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 چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی سطح خوانایی کالسی )سطح کالسی که دانش آمور باید در آن باشد ( و 
پژوهش مولفه های مورد نظر از دیدگاه مک الفلین به سطح خوانایی سنی دانش آموز تعیین شد برای انجام این 

عنوان مالک های تحلیل و تعداد کلمات سه هجایی )یا بیشتر( هر بخش کتاب )آغازین ،وسط ،پایانی( به عنوان واحد 
این پژوهش هستند و یافته های تحلیل با استفاده از روش تعیین سطح خوانایی مک الفلین انجام شد   تحلیل در

ی آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت کل محتوای هدیه ی های آسمان چهارم بود که سه جامعه 
نمونه ده جمله ای ار ابتدا وسط و انتها کتاب انتخاب شد وبرای تجریه وتحلیل از روش های آماری میانگین و جذر 

باشد تا محتوای کتاب را بفهمد  استفاده شد ودر نتیجه سطح خوانایی کالسی وسنی که شاگرد باید داشته
 مشخص شد .

  

 اهداف پژوهش

  

 بررسی تفاوت بین سطح خوانایی هر یک از بخش های کتاب هدیه های آسمان چهارم. .1

 بررسی سطح خوانایی هریک از بخش های کتاب با سطح سنی ودرک وفهم دانش آموزان . .2
 بررسی سطح خوانایی کتاب نسبت به سن دانش آموز .3
 تفاوت سطح خوانایی شاگرد باسطح سنی اوبررسی  .4

  فرضیه های تحقیق 

 سطح خوانایی در بخش های مختلف کتاب هدیه آسمان متفاوت است .1



 بین سطح خوانایی کتاب هدیه چهارم با سطح سنی شاگرد تناسب وجود دارد. .2
 تناسب وجود دارد. بین سطح خوانایی کتاب نسبت به سطج ودرک دانش آموزان .3

  

 روش پژوهش

استفاده از روش تعیین سطح خوانایی مک ال فلین است که   روش تحقیق از نوع تحلیل محتواست . روش پژوهش با
در این روش ال فین معتقد است که برای تعیین سطح خوانایی یک متن باید به کوچکترین واحد معنی دار توجه نمود 

یا بیشتر در بخش های ابتدایی، وسط و پایانی کتاب  .و مالک او برای تجزیه و تحلیل آماری تعداد کلمات سه هجایی
 است.

 جامعه ی آماری

 جامعه ی آماری این تحقیق شامل کل محتوای هدیه های آسمان چهارم ابتدایی است.

 نمونه و روش نمونه گیری

ان کتاب انتخاب سه مقوله ده جمله ای از ابتدا ، وسط و پای  تحلیل محتوا بر اساس تعیین سطح خوانایی الفلین
است در این تحلیل تالش شد جمالت حتی اال مکان متوالی و پشت سر هم باشند . بعد از انتخاب مقوله ها کلمات 

سه هحایی یا بیشتر شمارش می شدند بعد کل کلمات را جمع می زدیم سپس جذر آن ها را بدست می آوردیم 
جذر عدد بدست آمده جمع می کردیم سطح خوانایی  ( را با4)اگر عدد رند نبود آن را بایست رند کرد( بعد عدد )

 ( را با جذر عدد بدست آمده جمع میکردیم سطح سنی شاگرد بدست می آمد.6شاگرد بدست می آمد و اگر عدد )

  

 مقوله ها

  

در روش الفین مقوله ها انتخاب ده جمله متوالی از بخش آغازین ،وسط و پایان کتاب است. مقوله ها شامل همه ی 
 . ات سه هجایی )یا بیشتر( در سه بخش کتاب هستندکلم

 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات

روش تجزیه و تحلیل به روش تعیین سطح خوانایی مک ال فلین است که سه مرحله آن به طور کامل توضیح داده می 
 شود

  

 مرحله اول : تعیین جمالت از بخش های آغازین ،وسط و پایانی کتاب

  

 ده جمله متوالی ابتدای کتاب )هدیه آسمان(الف( 

 ناراحت و نگران در زیر خاک نشسته بود؛ دلش نمی خواست جوانه بزند! .1
 بهار شده بود و دانه ها کمکم سرشان را از خاک بیرون می ّ آوردند اما این دانه از روییدن میترسید .2
 درخت هلویی در نزدیکی او بود. .3
 لی به دانه نزدیک بود، به او گفت:یکی از ریشه های این درخت، که خی .4



 »دانه جان! چرا جوانه نمی زنی؟ چرا از خاک بیرون نمی روی؟« .5
 همین جا که هستم خیلی خوب است! برای چه بیرون بروم؟«دانه گفت:  .6
 از کجا معلوم شاید همین که سرم را از خاک بیرون ببرم، بی آب و غذا و گرسنه بمانم . .7
 ریشه لبخند زد و گفت: .8
 عزیز، چه فکرهای عجیبی میکنی؟ دوست .9

 ببین! یک درخت هلوی خیلی بزرگ در چند قدمی توست. .10

 ب( ده جمله متوالی وسط کتاب .

 سحر بود و آسمان، ستاره باران! .1
 باالی کوه درکنار غار حرا ایستاده بود . .2
 با نگاه کردن به عظمت و شکوه جهان آفرینش، با خدای یکتا راز و نیاز می کرد؛ .3
 کرد... .  ی شب، در اندیشه بود و به رفتار و زندگی مردم فکر میدر تاریک .4
 مردم به جای خدای یکتا بت های بی جان را می پرستیدند. .5
مجسمه هایی که نه می دیدند، نه می شنیدند، نه حرف می زدند و نه می توانستند کاری انجام  .6

 دهند.
 در زندگی کمک کنند.مردم نادان گمان می کردند که بت ها می توانند به آنها  .7
 چه خیال های باطل و بی ارزشی! .8
 دوستی ها کم بود و دشمنی ها بسیار؛ .9

 ظلم و زورگویی، همه جا را پر کرده بود . .10

 ج( ده جمله پایانی کتاب .

 پدرم می گوید خیلی خوب از گل ها مراقبت کردیم و به موقع به آنها آب دادیم. .1
 خالی می ماند.اگر این کار را نمی کردیم، باغچه خشک و  .2
 »و بوی عطر در حیاط نمی پیچید. .3
 خدای مهربان، این گل های رنگارنگ هدیه های توست. .4
 ای صاحب همه ی خوبی ها...! .5
 خوشه های گندم زیر نور خورشید مثل طال میدرخشند. .6
 چقدر گندم زار زیبا و تماشایی است! .7
 عمویم چند ماه شب و روز زحمت کشیده و تالش کرده است؛ .8
 ینش را شخم زده، بذر پاشیده، آبیاری و سمپاشی کرده است!پدرم زم .9

 خدای مهربان، این خوشه های طالیی، هدیه های توست. .10

 مرحله دوم: شمارش کلمات سه هجایی یا بیشتر.

 21تعداد کلمات سه هجایی ده جمله اول :  .1
 19تعداد کلمات سه هجایی ده جمله دوم: .2
 25 تعداد کلمات سه هجا یی ده جمله انتهایی: .3

 مرحله سوم :جمع کلمات چند هجایی و بدست آوردن جذر آن ها

  

  

 مرحله چهارم : تعیین سطح خوانایی شاگردان کالس وسظح خونایی سنی .

 64=25+19+21 

 8جذر می گیریم که برابر می شود با  64 در مرحله بعد از



 8+3=11            3جذر کلمات سه هجایی +    =   سطح خونایی کالس

 8+5=13                            5    جذر کلمات سه هجایی+ =    سطح خوانایی سنی

                                                           

 نتیجه گیری :

روش تعیین سطح خوانایی الفلین تحلیل شدند با توجه به اعداد و ارقام به بدست آمده   که بر اساس  مقوله هایی
سطحی باالتر از پایه ی چهارم ابتدایی و سن شاگرد قرار دارند . بنابراین سطح خوانایی در کتاب هدیه های  در

 و در ک و فهم شاگردان در این سطوح نیست.  سطح سنی  مناسب آسمان چهارم 

 


