دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره سوم ،شماره ،6بهار و تابستان 1056

حکایت بله یا خیر؟
تحلیل محتوای حکایت ها در کتاب فارسی سال دوم دبستان و تعیین
سطح خوانایی آن با استفاده از شاخص های فلش و گانینگ

1
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سجاد غفوری
چکیده

این پژوهش با 2هدف  :نقد و تحلیل توصیفی بخش «حکایت» کتاب فارسی خوانداری سال
دوم دبستان – تعیین سطح خوانایی آن با فرمول فلش و گانینگ ،انجام شد .جامعه آماری شامل
بخش حکایت کتاب فارسی سال دوم دبستان بود .روش تحقیق  ،روش تحلیل محتوا است که با
استفاده از روش توصیفی برای نقد کلی و روش کمی(سطح خوانایی) با استفاده از دو فرمول
فلش و گانینگ صورت گرفت .نتایج حاصل از روش توصیفی در نقد تصاویر  ،نشان داد که تصویر
حکایت«همکاری»از نظر دو معیار تعداد اشکال متناسب با متن و تنوع رنگ های بکار رفته و نیز
تصویر حکایت«خوش اخالقی» از نظر معیار تضاد رنگی از تصاویر سایر حکایت ها بهتر می باشند.
نتیجه دیگر حاصل شده از پژوهش  ،میزان سطح خوانایی بخش حکایات است که با استفاده از
روش فلش  ،سطح خوانایی آن خیلی ساده است و با بهره گیری از روش گانینگ  ،سطح خوانایی
آن متناسب افرادیست که 0سال و 1ماه درس خوانده اند(مناسب دانش آموزان پایه دوم نیست).
واژگان کلیدی :تحلیل محتوا ،حکایت های فارسی سال دوم دبستان ،تحلیل محتوای
توصیفی ،روش فلش ،روش گانینگ ،سطح خوانایی.

1تاریخ دریافت مقاله - 56/0/17 :تاریخ پذیرش مقاله56/13/13 :
2دانشجوی دانشگاه فرهنگیانsajjad.ghafori@gmail.com ،
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مقدمه
در سال  1051هجری شمسی کتاب فارسی دوم دبستان تغییر کرد و بخش «حکایت» بدان
افزوده شد حال سؤال اساسی این است که «آیا بخش حکایات برای دانش آموزان سال دوم
دبستان مناسب می باشد یا خیر؟» در این مقاله سعی شده است پاسخ مناسب و به دور از حاشیه
به این سؤال داده شود.
در ابتدای مقاله تحلیل توصیفی بر بخش حکایت ها صورت می گیرد که این نقد برای بهتر
شدن کتاب فارسی ارائه شده است و با رعایت آن ها  ،می توان به آموزش مؤثرتر کتاب رسید.در
ادامه مقاله ،با استناد به تکنیک فلش و گانینگ سعی شده است سطح خوانایی بخش حکایت
سنجیده شود.
ضرورت و اهمیت این مقاله بیشتر مورد نظر دانش آموزان پایه دوم دبستان می باشد و نیز
کلیه افرادی که با آنان سروکار دارند ؛ به عبارتی دیگر بخش حکایت فارسی سال دوم دبستان
از نظر کیفی و سطح خوانایی  ،مورد تحلیل قرار می گیرد تا مشخص شود که این بخش  ،برای
فراگیران خوب است یا باید در آن تغییراتی اعمال شود؟
بررسی میزان خوانایی  ،متون آموزشی یکی از حوزه های پژوهشی است که از سال 1523م
آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد .به عنوان مثال  ،می توان به پژوهش های دوهرمن( )1582؛
الفین( )1580؛ کندی( )1585؛ بورچرز( )1553؛ یولوسی( )2336؛ عارفین  ،عبدالحلیم و
ابوبکار( ) 2310اشاره کرد .این پژوهشگران منابع آموزشی تهیه شده برای دانش آموزان مقاطع
مختلف تحصیلی را با شاخص هایی گانینگ  ،فلش  ،فرای و دیل-چال ارزیابی کردند و دریافتند
که این منابع خوانایی کمی دا شتند و متناسب با سطح توانایی مخاطبان خود نبودند .در داخل
کشور نیز پژوهشگران از این شاخص ها برای سنجش خوانایی متون آموزشی استفاده کرده اند.
اصلی ترین پژوهش صورت گرفته در داخل کشور پژوهش (دیانی  )1066 ،است که در آن سه
فرمول فلش  ،فرای و گانینگ برای نوشته های فارسی تعدیل و بومی شد .در سال های بعد
پژوهشگران از این شاخص ها برای سنجش خوانایی متون آموزشی و ادبی استفاده کردند .شیخ
زاده() 1078در پژوهشی بر روی کتاب های چهارم و پنجم ابتدایی بر اساس شاخص سطح
خوانایی گانینگ به این نتیجه رسید که سطح خوانایی در بین بخش های اول و وسط کتاب
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چهارم ،تفاوت محسوسی دارد و هر دو متن در سطحی باالتر از سطح توانایی دانش آموزان چهارم
قرار دارد ؛ به عالوه  ،بین سطح خوانایی بخش دوم و سوم کتاب پنجم هم تفاوت وجود دارد و
هر دو متن از نظر سطح خوانایی باالتر از سطح توانایی دانش آموزان پنجم بود .فضل اللهی و
ملکی توانا( )1053در پژوهشی در محتوای کتاب علوم پایه سوم به  0نتیجه رسیدند-1:اصل
ساده به دشوار در تنظیم محتوای مطالب رعایت نشده است و از نظر کلمات مطالب از دشوار به
ساده و تداوم آن از ساده به دشوار است-2 .قدرت خوانایی  ،سطح کالسی  ،سطح سنی مطالب
نسبت به کالس سوم تناسب ندارد-0 .از لحاظ سبک  ،سطح مطالب معمولی  ،هجاها خیلی
دشوار و تخمین آن بر حسب درجه های آموزشی رسمی درحد بسیار باالیی است-0 .محتوای
مطالب درحد فشار روانی و استرس زا است و توانایی آموزش مستقل را ندارد .شکاری و
نجاریان( )1051در پژوهشی که با استفاده از روش گانینگ در محتوای کتاب هدیه های آسمانی
چهارم و پنجم ابتدایی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هیچ یک از این دو کتاب متناسب
با سطح سنی و درک و فهم دانش آموزان این دو مقطع تحصیلی نیستند و دارای میزانی از درجه
دشواری در خوانایی است .امیری( )1050در پژوهشی براساس شاخص سطح خوانایی گانینگ بر
روی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی  ،به این نتیجه رسید که سطح خوانایی
در بخش اول و دوم تفاوت معنادار و محسوسی با بخش سوم این کتاب دارد و هر سه بخش از
سطح خوانایی دانش آموزان پایه چهارم باالتر است و در کل  ،این کتاب متناسب با سطح سنی
و درک و فهم دانش آموزان این پایه در مقطع ابتدایی نیست و دارای میزان باالیی از درجه
دشواری در خوانایی است .شیردم  ،نوری شاد و جعفری( )1059نیز مقاله ای در مورد ارزیابی
سنجش خوانایی کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی براساس فرمول فلش انجام دادند و بدین نتایج
رسیدند که اوالً اصل ساده به دشوار در تنظیم محتوای کتاب در بخش تعداد هجاها فقط بیست
و پنج درصد یعنی سه درس  ،در تعداد جمالت چهل و یک درصد یعنی پنج درس و از نظر طول
متوسط جمالت در چهل و یک درصد دروس رعایت شده است ؛ ثانیاً از لحاظ توجه به سطح
خوانایی فراگیران کالس چهارم ابتدایی صددرصد متن خیلی دشوار است ؛ ثالثاً از لحاظ قدرت
خوانایی سطح کالسی و سطح سنی مطالب نسبت به کالس چهارم تناسب ندارد .پس با توجه
به پژوهش های انجام شده می توان این گونه برداشت کرد که متن اکثر کتاب های مقطع ابتدایی
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متناسب با سن فراگیران نمی باشد .در این مقاله نیز در پی یافتن سطح خوانایی بخش حکایت
کتاب فارسی خوانداری پایه دوم با استفاده از دو شاخص فلش و گانینگ می باشیم.
روش اجرا
روش اجرای پژوهش در این مقاله بر روی بخش حکایت فارسی خوانداری سال دوم دبستان
به دو بخش -1 :روش تحلیل محتوای کیفی( با ارائه  7موضوع و نقد درباره آن ها و بررسی این
که آیا این موضوع ها مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟) -2تعیین سطح خوانایی(که با اجرای
دو روش فلش و گانینگ انجام می گیرد ).تقسیم می گردد که توضیح این دو بخش در زیر و
اجرای آن در بخش یافته ها آورده می شود.
-1روش تحلیل محتوای کیفی :در این بخش 7 ،مفهومِ :الف)اهداف ب)اصول سازماندهی
محتوا ج)تناسب د)سواالت پایانی ه)تصاویر و)امالء ز)نشانه ح)ریزنقش بیان می گردد و مورد
بررسی قرار می گیرد.
-2تعیین سطح خوانایی :با استفاده از روش های فلش و گانینگ مورد بررسی قرار گرفته می
شود؛ روش فلش در سال 1507م به منظور تعیین سطح سادگی یا دشواری و ضریب سادگی
مطالب کتاب درسی توسط رادلف اف فلش ارائه گردید  ،این فرمول  ،براساس دو عامل زبانی ،
یعنی طول متوسط جمله و تعداد هجاها طراحی شده است (فضل اللهی و ملکی توانا : 1075 ،
 .) 73این روش که برای سنجش سطح خوانایی متون فارسی نیز تغییراتی کرده است به سطح
کالسی دانش آموزان نیز توجه دارد یعنی سطح خوانایی را براساس درجه های آموزش رسمی-
که در جدول نتیجه گیری بدان پرداخته می شود -تنظیم کرده است.
قبل از تبیین مراحل این روش  ،باید چند مفهوم مورد توجه قرار گیرند:
 -1کلمه :مجموعه ای از حروف الفبا که یک واحد اعم از اسم  ،صفت  ،فعل  ،حرف اضافه و
قید را تشکیل می دهد (رمضی-حیدری -محمدی جاللی .)50 : 1050 ،
 -2هجا (سیالب) :هجا از ترکیب صامت ها و مصوت ها ساخته می شود و بزرگترین واحد
ساخت آوایی زبان است .در مباحث آموزش دبستانی از آن با اصطالح «بخش» یاد می کنند
(زندی .)06 : 1050،
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 -0جمله :مجموعه ای از کلمات است که بین نقطه و یا مکث طوالنی قرار گیرد تا معنی یا
مفهوم مشخصی را برساند (رمضی و همکاران .)50 : 1050 ،
روش بعدی که سطح خوانایی را می سنجد و در این مقاله بکار گرفته شده است  ،روش
گانینگ است؛ روش گانینگ در سال 1591م توسط رابرت گانینگ فوگ و با هدف ارزیابی و
تعیین سطح خوانایی مطالب کتاب های درسی بر اساس کالس های آموزش رسمی طراحی
گردید(.دیانی  )05 : 1066 ،مراحل این روش نیز مانند روش فلش در بخش اجرای تحلیل
آورده می شود.
یافته ها
ابتدا بخش حکایات را مورد تحلیل کیفی قرار داده می شود سپس سطح خوانایی این بخش
با استفاده از دو فلش و گانینگ مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 -1روش تحلیل محتوای کیفی :در این مقاله بخش حکایت فارسی سال دوم دبستان با
موضوعات زیر مورد ارزیابی واقع می شود:
)1-1برای نقد هدف ها از دو راه می توان شروع کرد ؛ یکی سنجش هدف ها با خود .دیگر ،
سنجش آنچه که یک هدف می دهد  ،با آنچه که می ستاند(صفایی حائری(عین -صاد):1077 ،
 .) 00در مورد هدف ها  ،هدف هایی که هر کس از یک متن انتظار دارد در اینجا مد نظر نمی
باشد نقد مورد نظر  ،بر نداشتن هدف مشخصی برای بخش حکایت در کتاب راهنمای معلم می
باشد ؛ معلمِ سال دوم دبستان هدف از این بخش را درک نمی کند پس به آسانی و بدون توجه
الزم به این بخش از آن می گذرد که مطلوب برنامه آموزشی نمی باشد.
)1-2یکی از اصول سازماندهی محتوا  ،رعایت اصل ساده به دشوار می باشد .در نگاه کلی به
بخش حکایت  ،در می یابیم که مؤلفان این اصل را رعایت ننموده اند  ،زیرا هر چه کتاب به پایان
نزدیک می شود  ،سطح خوانایی آن آسان تر می گردد و این نکته را می توان به راحتی در
روش فلش یافت.
) 1-0تناسب بخش حکایات با فصول در کتاب فارسی خوانداری سال دوم دبستان  ،مناسب
نیست یعنی این کتاب که دارای  8فصل مختلف می باشد  ،اما برای این کتاب  9حکایت آورده
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شده است بهتر بود برای درک بهتر و عادت فراگیران به خواندن حکایت  ،هر فصل  ،یک حکایت
را دربر داشته باشد(مانند بخش بخوان و بیندیش).
)1-0سؤاالت پایان حکایت از مزایای این بخش می باشد ؛ سؤاالت آورده شده در پایان بخش
حکایت باعث درگیر شدن دانش آموزان با مفهوم حکایت می گردد و تعدادی از آن ها سؤاالتی
استداللی می باشند که البته متناسب با میزان متن حکایت و توانایی کودکان در این سن انتخاب
گردیده است.
) 1-9تصاویر از جمله پرکاربردترین رسانه آموزشی است و معموالً کتاب های درسی دارای
تعدادی تصاویر است که با دو هدف-1 :فهماندن بهتر موضوع به فراگیر -2عالقمند کردن فراگیر
به مطالعه ی کتاب های درسی  ،مورد استفاده قرار می گیرند (نوریان  .)03: 1056 ،در بخش
حکایت  ،هر بخش یک تصویر را داراست و در این مقاله می خواهیم 9تصویر را با هم از نظر
تعداد اشکال متناسب با متن  ،تنوع رنگ های بکار رفته و تضاد رنگی موجود به شیوه تحلیل
توصیفی مقایسه کنیم ؛ مراحل اجرا به شرح زیر است:
مرحله)1انتخاب جامعه آماری :جامعه آماری مورد تحلیل در اینجا تصاویر بخش حکایت
کتاب فارسی سال دوم است.
مرحله) 2طراحی نظام رمز گذاری :که شامل :الف)طبقه بندی :طبقات این تحلیل شامل سه
مؤلفه تعداد اشکال متناسب با متن  ،تنوع رنگ های بکار رفته و تضاد رنگی(اگر 2رنگ متضاد
در تصویر آورده شده باشد 1 ،تضاد رنگی آورده شده است) موجود است .ب)واحد ثبت :بخشی
از کل تصویر که با ترسیم یک خط بسته که متمایز کننده رنگ ها باشد .ج)روش شمارش:
فراوانی واحدهای ثبت در این تحلیل شمارش می شود.
مرحله)0رمز گذاری اطالعات :به منظور رمز گذاری اطالعات  ،به هر طبقه یک کد داده می
شود(.اشکال متناسب با متن کد – 1تعداد رنگ های بکار رفته کد – 2تضاد رنگی کد)0
مرحله)0تعیین روش آماری :روش آماری مورد استفاده  ،محاسبه فراوانی و درصد است.
مرحله) 9پردازش اطالعات و نتیجه گیری :برای پردازش اطالعات  ،جدول صفحه بعد رسم
گردید و تعداد واحدهای دارای کد مشابه  ،شمارش شد و فراوانی آن در خانه مربوطه ثبت
گردید(.درصد فراوانی هر کدام با توجه به جمع عمودی محاسبه شده است).
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با توجه به جدول می توان این گونه نتیجه گرفت:
از نظر تعداد اشکال متناسب با متن :حکایت همکاری بیشترین و حکایت راه سالمتی کمترین
فراوانی را داشتند.
از نظر تنوع رنگ های بکار رفته :حکایت همکاری بیشترین و حکایت شیر و موش کمترین
فراوانی را داشتند.
از نظر تضاد رنگی :تنها حکایت خوش اخالقی بود که بیش از 2تضاد رنگی در آن مشاهده
شد و سایر حکایت ها  ،تنها یک تضاد رنگی را داشتند که این معیار نشان می دهد که توجه به
تضاد رنگی(یکی از راه های جذاب تر کردن تصاویر) در این بخش از کتاب فارسی سال دوم مد
نظر قرار نگرفته است.
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)1-6امالی کلمات بخش حکایت نیز می تواند یکی از اهداف بخش حکایات باشد ؛ در بخش
حکایات کتاب فارسی خوانداری سال دوم دبستان  ،با توجه به متن کوتاه و مختصر حکایت  ،می
توان گفت که شناخت کلمات سخت هدفی مهم قلمداد نشده است و در هر حکایت حدود  2الی
 0کلمه مشکل یافت می شود که نشان از توجه نسبتاً کم به امالی کلمات ناآشنا برای فراگیران
دارد.
) 1-8نشانه  ،عنصری است که خواننده را در خواندن اثر راهنمایی می کند و جهت های
گوناگون هر موضوع را نشان می دهد (نعمت اللهی و همکاران  .)269 : 1075 ،بخش حکایت
نیز از این عنصر مستثنی نمی باشد اما نکته ای که باید رعایت شود این است که آیا این نشانه
برای مخاطب مورد نظر مناسب می باشد یا خیر؟ در مورد راهنمایی کردن فراگیر و مشخص
کردن این بخش(بخش حکایت) ایرادی نمی توان بر آن گرفت اما با نگاه به کتاب های فارسی
سال های بعد  ،در می یابیم که نشانه به کار رفته در این بخش در سال دوم دبستان مقداری از
نشانه به کار رفته در همین بخش در سال های بعدی  ،فراتر می باشد یعنی حالت کودکانه
کمتری دارد که می توان نشانه مورد نظر را تغییر داد بدین گونه که نشانه سال سوم را در سال
قبلی آن استفاده کرد و برعکس.
)1-7ریز ن قش  ،تصویر و نقشی کوچک است که با دقّت و باریک بینی نسبت به متن کتاب
و تصویر های اصلی ترسیم می شود تا از یک سو  ،فضاهای خالی کتاب را پُرکند و از سویی دیگر
 ،اطالع رسانی را سرعت دهد ؛ پیام های گوناگون متن را ماندگار سازد ؛ عنصر های آن را
شناسایی و فضاهای مور د نیاز آن را ایجاد کند ؛ از این رو  ،ریز نقش ها در صفحه آرایی کتابِ
گروه های سنی کارکردی بسیار گسترده و فراوان دارد (نعمت اللهی و همکاران .)260 : 1075 ،
این عامل در هیچ کدام از صفحه آرایی های بخش حکایات استفاده نشده است و می توان آن را
مخصوصاً در حکایت هایِ راه سالمتی  ،خوش اخالقی و کودک زیرک که فضای خالی بیشتری
دارند به کار برد.
-2تعیین سطح خوانایی :حال سطح خوانایی بخش حکایات را به دو روش فلش و گانینگ
بررسی می کنیم ؛ در ابتدا مدل فلش برای حکایات کتاب فارسی (مهارت های خوانداری) سال
دوم دبستان را انجام می دهیم سپس روش گانینگ را برای این بخش اجرا می کنیم:
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الف)اجرای روش فلش:
-1نمونه گیری :در کتاب فارسی خوانداری سال دوم دبستان 9 ،حکایت آورده شده است با
نام های«راه سالمتی – خوش اخالقی – همکاری – کودک زیرک – شیر و موش »(رشید آبادی
و همکاران )1059،که سه نمونه یکصد کلمه ای به صورت  :یک نمونه یکصد کلمه ای از حکایت
اول (راه سالمتی)  ،یک نمونه یکصد کلمه ای از حکایت سوم (همکاری) و یک نمونه یکصد کلمه
ای از حکایت پنجم (شیر و موش) را در نظر می گیریم.
-2پس از انجام مراحل فلش  ،عدد  131.20بدست آمد که درجه سادگی نوشته می باشد.
 -0نتیجه گیری:
جدول :2تخمین درجه سادگی /دشواری متن
تعدادکلمات در

درجه سادگی

تخمین خوانایی برحسب

هر جمله

نوشته

درجه های آموزش رسمی

خیلی ساده

کمتر از 5

53-133

کالس اول تا پنجم

ساده

5-11

73-53

کالش ششم

قدری ساده

11-10

83-73

کالس هفتم

معمولی

10-18

63-83

کالس هشتم و نهم

قدری دشوار

18-21

93-63

کالس دهم تا دوازدهم

دشوار

21-29

03-93

سال اول دانشگاه

خیلی دشوار

و بیشتر 29-25

3-03

سال های آخر دانشگاه

توصیف سبک

مرحله آخر مدل فلش ،نتیجه گیری با توجه به جدول باال می باشد ؛ با توجه به جدول و عدد به
دست آمده می توان این گونه برداشت کرد که بخش حکایات کتاب فارسی (مهارت های
خوانداری) سال دوم دبستان از نظر روش فلش دارای سبک خیلی ساده می باشد و برای دانش
آموزان این پایه مناسب است.
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ب)مراحل روش گانینگ:
 -1نمونه گیری :نمونه گیری در تکنیک گانینگ مانند روش فلش می باشد و چون جامعه
آماری هم یکسان است  ،از همان نمونه روش فلش استفاده می کنیم(.برای کاستن از تکرار ،
نمونه را آورده نمی شود و به مرحله نمونه گیری روش فلش ارجاع داده می شود).
-2پس از اجرای روش گانیگ  ،عدد  8.388بدست آمد که میانگین سه نمونه می باشد.
-0نتیجه گیری:
*نکته :عددی که با روش گانینگ به دست می آید برای کشور ما درست به نظر نمی آید ؛
به این دلیل که کالس های آموزشی در کشور صاحب این روش  ،زودتر از کشور ما شروع می
شود .ما با فرض این که کالس ها سه سال زودتر شروع می شوند  ،روش را اجرا می کنیم ؛ یعنی
از هر سطح کالسی که به دست می آید سه کالس کم می کنیم(محمدی .)82: 1075 ،
با توجه به نکته بیان شده  ،از عدد به دست آمده در مرحله قبل سه سطح کم می کنیم:
8.388-0=0.388
پس بنا بر تکنیک گانینگ در این مقاله  ،سطح خوانایی بخش حکایت کتاب فارسی سال
دوم دبستان در سطح کسانی است که 0سال و 1ماه درس خوانده باشند ؛ پس سطح خوانایی
این بخش از کتاب از سطح کالس دوم باالتر است.

نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد نقدهایی بر بخش حکایت های فارسی سال دوم دبستان آورده شود؛
تصویر حکایت همکاری در دو معیار تعداد اشکال متناسب با متن و تنوع رنگ های بکار رفته
باالترین امتیاز را دریافت کرد اما بهتر است رنگ های بکار رفته در این تصویر را بیشتر رنگ
های شاداب تر و رنگ های اصلی باشند مثالً رنگ های سبز اصلی  ،زرد  ،نارنجی اصلی و حتی
آبی اصلی آورده نشده اند که با رعایت این نکته تصویری بهتر خواهیم داشت .البته سایر تصاویر
این بخش از نظر سه معیار ذکر شده نمره مناسب دریافت کردند ولی نمی توان بیان کرد که
تصاویر بخش حکا یات اشکاالتی ندارد ؛ پس باید برای جذابتر شدن این بخش به تصاویر آن
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نگاهی مجدد انداخته شود ؛ مخصوصاً به معیار تضاد رنگی که می تواند تصویر کودکانه را جذابتر
و توجه مخاطب را به خود معطوف کند.
همچنین به رعایت نشدن اصل ساده به دشوار متن و نیز مشخص نبودن اهداف بخش
حکایات در کتاب راهنمای معلم پرداخته شد و درباره اهمیت امالی این بخش  ،نشانه ها و
ریزنقش ها در این بخش توضیحی ارائه گردید که امید است در تألیف بعدی مورد عنایت قرار
گرفته و تصحیح گردند.
در ادامه مقاله  ،سطح خوانایی بخش حکایات مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید
این بخش با استفاده از روش فلش  ،دارای سبک خیلی ساده می باشد و نیز برای فراگیران سال
دوم دبستان مناسب است ؛ اما با استناد به روش گانینگ  ،دارای سطحی باالتر از سطح کالس
دوم دبستان است.
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