـههـا
ومحتواهای آموزشی به گونهای تنظیم و سازماندهی شود تا با بهرهگیری مفید از آنهـا ،عـالوه
بر رشد تواناییهای شناختی و شخصیتی دانـشآمـوزان ،توانـاییهـای الزم بـرای رویـارویی بـا
تحوالت و رخدادهای جدید و گوناگون را کسب کنند و نیز عملکرد و فعالیتهای دانـشآموزان
را متناسب بـا اهـداف درسـی در مسـیر صـحیح پـیش ببرنـد (عبـداللهی مقـدم و میرزاونـد و
عالیخانی .)2052 ،اما متاسفانه کتب درسی به اندازه کافی و قابـل قبـول ،در فرآینـد یـاددهی-
یادگیری مورد دقت و توجه قرار نگرفتـه انـد و ایـن غفلـت ،نقـش کتـب درسـی را روز بـه روز
کمرنگ تر خواهد کرد ،به طوریکـه پدیـدهای بـه نـام جـزوهنویسـی ،در کـالس درس رایـج و
پرطرفدار میگردد و حتی گاهی بر محتوای کتب درسی ترجیح داده میشود .لذا گود 0از عـدم
توجه جدی معلمان به سنجش و تجزیه و تحلیل کتب درسی انتقاد کردهاست و میگوید «:بـه
نظر می رسد معلمان بیشترین وقت کالس خود را به کار با کتب درسی اختصاص میدهند ،امـا
بهندرت اقدام به تجزیه و تحلیل کتب درسی مینمایند ،درحـالیکـه ایـنکـار ضـروری اسـت»
(دریکوند.)2052 ،
ســنجش و ارزیابی محتوای کتابهای درسی ،عالوه برکمک به افزایش کارایی و اثر بخشی
آنها ،میتواند تحقق مطلوب اهداف آموزشی را به دنبال داشته باشد؛ زیرا با کشـف نقاط ضعف
و قوت مطالــب و محتوای کتابها درسیستم متمرکز آموزشی کشور ما ،براســـاس شاخصها و
تکنیکهای علمی و تجربی تاییدشــــــــده ،ومبادرت به اصالح ،تعدیل ،تکمیل ،تجدید نظر و
طراحی مجدد ساختار آنها ،نقشی اساسی در فرآینـد یـاددهی -یـادگیری و تسهیل ،تعمیق و
تسریع آن ،برای دانش آموزان و معلمان خواهد داشت .از طرف دیگر توجه به کارایی شاخصها،
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ارزیابی ضمنی اثربخشی و دادن اعتبار و درجه قابل قبول به آنهــــا و استانداردســــازی برای
تعمیم و نهادینه کردن معیارها برای قضاوت در مورد محتواهای کتابهـای درسی یک ضرورت
اجتناب ناپذیراست (فضل اللهی و ملکی توانا .)2053 ،در نتیجه نیاز به تحلیـل محتـوای کتـب
درسی رسمی -عمومی ،بسیار ضروری است و بیش از پیش احساس میشود.
«کتاب درسی یکی از مهمتـرین مراجـع و منـابع یـادگیری دانـشآمـوزان در نظـام کنـونی
آموزشی محسوب میشود و در ایران یکی از مهمترین نقشها را ایفا میکند .به عبـارت دیگـر
درکشور ما بیشتر فعالیتهای آموزشی در چهارچوب کتاب درسی صـورت مـیگیـرد .از جملـه
موارد زیر را میتوان بیان نمود:
 -2تحقق هدفهای کلی و جزیی آموزش و پرورش از طریق محتوای کتاب امکانپذیر است.
 -1درتمام کشورها برای هر ماده درسی در هر پایه تحصیلی یک کتاب درسی تـالیف و توزیـع
میگردد.
 -0وجود نظام آموزشی متمرکز که برای تمام کشور یک برنامه و یک کتاب درسی و یک نظـام
ارزشیابی در نظر گرفته میشود موجب افـزایش نقـش کتـاب درسـی در ایـران گردیـدهاسـت.
نامناسب بودن شرایط آموزشی مانند پر جمعیـت بـودن کـالسهـا ،کمبـود وسـایل کارگـاهی
وآزمایشگاهی اسـتفاده بیشـتر از کتـاب را تشـدید مـیکنـد» (میرزاونـدی ،عبـدالهی مقـدم و
عالیخانی.)0 :2052 ،
امروزه به دلیل افزایش روز افزون متقاضیان آموزشهای دوره ابتدایی ،ضرورتهای آموزشی،
فرهنگی ،اجتماعی ،علمی ،اعتقـادی و ،...بـیش از گذشـته اهمیـت آمـوزش و پـرورش دورهی
ابتدایی مورد توجه قرارگرفته است .البته هدف اساسی از این دوره تنها نگهـداری و مراقبـت از
دانشآموزان و برنامه های درسی نیست بلکه آماده نمودن کودک بـرای رشـد جسـمی ،ذهنـی،
عاطفی ،اجتماعی و پرورشی دانشآموزان از طریق اجرای فعالیت ها و برنامههای درسی مفید و
سازنده بر اساس اهداف آموزش و پرورش ابتدایی است و نقـش حسـاس و تعیـینکننـدهای در
آیندهی دانشآموزان خواهد داشت (جعفریان .)2085 ،باتوجه به اینکه فراهم نمودن مقـدمات
شناخت محیط (طبیعی و اجتماعی) ،آموزش مفـاهیم اساسـی ،پـرورش تفکـر دانـشآمـوزان،
آشنایی با مقدمات زبان و ادبیات فارسى ،ایجاد عالقه به یـادگیری در دانـش آمـوزان ،از اصـول
آموزش و پرورش در دوره ی اول ابتدایی است ،نقش این دوره دوچندان میگردد ،براین اسـاس
باید در انتخاب متون کتاب دقت شود تا آنها براى دانشآمـوزان قابـل فهـم و جـاذب باشـد و
حس اشتیاق به مطالعهی کتاب را در آنها ایجاد نماید( .سمیعی درونه)2050 ،
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زبان فارسی یکی از ابزارهای کلیدی فهم متون گوناگون ایرانی و برقـراری ارتبـاط بـا دیگـر
ایرانیان است و یکی از عوامل مهم حفظ هویت ملی است و نظام آموزشی کشـور بـرای تحقـق
این هدف ،مسئولیت سنگینی عهدهدار است (شیخ زاده .)2087 ،همچنین آمـوزش خوانـدن و
نوشتن به عنوان کلید ورود به نظام آموزش رسمی کشور ،اهمیت کتابهای درسـی فارسـی را
دوچندان میکند (نوریان .)2082 ،همچنین مهارتهای خوانداری به قلمرو دریـافتی و ادراکـی
زبان مربوط میشود و زبان آموز پس از درک و دریافت صحیح مـتن کتـاب ،بایـد بـه تفکـر در
الیه های زیرین محتوا درس و نقدو تحلیل آن واداشتهشود (دانشمند ،محمدی سخی ،عاشوری
و فنودی .)2051 ،بنابراین به طور حتم اگر دانشآموزان کتابهای متناسب با سطح خوانـایی و
درک و دانش خود را مطالعه کنند؛ لذت بیشتری خواهند برد و زمان کمتـری بـرای یـادگیری
آنها صرف میشود به عالوه فرآیند یادگیری عمیـقتـر و کـاراتر رخ خواهـد داد (عبـدالملکی،
 .)2050براین اساس ،اگر سطح خوانایی متن کتاب فارسی ،متناسب با سـطح کـالس و سـطح
سنی و میزان معلومات آنها باشد ،میزان بهرمندی با اشتیاق آنها بسیار بیشتر خواهد بـود در
نتیجه فرآیند یاددهی-یادگیری در دانشآموزان به طور موثرتری رخ خواهد داد ،در این صورت
تجزیه و تحلیل و سنجش سطح خوانایی کتابهای فارسی که از جمله کتابهای درسـی مهـم
دورهی ابتدایی محسوب میشود ،با استفاده از تکنیکهای مختلف ،بسیار ضرورت دارد.
اهداف برنامهی درسی فارسی پایه ی سوم ابتدایی بر بنیاد عناصر پنج گانـهی برنامـه درسـی
ملی به شرح زیر است ( :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی)2052 ،
 -2تفکر و تعقل :تشخیص تضادها و شباهتها و تفاوتهای واژهها ،استدالل منطقـی از طریـق
درک انسجام پیام شنیداری و خوانداری و سخن گفتن و نوشـتن ،توانـایی تحلیـل نوشـتههـا و
گفتهها ،توانایی تمییز پدیدههای دیداری و شنیداری و غیره
 -1ایمان ،باور و عالیق :عالقه به مطالعهی نوشتههـا و قصـههـای سـاده و مناسـب ،عالقـه بـه
جنبههای زیبایی سخن در گفتار و نوشتار ،بیان موثر احساسات ،عواطف و افکار خود و غیره
 -0علم :آشنایی با ساختار نظم و نثر و نمونههای آن ،تعمیق آشنایی بـا سـاختار زبـان فارسـی
معیار ،شناخت نشانهها و معانی مناسب ،آشـنایی بـا انـواع مهـارتهـای خوانـداری و نگرشـی،
آشنایی با شیوههای خواندن و نوشتن ،آشنایی با اهمیت مطالعه و کتابخوانی ،شـناخت عالئـم
صوری انسجام گزارههای متن و غیره
 -0اخالق :پایبندی به آموزههای دینی و ارزشـی در مهـارتهـای زبـانی و رفتارهـای فـردی و
اجتماعی ،رعایت الگوهای اخالقی بزرگان دین معرفی شده در کتاب و غیره
19

دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره ششم ،شماره ،21بهار و تابستان 2055

 -9عمل
مشاهده :تشخیص و بازشناسی نمادهای خطی و دیداری زبـان ،درک پیـام دیـداری ،تمرکـز و
افزایش دقت و استنتاج بصری و غیره
گوش کردن :درک صحیح بافت هجایی واژگان زبان فارسی ،تسلط در خوب شـنیدن و بـه یـاد
سپردن رئوس مطالب ،افزایش تمرکز شنیداری ،تمرکز بر قصهها و بـازگویی آنهـا ،درک پیـام
اصلی و فرعی متن شنیداری و غیره
سخن گفتن :توجه به مهارت های آوایی زبان فارسی ،انسجام در رساندن پیام ،تمرکز بـر نکـات
اصلی در انتقال پیام ،رعایت زبان فارسی معیار
خواندن :توانایی خواندن متناسب با محتوای آن ،خواندن نثر و شعر با لحن مناسـب ،تشـخیص
ساخت واژههای زبان فارسی ،درک اطالعات صریح متن ،تلفیق و تفسیر اطالعات مـتن ،تمرکـز
در حین خواندن و غیره
نوشتن :توانایی منسجم نوشتن ،بـه کـارگیری نشـانههـای نگارشـی ،توسـعهی توانـایی تبـدیل
نشانههای آوایی و نوشتاری ،آشنایی با جالت موضوع و تقویت کننده و غیره
جهت تحقق اهداف مذکور ،کتاب فارسی پایهی سوم ابتدایی باید در وهلهی اول قابل فهم و
درک برای مخاطبان آن و متناسب با توان آنها باشد و اصول برنامهریزی از جمله اصـل تـوالی
ساده به دشواری در تنظیم ساختار آن رعایـت شـده باشـد( .سـازمان پـژوهش و برنامـهریـزی
آموزشی)2052 ،
تحلیل محتوا از تکنیکهای مربوط به روش اسنادی در پـژوهش علـوم اجتمـاعی مـیباشـد.
روش اسنادی به کلیه متدهایی گفته میشود که در آنها هدف پژوهش بـا مطالعـه ،تحلیـل و
بررسی اسناد و متون برآورده میشود .همانطورکه از نام تحلیل محتوا پیداست ،این تکنیک به
تحلیل و بررسی وآنالیز محتوا میپردازد و می کوشد یافتههایی را در مورد متن اسـتخراج و بـه
تحلیل آنها بپردازد (فالحی و بازگیرپور و محمدی پـور .)2052 ،بـارکوس 2معتقـد اسـت کـه
تحلیل محتوا به معنای تحلیل و بررسی علمی پیام های ارتباطی محتـوا اسـت کـه ایـن روش
کامالً علمی است و بـا وجـود داشـتن جامعیـت ،از نظـر ماهیـت بـه تحلیلـی دقیـق و مـنظم
وابستهاست (فالحی و بازگیرپور و محمدی پور .)2052 ،بنابراین یک روش پژوهش منظم برای
توصیف عینی و کمی محتوای کتابها و متون برنامه درسی و یا مقایسه پیامها و مفـاهیم و یـا
ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی رسمی است (محمدی اترگلی و محمدی اترگلـه.)2050 ،
Barcus
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تکنیکها و روشهای متداول در تحلیل محتوای کتابهای درسی شامل فرمولهای خوانـایی
و ابزارهای فهرستی یا چک لیستها 1هستند که فرمولهای خوانـایی شـامل گانینـگ فـوک ،
فرای ،0الفلین ،9فلش 2و غیـره اسـت کـه از طریـق تجزیـه و تحلیـل هجاها،کلمـات ،عبـارات،
جمالت ،بندها و غیره و نیز شمارش آنها و استفاده از روابط و فرمولهای خاص خـود ،سـطح
خوانایی و درجه دشواری زبانی متن کتاب و به طور کلی میزان تناسـب مـتن کتـاب بـا سـطح
کالسی و یا سطح سنی دانشآموزان را تعیین مینماید (عبدالملکی.)2050 ،
پژوهشهایی که در سالهای پیشین ،بر سطح خوانایی کتاب فارسی خوانداری سوم ابتـدایی
متمرکز بوده اند ،از جمله پژوهش فرجی بر اساس تکنیک گانینگ ،محمدی بر اسـاس تکنیـک
فرای ،نظری گزنق براساس تکنیک الفلین و کلوز ،حاکی از آن است که سـطح خوانـایی کتـاب
مذکور ،دشوار و فراتر از سطح توانایی دانـشآمـوزان اسـت( .فرجـی2052 ،؛ محمـدی2052 ،؛
نظری گزنق )2052 ،همچنین نتایج پژوهشهایی که در سالهای اخیر ،سـطح خوانـایی کتـب
فارسی خوانداری سایر پایه های ابتدایی بررسی نمودهاند ،حاکی از این است که سطح خوانـایی
کتب فارسی خواندارای ،متناسب با سطح توان و فهم دانشآموزان پایهی خود نیست (دریکوند،
2052؛ عبدالملکی2050 ،؛ شیخ زاده.)2087 ،
نتایج پژوهش های پیشین که سطح خوانایی سایر دروس را بررسی نمودهانـد ،نیـز حـاکی از
آن است که سطح خوانایی کتب علوم تجربی و مطالعات اجتماعی و هدیههای آسمانی ،فراتر از
درک و فهم دانشآموزان است (عطایی ،عطایی ،عطایی و امرایی2052 ،؛ صـمدی فـر ،یـاوری و
میدانی2050،؛ شکاری و نجاریان2052 ،؛ فضل اللهی و ملکی توانا.)2053 ،
همان طور که ذکرشـد ،پـژوهشهـایی در زمینـهی سـنجش سـطح خوانـایی کتـب فارسـی
خوانداری صورت گرفته است که فراتر بودن سطح خوانایی کتاب نسبت به توانایی دانشآموزان
را در کتب پیشین را اثبات نمودهانـد ،امـا نتیجـه را براسـاس چنـد تکنیـک خوانـایی مقایسـه
ننموده اند و تنها نتیجه را براساس یک یا دو تکنیک خوانایی بیان نمودهانـد ،همچنـین همـهی
آنها مربوط به سال های پیشین است و با توجه بـه اهمیـت موضـوع ،خصوصـا در کتـابهـای
0

1

Readabilit formulas
Checklist instruments
3
Gunning Fog
4
Fry
5
Laughlin
6
Flesh
2
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فارسی دوره ی اول که زیرساز سوادآموزی رسمی کشور و کسب مهارتهـای چهارگانـهی زبـان
یعنی گوش کردن ،سخن گفتن ،خواندن ،نوشتن است (امیر حسـینی ،)2080 ،بررسـی سـطح
خوانایی در کتب جدیدالتالیف ضروری است.
بر این اساس ،پژوهش حاضر هدف خود را سنجش سطح خوانایی کتـاب فارسـی خوانـداری
جدیدالتالیف پایهی سوم ابتدایی در سال تحصیلی  2033-2055که از اهمیت ویژهای به جهت
آموزش سطح پیشرفته ی چهار مهارت اصلی زبان فارسی در این پایه برخوردار اسـت (سـازمان
پژوهش و برنامهریزی آموزشی )2052 ،متمرکز است ،تا اوال تعیین گردد که آیا همچنان سطح
خوانایی فراتر از سطح توانایی و فهم دانش آموزان است یا این ایراد قابل توجه ،در کتاب فارسی
خوانداری جدیدالتالیف پایه ی سوم ابتدایی اصالح شده است؟ دوما نمونههای منتخب ،براساس
فرمول ها و نمودارهای و جداول مختص به هر چهار تکنیک خوانایی ،تجزیه و تحلیـل و سـپس
نتایج آن ها با یکدیگر مقایسه گردد و در نهایت آشکار گردد که دقیقا سطح کتاب بر اساس هـر
کدام از تکنیک ها متناسب با کدام پایه و مقطع تحصیلی است؟ سوما میـزان پایبنـدی مطالـب
آن به رعایت اصل توالی ساده به دشوار ،بر اساس هر کدام از چهارتکنیـک ،سـنجیده و نتـایج
آنها مقایسه گردد.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا کمی و روش آمـاری توصـیفی به منظـور سنجش و
مقایسه سطح خواناییکتاب فارسی خوانـداری پایه سوم ابتدایی براسـاس چهـار تکنیـک فرای،
گانینک ،فلش و مک الفلین استفاده گردید .جامعه آماری کتـاب مـذکور اسـت .نمونـه آمـاری
شامل 21متن یکصدجملهای و  0متن ده جملهای از بخشهای ابتدا و وسط و انتهـای کتـاب
است که به صورت تصادفی ساده و طبقهای انتخاب گردید .نمونـه آمـاری براسـاس فرمـولهـا،
نمودارها و جداول مختص به هر چهار تکنیک ،تجزیه و تحلیل و نتایج آنها با یکدیگر مقایسـه
گردید.
 )9تکنیک سطح خوانایی فلش:
فرآیند و مراحل سنجش سطح خوانایی فلش به شرح زیر میباشد( :دشتی ،زنگی و سـروش،
)2050
 -2انتخاب سه نمونهی یک صد کلمهای از بخـش هـای ابتـدا ،وسـط و انتهـای کتـاب درسـی
بهصورت تصادفی.
 -1تعیین طول کلمات از طریق شمارش تعداد هجاهای موجود در صد کلمه.
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 -0شمارش تعداد جمالت موجود در متون یک صد کلمهای اول ،دوم و سوم .بـر اسـاس سـه
شاخص نقطه( ،).عالمت سؤال(؟) و عالمت تعجب(!) .اگر یک صدمین کلمـه در انتهـای جملـه
قرارنگیرد ،جمله آخر به صورت نسبی تعیین میشود برای اینکار ضرب تعداد کلمـات انتخـاب
شده در داخل نمونه صد کلمهای به کل کلمات موجود در جمله آخر تقسـیم و نتیجـه در233
ضرب میشود.
 -0تعیین طول متوسط جمـالت از طریـق تقسـیم تعـداد کلمـات بـه تعـداد جمـالت کامـل(
تعدادکلمه موجود در جمالت) هر متن یک صد کلمهای.
 -9محاسبه میانگین طول کلمات و میانگین طول متوسط جمالت سه متن یک صد کلمهای.
 -2ضرب میانگین طول کلمات (تعداد هجاها) در عدد ثابت 3/802
 -7کسر کردن حاصل ضرب بند 2از عدد ثابت 132/809
 -8ضرب کردن متوسط طول جمالت در عدد 2/329
 -5کسر کردن حاصل بند  8از حاصل بند 7
 -23عدد بدست آمده در جدول شماره 2قرار داده و درجه سادگی یا دشـواری خوانـایی کتـاب
تعیین میشود.
برای بومی سازی ایـن روش ،در مرحلـه هفـتم عـدد ثابـت  132/809در نظـر گرفتـهشـد.
براساس جدول زیر میتوان تحلیلهای مختلفی به صورت جداگانه برای هر متن از کتاب انجام
داد (دشتی ،زنگی و سروش.)2050 ،
جدول شماره  : 2دشواری /سادگی نوشتههای فلش اقتباس از (دشتی و زنگی و سروش)2050 ،
توصیف سبک

تعداد کلمات

معدل تمام

درجه

تخمین خوانایی برحسب

در هر جمله

هجاها در یک

سادگی

درجات آموزش رسمی

صد کلمه

نوشته

بسیار ساده

کمتر از 5

کمتر از 210

53-233

پنجم

ساده

22

202

83-53

ششم

قدری ساده

20

205

73-83

هفتم

معمولی

27

207

23-73

هشتم تا نهم

قدری دشوار

12

299

93-23

دهم تا یازدهم

دشوار

19

227

03-93

اوایل دانشگاه

بسیار دشوار

 15و بیشتر

 251یا بیشتر

3-03

اواخر دانشگاه
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 )0تکنیک سطح خوانایی گانینگ فوگ
هدف اصلی این تکنیک ارزشیابی و تعیین سطح خوانداری محتوای کتابهای درسی است.
و به این سؤال جواب میدهد که محتوای آموزشی ،مناسب کدام یک از پایههای تحصیلی
آموزش و پرورش است؟
فرآیند و مراحل سنجش سطح خوانایی گانیگ فوک به شرح زیر میباشد( :دشتی و زنگی و
سروش)2050 ،
مراحل  2-0این تکنیک نیز همانند تکنیک قبلی است ،مراحل بعدی از این قرار است:
 -0شمارش تعداد کلمات سه هجایی و بیشتر از سه هجایی(کلمات دشوار) موجود درهرکدام از
متون یک صد کلمهای.
 -9جمع کردن تعداد کلمات دشوار با تعداد متوسط کلمات در جمالت.
 -2ضرب کردن بند  9با عدد ثابت 3/0
 -7انجام محاسبات بندهای  0و  9و  2برای دو نمونه صد کلمهای دیگر
 - 8محاسبه میانگین نتایج هر سه نمونه از طریق جمع کردن و تقسیم به تعداد
 -5عدد حاصل از عملیات فوق در بند  ،8بیانگر این است که محتوای کتاب یا نوشته ازنظر
سطح خوانایی مناسب کدام یک از پایههای آموزش رسمی است؟ درجات شاخص گانینگ
معادل کالسهای رسمی است ،بنابراین اعداد  2،1،0،...معادل پایههای اول و دوم وسوم و...
است.
 )9تکنیک سطح خوانایی فرای:
فرایند و مراحل سنجش سطح خوانایی فرای به شرح زیر میباشد( :دشتی ،زنگی و سروش،
)2050
مراحل  2-0این تکنیک نیز همانند تکنیک قبلی است ،مراحل بعدی از این قرار است:
 -0محاسبه میانگین تعداد هجاهای موجود در سه متن یک صد کلمهای
 -9محاسبه میانگین تعداد جمالت در سه متن انتخاب شده
 -2تعیین سطح خوانایی :برای تعیین سطح خوانایی متن مورد ارزیابی ،باید میانگین تعداد
جمالت را روی محور افقی و میانگین هجاها را روی محور عمودی جدول فرای مشخص نمود و
محل تالقی خطوطی که ازاین نقاط به موازات محورکشیده میشود را بدست آورد .نقطه تالقی
بیانگر سطح خوانایی متن و پایه مناسب آن است که با اعداد 2تا  21و مطابق با پایههای
تحصیلی رسمی شمارهگذاری شده است.
03
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 -7تعیین ساختار تنظیم مطالب (رعایت اصل ساده به دشوار)  :اگر تعداد جمالت موجود در
متن یک صدکلمهای اول بیشتر از متن دوم و متن دوم بیشتر از متن سوم باشد ،بیانگر تنظیم
مطالب از ساده به دشوار خواهد بود امری که مطلوب کتابهای درسی است زیرا هرچه تعداد
جمالت بیشتر باشد طول جمله کمتر و تعداد کلمات موجود در آن کمتر خواهد بود بنابراین
یادگیری و یادآوری آن آسانتر است .در مورد هجاها و طول جمالت نیز این موضوع صادق
است اما با رابطهای معکوس رابطه فوق یعنی اگر تعداد هجاها در متن صدکلمهای اول کمتر از
دوم و دوم بیشتر از سوم باشد ،مطالب از ساده به دشوار تنظیم شدهاند.
جدول شماره  : 1نمودار بومیسازی فرای (اقتباس از معروفی و یوسف زاده)202 :2088 ،

 )4تکنیک سطح خوانایی مک الفلین:
این روش در سال  2528توسط اچ مک الفلین با هدف تعیین سطح کالسی و سطح سنی
مطالب کتابهای درسی طراحی و معرفی گردید .این تکنیک درصدد این است که تعیینکند
مطالب تنظیم شده در قالب کتاب درسی برای چه سنی و کالسی مناسب است؟ (فضل اللهی و
ملکی توانا)2053 ،
02
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فرآیند و مراحل سنجش سطح خوانایی مک الفلین به شرح زیر میباشد( :فضل اللهی و
ملکی توانا)2053 ،
 -2انتخاب ده جمله متوالی از ابتدا ،وسط ،انتهای کتاب به صورت تصادفی براساس سه شاخص
نقطه( ،).عالمت سؤال(؟) و عالمت تعجب(!).
 -1شمارش تعداد کلمات دشوار(0هجایی یا بیشتر) متون  23جملهای.
 -0جمع کردن تعداد کلمات دشوار متون  23جملهای.
 -0محاسبه جذر مجموع کلمات دشوار(اگر این عدد جذر کاملی ندهد ،نزدیکترین عددی به
آن که جذر کامل دارد ،انتخاب شود).
 -9اضافه کردن عدد ثابت  0به جذر بهدست آمده برای تعیین سطح کالسی مطالب.
 -2اضافه کردن عدد ثابت  5به جذر بهدست آمده برای تعیین سطح سنی مطالب.

یافتهها
 )9سنجش خوانایی کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس فرمول فلش:
تمام محاسبات به شرح جدول زیر بهدست آمد:
جدول شماره :0دادههای مستخرج از تجزیه و تحلیل کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی مطابق
فرمول فلش
نمونه
انتخاب
شده

شماره
صفحه

تعداد
هجاها

ضرب در
عدد
3/802

کسر شود
از
132/809

تعداد
جمالت

متوسط
طول
جمالت

ضرب در
عدد
2/329

کسر شود از
باقی مانده
ستون پنجم

نمونه اول

01

282

297/092

05/075

27

9/88

9/52

00/925

نمونه وسط

23

220

207/858

28/507

27

9/88

9/52

21/577

نمونه آخر

239

258

227/938

05/017

29

2/22

2/79

01/977

جمع

-

907

021/721

297/700

93

28/01

28/27

205/370

میانگین

-

281/0

290/190

91/982

22/2

2/20

2/11

02/097
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تجزیه و تحلیل اطالعات جدول شماره 0براساس فرمول فلش گویای موارد زیر است:
الف) از لحاظ تعدادهجاها :مجموع هجاها در نمونه اول ،وسط و آخر کتاب بهترتیب ،220 ،282
 258است ،بنابراین متون بررسی شده ،براساس اصل توالی ساده به دشوار تنظیم نشدهاست و
ترتیب به صورت دشوار ،ساده ،دشوار است.
ب) از لحاظ تعداد جملهها :مجموع جمالت در نمونه اول ،وسط و آخر کتاب بهترتیب ،27 ،27
 29است ،بنابراین در بخش پایانی کتاب ،جمالت طوالنی تر از دو بخش دیگراند ،پس سطح
دشواری بخش ابتدایی و وسط کتاب تقریبا یکسان و بخش پایانی از دو بخش دیگرکتاب،
دشوارتر است ،پس اصل توالی ساده به دشوار در بخش ابتدایی و وسط کتاب رعایت نشدهاست.
ج) از لحاظ متوسط طول جمالت :طول جمالت در نمونه اول ،وسط و آخر کتاب بهترتیب
 9/88 ،9/88و  2/22است ،بنابراین طول جمالت در بخش ابتدایی و وسط کتاب برابر و هر دو
کمتر از بخش پایانی است ،براین اساس سطح دشواری بخش ابتدایی و وسط کتاب برابر و
بخش پایانی از دو بخش دیگر کتاب دشوارتر است.
د) از مقایسه نتایج جدول 1باجدول دشواری /سادگی نوشتههای فلش(جدول )2میتوان نتیجه
گرفت:
د )2-از لحاظ توصیف سبک :میانگین طول جمالت متون بررسیشده ( )2/20کمتر از 5است،
بنابراین سطح متون بررسی شده ،بسیار ساده است.
د )1-از لحاظ هجاها :میانگین تعداد هجاهای موجود در متون بررسی شده( )281/0در ردیف
بین 227و 251یا بیشتر قرار میگیرد ،بنابراین طول کلمات خیلی زیاد و متناسب با سطح
خوانایی اوایل دانشگاه است و بسیار فراتر از سطح خوانایی پایه سوم ابتدایی است.
د )0-از لحاظ درجه سادگی :درجه سادگی در متون بررسی شده ( )02/097در ردیف 93-03
جدول فلش قرار میگیرد ،بنابراین خوانایی برحسب درجات آموزش رسمی معادل اوایل
دانشگاه است که بسیار فراتر از پایه سوم ابتدایی است.
 )0سنجش خوانایی کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس فرمول فرای
تمام محاسبات به شرح جدول زیر بهدست آمد:
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جدول شماره  : 0توزیع فراوانی اطالعات استخراج شده با فرمول فرای
نمونههای انتخاب شده

شماره صفحه

تعداد کلمات

تعداد هجاها

تعداد جمالت

نمونه اول کتاب

19

233

213

20

نمونه وسط کتاب

97

233

133

25/9

نمونه آخر کتاب

220

233

285

22

جمع

-

033

935

08/9

میانگین

-

233

225/2

22/2

تجزیه و تحلیل اطالعات جدول شماره 0براساس فرمول فرای گویای موارد زیر است:
الف) از لحاظ تعدادهجاها :مجموع هجاها در نمونـه اول کمتـر از نمونـه وسـط و نمونـه وسـط
بیشتر از نمونه آخر کتاب است ،بنابراین سطح دشواری متون بررسی شده ،براساس اصل توالی
از ساده به دشوار تنظیم نشدهاست.
ب) از لحاظ تعداد جمالت :تعداد جمالت نمونه اول کتاب از نمونـه وسـط کمتـر و نیـز نمونـه
وسط از نمونه آخر کتاب بیشتر است ،بنـابراین جمـالت بخـش ابتـدایی کتـاب طـوالنی تـر و
دشوارتر از دونمونه دیگر و نیز جمالت بخش وسط کتاب کوتاهتر و سـادهتـر از بخـش انتهـایی
کتاب است .بدین ترتیب اصل توالی ساده به دشوار در متون بررسی شده رعایت نشدهاست.
ج) براساس میـانگین هجاهـا ( )289/2و میـانگین جمـالت ( )22/2در متـون بررسـی شـده و
مقایسه آنها با نمودار بومی سازی شده فرای (جدول ،)1بیشتر کلمات متـون کتـاب در دامنـه
کلمات طوالنی واقع شده است و متناسب با سطح خوانایی دانشگاه است که بسیار فراتر از پایـه
سوم ابتدایی است.

 )9سنجش خوانایی کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس فرمول
گانینگ فوک
تمام محاسبات به شرح جدول زیر بهدست آمد:
00
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جدول شماره  : 9توزیع فراوانی اطالعات استخراج شده براساس فرمول گانینگ فوک
نمونه های

شماره

تعداد

متوسط

تعداد

مجموع ﻃول

ضرب

انتخاب شده

صفحه

جمالت

ﻃول

کلمات

متوسط جمالت

در 2/4

جمالت

دشوار

وکلمات دشوار

نمونه اول کتاب

18

13

9

12

02

21/0

نمونه وسط

72

11

0/9

28

11/9

5

کتاب
نمونه آخر کتاب

212

13

9

09

93

13

جمع

-

21

20/9

85

230/9

02/0

میانگین

-

13/2

0/8

15/2

00/9

20/8

تجزیه و تحلیل اطالعات جدول شماره 9براساس فرمول گانینگ فوک گویای موارد زیر است:
الف) از لحاظ تعداد جمالت :تعداد جمالت نمونه اول و آخر کتاب باهم برابر و از تعداد جمالت
نمونه وسط کتاب کمتراند ،بنابراین بخش وسط کتاب نسبت به دو بخش دیگر ،جمالت بیشتر
وکوتاهتر و آسانتری دارد ،پس اصل تـوال ی سـاده بـه دشـوار در متـون بررسـی شـده ،رعایـت
نشدهاست.
ب) از لحاظ متوسط طول جمالت :متوسط طول جمالت نمونه اول و آخر کتـاب بـاهم برابـر و
بیش تر از نمونه وسط کتاب اند ،بنابراین اصل توالی سـاده بـه دشـوار در متـون بررسـی شـده،
رعایت نشدهاست.
ج) از لحاظ تعداد کلمات دشوار :تعداد کلمات دشوار نمونه اول بیشتر از نمونـه وسـط کتـاب و
نیز نمونه آخر بیشتر از نمونه اول کتاب است ،بنابراین بخش انتهایی کتـاب دشـوارتر از بخـش
ابتدایی و آن هم دشوارتر از بخش وسط کتاب است ،پس اصل توالی ساده به دشـوار در متـون
بررسی شده ،رعایت نشدهاست.
د) نتیجه نهایی حاصل از انجام عملیات فرمول گانینگ گویای ایـن اسـت کـه قـدرت خوانـایی
متون بررسی شده در نمونهها ،متناسب با سطح خوانایی دانشگاه است که بسیار فراتر از سـطح
خوانایی پایه سوم ابتدایی است.

09
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 )4سنجش خوانایی کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی بر اساس فرمول الفلین
تمام محاسبات به شرح جدول زیر بهدست آمد:
جدول شماره  : 2تجزیه و تحلیل اطالعات استخراج شده براساس فرمول مک الفلین
نمونه انتخاب شده

شماره صفحه

کلمات دشوار

نمونه اول کتاب

20

22

نمونه وسط کتاب

92

13

نمونه آخر کتاب

223-222

20

جمع

-

93

مجموع کلماتدشوار

سطح کالسی
سطح کالسی
سطح سنی

مجموع کلماتدشوار

سطح سنی
الف) از لحاظ تعداد کلمات دشوار :تعداد کلمات دشوار در نمونه اول کم تر از نمونه وسـط و آن
هم بیش تر از نمونه آخر است ،بنابراین ده جمله وسط از بقیه دشوارتر و ده جمله آخـر از بقیـه
سادهتر است ،پس در متون بررسی شده ،اصل توالی ساده به دشوار رعایت نشدهاست.
ب) نتیجه نهایی حاصل از انجام عملیات فرمول مک الفلین گویای این است که متـون بررسـی
شده متناسب با کالس دهم و سن 22سالگی اسـت کـه فراتـر از کـالس سـوم ابتـدایی و سـن
5سالگی است.

بحث و نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل اطالعات استخراج شده از سنجش متون کتاب فارسی خوانـداری پایـه سوم
ابتدایی بر اساس چهارتکنیک سنجش سطح خوانایی نشان میدهد که:
 )2سنجش و مقایسه رعایت اصل توالی ساده به دشوار بر اسـاس چهـار تکنیـک فلـش ،فـرای،
گانینگ فوک و مک الفلین در متون کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی:
02
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الف) فرآیند تنظیم مطالب از لحاظ تعداد هجاها :نمونهها در بخشهای ابتدایی ،وسط و انتهایی
گویای این است که براساس تکنیک های فلش و فرای اصل توالی ساده بـه دشـواری در متـون
تحلیل و بررسی شده ،رعایت نشدهاست.
ب) فرآیند تنظیم مطالب از لحاظ تعداد جمالت :نمونهها در بخشهای ابتدایی ،وسط و انتهایی
گویای این است که براساس تکنیکهای فلش ،فـرای وگانینـگ فـوک ،اصـل تـوالی سـاده بـه
دشواری در متون تحلیل و بررسی شده ،رعایت نشدهاست.
ج) فرآیند تنظیم مطالب از لحاظ متوسط طول جمالت :نمونهها در بخشهای ابتدایی ،وسط و
انتهایی گویای این است که براساس تکنیکهای فلش و گانینگ فـوک ،اصـل تـوالی سـاده بـه
دشواری در متون تحلیل و بررسی شده ،رعایت نشدهاست.
د) فرآیند تنظیم مطالب از لحاظ تعداد کلمات دشوار :نمونهها در بخشهـای ابتـدایی ،وسـط و
انتهایی گویای این است که براساس تکنیکهای گانینگ فوک و مک الفلین ،اصل توالی سـاده
به دشواری در متون تحلیل و بررسی شده ،رعایت نشدهاست.
موارد فوق حاکی از آن است که براساس هرچهار تکنیک فلش ،فرای ،گانینگ فـوک و مـک
الفلین ،اصل توالی ساده به دشواری در متون کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی ،رعایـت
نشدهاست.
 )1سنجش و مقایسه سطح خوانایی کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی:
الف) نتیجه تکنیک فلش :سطح خوانایی متون بررسی شده از لحاظ توصیف سبک ،در ردیف
بسیار ساده ،از لحاظ میانگین تعداد هجاها متناسب با اوایل دانشگاه (طول بسیار زیاد کلمات)،
از لحاظ درجه سادگی معادل درجه آموزشی رسمی اوایل دانشگاه است.
ب) نتیجه تکنیک فرای :براساس مقایسه میانگین هجاها و میانگین جمـالت بـا نمـودار بـومی
سازیشده فرای(جدول ،)1بیشتر کلمات در دامنه کلمات طوالنی واقع شدهاند و سطح خوانایی
متون بررسی شده متناسب با سطح خوانایی دانشگاه است.
ج) نتیجه تکنیک گانینگ فوک :عملیات فرمول گانینگ فـوک حـاکی از آن اسـت کـه سـطح
خوانایی متون بررسی شده در نمونهها ،متناسب با سطح خوانایی دانشگاه است.
د) نتیجه تکنیک مک الفلین :عملیات و محاسبات فرمول مک الفلـین حـاکی از آن اسـت کـه
متون بررسی شده متناسب با کالس دهم و سن 22سالگی است.
موارد فوق حاکی از آن است که بر اساس هر چهار تکنیک فلش ،فرای،گانینگ فوک و مک
الفلین ،سطح خوانایی متون کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی ،نه تنها متناسب با پایه
07
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سوم ابتدایی نیست ،بلکه بسیار فراتر از سطح توانایی و درک و فهم دانشآموزان پایه سوم
ابتدایی بوده است و متناسب با دوره تحصیلی دانشگاه است؛که این مسئله موجب عدم درک و
فهم دانشآموزان از متن کتاب مذکور میگردد ،در نتیجه فرآیند یاددهی -یادگیری بهطور
مطلوب رخ نخواهد داد.
جدول شماره : 7نتیجهگیری
فرای

گانینگ

الفلین

فلش

نتیجهگیری

تکنیک
موضوع تحلیل
سطح خوانایی متن

متناسب با
سطح
دانشگاه

متناسب با
سطح
دانشگاه

متناسب با
سطح کالس
دهم

متناسب با
سطح اویل
دانشگاه

بسیار فراتر از سطح
توان و فهم دانشآموزان
پایهی سوم ابتدایی

اصل توالی ساده به

عدم رعایت

عدم رعایت

عدم رعایت

عدم رعایت

عدم رعایت اصل توالی
ساده به دشوار

کتاب

دشوار

پیشنهادات
براساس تجزیه و تحلیل یافتهها به نظر میرسد در تدوین و تنظیم متونکتاب فارسی
خوانداری پایه سوم ابتدایی ،اصول تنظیم محتوا از جمله اصل ساده به دشواری مورد توجه
نبوده است و مطالب از لحاظ سطح دشواری ،با توالی ساده به دشواری تناسبی ندارند .همچنین
در تدوین و تنظیم متون کتاب مذکور به سطح سنی و فهم و درک و میزان معلومات و توانایی
دانشآموزان از جمله سطح خوانایی آنان توجه نشدهاست .باتوجه اینکه فرآیند یادگیری-
یاددهی غالبا به وسیله ارتباط با فراگیران صورت میگیرد و این ارتباط از طریق تجهیزات و
خطمشی های همراه با آن ،که به صورت عمومی رسانه نامیده میشود ،شکل میگیرد و کتب
درسی مهم ترین و پرکاربردترین رسانه آموزشی در کشورهای دارای سیستم متمرکز
میباشد(عبدالملکی )2050 ،و نیز عالوه بر آن ،کتب درسی مهمترین مرجع و منبع آموزشی
است که با وجود وسعت کشور ،تنوع و تعدد اقوام و گونههای جمعیتی و مشکالت ناشی از آن
(مانند دوزبانه بودن فراگیران) ،بیشتر فعالیتها و تجربههای یادگیری فراگیران حول محور آن
سازماندهی میشود(مهدی زاده و حامدی نسب .)2051 ،حال بر اساس اهمیت بسیار فراوان
کتب درسی ،تطابق سطح خوانایی و درک آن با سطح توانایی و فهم فراگیران بسیار حائز
اهمیت است تا هیچ دانش آموزی از عدم فهم متون کتاب فارسی رنج نبرده و آن را دشوار
احساس نکند ،در نتیجه لذا پیشنهاد میشود در وهله اول نسبت به تطبیق دادن متونکتاب
08
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مذکور با سطح خوانایی دانش آموزان و استفاده از کلمات و عباراتی که درخور فهم و درک
دانشآموزان باشد و در وهله بعد ،به تنظیم آن مطابق با اصول تنظیم محتوا و برنامهریزی
درسی از جمله اصل توالی ساده به دشواری متون کتاب اقدام شود و تدوین کتب درسی
بهگونهای صورت گیرد که حجم مطالب از نظر کمیت و پیوستگی با توان دانشآموزان متناسب
باشد و آن بخش اعظم از فرآیند یادگیری -یاددهی که به کتاب اختصاص دارد ،به نحو احسن
صورت خواهدگرفت.
منابع و ماخذ
-

-

-

-

امیرحسینی ،صفیه .)2080( .نگاهی به حضور جـنس مـذکر و مونـث در کتـاب فارسـی سـوم
دبستان .ادبیات کودک و نوجوان .)07( .صص 07-18
جعفریـــــان ،حمیـــــد .)2085( .هـــــیچ فکـــــری مهـــــمتـــــر از تفکـــــر نیســـــت.
/http://jafarianhamid.blogfa.com
دانشمند ،غالم حسین؛ محمدی سخی ،محمد؛ عاشوری ،راضیه؛ فنودی ،زری .)2051( .تحلیل
محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه پنجم و ششـم ابتـدایی سـال  50-51طبـق روش فـرای و
هرتلی .دوازدهمین همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آمـوزش و پـرورش .انجمـن
مطالعات برنامه درسی ایران.
دریکوند ،سامان .)2052( .نحلیل محتوای کتاب فارسی خوانداری پایـه دوم ابتـدایی براسـاس
تکنیـک ویلیــام رومـی ،ســطح خوانـایی گانینــگ و مفهـوم بهداشــت .سـومین همــایش ملــی
پژوهشهای نوین در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران.
دشتی ،رحیمه؛ زنگـی ،الهـام؛ سـروش ،فیـروزه .)2050( .ارزیـابی و سـنجش خوانـایی کتـاب
هدیه های آسمانی پایه ششم ابتـدایی براسـاس سـه فرمـول فلـش ،فـرای ،گانینـک .سـومین
کتفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزش .)2052(.راهنمای معلم فارسی سوم دبستان .ادارهی کل
نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی .تهران :شرکت افست «سهامی عام»
سمیعی درونه ،رضا .)2050( .اصول و اهـداف آمـوزش و پـرورش ابتـدایی .دومـین کنفـرانس
روانشناسی و علوم تربیتی
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شکاری ،عباس؛ نجاریـان ،زکیـه .)2052( .تعیـین شـاخصهـای سـطح خوانـایی گانینـگ در
محتوای کتاب هدیه های آسمانی چهارم و پنجم ابتدایی ایران .پژوهش در برنامهریزی درسـی.
( .5)2صص .75-72
شیخ زاده؛ مصطفی .)2087( .تحلیل محتوای سطح خوانایی کتابهای بخوانیم چهارم و پنجم
ابتدایی بر اساس شاخص سـطح خوانـایی گانینـگ ،فصـلنامه مطالعـات برنامـه درسـی،0)5( .
صص.238-80
صمدی فر ،زهرا؛ یاوری ،مریم؛ میدانی ،محمود .)2050( .تعیین شاخصهـای سـطح خوانـایی
گانینگ در محتوای کتاب هدیههای آسمانی سوم و چهارم ابتدایی .اولین کنفرانس بین المللی
علوم انسانی با رویکرد بومی -اسالمی و تاکید بر پژوهشهای نوین.
عبدالملکی ،صابر .)2050(.تحلیل محتوای سطح خوانایی کتاب فارسی بخوانیم ششم ابتـدایی
بر اساس شاخص خوانایی گانینگ فوک .همایش ملی آموزش ابتدایی .سازمان و مراکـز دولتـی
و عمومی.
عبدالهی مقدم ،محمد؛ میرزاوندی ،رئوف؛ عالیخانی ،سـجاد .)2052( .تحلیـل محتـوای کتـاب
فارسی پنجم ابتدایی بـر اسـاس مبـانی فرهنـگ و تمـدن  :ویلیـام رومـی وگانینـگ .سـومین
کنفرانس دانش و فناوری علوم تربیتی ،مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران.
عطایی ،محمدامین؛ عطـایی ،احمـد؛ عطـایی ،محمـدتقی؛ امرایـی ،فـرج اهلل .)2052( .تحلیـل
محتوای کتاب مطالعات سوم ابتدایی بر اساس مفهوم رشد ،سطح خوانـایی گانینـگ و ضـریب
درگیری ویلیام رومی .پنجمین همایش بین المللی یافتههای نوین علوم مدیریت ،کـارآفرینی و
آموزش ایران.
فرجی ،نسترن .)2052( .تحلیل محتوای کتـاب فارسـی خوانـداری پایـه سـوم ابتـدایی طبـق
تکنیک ویلیام رومی و سطح خوانایی گانینگ و میزان اشاره بـه مفهـوم هویـت ملـی .سـومین
کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران.
فضل اللهی ،سـیف اهلل؛ ملکـی توانـا ،منصـوره .)2053( .ارزیابی و سنجش خوانایی کتاب علوم
پایه سوم ابتدایی براساس پنج فرمول فرای،گانینک ،فلش،الفلین وکلوز .فصـــلنامه مطالعـــات
برنامه درسی ایران .2)11( .صص .221-202
فالحی ،امیـر؛ بـازگیرپور ،یاسـین؛ محمـدی پـور ،زهـرا .)2052( .تحلیـل محتـوای مطالعـات
اجتماعی پایه چهارم ازنظر میزان توجه به میراث فرهنگـی:گانینـگ و ویلیـام رومـی .سـومین
همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.
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محمدی اترگلی ،مصطفی؛ عارف ،محمدی اترگله .)2050(.تحلیل محتوا سطح خوانایی کتـاب
فارسی ششم ابتدایی بر اساس شاخص سطح خوانایی مک الفلین.کنفرانس سراسری دانـش و
فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران .موسسه برگزار کننده همایشهـای
توسعه محور دانش و فناوری سام ایران.
محمدیان ،زهرا .)2052( .تحلیل محتوای کتابهای فارسی خوانداری دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
و ششم دبستان براساس شاخص تعیین سطح خوانایی فرای .سومین همایش ملی پژوهشهای
نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران.
معروفی ،یحیی؛ یوسف زاده ،محمدرضا .)2088( .تحلیـل محتـوا در علـوم انسـانی (راهنمـای

عملی تحلیل کتابهای درسی) .همدان :سپهر دانش.
-

-

-

-

مهدی زاده ،ایرج؛ حامدی نسب ،حامد .)2051( .تحلیل محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی
سوم دبستان چاپ جدید و قدیم بر مبنای مصادیق ارزشهای سند ملی برنامه درسی .همایش
ملی تغییر در برنامه درسی دورههای آموزش و پرورش.
میرزاوندی؛ رئوف ،عبداللهی مقدم؛ محمد ،عالیخانی؛ سجاد .)2052( .تحلیل مفهومی محتـوای
کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی؛ مولفههای رشد اجتمـاعی از منظـر اسـالم،
تکنیک ویلیام رومی ،گانینـگ .سـومین کنفـرانس دانـش و فنـاوری علـوم تربیتـی ،مطالعـات
اجتماعی و روانشناسی ایران.
نظری گزنق ،فائزه .)2052( .تحلیل محتوای کتاب بخـوانیم پایـه سـوم ابتـدایی بـا روشهـای
خوانایی فرای ،مک الفلین ،هـارتلی و کلـوز .پنجمـین همـایش علـوم تربیتـی و روانشناسـی،
آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران.
نوریان ،محمد .)2082( .تحلیل محتوای کتابهای فارسی سال اول دبستان در ایران .فصلنامه
روانشناسان ایرانی .0)21( .صص .022 -097
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