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سنجش و مقایسه سطح خوانایی کتاب فارسی خوانداری پایه سوم 

  9های خوانایی ابتدایی براساس تکنیک
 1فائزه کندری

 چکیده

پژوهش حاضر هدف خود را بر سنجش و مقایسه سطح خوانـایی کتـاب فارسـی پایـه سـوم          

ــدایی ســال تحصــیلی   ــایی    2033-2055ابت ــک ســنجش ســطح خوان ــار تکنیی براســاس چه

 ی و میـزان درک با سـطح سـن    تناسب متون زانیمفلش،گانینگ فوک، فرای و الفلین، ازلحاظ 

ریزی از جملـه   ی مطالب آن به رعایت اصول برنامهو نیز دسترسی به میزان پایبند آموزان دانش

از نوع تحلیـل  روش پژوهش . است اصل توالی ساده به دشواری در تنظیم ساختار متمرکز کرده

براساس حساسیت کتب فارسـی دوره اول ابتـدایی   . محتوای کمی و روش آماری توصیفی است

سوم به جهت آموزش سـطح   ی به دلیل نقش زیرسازی سوادآموزی رسمی کشور و اهمیت پایه

ی چهار مهارت اصلی زبان، که منجر به تعمیق درک و تفکر و خالقیت در سایر دروس  پیشرفته

گردد، جامعه آماری پژوهش، کتاب فارسی خوانداری جدیدالتالیف پایه سوم ابتدایی در نظـر   می

به صـورت تصـادفی    برای هر چهار تکنیک، سه نمونه از ابتدا و وسط و انتهای کتاب. شد  گرفته

ها، نمودارها و جداول مختص به هـر چهـار تکنیـک، ابتـدا تجزیـه و       برگزیده و  براساس فرمول

نتـایج حـاکی از آن اسـت کـه اوال  اصـل      . ها با یکدیگر مقایسه گردید تحلیل و سپس نتایج آن

سـیار  است، دوما سطح خوانـایی کتـاب،  ب   توالی ساده به دشواری در مطالب کتاب رعایت نشده

 .آموزان پایه سوم ابتدایی است دشوار و باالتر از سطح درک و توانایی دانش

هـای فـرای وگانینـگ فـوک و فلـش و       تحلیل محتوا، سطح خوانایی، تکنیـک : واژگان کلیدی

 .الفلین، کتاب فارسی سوم خوانداری
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 مقدمه

که بـا  ( 1323 ،2پینگل)کتب درسی یکی از مهمترین دروندادهای آموزشی و پرورشی است     

 -های علم و فناوری و منابع آموزشـی، از عناصـر مهـم فراینـد یـاددهی      وجود تنوع و گوناگونی

فوق  لیکه تنها دلمعتقدند سندگانیاز نو یبرخ ای که گونه به( 1322، 1ککلیک)یادگیری است 

هـر   اسـت،که در  یازکتـاب  یا مقدمـه  ن،یزمان معـ  کیعلم در  کی و تشریح حیتوض یالعاده برا

عمـومی   -ی رسمیدرس کتبن ومحتوا و مت تیاهمموضوع بیانگر  نیو ا است رشته عرضه شده

هـا   تـا برنامـه   کنـد  مـی  جـاب یا یعصـرکنون  یهـا  یژگـ یوشـرایط و   اینکه تر مهم مسئلهو است 

عـالوه   ،هـا  از آن ی مفیدریگ شود تا با بهره یسازمانده ی تنظیم وا به گونه یآموزش یومحتواها

بـا   ییارویـ رو یالزم بـرا  یهـا  ییتوانـا  آمـوزان،  دانـش  یتیو شخص یشناخت یها ییناتوابر رشد 

آموزان   های دانـش  و نیز عملکرد و فعالیت کنند را کسب و گوناگون دیجد و رخدادهای تحوالت

عبـداللهی مقـدم و میرزاونـد و    )مسـیر صـحیح پـیش ببرنـد     را متناسب بـا اهـداف درسـی در    

 -فانه کتب درسی به اندازه کافی و قابـل قبـول، در فرآینـد یـاددهی    اما متاس(. 2052عالیخانی، 

انـد و ایـن غفلـت، نقـش کتـب درسـی را روز بـه روز         یادگیری مورد دقت و توجه قرار نگرفتـه 

نویسـی، در کـالس درس رایـج و     ای بـه نـام جـزوه    کـه پدیـده   تر خواهد کرد، به طوری رنگ کم

از عـدم   0لذا گود. شود کتب درسی ترجیح داده میگردد و حتی گاهی بر محتوای  پرطرفدار می

بـه  » :گوید است و می تجزیه و تحلیل کتب درسی انتقاد کرده توجه جدی معلمان به سنجش و

دهند، امـا   رسد معلمان بیشترین وقت کالس خود را به کار با کتب درسی اختصاص می نظر می

« کـار ضـروری اسـت    کـه ایـن   درحـالی  نمایند،  ندرت اقدام به تجزیه و تحلیل کتب درسی می به

 (.2052دریکوند، )

ــنجش و      بخشی ثرو ا ییراکا یشافزا به برکمک وهعال ،سیدر یهابکتا ایمحتو یابیارز س

 ضعف طنقا ؛ زیرا با کشـف باشد شتهدا لنباد بهرا  شیزموآ افهدا بمطلو تحقق ندامیتو ،ها آن

 و شاخصها براســـاس ،ما رکشو شیزموآ متمرکز سیستمدر هابکتا ایمحتوو  طالــب م تقوو 

و  نظر تجدید ،تکمیل ،تعدیل ح،صالا به درتمبا، وتاییدشــــــــدهتجربی  وعلمی  یتکنیکها

و  تعمیق ،تسهیلیـادگیری و   -فرآینـد یـاددهی  در  یسساا شینق ها،  آن رساختا دمجد حیاطر

 ،شاخصها ییراکا به توجه یگرد فطراز . شتدا هداخو نامعلمو  آموزان دانش ، برایآن تسریع
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 Keklik 

3
 Good 



 2055 بهار و تابستان ،21شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

10 

 

ــازی  آن به لقبو قابل جهو در رعتباو دادن ا ثربخشیا ضمنی یابیارز ــا و استانداردســ  ایبرهــ

 ورتضر یک سیدرهـای   کتاب یهاامحتو ردمودر  وتقضا ایبر هارمعیا دنینه کردنهاو  تعمیم

 کتـب  یمحتـوا  لیـ تحل در نتیجه نیاز به(. 2053فضل اللهی و ملکی توانا، )ست اناپذیر بجتناا

 .شود یاحساس م شیاز پ شیبعمومی، بسیار ضروری است و  -رسمی یدرس

 ینظـام کنـون   درآمـوزان   کتاب درسی یکی از مهمتـرین مراجـع و منـابع یـادگیری دانـش     »   

 گـر یبه عبـارت د . ندک یم فایاا  ها ر نقش نیاز مهمتر یکی رانیشود و در ا یمحسوب م یآموزش

از جملـه  . ردیـ گ یصـورت مـ   یدر چهارچوب کتاب درس یآموزش یها تیفعال شتریدرکشور ما ب

 :نمود انیب ناتو یرا م ریموارد ز

 .است ریپذ کتاب امکان یمحتوا قیآموزش و پرورش از طر ییو جز یکلی ها تحقق هدف -2

 عیـ و توز فیتـال  یکتاب درس کی یلیتحص هیدر هر پا یهر ماده درس یدرتمام کشورها برا -1

   . دگرد یم

آموزشی متمرکز که برای تمام کشور یک برنامه و یک کتاب درسی و یک نظـام   وجود نظام -0

 .اسـت  دهیـ گرد رانیـ در ا ینقـش کتـاب درسـ    شیشود موجب افـزا  یدر نظر گرفته م یابیارزش

 یکارگـاه  لیهـا، کمبـود وسـا    بـودن کـالس   تیـ مانند پر جمع یآموزش طینامناسب بودن شرا

میرزاونـدی، عبـدالهی مقـدم و    )« کنـد  یمـ  دیتشـد از کتـاب را   شـتر یاسـتفاده ب  یشگاهیوآزما

 (.0: 2052عالیخانی، 

های آموزشی،  ، ضرورتدوره ابتداییهای  به دلیل افزایش روز افزون متقاضیان آموزش امروزه   

ی  اهمیـت  آمـوزش و پـرورش دوره   ، بـیش از گذشـته   ...فرهنگی، اجتماعی، علمی، اعتقـادی و 

نگهـداری و مراقبـت از    البته هدف اساسی از این دوره تنها. مورد توجه قرارگرفته استابتدایی 

های درسی نیست بلکه آماده نمودن کودک بـرای رشـد جسـمی، ذهنـی،      و برنامه آموزان دانش

های درسی مفید و  از طریق اجرای فعالیت ها و برنامه آموزان دانشعاطفی، اجتماعی و پرورشی 

ای در  کننـده  قـش حسـاس و تعیـین   ن و دایی استسازنده بر اساس اهداف آموزش و پرورش ابت

که فراهم نمودن مقـدمات   باتوجه به این .(2085جعفریان، ) خواهد داشتآموزان  ی دانش آینده

آمـوزان،   ، آموزش مفـاهیم اساسـی، پـرورش تفکـر دانـش     (طبیعی و اجتماعی)شناخت محیط 

آمـوزان، از اصـول    ری در دانـش فارسى، ایجاد عالقه به یـادگی  ادبیات و زبان مقدمات با آشنایی

گردد، براین اسـاس   ی اول ابتدایی است، نقش این دوره دوچندان می آموزش و پرورش در دوره

باشـد و   جـاذب  و فهـم  قابـل  آمـوزان  دانش ها براى آن باید در انتخاب متون کتاب دقت شود تا

 (2050 سمیعی درونه،. )ها ایجاد نماید ی کتاب را در آن حس اشتیاق به مطالعه
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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    

همچنین آمـوزش خوانـدن و   (. 2087شیخ زاده، )دار است  این هدف، مسئولیت سنگینی عهده

های درسـی فارسـی را    عنوان کلید ورود به نظام آموزش رسمی کشور، اهمیت کتاب نوشتن به

های خوانداری به قلمرو دریـافتی و ادراکـی    همچنین مهارت(. 2082نوریان، )کند  دوچندان می

آموز پس از درک و دریافت صحیح مـتن کتـاب، بایـد بـه تفکـر در       شود و زبان زبان مربوط می

دانشمند، محمدی سخی، عاشوری )شود  رس و نقدو تحلیل آن واداشتههای زیرین محتوا د الیه

های متناسب با سطح خوانـایی و   آموزان کتاب بنابراین به طور حتم اگر دانش(. 2051و فنودی، 

درک و دانش خود را مطالعه کنند؛ لذت بیشتری خواهند برد و زمان کمتـری بـرای یـادگیری    

عبـدالملکی،  )تـر و کـاراتر رخ خواهـد داد     یادگیری عمیـق شود به عالوه فرآیند  ها صرف می آن

براین اساس، اگر سطح خوانایی متن کتاب فارسی، متناسب با سـطح کـالس و سـطح    (. 2050

ها بسیار بیشتر خواهد بـود در   ها باشد، میزان بهرمندی با اشتیاق آن سنی و میزان معلومات آن

به طور موثرتری رخ خواهد داد، در این صورت آموزان  یادگیری در دانش-نتیجه فرآیند یاددهی

مهـم   یدرسـ  یها جمله کتابز ا ی کهفارس های بکتاتجزیه و تحلیل و سنجش سطح خوانایی 

 . های مختلف، بسیار ضرورت دارد ، با استفاده از تکنیکشود یمحسوب م ییابتدا ی دوره

ی برنامـه درسـی    اصر پنج گانـه ی سوم ابتدایی بر بنیاد عن ی درسی فارسی پایه اهداف برنامه   

 ( 2052ریزی آموزشی،  سازمان پژوهش و برنامه: ) ملی به شرح زیر است

ها، استدالل منطقـی از طریـق    های واژه ها و تفاوت تشخیص تضادها و شباهت: تفکر و تعقل -2

هـا و   درک انسجام پیام شنیداری و خوانداری و سخن گفتن و نوشـتن، توانـایی تحلیـل نوشـته    

 های دیداری و شنیداری و غیره ها، توانایی تمییز پدیده تهگف

هـای سـاده و مناسـب، عالقـه بـه       هـا و قصـه   ی نوشته عالقه به مطالعه: ایمان، باور و عالیق -1

 های زیبایی سخن در گفتار و نوشتار، بیان موثر احساسات، عواطف و افکار خود و غیره جنبه

های آن، تعمیق آشنایی بـا سـاختار زبـان فارسـی      و نمونه آشنایی با ساختار نظم و نثر: علم -0

هـای خوانـداری و نگرشـی،     ها و معانی مناسب، آشـنایی بـا انـواع مهـارت     معیار، شناخت نشانه

خوانی، شـناخت عالئـم    های خواندن و نوشتن، آشنایی با اهمیت مطالعه و کتاب آشنایی با شیوه

 های متن و غیره صوری انسجام گزاره

هـای زبـانی و رفتارهـای فـردی و      های دینی و ارزشـی در مهـارت   پایبندی به آموزه: قاخال -0

 اجتماعی، رعایت الگوهای اخالقی بزرگان دین معرفی شده در کتاب و غیره
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 عمل -9

تشخیص و بازشناسی نمادهای خطی و دیداری زبـان، درک پیـام دیـداری، تمرکـز و     : مشاهده

 افزایش دقت و استنتاج بصری و غیره

درک صحیح بافت هجایی واژگان زبان فارسی، تسلط در خوب شـنیدن و بـه یـاد    : گوش کردن

هـا، درک پیـام    ها و بـازگویی آن  سپردن رئوس مطالب، افزایش تمرکز شنیداری، تمرکز بر قصه

 اصلی و فرعی متن شنیداری و غیره

م، تمرکز بـر نکـات   های آوایی زبان فارسی، انسجام در رساندن پیا توجه به مهارت: سخن گفتن

 اصلی در انتقال پیام، رعایت زبان فارسی معیار

توانایی خواندن متناسب با محتوای آن، خواندن نثر و شعر با لحن مناسـب، تشـخیص   : خواندن

های زبان فارسی، درک اطالعات صریح متن، تلفیق و تفسیر اطالعات مـتن، تمرکـز    ساخت واژه

 در حین خواندن و غیره

ی توانـایی تبـدیل    هـای نگارشـی، توسـعه    یی منسجم نوشتن، بـه کـارگیری نشـانه   توانا: نوشتن

 های آوایی و نوشتاری، آشنایی با جالت موضوع و تقویت کننده و غیره  نشانه

ی اول  قابل فهم و  ی سوم ابتدایی باید در وهله جهت تحقق اهداف مذکور، کتاب فارسی پایه   

ریزی از جمله اصـل تـوالی    ها باشد و اصول برنامه وان آندرک برای مخاطبان آن و متناسب با ت

ریـزی   سـازمان پـژوهش و برنامـه   . )ساده به دشواری در تنظیم ساختار آن رعایـت شـده باشـد   

 (2052آموزشی، 

. باشـد  یمـ  یدر پـژوهش علـوم اجتمـاع    یمربوط به روش اسناد یها تکنیکمحتوا از  لیتحل   

و  لیـ ها هدف پژوهش بـا مطالعـه، تحل   شود که در آن یگفته م ییمتدها هیبه کل یروش اسناد

به  تکنیک نیا داست،یمحتوا پ لیاز نام تحل طورکه همان .دشو یاسناد و متون برآورده م یبررس

و بـه  را در مورد متن اسـتخراج   ییها هیافتوشد ک  یپردازد و م یمحتوا م زیآنالبررسی وو  لیتحل

کـه   اسـت  معتقـد  2بـارکوس (. 2052پور و محمدی پـور،  فالحی و بازگیر) ها بپردازد تحلیل آن

روش  نیـ ا کـه اسـت   ی محتـوا ارتباط یها امیپ یعلم و بررسی لیتحل یمحتوا به معنا لیتحل

وجـود داشـتن جامعیـت، از نظـر ماهیـت بـه تحلیلـی دقیـق و مـنظم           است و بـا  یکامالً علم

 یروش پژوهش منظم برا یک بنابراین (.2052فالحی و بازگیرپور و محمدی پور، )است  وابسته

یـا  و  و مفـاهیم  ها امیپ سهیمقا ایو  یها و متون برنامه درس کتاب یمحتوا یو کم ینیع فیتوص

(. 2050محمدی اترگلی و محمدی اترگلـه،  ) استرسمی  یساختار محتوا با اهداف برنامه درس

                                                      
1
 Barcus 
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 2های خوانـایی  های درسی شامل فرمول های متداول در تحلیل محتوای کتاب ها و روش تکنیک

، 0های خوانـایی شـامل گانینـگ فـوک     هستند که فرمول 1ها و ابزارهای فهرستی یا چک لیست

و غیـره اسـت کـه از طریـق تجزیـه و تحلیـل هجاها،کلمـات، عبـارات،          2، فلش9، الفلین0فرای

های خاص خـود، سـطح    ها و استفاده از روابط و فرمول جمالت، بندها و غیره و نیز شمارش آن

یی و درجه دشواری زبانی متن کتاب و به طور کلی میزان تناسـب مـتن کتـاب بـا سـطح      خوانا

 (.2050عبدالملکی، )نماید  آموزان را تعیین می کالسی و یا سطح سنی دانش

های پیشین، بر سطح خوانایی کتاب فارسی خوانداری سوم ابتـدایی   هایی که در سال پژوهش   

جی بر اساس تکنیک گانینگ، محمدی بر اسـاس تکنیـک   اند، از جمله پژوهش فر متمرکز بوده

فرای، نظری گزنق براساس تکنیک الفلین و کلوز، حاکی از آن است که سـطح خوانـایی کتـاب    

؛ 2052؛ محمـدی،  2052فرجـی،  . )آمـوزان اسـت   مذکور، دشوار و فراتر از سطح توانایی دانـش 

ی اخیر، سـطح خوانـایی کتـب    ها هایی که در سال همچنین نتایج پژوهش( 2052نظری گزنق، 

اند، حاکی از این است که سطح خوانـایی   فارسی خوانداری سایر پایه های ابتدایی بررسی نموده

دریکوند، )ی خود نیست  آموزان پایه کتب فارسی خواندارای، متناسب با سطح توان و فهم دانش

 (.2087؛ شیخ زاده، 2050؛ عبدالملکی، 2052

انـد، نیـز حـاکی از     ن که سطح خوانایی سایر دروس را بررسی نمودهنتایج پژوهش های پیشی   

های آسمانی، فراتر از  آن است که سطح خوانایی کتب علوم تجربی و مطالعات اجتماعی و هدیه

؛ صـمدی فـر، یـاوری و    2052عطایی، عطایی، عطایی و امرایی، )آموزان است  درک و فهم دانش

 (.2053؛ فضل اللهی و ملکی توانا، 2052؛ شکاری و نجاریان، 2050میدانی،

ی سـنجش سـطح خوانـایی کتـب فارسـی       هـایی در زمینـه   طور که ذکرشـد، پـژوهش   همان   

آموزان  است که فراتر بودن سطح خوانایی کتاب نسبت به توانایی دانش  خوانداری صورت گرفته

انـایی مقایسـه   انـد، امـا نتیجـه را براسـاس چنـد تکنیـک خو       را در کتب پیشین را اثبات نموده

ی  انـد، همچنـین همـه    اند و تنها نتیجه را براساس یک یا دو تکنیک خوانایی بیان نموده ننموده

هـای   های پیشین است و با توجه بـه اهمیـت موضـوع، خصوصـا در کتـاب      ها مربوط به سال آن

                                                      
1
 Readabilit formulas  

2
 Checklist instruments 

3
 Gunning Fog 

4
 Fry 

5
 Laughlin 

6
 Flesh 
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ی زبـان   هـای چهارگانـه   ی اول که زیرساز سوادآموزی رسمی کشور و کسب مهارت فارسی دوره

، بررسـی سـطح   (2080امیر حسـینی،  )عنی گوش کردن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن است ی

 .خوانایی در کتب جدیدالتالیف ضروری است

بر این اساس، پژوهش حاضر هدف خود را سنجش سطح خوانایی کتـاب فارسـی خوانـداری       

ای به جهت   که از اهمیت ویژه 2033-2055ی سوم ابتدایی در سال تحصیلی  جدیدالتالیف پایه

سـازمان  )ی چهار مهارت اصلی زبان فارسی در این پایه برخوردار اسـت   آموزش سطح پیشرفته

متمرکز است، تا اوال تعیین گردد که آیا همچنان سطح ( 2052ریزی آموزشی،  پژوهش و برنامه

ب فارسی آموزان است یا این ایراد قابل توجه، در کتا خوانایی فراتر از سطح توانایی و فهم دانش

های منتخب، براساس  ی سوم ابتدایی اصالح شده است؟ دوما نمونه خوانداری جدیدالتالیف پایه

ها و نمودارهای و جداول مختص به هر چهار تکنیک خوانایی، تجزیه و تحلیـل و سـپس    فرمول

 ها با یکدیگر مقایسه گردد و در نهایت آشکار گردد که دقیقا سطح کتاب بر اساس هـر  نتایج آن

ها متناسب با کدام پایه و مقطع تحصیلی است؟ سوما میـزان پایبنـدی مطالـب     کدام از تکنیک

آن به رعایت اصل توالی ساده به دشوار،  بر اساس هر کدام از چهارتکنیـک، سـنجیده و نتـایج    

 .ها مقایسه گردد آن

 روش پژوهش

و  سنجش منظـور  هب کمی و روش آمـاری توصـیفی   امحتو تحلیلاز روش  پژوهش حاضردر     

 ای،فر چهـار تکنیـک   براسـاس  ییابتدا مسو پایه فارسی خوانـداری  بناییکتااخومقایسه سطح 

نمونـه آمـاری   . جامعه آماری کتـاب مـذکور اسـت   . گردید دهستفاا الفلین و مکفلش  ،گانینک

های ابتدا و وسط و انتهـای کتـاب    ای از بخش متن ده جمله 0ای و  صدجمله متن یک21شامل 

هـا،   نمونـه آمـاری براسـاس فرمـول    . ای انتخاب گردید ه به صورت تصادفی ساده و طبقهاست ک

ها با یکدیگر مقایسـه   نمودارها و جداول مختص به هر چهار تکنیک، تجزیه و تحلیل و نتایج آن

 .گردید

  :فلش ییسطح خوانا تکنیک( 9

تی، زنگی و سـروش،  دش: )باشد فرآیند و مراحل سنجش سطح خوانایی فلش به شرح زیر می   

2050) 

 یکتـاب درسـ   یابتـدا، وسـط و انتهـا    یاز بخـش هـا   یا کلمه صد کی ی انتخاب سه نمونه -2

 .یصورت تصادف هب

  .موجود در صد کلمه یهاهجاشمارش تعداد  قیطول کلمات از طر نییتع -1
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 بـر اسـاس سـه   . اول، دوم و سوم یا کلمه صد کیشمارش تعداد جمالت موجود در متون   -0

جملـه   یکلمـه در انتهـا   نیصدم کیاگر  )!(.و عالمت تعجب (؟)، عالمت سؤال).(شاخص نقطه

ضرب تعداد کلمـات انتخـاب    کارنیا یشود برا یم نییتع یجمله آخر به صورت نسب رد،یقرارنگ

 233در جـه یو نت میبه کل کلمات موجود در جمله آخر تقسـ  یا کلمه صدشده در داخل نمونه 

 .شود ضرب می

) تعـداد کلمـات بـه تعـداد جمـالت کامـل       میتقسـ  قیـ طول متوسط جمـالت از طر  نییعت -0

 .یا کلمه صد کی متنهر ( تعدادکلمه موجود در جمالت

 .یا کلمه صد کیطول متوسط جمالت سه متن  نیانگیطول کلمات و م نیانگیمحاسبه م  -9

 802/3در عدد ثابت ( تعداد هجاها)ضرب میانگین طول کلمات  -2

 809/132از عدد ثابت  2کردن حاصل ضرب بند کسر -7

 329/2ضرب کردن متوسط طول جمالت در عدد  -8

 7از حاصل بند  8کسر کردن حاصل بند  -5

قرار داده و درجه سادگی یا دشـواری خوانـایی کتـاب     2عدد بدست آمده در جدول شماره -23

 . شود تعیین می

. شـد  در نظـر گرفتـه   809/132د ثابـت  برای بومی سازی ایـن روش، در مرحلـه هفـتم عـد        

هر متن از کتاب انجام  یبه صورت جداگانه برا یمختلف یها لیوان تحلت یم زیر راساس جدولب

 (.2050دشتی، زنگی و سروش، ) داد

 
 (2050دشتی و زنگی و سروش، )های فلش اقتباس از  سادگی نوشته/ دشواری:  2جدول شماره 

تعداد کلمات  سبک فیتوص

 ملهدر هر ج

معدل تمام 

 کیهجاها در 

 کلمه صد

درجه 

 یسادگ

 نوشته

برحسب  ییخوانا نیتخم

 یدرجات آموزش رسم

 پنجم 53-233 210کمتر از  5کمتر از  بسیار ساده

 ششم 83-53 202 22 ساده

 هفتم 73-83 205 20 قدری ساده

 هشتم تا نهم 23-73 207 27 معمولی

 مدهم تا یازده 93-23 299 12 قدری دشوار

 اوایل دانشگاه 03-93 227 19 دشوار

 اواخر دانشگاه 3-03 یا بیشتر 251 و بیشتر 15 بسیار دشوار
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 فوگ نگیگان ییخواناسطح  تکنیک( 0

. است یدرس یها کتاب محتوای خوانداری سطح نییو تع یابیارزش تکنیک نیا یهدف اصل    

ی تحصیلی ها هیاز پا یک اممناسب کد محتوای آموزشی، دهد که یسؤال جواب م نیو به ا

 آموزش و پرورش است؟

دشتی و زنگی و : )باشد فرآیند و مراحل سنجش سطح خوانایی گانیگ فوک به شرح زیر می    

 (2050سروش، 

 :قرار است نیاز ا یاست، مراحل بعد یقبل تکنیکهمانند  زین تکنیک نیا 2-0مراحل     

موجود درهرکدام از ( کلمات دشوار)ییسه هجا از شتریو ب ییشمارش تعداد کلمات سه هجا -0

 .ای کلمه صد کیمتون 

 .جمع کردن تعداد کلمات دشوار با تعداد متوسط کلمات در جمالت -9

 0/3با عدد ثابت  9ضرب کردن بند  -2

 ای دیگر برای دو نمونه صد کلمه 2و  9و  0انجام محاسبات بندهای  -7

 به تعداد میجمع کردن و تقس قیاز طر هر سه نمونه جینتا نیانگیمحاسبه م - 8

نوشته ازنظر  ایکتاب  محتوایکه  بیانگر این است، 8فوق در بند  اتیعدد حاصل از عمل -5

 نگیاست؟ درجات شاخص گان یآموزش رسم یها پایهاز  کیمناسب کدام  ییسطح خوانا

... دوم وسوم و و ی اولها پایهمعادل  2،1،0،... اعداد نیبنابرا ،است یرسم یها معادل کالس

 .تاس

 :تکنیک سطح خوانایی  فرای( 9

دشتی، زنگی و سروش، : )باشد فرایند و مراحل سنجش سطح خوانایی فرای به شرح زیر می    

2050) 

 :قرار است نیاز ا یاست، مراحل بعد یقبل تکنیکهمانند  زین تکنیک نیا 2-0مراحل     

 یا صد کلمه کیسه متن موجود در  یهاهجاتعداد  نیانگیمحاسبه م -0

 تعداد جمالت در سه متن انتخاب شده نیانگیمحاسبه م -9

 تعداد نیانگیم دیبا ،یابیمتن مورد ارز ییسطح خوانا نییتع یبرا :تعیین سطح خوانایی -2

و  نمودمشخص  یجدول فرا یمحور عمود یها را روهجا نیانگیو م یمحور افق یجمالت را رو

نقطه تالقی . بدست آورد را شود یم دهیکشرنقاط به موازات محو نیکه ازا یخطوط یمحل تالق

 یهاهیپا با و مطابق 21تا 2است که با اعداد آن مناسب  پایه ومتن  ییسطح خوانا بیانگر

 .شده است یگذار شماره یرسم یلیتحص
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اگر تعداد جمالت موجود در  ( :اصل ساده به دشوار تیرعا)مطالب  میساختار تنظ نییتع -7

 میتنظ انگریسوم باشد، بمتن از  شتریدوم بمتن دوم و متن  زا شتریاول ب یا صدکلمه کیتن م

هرچه تعداد  رایاست ز یدرس یها که مطلوب کتاب یمطالب از ساده به دشوار خواهد بود امر

 بنابراینکمتر و تعداد کلمات موجود در آن کمتر خواهد بود  باشد طول جمله شتریجمالت ب

موضوع صادق  نیا زیطول جمالت ن و هاهجامورد  در. تر است آسان آن یادآوریو  یریادگی

ای اول کمتر از  یعنی اگر تعداد هجاها در متن صدکلمه معکوس رابطه فوق یا با رابطهاما است 

 .اند دوم و دوم بیشتر از سوم باشد، مطالب از ساده به دشوار تنظیم شده

 

 (202: 2088اقتباس از معروفی و یوسف زاده، )ای سازی فر نمودار بومی:  1جدول شماره 

 
 

 :تکنیک سطح خوانایی مک الفلین (4

توسط اچ مک الفلین با هدف تعیین سطح کالسی و سطح سنی  2528این روش در سال     

 کندکه تعیین ستا این دصددر تکنیک این .یددگر معرفیو  حیاطر سیدر ایهبکتا مطالب

فضل اللهی و )برای چه سنی و کالسی مناسب است؟ سی در بکتا قالبدر  هشد تنظیم مطالب

 (2053ملکی توانا، 
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فضل اللهی و : )باشد فرآیند و مراحل سنجش سطح خوانایی مک الفلین به شرح زیر می    

 (2053ملکی توانا، 

براساس سه شاخص انتخاب ده جمله متوالی از ابتدا، وسط، انتهای کتاب به صورت تصادفی  -2

 )!(.و عالمت تعجب (؟)، عالمت سؤال.()نقطه

 .ای جمله 23متون ( هجایی یا بیشتر0)شمارش تعداد کلمات دشوار -1

 .ای جمله 23جمع کردن تعداد کلمات دشوار متون  -0

ترین عددی به  اگر این عدد جذر کاملی ندهد، نزدیک)محاسبه جذر مجموع کلمات دشوار -0

 (.آن که جذر کامل دارد، انتخاب شود

 .دست آمده برای تعیین سطح کالسی مطالب به جذر به 0اضافه کردن عدد ثابت  -9

 . دست آمده برای تعیین سطح سنی مطالب به جذر به 5اضافه کردن عدد ثابت  -2

 
 

 ها یافته

 

 :بر اساس فرمول فلش ییابتدا فارسی خوانداری پایه سومکتاب  ییسنجش خوانا( 9

 :دست آمد به  ریتمام محاسبات به شرح جدول ز   

 
مطابق  فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی کتاب لیتحل و هیمستخرج از تجز یها داده: 0جدول شماره

 فرمول فلش
کسر شود از 

باقی مانده 

 ستون پنجم

ضرب در 

عدد 

329/2 

متوسط 

طول 

 جمالت

تعداد 

 جمالت

کسر شود 

از 

809/132 

ضرب در 

عدد 

802/3 

تعداد 

 هجاها

شماره 

 صفحه

ه نمون

انتخاب 

 شده

 نمونه اول  01 282 092/297 075/05 27 88/9 52/9 925/00

 نمونه وسط 23 220 858/207 507/28 27 88/9 52/9 577/21

 نمونه آخر  239 258 938/227 017/05 29 22/2 79/2 977/01

 جمع - 907 721/021 700/297 93 01/28 27/28 370/205

 میانگین - 0/281 190/290 982/91 2/22 20/2 11/2 097/02
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 :براساس فرمول فلش گویای موارد زیر است 0تجزیه و تحلیل اطالعات جدول شماره

، 220، 282ترتیب  مجموع هجاها در نمونه اول، وسط و آخر کتاب به: لحاظ تعدادهجاها از ( الف

است و  یم نشدهاست، بنابراین متون بررسی شده، براساس اصل توالی ساده به دشوار تنظ 258

 .ترتیب به صورت دشوار، ساده، دشوار است

 

، 27، 27ترتیب  مجموع جمالت در نمونه اول، وسط و آخر کتاب به: ها لحاظ تعداد جمله از ( ب

است، بنابراین در بخش پایانی کتاب، جمالت طوالنی تر از دو بخش دیگراند، پس سطح  29

سان و بخش پایانی از دو بخش دیگرکتاب، دشواری بخش ابتدایی و وسط کتاب تقریبا یک

 .است دشوارتر است، پس اصل توالی ساده به دشوار در بخش ابتدایی و وسط کتاب رعایت نشده

 

ترتیب  طول جمالت در نمونه اول، وسط و آخر کتاب به: لحاظ متوسط طول جمالت از ( ج

وسط کتاب برابر و هر دو است، بنابراین طول جمالت در بخش ابتدایی و  22/2و  88/9، 88/9

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

 

توان نتیجه  می( 2جدول)های فلش سادگی نوشته/ باجدول دشواری 1از مقایسه نتایج جدول( د

 :گرفت

است،  5کمتر از( 20/2)شده  یطول جمالت متون بررس نیانگیم :لحاظ توصیف سبک از ( 2-د

 .بنابراین سطح متون بررسی شده، بسیار ساده است

در ردیف ( 0/281)میانگین تعداد هجاهای موجود در متون بررسی شده: از لحاظ هجاها( 1-د

سطح گیرد، بنابراین طول کلمات خیلی زیاد و متناسب با  یا بیشتر قرار می251و  227بین

 .خوانایی اوایل دانشگاه است و بسیار فراتر از سطح خوانایی پایه سوم ابتدایی است

 93-03در ردیف ( 097/02)درجه سادگی در متون بررسی شده : از لحاظ درجه سادگی( 0-د

گیرد، بنابراین خوانایی برحسب درجات آموزش رسمی معادل اوایل  جدول فلش قرار می

 .اتر از پایه سوم ابتدایی استدانشگاه است که بسیار فر

 

 فرای بر اساس فرمول ییابتدا فارسی خوانداری پایه سومکتاب  ییسنجش خوانا( 0

 :دست آمد به  ریتمام محاسبات به شرح جدول ز
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 توزیع فراوانی اطالعات استخراج شده با فرمول فرای:  0جدول شماره 
 های انتخاب شده مونهن شماره صفحه تعداد کلمات تعداد هجاها تعداد جمالت

 نمونه اول کتاب 19 233 213 20

 نمونه وسط کتاب 97 233 133 9/25

 نمونه آخر کتاب 220 233 285 22

 جمع - 033 935 9/08

 میانگین - 233 2/225 2/22

 

 :براساس فرمول فرای گویای موارد زیر است 0تجزیه و تحلیل اطالعات جدول شماره   

 

مجموع هجاها در نمونـه اول کمتـر از نمونـه وسـط و نمونـه وسـط       : دهجاهالحاظ تعدا از ( الف

بیشتر از نمونه آخر کتاب است، بنابراین سطح دشواری متون بررسی شده، براساس اصل توالی 

 .است از ساده به دشوار تنظیم نشده

 

ونـه  تعداد جمالت نمونه اول کتاب از نمونـه وسـط کمتـر و نیـز نم    : از لحاظ تعداد جمالت( ب

وسط از نمونه آخر کتاب بیشتر است، بنـابراین جمـالت بخـش ابتـدایی کتـاب طـوالنی تـر و        

تـر از بخـش انتهـایی     تر و سـاده  دشوارتر از دونمونه دیگر و نیز جمالت بخش وسط کتاب کوتاه

 .است بدین ترتیب اصل توالی ساده به دشوار در متون بررسی شده رعایت نشده. کتاب است

 

در متـون بررسـی شـده و    ( 2/22)و میـانگین جمـالت   ( 2/289)انگین هجاهـا  براساس میـ ( ج

، بیشتر کلمات متـون کتـاب در دامنـه    (1جدول)ها با نمودار بومی سازی شده فرای  مقایسه آن

است و متناسب با سطح خوانایی دانشگاه است که بسیار فراتر از پایـه   کلمات طوالنی واقع شده

 .سوم ابتدایی است

 

 

 اساس فرمول بر ییابتدا فارسی خوانداری پایه سومکتاب  ییخوانا سنجش( 9

 گانینگ فوک

 :  دست آمد به  ریتمام محاسبات به شرح جدول ز
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 توزیع فراوانی اطالعات استخراج شده براساس فرمول گانینگ فوک:  9جدول شماره 
ضرب 

 4/2در 

 لطو عمجمو

 تجمال متوسط

 ارشود تکلماو

تعداد 

کلمات 

 دشوار

وسط مت

طول 

 جمالت

تعداد 

 جمالت

شماره 

 صفحه

نمونه های 

 انتخاب شده

 نمونه اول کتاب 18 13 9 12 02 0/21

نمونه وسط  72 11 9/0 28 9/11 5

 کتاب

 نمونه آخر کتاب 212 13 9 09 93 13

 جمع - 21 9/20 85 9/230 0/02

 میانگین - 2/13 8/0 2/15 9/00 8/20

 :براساس فرمول گانینگ فوک گویای موارد زیر است 9مارهتجزیه و تحلیل اطالعات جدول ش

تعداد جمالت نمونه اول و آخر کتاب باهم برابر و از تعداد جمالت : از لحاظ تعداد جمالت( الف

تر  نمونه وسط کتاب کمتراند، بنابراین بخش وسط کتاب نسبت به دو بخش دیگر، جمالت بیش

ی سـاده بـه دشـوار در متـون بررسـی شـده، رعایـت        تری دارد، پس اصل تـوال  تر و آسان وکوتاه

 .است نشده

متوسط طول جمالت نمونه اول و آخر کتـاب بـاهم برابـر و    : از لحاظ متوسط طول جمالت( ب

تر از نمونه وسط کتاب اند، بنابراین اصل توالی سـاده بـه دشـوار در متـون بررسـی شـده،        بیش

 .است رعایت نشده

تعداد کلمات دشوار نمونه اول بیشتر از نمونـه وسـط کتـاب و     :از لحاظ تعداد کلمات دشوار( ج

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   

 .است بررسی شده، رعایت نشده

 ییاسـت کـه قـدرت خوانـا     نیـ ا یایگو نگیفرمول گان اتیحاصل از انجام عمل ییهان جهینت( د

، متناسب با سطح خوانایی دانشگاه است که بسیار فراتر از سـطح  ها شده در نمونه تون بررسیم

 .خوانایی پایه سوم ابتدایی است
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 ینالفل اساس فرمولبر  ییابتدا فارسی خوانداری پایه سومکتاب  ییسنجش خوانا( 4

 :دست آمد به  ریتمام محاسبات به شرح جدول ز

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات استخراج شده براساس فرمول مک الفلین:  2جدول شماره 
 هشد بنتخاا نمونه صفحه رهشما کلمات دشوار

 نمونه اول کتاب 20 22

 نمونه وسط کتاب 92 13

 نمونه آخر کتاب 222-223 20

 جمع - 93

 

شوارد  سطح کالسی       مجموع کلمات

              سطح کالسی

   مجموع کلماتدشوار  سطح سنی

              سطح سنی

تر از نمونه وسـط و آن   تعداد کلمات دشوار در نمونه اول کم: از لحاظ تعداد کلمات دشوار( الف

جمله آخـر از بقیـه   تر از نمونه آخر است، بنابراین ده جمله وسط از بقیه دشوارتر و ده  هم بیش

  .است تر است، پس در متون بررسی شده، اصل توالی ساده به دشوار رعایت نشده ساده

متـون بررسـی    است که نیا مک الفلین گویایفرمول  اتیحاصل از انجام عمل یینها جهینت( ب

سالگی اسـت کـه فراتـر از کـالس سـوم ابتـدایی و سـن         22شده متناسب با کالس دهم و سن

 .تسالگی اس5

 

 

 گیری بحث و نتیجه

 مسو فارسی خوانـداری پایـه   بکتا متون سنجشاز  هشد اجستخرا تطالعاا تحلیلو  تجزیه    

 :کههد دمی ننشا ناییاخوسطح  سنجشچهارتکنیک  سساا بر ییابتدا

سنجش و مقایسه رعایت اصل توالی ساده به دشوار بر اسـاس چهـار تکنیـک فلـش، فـرای،      ( 2

 :ین در متون کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتداییگانینگ فوک و مک الفل
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یی وسط و انتها ،ییابتدا یها بخش ها در نمونه: هجاها تعداد لحاظمطالب از  میتنظ ندآیفر (الف

ی در متـون  ساده بـه دشـوار  توالی اصل  های فلش و فرای  براساس تکنیکاست که  نیا یایگو

 .است تحلیل و بررسی شده، رعایت نشده

 ییوسط و انتها ،ییابتدا یها بخش ها در نمونه: تعداد جمالت لحاظمطالب از  میتنظ ندآیفر( ب

سـاده بـه   تـوالی  اصـل  های فلش، فـرای وگانینـگ فـوک،      براساس تکنیکاست که  نیا یایگو

 .است ی در متون تحلیل و بررسی شده، رعایت نشدهدشوار

وسط و  ،ییابتدا یها بخشها در  مونهن :لحاظ متوسط طول جمالت از فرآیند تنظیم مطالب ( ج

سـاده بـه    تـوالی  اصـل های فلش و گانینگ فـوک،    براساس تکنیکاست که  نیا یایگویی انتها

 .است ی در متون تحلیل و بررسی شده، رعایت نشدهدشوار

وسـط و   ،ییابتـدا  یهـا  بخشها در  نمونه: فرآیند تنظیم مطالب از لحاظ تعداد کلمات دشوار( د

سـاده   توالی اصلهای گانینگ فوک و مک الفلین،  براساس تکنیکاست که  نیا یایوگیی انتها

 .است ی در متون تحلیل و بررسی شده، رعایت نشدهبه دشوار

فلش، فرای، گانینگ فـوک و مـک     موارد فوق حاکی از آن است که براساس هرچهار تکنیک    

خوانداری پایه سوم ابتدایی، رعایـت   الفلین، اصل توالی ساده به دشواری در متون کتاب فارسی

 .است نشده

 :سنجش و مقایسه سطح خوانایی کتاب فارسی خوانداری پایه سوم ابتدایی( 1

سطح خوانایی متون بررسی شده از لحاظ توصیف سبک، در ردیف : نتیجه تکنیک فلش( الف

، (بسیار زیاد کلماتطول )بسیار ساده، از لحاظ میانگین تعداد هجاها متناسب با اوایل دانشگاه 

 .از لحاظ درجه سادگی معادل درجه آموزشی رسمی اوایل دانشگاه است

براساس مقایسه میانگین هجاها و میانگین جمـالت بـا نمـودار بـومی     : نتیجه تکنیک فرای( ب

اند و سطح خوانایی  ، بیشتر کلمات در دامنه کلمات طوالنی واقع شده(1جدول)شده فرای سازی

 .ه متناسب با سطح خوانایی دانشگاه استمتون بررسی شد

سـطح  کـه   فـوک حـاکی از آن اسـت    نگیفرمول گان اتیعمل: نتیجه تکنیک گانینگ فوک( ج

 .، متناسب با سطح خوانایی دانشگاه استها شده در نمونه تون بررسیم ییخوانا

 هاسـت کـ   مک الفلـین حـاکی از آن  فرمول و محاسبات  اتیعمل: نتیجه تکنیک مک الفلین( د

 .سالگی است 22متون بررسی شده متناسب با کالس دهم و سن

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 
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آموزان پایه سوم  ز سطح توانایی و درک و فهم دانشسوم ابتدایی نیست، بلکه بسیار فراتر ا

است و متناسب با دوره تحصیلی دانشگاه است؛که این مسئله موجب عدم درک و  ابتدایی بوده

طور  یادگیری به -گردد، در نتیجه فرآیند یاددهی آموزان از متن کتاب مذکور می فهم دانش

 .مطلوب رخ نخواهد داد

 گیری نتیجه:  7جدول شماره

 تکنیک            

 موضوع تحلیل 

 گیری نتیجه فلش الفلین گانینگ فرای

سطح خوانایی متن 

 کتاب

متناسب با 

سطح 

 دانشگاه

متناسب با 

سطح 

 دانشگاه         

متناسب با 

سطح کالس 

 دهم

متناسب با 

سطح اویل 

 دانشگاه

بسیار فراتر از سطح 

آموزان  توان و فهم دانش

 ی سوم ابتدایی پایه

توالی ساده به اصل 

 دشوار

اصل توالی  عدم رعایت عدم رعایت عدم رعایت عدم رعایت عدم رعایت

 ساده به دشوار

 

 اتپیشنهاد

فارسی  بکتامتون تنظیمو  ینوتددر  سدرمی نظر بهها  براساس تجزیه و تحلیل یافته    

توجه  ردمو اریشود به دهسا صلا جملهاز  امحتو تنظیم لصوا ،ییابتداخوانداری پایه سوم 

همچنین . است و مطالب از لحاظ سطح دشواری، با توالی ساده به دشواری تناسبی ندارند دهنبو

 ناییاتوفهم و درک و میزان معلومات و و  سنی سطح به در تدوین و تنظیم متون کتاب مذکور

 -که فرآیند یادگیری باتوجه این. ستا هنشد توجه نناآ ناییاخو سطح جملهاز  آموزان دانش

گیرد و این ارتباط از طریق تجهیزات و  یاددهی غالبا به وسیله ارتباط با فراگیران صورت می

گیرد و کتب  شود، شکل می های همراه با آن، که به صورت عمومی رسانه نامیده می مشی خط

ترین و پرکاربردترین رسانه آموزشی در کشورهای دارای سیستم متمرکز  درسی مهم

ترین مرجع و منبع آموزشی  و نیز عالوه بر آن، کتب درسی مهم( 2050، عبدالملکی)باشد می

های جمعیتی و مشکالت ناشی از آن  است که با وجود وسعت کشور، تنوع و تعدد اقوام و گونه

های یادگیری فراگیران حول محور آن  ها و تجربه ،  بیشتر فعالیت(مانند دوزبانه بودن فراگیران)

حال بر اساس اهمیت بسیار فراوان (. 2051ی زاده و حامدی نسب، مهد)شود دهی می سازمان

کتب درسی، تطابق سطح خوانایی و درک آن با سطح توانایی و فهم فراگیران بسیار حائز 

آموزی از عدم فهم متون کتاب فارسی رنج نبرده و آن را دشوار  اهمیت است تا هیچ دانش

 بکتاتونمدادن  تطبیق به نسبتاول  هلهو در دمیشو دپیشنها الذ احساس نکند، در نتیجه
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آموزان و استفاده از کلمات و عباراتی که درخور فهم و درک  دانش ناییاخو سطح با مذکور

ی یزربرنامه تنظیم محتوا و لصوابا  مطابقآن  تنظیمبه  آموزان باشد و در وهله بعد، دانش

و تدوین کتب درسی  دشو امقدااز جمله اصل توالی ساده به دشواری متون کتاب  سیدر
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 . صورت خواهدگرفت
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