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  چکیده

فلش/ديانی و های  هدف پژوهش حاضر ارائه پيشنهادهايی جهت انجام اصالحات در فرمولهدف: 

 باشد. گانينگ/ديانی می

های  ای انجام شده است. سپس بر اساس داده ها به روش کتابخانه در اين پژوهش گردآوری داده روش: 

های  ای، متونی برگزيده از نظر سطح خوانايی، با استفاده از فرمول گردآوری شده به روش کتابخانه

 اند. رفتهفلش/ديانی و گانينگ/ديانی مورد بررسی قرار گ

فلش/ديانی، شمار واژگان در هر جمله و ميانگين شمار هجاها   دهد که در فرمول ها نشان می يافته ها: یافته 

صدکلمه، همچنين همپوشانی برخی اعداد الزم است تصحيح شوند و در فرمول گانينگ/ديانی، هم  در يک

 شوند.واژگان چهارهجايی و هم واژگان بيش از چهارهجايی بايد شمارش 

صدکلمه و  فلش/ديانی، از نظر شمار واژگان در هر جمله و ميانگين شمار هجاها در يک  فرمولگیري: نتیجه 

گانينگ/ديانی هم واژگان چهارهجايی و هم واژگان بيش از   همپوشانی اعداد نياز به تعديل دارد و در فرمول

 .جای هر يک از آنها پيشنهاد گرديد جديدی بههای  چهارهجايی بايد شمارش شوند. به همين داليل فرمول

های  های گانينگ/ديانی، کتاب های فلش/ديانی، اصالحات در فرمول اصالحات در فرمول ها: كلیدواژه

 ، شورای کتاب کودک داستانی تأليفی برگزيده
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 مقدمه 

های کودکان و نوجوانان از اين نظر که ميزان خوانا بودن اين متون  بررسی سطح خوانايی کتاب

های  کند حائز اهميت است. اين بررسی، هنگامی که متون مورد بررسی، کتاب را مشخص می

شود. اين اهميت، برخی  شورای کتاب کودک باشند، از اهميت بيشتری برخوردار میتأليفی داستانی 

هايی برای سنجش سطح خوانايی متون کرده  هشگران را در جهان وادار به ساختن فرمولاز پژو

ها در کشورهای انگليسی زبان  بر اساس تحقيقاتی که برای تعيين سطح خوانايی نوشته است.

ی  دست آمده است. ازجمله ها به های مختلفی برای سنجش خوانايی نوشته صورت گرفته، فرمول

 8و فلش کينكيد ،7، هلمكويست6، ديل چال5، رابرت گانينگ4فلش وان به رودالفت ها می اين فرمول

ها برای سنجش سطح خوانايی متون  (. اما از آنجايی که اين فرمول1379)ديانی، و... اشاره نمود 

تهيه شده اند کارايی الزم را برای متون فارسی ندارند. در ايران دو فرمول مذکور، يعنی فلش و 

فلش/ديانی و گانينگ/ديانی در  های سط محمدحسين ديانی بومی سازی شده و به نامگانينگ، تو

 ها مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از پژوهش

ی شورای کتاب  برگزيده تأليفیداستانی  های کتابخوانايی سطح  بررسی» در پژوهشی برای

پژوهشگران « فلش/ديانی و گانينگ/ديانیبدو تأسيس شورا تاکنون با استفاده از دو فرمول  از کودک

شود کارايی الزم را ندارند و به اصالحاتی  گونه که ادعا می ها آن به اين نتيجه رسيدند که اين فرمول

آيد گزارشی از چگونگی انجام اين پژوهش و ارائه پيشنهادهايی در  نياز دارند. آنچه که در پی می

 هاست. راستای اصالح اين فرمول

                                                 
 4. Rudolf Flesch نوشته است                                    .« رادلف»ديانی به شكل  را« رودالف» ی واژه   

5. Robert Gunning 

6. Dale Chall 

7. Holmquist نوشته است« هلمكيست»را ديانی، به شكل « هلمكويست»ی  واژه     

8. Flesch Kincaid 
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 وهشپژروش 

که برای  جايی گرفته است. از آن انجامای  ها به روش کتابخانه در اين پژوهش، گردآوری داده

هايی که  ای از عناوين کتاب ها ضروری بوده، ابتدا سياهه انجام اين پژوهش دسترسی به متن کتاب

دهند، تهيه و سپس برای گردآوری آنها اقدام گرديده است. برای  ی پژوهش را تشكيل می جامعه

های داخلی  ها و خبرنامه چنين فصلنامهتحليلی و هم -های توصيفی ی اين سياهه از کتابشناسی تهيه

گردد، استفاده شده است. سپس جهت  شورای کتاب کودک که هرساله از سوی اين شورا منتشر می

 ها اقدام گرديده است. پس از طی مراحل فوق، با استفاده از ی اصل يا کپی اين کتاب ی نسخه تهيه

تعاريف » های روش نظر سطح خوانايی بههای مورد بحث در اين پژوهش، متون برگزيده از  فرمول

 اند.  قرار گرفته بررسیمورد  زيز،

( در قالب يک مقاله به انجام 1378قابل ذکر است که در پژوهشی که ديانی و ناصری )

= سطح  SL 015/1 - [WL 846/0-835/262] فلش / ديانی،در فرمول  «015/1»اند، عدد  ساندهر

فارسی: های  سنجش خوانايی نوشته"کتاب  15ی  صفحهنيز در نوشته شده و  «1015/1»خوانايی 

 «105/1»ی محمدحسين ديانی همين عدد  نوشته "نوجواناننوسوادان و خوانانويسی برای کودکان، 

های انجام شده توسط ديگران و  در پژوهش انهای پژوهشگر درج گرديده است. با توجه به بررسی

 گردد. تصحيح می« 015/1»ه کتاب مذکور اين رقم ب 12ی  نيز صفحه

( در قالب 1378در پژوهشی که توسط ديانی و ناصری ) گانينگ / ديانی فرمولی  محاسبه در

فارسی: های  سنجش خوانايی نوشته"کتاب  11ی  صفحه 4بند در  و نيز يک مقاله به انجام رسيد

، شمارش کلمات ی محمدحسين ديانی نوشته "نوجواناننوسوادان و خوانانويسی برای کودکان، 

چهارهجايی حذف و تنها به شمارش کلمات بيش از چهارهجا اکتفا شده است )البته در اين صفحه 

گردد اشاره شده، سپس توضيحاتی در جهت  هجايی که در زبان انگليسی شمارش می به کلمات سه

ورتی است شود(. اين در ص همان کتاب بيان می 14ی  ها به کلمات چهارهجايی در صفحه تعديل آن
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همان کتاب به شمارش کلمات چهارهجايی نيز اشاره شده است. با توجه به  30ی  که در صفحه

ها با شمارش کلمات چهارهجايی  ، سطح خوانايی صحيح کتابانانجام محاسبات توسط پژوهشگر

 آيد. دست می و بيش از چهارهجايی به

ی پژوهش را  هايی که جامعه ببرای شناسايی عناوين کتا انذکر است که پژوهشگر الزم به

ی داخلی شورای  ( خبرنامه1378های اول و دوم )بهار و تابستان سال  دهند از شماره تشكيل می

را معرفی  1377الی  1342های  ی شورا از سال های برگزيده ی عناوين کتاب کتاب کودک که کليه

الی  1378های  ساير عناوين از سالبرای اطالع از سپس  يكی از آنان. اند کرده بود، استفاده نموده

های فوق  های سال به شورای کتاب کودک در تهران مراجعه و ليست عناوين کتاب "شخصا 1389

عنوان کتاب داستانی  100ای مشتمل بر  اين ترتيب سياهه را از کتابداران اين شورا دريافت نمود. به

ها معرفی کرده بود، تهيه  ی اين سال های برگزيده تأليفی که شورای کتاب کودک به عنوان کتاب

ی اصل يا کپی  ی نسخه های برگزيده، کار تهيه ی عناوين کتاب ی سياهه گرديد. پس از تهيه

ها در بازار موجود نبود، تعدادی از آنها  ی اصل شماری از کتاب های مذکور آغاز شد. نسخه کتاب

برای  انپژوهشگريكی از شد و سپس ی مرکزی دانشگاه شهيد چمران اهواز يافته  در کتابخانه

ی ملی در تهران مراجعه نمود. طی  ها به شورای کتاب کودک و کتابخانه ی کپی از ساير کتاب تهيه

عنوان کتاب ديگر که به دليل عدم  16دست آمد. به ازاء  عنوان کتاب به 84اين مراجعات تعداد 

ی ملی و مواردی از اين قبيل،  کتابخانه ها در تجديد چاپ و عدم فهرستنويسی تعداد معدودی از آن

های داستانی تأليفی  از ميان کتابدستيابی به آنها امكان پذير نشد. ، انهای پژوهشگر رغم تالش علی

های  داستان جايگزين کتاب 16ی شورای کتاب کودک که شامل مجموعه داستان بودند،  برگزيده

داستان از  16از انجام محاسبات بر روی ذکر است که پس  غيرقابل دسترسی گرديد. الزم به

ميانگينی از  "های تأليفی شورای کتاب کودک بودند، مجددا هايی که شامل مجموعه داستان کتاب

های اين  گونه استنباط شد که هرکدام از داستان دست آمد. زيرا اين ها به محاسبات مجموعه داستان
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ان مستقل در نظر گرفته شوند و شورای کتاب عنوان يک داست توانند به ها نمی مجموعه داستان

های  کودک برای هر مجموعه داستان يک گروه سنی در نظر گرفته است. به اين ترتيب شمار کتاب

 عنوان رسيد.  84جامعه پژوهش به 

های  ای از قسمت صدکلمه ی يک های مورد نظر، از هر کتاب، سه نمونه ی کتاب پس از تهيه

ای، اجزای هر  صدکلمه های يک هر کتاب انتخاب شد. پس از استخراج نمونه ابتدا، ميانه و انتهای

کلمه مانند هجاها، تعداد کلمات چهارهجايی و بيشتر، شمارش و طول جمالت محاسبه شد.  صد يک

ها  ی سطح خوانايی اين کتاب فلش / ديانی و گانينگ / ديانی محاسبهسپس با استفاده از دو فرمول 

 ذکر است که در شمارش اجزای فوق ضوابط ذيل در نظر گرفته و اعمال شد: دست آمد. قابل به

ها، عالوه بر نقطه، عالمت سؤال و عالمت تعجب نيز به معنای  در شمارش تعداد جمله .1

ها  که مفهوم پيام قبل از آن ختم جمله، نقطه ويرگول )؛( و ويرگول )،( نيز در صورتی

 گرفته شد. کامل باشد، به معنای ختم جمله در نظر

 در شمارش تعداد کلمات: .2

 الف. کلماتی که سرهم نوشته شده بود، يک واحد به حساب آمد.

 يک واحد به حساب آمد. "کم کم"و  "پادراز"، "سر و صدا"ب. کلمات مرکب مانند 

 و... يک واحد به حساب آمد. "وزوز"، "جيک جيک"ج. نام آواها مانند 

ی زير برخی حروف )مانند کالسِ درس( و  ش کسره. در شمارش تعداد هجاها، از شمار3

 (.1379)ديانی، عالمت همزه )مانند خانۀ ما( صرف نظر شد 

فارسی: خوانانويسی های  سنجش خوانايی نوشته"کتاب  30ی  صفحهدر  ی ديانی، به نوشته 

ها، عالوه بر نقطه، عالمت سؤال و  در شمارش تعداد جمله "نوجواناننوسوادان و برای کودکان، 

که مفهوم پيام  عالمت تعجب به معنای ختم جمله، نقطه ويرگول )؛( و ويرگول )،( نيز در صورتی

های انجام  ها کامل باشد، به معنای ختم جمله در نظر گرفته شده، اما با توجه به بررسی قبل از آن
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ها، بايد عالوه بر نقطه،  که، در شمارش تعداد جمله نديجه دست يافتبه اين نت انيافته، پژوهشگر

که مفهوم  عالمت سؤال و عالمت تعجب به معنای ختم جمله، تنها نقطه ويرگول )؛( نيز در صورتی

در استفاده  انپيام قبل از آن کامل باشد، به معنای ختم جمله در نظر گرفته شود. همچنين پژوهشگر

به اين نتيجه دست يافت که اين نرم افزار پس از استفاده از تنها عالمت نقطه،  wordاز نرم افزار 

نويسد و اين  ی بعد را به صورت بزرگ می عالمت سؤال و عالمت تعجب، حرف ابتدای جمله

 مسئله نشانگر در نظر گرفتن ختم جمله توسط اين نرم افزار است.

هايی به شرح ذيل بيان  انجام شد، پرسش در مكاتباتی که از طريق پست الكترونيک با ديانی

 گرديد:

 "پ"سطح خوانايی متن با استفاده از فرمول گانينگ / ديانی در بند  ی برای محاسبه( 1

اشاره شده است که کلمات چهارهجايی و  (1378ديانی و ناصری )ی  مقاله 72ی  صفحه

که در  ، در صورتیبيش از چهارهجايی را می شماريم تا تعداد کلمات دشوار مشخص شود

را با تعداد متوسط  يیاشاره شده، که تعداد کلمات بيش از چهارهجا همان مقاله "ت"بند 

 "ت"ضرب می کنيم. اگر مطابق بند  4/0کلمات در جمالت جمع و عدد حاصل را در 

و  يیآيد. اما اگر، هم کلمات چهارهجا دست نمی عمل شود، سطح خوانايی متن درست به

را با تعداد متوسط کلمات در جمالت جمع و عدد حاصل  يیاز چهارهجا هم کلمات بيش

آيا  آيد. ضرب کنيم، سطح خوانايی متن در بيشتر موارد درست به دست می 4/0را در 

 شود به اين طريق عمل کرد؟ می

چه مطابق  چنان ،سطح خوانايی متن با استفاده از فرمول فلش / ديانی ی برای محاسبه الف:( 2

های فارسی : خوانانويسی برای کودکان،  سنجش خوانايی نوشته"کتاب  30 ی صفحه 3بند 

زير  ی چه از شمارش کسره چنان"عمل شود، که در آن اشاره شده  "نوسوادان و نوجوانان

، سطح خوانايی "( صرف نظر شودخانۀ مادرس( و عالمت همزه )مانند  حروف )مانند کالسِ
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آيد.  دست می موارد باالتر از سطح خوانايی متن به برخیر از موارد درست و د برخیمتن در 

موارد سطح خوانايی متن با استفاده از فرمول فلش/ ديانی  رخیدر ب شود که مشخص می

 .برخی حروف صرف نظر شود زير ی آيد. )اشاره شده از شمارش کسره دست نمی درست به

 چرا برخی حروف و کدام حروف؟(

 /سادگی ی صدکلمه با درجه )معدل( هجاها در يک تعداد متوسطکه  ديگر اين ی ب: مسئله

يعنی  80 - 90سادگی نوشته  ی نوشته همخوانی ندارد. به عنوان مثال اگر درجهدشواری 

است، دليل  209باشد،  131 که متوسط تعداد هجاها مناسب کالس ششم باشد به جای اين

 چيست؟ 

 باشد: شرح میهای دريافت شده از جانب ديانی بدين  پاسخ

های فارسی توجه فرماييد، به صراحت  کتاب سنجش خوانايی نوشته 11ی  اگر به محتوای صفحه"

کنيم. بر اين  هجا را با تعداد متوسط کلمات در جمالت جمع می آمده است که کلمات بيش از سه

هجا در متن را بايد شمارش کنيد و  ی کلمات بيش از سه اساس مطلب شما درست است، همه

تری  ی ديگری که خوب است به آن توجه کنيد، پيشنهادی تازه را اعمال کنيد. نكتهموارد بعدی 

ی کتابداری و اطالع رسانی  مجله 31ی پياپی  ی توليد دانش بومی، سرسخن شماره است که در مقاله

جای ضريب  ام. در اين نوشته آورده ام که تجربيات قبلی به من نشان داده است که به مطرح کرده

استفاده  2/0از 4/0جای  به 11ی  در صفحه 5استفاده شود. مورد  2/0از ضريب ثابت  4/0ثابت 

کند. اين موردی است که در  های فارسی ارائه می شود. اين تغيير سطح خوانايی بهتری از متن

تواند کاری متفاوت از  تحقيقات بعدی هنوز منعكس نشده است و انعكاس آن در کار شما می

ی  های بعدی از جمله در مقاله اری نو تلقی شود. هم در آن کتاب و هم در نوشتهکارهای قبلی و ک

ی فرمول فلش، حتی با تغييراتی که  توليد دانش بومی مستقيم و غيرمستقيم اشاره کرده ام که درباره

بخش نيست و فرمول  ی حاصل فرمول گانينگ رضايت ام، نتيجه به اندازه های فارسی داده برای متن
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ترين مشكل در کار با اين  تواند برای شروع کار در تحقيقات بعدی باشد. مهم ادی میپيشنه

کار داريم. وويژه وقتی با کلمات مرکب و ... سر در کلمات فارسی است، به« دشوار»ها، تعيين  فرمول

 ی ادبيات و زبان هرگاه راه حلی برای اين مورد پيدا شود و يا کار توسط دانشجويان مسلط رشته

 "ها قضاوت کرد. ی تناسب يا عدم تناسب فرمول توان درباره فارسی انجام شود، احتمال بيشتر می

 (.1391آبان ،  11ی شخصی،  م.ح. ديانی )مكاتبه

از ضريب  4/0جای ضريب ثابت  در انجام محاسبات خود به انذکر است که پژوهشگر الزم به

چنين نشان داد که در صورت  آنانز محاسبات دست آمده ا ی به . اما نتيجهنداستفاده نمود 2/0

 يابد. ، سطح خوانايی متن به ميزان نصف کاهش می4/0جای ضريب ثابت  به 2/0استفاده از ضريب 

به پست الكترونيک ديانی ارسال شد که عبارت  انپژوهشگرهای ديگری توسط  پرسشسپس 

 بودند از:

سطح خوانايی کاهش  2/0به  4/0ی فرمول گانينگ در صورت تغيير ضريب  در محاسبه -1

ها  يابد. به نظر من با شمارش کلمات چهارهجايی و بيش از چهارهجايی و جمع آن می

سطح  4/0ها در  با متوسط تعداد کلمات تقسيم بر متوسط تعداد جمالت و ضرب آن

 شود محاسبات را به اين طريق انجام داد؟ آيد. آيا می دست می تری به خوانايی درست

در نظر  000های دوم، سوم، چهارم و  معادل کالس 000و  4، 3، 2که اعدا  اين بر اساس -2

باشند؟ با اعداد  000و  4، 3، 2بايد  "دست آمده دقيقا های به اند، آيا پاسخ گرفته شده

 چگونه برخورد کنيم؟ 2/4و  8/3اعشاری مانند 

خوانايی برای  ها در فرمول فلش سطح ، درجه دشواری/ سادگی نوشته1در جدول شماره  -3

 های اول، دوم، سوم و چهارم در نظر گرفته نشده است. چرا؟ کالس
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هم برای کالس پنجم و هم برای  90عدد  "برخی اعداد در دو سطح مشترک هستند. مثال -4

 90برای ششم. در نهايت  80-90برای پنجم و  90-100کالس ششم در نظر گرفته شده، 

 ؟شود برای کدام کالس در نظر گرفته می

 باشد: های دريافت شده از جانب ديانی بدين شرح می پاسخ

گير اين  کنيد و چرا پی دانم چه می ام. نمی گير مواردی که اشاره داريد، نشده هاست که پی مدت"

موارد هستيد؟ اگر برای کاری جدی است، خوب موارد متفاوت را بيازماييد و بهترين را ارائه دهيد. 

شود و در نتيجه  های فارسی مبتنی بر قواعدی علمی نگاشته نمی متن يادتان باشد که متأسفانه

.ها ممكن است که راهگشا نباشند فرمول
کتاب  43تا  41های خود را در صفحات  من پيشنهاد 

های فارسی يادآور شده ام و پيشنهادهايی داده ام که شما ممكن است يكی  سنجش خوانايی نوشته

شوم که در جريان  کارتان مورد توجه قرار دهيد. به هرحال خوشحال میرا برای  يا مواردی از آن

ها يا پيشنهادها را متحول سازيد. اشكاالت را من  که شما فرمول کار شما قرار گيرم، مبتنی بر اين

ی  م.ح. ديانی )مكاتبه "ها باز کنيد. ای از گره ام و اميد دارم، محققانی چون شما گره نشان داده

 (. 1391ان، آب 26شخصی، 

که بهتر است به روش محاسباتی  ندبه اين نتيجه دست يافت انپس از انجام مكاتبات، پژوهشگر

جهت  اند. همچنين پژوهشگرنکه خود بدان دست يافته و چند مرتبه نيز انجام شده، عمل نماي

   .ندبرخی موارد از جدول يافته شده در اينترنت بهره برد اصالح

کلمه  صد هجاها در يک شمارميانگين ميانگين شمار واژگان در هر جمله و ذکر است که  الزم به

های  فلش / ديانی قابل محاسبه نيست، زيرا اين فرمول کالسدر گروه سنی ب با استفاده از فرمول 

هجاها در  شمارميانگين ميانگين شمار واژگان در هر جمله و  کند. مشخص نمی زير پنجم )ج( را

 88/207و  05/5و در گروه سنی د  83/189و  79/4ه سنی ج به ترتيب کلمه در گرو صد يک

  باشد، ( می5/213و  07/5و کالس هفتم  27/202و  03/5)کالس ششم 
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شمار واژگان در هر جمله در در گروه سنی ج با  شمار واژگان در هر جملهدهد که  که نشان می

طور  در گروه سنی د و همين کند و شمار واژگان در هر جمله مطابقت می فلش / ديانیجدول 

شمار واژگان در هر جمله و کلمه در دو گروه سنی ج و د با  صد هجاها در يک شمارميانگين 

 .کند مطابقت نمی فلش / ديانیدر جدول کلمه  صد هجاها در يک شمارميانگين 

کلمه در  صد هجاها در يک له و شمارشمار واژگان در هر جمکه مشخص شد  بنابراين

ول فلش دکلمه در ج صد هجاها در يک شمار واژگان در هر جمله و شمارهای سنی مختلف با  گروه

هجاها در  شمار واژگان در هر جمله و شمار کند. همچنين مشخص شد که مطابقت نمی/ ديانی 

 ها صورت گيرد. ن يلی در آتعدد و بايد ان از زبان انگليسی  ترجمه شده "عينا کلمه صد يک

حاصل از اين  نتايجدهد که  فلش / ديانی نشان میدست آمده از فرمول  به طور کلی نتايج به

به  و های داستانی تأليفی شورای کتاب کودک همپوشانی دارد % با کتاب76/54فرمول به ميزان 

دست آمده از اين فرمول با  به . همچنين نتايجباشد شورا می های کتاب مغاير با "کامال% 24/45ميزان 

الزم  مغاير است. "عنوان کامال 38های داستانی تأليفی شورا همپوشانی دارد و با  عنوان از کتاب 46

در دو سطح   عنوان کتاب 5های شورا مغايرت دارند،  عنوانی که با کتاب 38از  ذکر است که به

های شورا، تنها در يک  ها با کتاب ی کتاب ههای شورا اختالف دارند و اختالف بقي خوانايی با کتاب

 باشد.  سطح می

اند که فرمول فلش  ( در نتايج پژوهش خود به اين مسئله اشاره کرده2008ترايتلر و کندوال )

برای ارزيابی متون کافی نيست، به عبارت ديگر اين فرمول کارايی الزم برای تعيين سطح خوانايی 

 . متون را ندارد

های فارسی به  تواند در تعيين سطح خوانايی نوشته بيان کرد که فرمول فلش می( 1369ديانی )

ی فلش قادر است  به عبارت ديگر فرمول تغييريافتهای مورد استفاده قرار گيرد.  صورت مقياس رتبه

وی اظهار داشت که های فارسی در حد مقياس ترتيبی تمايز قائل شود.  بين سطوح خوانايی نوشته
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های خود نيز، اين فرمول را فرمول  رد استثناهايی هم وجود دارد. او در ساير پژوهشدر برخی موا

( در 1371داند. از سوی ديگر، يارمحمدی ) های فارسی می مناسبی برای تعيين سطح خوانايی کتاب

های انتخاب  گيری کرده که چون کتاب دست آمده از فرمول فلش / ديانی، چنين نتيجه ارزيابی به

های اول تا پنجم دبستان(، از  های فارسی و علوم تجربی کالس موزش و پرورش )کتابی آ شده

کار رفته از آسان به مشكل تنظيم شده است و نيز به اين دليل که ميان سطوح  های به نظر متن و واژه

ی کالس اختالف زيادی وجود دارد، اين  ی حاصل از کاربرد فرمول نسبت به پايه مشخص شده

 ايی الزم برای آزمون سطح خوانايی متون فارسی را نداردفرمول کار

( نيز که در تحقيق خود از فرمول فلش / ديانی برای تجزيه و 1374طابوسيان و عسكريان )

که چون اغلب اند  اند، اظهار داشته ی راهنمايی استفاده کرده های فارسی دوره تحليل متون کتاب

کار  های به ی راهنمايی آموزش و پرورش و از نظر واژه  های دوره های انتخاب شده از کتاب کتاب

ها بسيار  رفته از آسان به مشكل تنظيم شده و همچنين اختالفات ارائه شده نسبت به پايه کالس

است، از اين رو يا فرمول فلش کارايی الزم برای آزمون سطح خوانايی متون را ندارد يا واژگان 

 راهنمايی متناسب با قدرت خوانايی دانش آموزان نيست. کار رفته در متون فارسی مقطع  به

به اين نكته اشاره نموده که ضرايب ارائه شده در  5يارمحمدی در تشريح داليل خود در بند 

ی متون در دو يا سه کالس نشان داده شوند، در  شود که همه فرمول فلش / ديانی سبب می

مغايرت دارد. به عبارت ديگر، سطح خوانايی  که نتايج پژوهش حاضر با نتايج يارمحمدی صورتی

 آيد. دست می ی مقاطع مورد بررسی )دبستان و راهنمايی( به های داستانی در همه کتاب

% با 85/42دهد که اين فرمول به ميزان  گانينگ / ديانی نشان میدست آمده از فرمول  نتايج به

 با مغاير "کامال% 15/57به ميزان  و داردهای داستانی تأليفی شورای کتاب کودک همپوشانی  کتاب

های شورا  عنوان از کتاب 36دست آمده از اين فرمول با  همچنين، نتايج بهباشد.  شورا می های کتاب

های  عنوانی که با کتاب 48از  ذکر است که است. الزم به مغاير "عنوان کامال 48همپوشانی دارد و با 
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های شورا اختالف دارند و  در دو سطح خوانايی با کتاب  عنوان کتاب 5شورا مغايرت دارند، 

توان چنين  باشد. بنابراين می های شورا، تنها در يک سطح می ها با کتاب ی کتاب اختالف بقيه

های  گيری کرد که يا فرمول گانينگ کارايی الزم برای تعيين سطوح خوانايی را ندارد يا کتاب نتيجه

که همپوشانی اين  باشند؛ به دليل اين های سنی مختلف نمی گروه شورا از نظر سطح خوانايی مناسب

 باشد. % می50های شورا کمتر از  فرمول با کتاب

را فرمول مناسبی برای تعيين سطح  گانينگل های خود ، فرمو در پژوهش( 1366)ديانی  

از فرمول گانينگ در تعيين  "( صرفا1391و نجاريان ) شكاری داند. های فارسی می خوانايی کتاب

و در مورد مناسب بودن يا نامناسب بودن اين فرمول مطالبی بيان   سطح خوانايی بهره گرفته

ها باالتر از سطح  ز اين فرمول سطح خوانايی متناند که با استفاده ا اند. آنان اشاره داشته نكرده

دهد که  که نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان می آيد. در صورتی دست می توانايی دانش آموزان به

های  تر از سطح توانايی گروه های داستانی تأليفی شورای کتاب کودک پايين های کتاب بيشتر متن

پژوهش با استفاده از فرمول گانينگ غيرهمسو با پژوهش  بنابراين نتايج اين باشد. سنی مختلف می

 آنان است.

به بحث  ،که در زير اندحاضر ضمن انجام اين تحقيق به مواردی برخورد کرده  انپژوهشگر

 د:نپرداز ها می پيرامون آن

ی سطح خوانايی در  دهد که تحقيقات انجام يافته در زمينه نشان می انپژوهشگر های بررسی

اند. بنابراين پژوهش حاضر به طور  های مختلف نداشته برخی موارد، دقت الزم را در کاربرد فرمول

داستانی تأليفی  های کتابی فرمولی با تغييراتی بهتر برای تعيين سطح خوانايی  بالقوه توان ارائه

های  که کتاب های سنی ب، ج و د را دارد، با فرض اين درگروهی کتاب کودک ی شورا برگزيده

اين  های سنی مورد نظر دارند و شورا از نظر محتوا و سبک نگارش، بيشترين تناسب را با گروه

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-e/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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های  ها با فرمول ی آن به متون انگليسی زبان و مقايسه انی پژوهشگر ها با توجه به مراجعه فرمول

 اند.  ارسی، تصحيح شدهی ف تعديل شده

ی ديانی، عالوه بر نقطه، عالمت سؤال و عالمت  ها، به گفته ی شمارش تعداد جمله درباره

ها کامل باشد، به  که مفهوم پيام قبل از آن تعجب؛ نقطه ويرگول )؛( و ويرگول )،( نيز در صورتی

به اين  انيافته، پژوهشگرهای انجام  معنای ختم جمله در نظر گرفته شده، اما با توجه به بررسی

ها، عالوه بر نقطه، عالمت سؤال و عالمت تعجب به  که، در شمارش تعداد جمله ندنتيجه دست يافت

که مفهوم پيام قبل از  تنها نقطه ويرگول )؛( نيز در صورتی وشود  می معنای ختم جمله در نظر گرفته

در  هنگام استفاده  انشود. همچنين پژوهشگر آن کامل باشد، به معنای ختم جمله در نظر گرفته می

که اين نرم افزار پس از استفاده از تنها عالمت نقطه،  ندبه اين نتيجه دست يافت wordاز نرم افزار 

نويسد و اين  ی بعد را به صورت بزرگ می تعجب، حرف ابتدای جملهعالمت سؤال و عالمت 

 .مسئله نشانگر در نظر گرفتن ختم جمله توسط اين نرم افزار است

مطرح گرديد، اما هايی  با ديانی انجام شد، پرسش پست الكترونيکدر مكاتباتی که از طريق 

 2/0ضريب ثابت  در مكاتبات خود . ديانیندهای مورد نظر خود دسترسی نيافت به پاسخ انپژوهشگر

در  انپژوهشگر که حالی دری فرمول گانينگ عنوان نمود.  در محاسبه 4/0ضريب ثابت جای  را به

جای ضريب ثابت  به 2/0ضريب استفاده از  در صورتکه  ندمحاسبات خود به اين نتيجه دست يافت

ها را عدم  گشا نبودن فرمولراه ديانی يابد. ، سطح خوانايی متن به ميزان نصف کاهش می4/0

دليل راهگشا از  يكی که داند، در صورتی می های فارسی مبتنی بر قواعدی علمی متننگاشته شدن 

 ،ها نيست قواعد ديگر زبان مانند که قواعد زبان فارسیاين باشد است  ممكنها  نبودن فرمول

 انپس از انجام مكاتبات، پژوهشگر ها جرح و تعديل شوند تا بومی گردند. بنابراين بايد اين فرمول

که بهتر است به روش محاسباتی که خود بدان دست يافته و چند مرتبه  ندبه اين نتيجه دست يافت

  د.ننيز انجام شده، عمل نماي
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که ديانی از فرمول  ندبا جستجو در اينترنت به اين نتيجه دست يافت انهمچنين پژوهشگر

استفاده نموده و اين فرمول را به شكل  فلش / ديانیفرمول  یی فلش برای تعيين سطح خواناي ساده

 زير تعديل کرده است:

SL) 015/1 - [WL 846/0- 835/262] = سطح خوانايی( 

 ی فرمول فلش برای آثار فارسی است که در آن: فرمول تعديل شدهکه 

WL = وای  صدکلمه کهای ي متوسط تعداد هجاها در نمونه 

  SL= ای صدکلمه های يک متوسط تعداد کلمات تقسيم بر متوسط تعداد جمالت در نمونه 

 باشد. می

 :ندهای مختلف فرمول را به اين شكل تصحيح نمود پس از بررسی سايت اناما پژوهشگر

ASL) 015/1 - [ASW 846/0- 835/262] = سطح خوانايی( 

ASW = و ای صدکلمه های يک نمونه متوسط تعداد هجاها در 

 ASL= ای  صدکلمه های يک  تعداد جمالت در نمونه متوسط تعداد کلمات تقسيم بر متوسط

 باشد  می

شود، تفاوت ميانگين شمار واژگان در هرجمله در گروه سنی  آنچه که از اين پژوهش نتيجه می

های سنی ج و د در فرمول فلش / ديانی  کلمه در گروه صد د و ميانگين شمار هجاها در يک

شد. در فرمول گانينگ / ديانی نيز، هم واژگان چهارهجايی و هم واژگان بيش از چهارهجايی با می

که در اين فرمول تنها به  دست آيد. در صورتی بايد شمارش شوند، تا سطح خوانايی صحيح به

 شمارش واژگان چهارهجايی اشاره شده است. 

( در قالب 1378ديانی و ناصری )در پژوهشی که توسط  گانينگ / ديانی فرمولی  محاسبه در

فارسی: های  سنجش خوانايی نوشته"کتاب  11ی  صفحه 4بند در  و نيز يک مقاله به انجام رسيد

، شمارش کلمات ی محمدحسين ديانی نوشته "نوجواناننوسوادان و خوانانويسی برای کودکان، 
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اين در صورتی . استچهارهجايی حذف و تنها به شمارش کلمات بيش از چهار هجا اکتفا شده 

همان کتاب به شمارش کلمات چهارهجايی نيز اشاره شده است. با توجه  30ی  است که در صفحه

ها با شمارش کلمات  ، سطح خوانايی صحيح کتابانبه انجام محاسبات توسط پژوهشگر

 آيد. دست می چهارهجايی و بيش از چهارهجايی به

ها ترجمه شده از زبان انگليسی است، قواعد  فرمول که اين دهد که به دليل اين نتايج نشان می

و نيز ميانگين در هر جمله ها نيست و ميانگين شمار واژگان  زبان فارسی مانند قواعد ديگر زبان

ها متفاوت است، موارد ذکر شده در  کلمه در زبان فارسی با ديگر زبان صد شمار هجاها در يک

 ند.فرمول فلش / ديانی بايد جرح و تعديل شو
 

 گیري و پیشنهادها نتیجه

 پيشنهادهايی جهت تعديل فرمول فلش:

صدکلمه با  در يکهجاها  شمارميانگين  شمار واژگان در هر جمله ودر فرمول فلش  -1

سادگی  ی نوشته همخوانی ندارد. به عنوان مثال اگر درجهدشواری  /سادگی ی درجه

 131 هجاها شمارميانگين که  يعنی مناسب کالس ششم باشد به جای اين 81 - 90نوشته 

شمار واژگان در هر . بنابراين بايد تعديلی در اين راستا صورت گيرد و است 209باشد، 

 در متون فارسی تصحيح گردد.کلمه  صد هجاها در يک شمارميانگين  وجمله 

هم برای  90عدد  ه طور مثالاعداد تصحيح شود ب همپوشانیدر فرمول فلش الزم است  -2

برای کالس پنجم و  90-100کالس پنجم و هم برای کالس ششم در نظر گرفته شده، 

 81-90برای کالس پنجم و  91-100برای کالس ششم به اين شكل تغيير يابد:  90-80

 کالس برای ششم.
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ها، سطح خوانايی  ، درجه دشواری/ سادگی نوشته1در فرمول فلش در جدول شماره  -3

های اول، دوم، سوم و چهارم در نظر گرفته نشده است که الزم است برای  برای کالس

 ها نيز سطح خوانايی در نظر گرفته شود. اين کالس

 بهتر است به جای اين فرمولدر فرمول فلش  -4

SL) 015/1 - [WL 846/0- 835/262] = سطح خوانايی( 

 نوشته شود. )سطح خوانايی = ASL015/1 - [ASW 846/0- 835/262]  ( فرمول

 ی فرمول فلش برای آثار فارسی است که در آن: که فرمول تعديل شده

ASW = و ای صدکلمه های يک نمونه متوسط تعداد هجاها در 

 ASL= ای  صدکلمه های يک تعداد جمالت در نمونه متوسط تعداد کلمات تقسيم بر متوسط

  (2013، 9باشد.) فلش می

 فرمول گانينگ :پيشنهادهايی جهت تعديل 

 فرمولی به شكل ذيل برای فرمول گانينگ در نظرگرفته شود: -1

ASL + PHW)) )4/0= سطح خوانايی( 

 متوسط طول جمله )تعداد کلمات تقسيم بر تعداد جمالت( =ASL ،که در آن

 PHW= (.2012، 10)گانينگ باشد. درصد کلمات دشوار می 

واژگان بيش از چهارهجايی شمارش  واژگان چهارهجايی و همدرفرمول گانينگ هم  -2

 .شوند

% با 76/54دهد که اين فرمول به ميزان  فلش / ديانی نشان میدست آمده از فرمول  نتايج به

دست آمده از فرمول  نتايج بههای داستانی تأليفی شورای کتاب کودک همپوشانی دارد و  کتاب

                                                 
9
. Flesch 

10
. Gunning 
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های داستانی تأليفی شورای  % با کتاب85/42ن فرمول به ميزان دهد که اي گانينگ / ديانی نشان می

های شورا همپوشانی  يک از دو فرمول، به طور کامل با کتاب کتاب کودک همپوشانی دارد. اما هيچ

فلش / ديانی از فرمول  ها اين است که در دست آمدن نتايج متفاوت از فرمول ندارند. دليل به

شود، اما در  ای برای انجام محاسبات استفاده می صدکلمه های يک هجاها در نمونه شمارمتوسط 

کلمات چهارهجايی و بيش از چهارهجايی که همان کلمات دشوار است گانينگ / ديانی از فرمول 

متوسط شمار  ی موارد محاسبات يعنی گردد. در بقيه ، استفاده می4/0ها در و حاصل ضرب آن

ای هر دو فرمول يكسان عمل  صدکلمه های يک وسط شمار جمالت در نمونهکلمات تقسيم بر مت

 کنند. می

 

 فهرست منابع 

های ويژه  سه فرمول برای تشخيص سطح خوانايی نوشته"(. 1366ديانی، محمدحسين )

علمی و تحقيقی دانشكده علوم تربيتی دانشگاه تهران.   . نشريه علوم تربيتی. فصلنامه"نوسوادان

 59-80 (:4و  3)10

. مجله علوم "های فارسی معياری برای تعيين سطح خوانايی نوشته"(. 1369) ___________
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فارسی: خوانانويسی برای کودکان، های  سنجش خوانايی نوشته"(. 1379) ___________

 ای.  . مشهد: کتابخانه رايانه"نوجواناننوسوادان و 

فارسی منتشر شده  های کتابخوانايی سطح  بررسی"(. 1378ديانی، محمدحسين؛ ناصری، فرشته )

ی کتابداری و  فصلنامه. "با دو فرمول فلش / ديانی و گانينگ / ديانی برای کودکان و نوجوانان

  53-91(: 1)2اطالع رسانی. 
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های سطح خوانايی گانينگ در محتوای  تعيين شاخص"(. 1391نجاريان، زکيه )، عباس؛ شكاری 
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اساس فرمول  زمون سطح خوانايی متون فارسی برتحقيقی پيرامون آ"(. 1371يارمحمدی، مجتبی )

 . تهران: گروه تحقيق و ارزيابی مديريت آموزش مداوم."پيشنهادی محمدحسين ديانی
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