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 تیرعا نیالفل مک شاخص طبق دشوار

 یدارا کل طور به و است دهینگرد

در  یدشوار درجه از ییباال زانیم

خوانایی است وسطح خوانایی متناسب 

یه باسطح سنی وکالسی دانش آموزان پا

 .چهارم ابتدایی نمی باشد

واژگان کلیدی:کتاب بخوانیم چهارم 

 ابتدایی،سطح خوانایی،مک الفلین

 مقدمه

فن آوری سریع اطالعات جهان را به دهکده 

جهانی تبدیل کرده است. امروزه شاهد 

پیشرفت تکنولوژی در اکثر زمینه ها در 

هستیم؛ این امر سبب شده کشورهای مختلف 

های پیشرفته و کشورهای است فاصله ی کشور

به روز افزایش یابد. در حال توسعه روز 

یکی از راه های کاهش فاصله موجود می 

تواند توجه بیشتر به نقش نظام آموزشی 

باشد. نظام آموزشی ایران ، نظامی متمرکز 

است و کتاب های درسی در سازمان برنامه 

ف کتب درسی تهیه و در سراسر ریزی و تالی

ی شوند. اگر کتاب درسی کشور توزیع م

ی درونی دانش آموزان متناسب با انگیزه 

باشد، نه تنها باعث رشد و شکوفایی 

استعدادها در افراد شده بلکه موجب رشد 

خالقیت در دانش آموزان و پیشرفت کشور در 

سال های آتی می شود)ناصری و 

 (.1390فریبرزی،

کتاب های درسی عالوه بر  (1996پنی )به نظر 

الب ارزان ترین راه برای تهیه مط آن که

یادگیری است بسته ای محدود و مناسب با 

اجزاء به هم پیوسته و منظم است، به گونه 

ای که چارچوب روشنی را فراهم می کند که 

در آن معلم و یادگیرندگان می دانند هدف 

ن اساس چیست و چه چیز مطرح می شود. بر همی

است و  کتاب درسی مهم ترین ابزار یادگیری

ن قرار رسانه های آموزشی دیگر حول محور آ

 به یخواندار یها مهارت یفارس کتابدارند.

 به گرید انیب به و زبان یشناخت قلمرو

 یم مربوط زبان یادراک و یافتیدر قلمرو

 یاددهی ندیفرآ در است الزم نیبنابرا. شود



 یها مهارت زیر و عناصر ، یریادگی_ 

 آموز زبان تا شوند داده آموزش یخواندار

 در تفکر به درست افتیدر و درک از پس را

 وادارد لیتحل و نقد به درس نیریز یها هیال

 (.1390وهمکاران، دونی،فر شلدره یاکبر)

 یها روش نیتر یکاربرد از محتوا لیتحل

 و یاجتماع ، یانسان علوم در یپژوهش

 توان یم آن قیطر از که است یرفتار

 یسخنران و ارهاون ، ها کتاب ها، روزنامه

 یبررس مورد یا سهیمقا دید از را...  و ها

 (.1389، یریام) داد قرار

 صورت به تواند یم متن کی یمحتوا لیتحل

 مربوط اطالعات. شود انجام یفیک زین و یکم

 کی در نیمع یها واژه یریکارگ به رقم به

 و است یکم یها جنبه از یا نمونه متن،

 یفیک جنبه از یا نمونه متن، یموضوع لیتحل

 و لیتحل مورد ییها مقوله آن در که است

که توصیف و فهم  ردیگ یم قرار یکدگذار

 از یکی.ویژه ای از متن را فراهم می آورد

 ییخوانا فرمول یکم روش معروف یها کیتکن

 یم متن ییخوانا درجه گرید عبارت به ای

 (.1387،یباقر) باشد

 کتاب ییخوانا سطح(1394،یرازیش پور)

 شاخص اساس بر ییابتدا ششم هیپا میوانخب

 داد قرار یبررس مورد را نیالفل مک ییخوانا

 ییابتدا ششم هیپا میبخوان کتاب که افتی و

 آموزان دانش یکالس و یسن سطح با متناسب

 کالس آموزان دانش یبرا بلکه ستین هیپا نیا

 یمحمد. )است مناسب سال 16 سن یدارا و دهم

 میبخوان کتاب متن یمحتوا( 1394اترگله،

 مک ییخوانا سطح اساس بر ییابتدا ششم هیپا

 یحاک جینتا و داد قرار یبررس مورد نیالفل

 3 اختالف با کتاب متن یسن تناسب عدم از
. بود هیپا نیا آموزان دانش سن از ساله

 کتاب ییخوانا سطح( 1395،یخانیمهد و یجواد)

 نیالفل مک روش براساس ییابتدا دوم یفارس

 که افتندی و دادند قرار یبررس مورد را

 یکالس سطح نظر از ییابتدا دوم یفارس کتاب

 هیپا نیا آموزان دانش با متناسب یسن و



 سال 7 یسن سطح لحاظ از مذکور وکتاب ستین

 .دارد اختالف هیپا نیا آموزان دانش سن با

 لیتحل در( 1398،یامام و ی،رستمیعبدالملک)

 اساس بر ییداابت چهارم علوم کتاب یمحتوا

 چهارم علوم کتاب که افتندی نیالفل مک روش

 با متناسب یکالس و یسن سطح نظر از ییابتدا

 یبرا بلکه ستین هیپا نیا آموزان دانش

. است مناسب سن سال 15 یدارا آموزان دانش

 یسنت تیترب و میتعل در ژهیو به یدرس کتاب

 و است یدرس ی برنامه عناصر نیتر مهم از

 خواندن و سیتدر به مدرسه تقو نیشتریب

(.  2000ر،یدا و تاکریو) گذرد یم یدرس کتاب

 از یاریبس است داده نشان ریاخ قاتیتحق

 کتاب از ییابتدا چهارم هیپا معلمان

 معتقدند و ستندین یراض هیپا نیا میبخوان

 یکالس سطح با متناسب میبخوان کتاب سطح

. ستین ییابتدا چهارم هیپا آموزان دانش

 کتب یمحتوا تیوضع تیاهم به توجه با لذا

 محقق مطالعات طبق که جا آن از و یدرس

 چهارم میبخوان کتاب مورد در یچندان قیتحق

 صورت نیالفل مک روش اساس بر ییابتدا

 کتاب است درصدد مطالعه نیا است نگرفته

 لحاظ از را ییابتدا چهارم هیپا میبخوان

 دانش یکالس و یسن سطح با محتوا تناسب

 به ساده اصل تیرعا نیچن هم و آموزان

 یبررس مورد نیالفل مک روش اساس بر دشوار

 هیپا معلمان یادعا شود روشن تا دهد قرار

 سطح که نیا بر یمبن ییابتدا چهارم

 ای است حیصح ، است دشوار کتاب ییخوانا

 ریز سؤاالت قیتحق اهداف یراستا در .ریخ

 :است شده مطرح

 سواالت پژوهش

اب بخوانیم پایه ن متن کتآیا بی-1

چهارم ابتدایی باسطح کالسی دانش 

 آموزان تناسب وجود دارد؟

 هیپا میبخوان کتاب متن ایآ    -2

 آموزان دانش سن با ییابتدا چهارم

 است؟ متناسب



 بخش درکدام دشوار لغات زانیم    -3

 شتراست؟یب کتاب

 

 پژوهشانجام روش 

 بهاین مطالعه تحلیل محتوا  یانتخاب روش

جامعه آماری، کتاب  .بود نیالفل مک روش

 سهبخوانیم پایه چهارم ابتدایی بود که 

 کتاب یانتها و وسط ، ابتدا از صفحه

ی  جمله ده صفحات از هرکدام از ،شد انتخاب

 با که یا جمله هر. شد انتخاب متوالی

 و:  ؟... !  ؛).  ینگارش عالئم از هرکدام

 جمله کی نعنوا به کرد یم دایپ خاتمه! ( ؟

روش شمارش در این تحقیق با  .شد انتخاب

بود که « فراوانی»توجه به هدف واحد ثبت 

 کلمات یهجاها تعداد نیالفل مک روش بر اساس

 تعداد شمارش از پس شد شمارش یانتخاب جمالت

 هجا چهار) دشوار طبقه دو در لغات ، هجاها

 طبقه(  هجا سه تا کی) آسان و(   شتریب و

 شمارش ییهجا چهار یها واژه سپس. شد یبند

 دست به ییهجا چند یها کلمه جمع و شد

 و سن نیالفل مک فرمولشد و بر اساس  آورده

 محاسبه شد. ییخوانا سطح

 حجم نمونه

والی در ابتدای متن کتاب ) ده جمله مت-

: مردم (50درس پنجم، بخوان و بیندیش، صفحه 

چه خوب شد! حاال » وقتی شنیدند، گفتند: 

کوچولو می فهمد که دنیا خیلی بزرگ تر  شیر

باغ وحش،  مأمورهای«. اوست از قفس کوچک

پلیس را هم خبر کردند. آن ها همه جای شهر 

را دنبال شیر کوچولو گشتند؛ اّما او را 

ماجراها پیدا نکردند. شیر کوچولو از این 

برنداشته را  یازدهمیدم بی خبر بود؛ چون ق

. او زیر بوته ی گل یاس خواِب خواب بود

باغ وحش و پلیس، همه جای  مأمورهایبود. 

کلمه چهار هجایی یا  5شهر را گشتند؛) 

 بیشتر (

توالی در وسط متن کتاب ) درس ده جمله م-

کتاب : (100دوازدهم، بخوان و بیندیش،صفحه 



 کارگرهایکرد و من را از بین  باز فروشی

برد.  تاب فروشیککارگاه انتخاب کرد و به 

رفتم، گمان می کردم  کتاب فروشیوقتی به 

؛ چقدر رؤیایی بود!  رسیده امبه بهشت 

پر از کتاب! در آنجا گویی  قفسه های

من آغاز  کتاب خواندنشدم و  متوّلددوباره 

بی فهمیدم که چقدر  کتاب فروشیشد. در 

و برای رسیدن به دانایی بیشتر باید م سواد

بخوانم. به همین دلیل، کتاب  می توانمتا 

سی و  فقط خواندم و خواندم و خواندم...

قّصه برای  نوشتنبودم که فکر  پنج ساله

 خواندهزیادی  کتاب هایکودکان افتادم. 

خوبی داشت؛ اّما زبان  داستان هایکه ودم ب

کلمه چهار هجایی  17نبود)  کودکانهآن ها 

 یا بیشتر (

ب ) در انتهای متن کتا ده جمله متوالی-

: طفلی بسیار (139َمَثل، صفحه  ،درس هفدهم

خرما می خورد. مادرش او را نزد پیامبر 

خرما  بفرماییدبه این طفل » برد و گفت:

و فردا امروز برو » پیامبر فرمود:«. نخورد

روز دیگر، زن باز آمد.حضرت با «. باز آی

زن «. خرما نخور» به کودک فرمود: مهربانی

را دیروز به او ، چرسول هللایا » گفت:

کلمه چهار هجایی یا بیشتر  4)« ؟نفرمودید

) 

 

 

 ی پژوهشیافته ها

 

برای تعیین سطح کالسی و سطح خوانایی سنی 

فرمول کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی از 

اطالعات حاصل از  مک الفلین استفاده شد.

نشان داده  1نمونه های انتخابی در جدول 

ی در مجموع شده است. در نمونه های انتخاب

کلمه وجود دارد که چهار هجایی یا بیشتر  26

در  25جذر کامل ندارد عدد  26هستند؛ چون 

برای به دست  5نظر گرفته شد. جذر آن عدد 



 8جمع شد و عدد  3با عدد آوردن سطح کالسی 

به دست آمده سطح کالسی این کتاب را در حد 

کالس هشتم نشان می دهد. هم چنین برای 

جمع   6سنی ، سطح کالسی با عدد محاسبه سطح

به دست آمده است که نشان می  14شده و عدد 

سال  14دهد این کتاب برای دانش آموزان سن 

 مناسب است. 



 

 

 

بخش های 

 کتاب

تعداد جمالت 

 نمونه

تعداد 

 کلمات ساده

تعداد 

کلمات 

 دشوار

 5 53 10 نمونه اول

 17 53 10 نمونه دوم

 4 35 10 نمونه سوم

 26 141 30 جمع

 
 ساده)یک تا سه هجایی( و تعداد کلمات:جدول ا 

بیشتر( حاصل نمونه گیری کتاب  دشوار )چهارهجایی یا 

 یچهارم ابتدای بخوانیم

 

 گیرينتیجه  

 

 کتاب ییخوانا سطح یبررس ، پژوهش نیا هدف

 مدل ، براساس ییابتدا چهارم هیپا میبخوان

 یوامحت یآمار جامعه. بود نیالفل مک یمفهوم

 که بود ییابتدا چهارم هیپا میبخوان کتاب

 و وسط و اول از یا جمله ده ی نمونه سه

 و هیزتج یبرا. شد انتخاب کتاب یانتها

 مقدار و یفراوان جدول از ها داده لیتحل

 به جینتا .شد استاده نیالفل مک ییخوانا سطح

 که داد نشان اول سوال یبررس از آمده دست

 ییابتدا چهارم هیاپ میبخوان کتاب یمحتوا

 هیپا آموزان دانش یکالس سطح با متناسب

 کالس سطح یبرا متن بلکه باشد ینم چهارم

 یقبل یها پژوهش. باشد یم مناسب دهم

 دوره یدرس کتب ییخوانا یبررس رامونیپ

 قیتحق یها افتهی دییتا درجهت ییابتدا

 که یقیتحق یط( 1389،یریام. )ماهستند

 مطالعات تابک ییخوانا سطح ی درباره

 نیا به داد انجام چهارم هیپا یاجتماع

 کتاب نیا ییخوانا سطح که دیرس جهینت

 به جینتات. اس آموزان دانش توان از باالتر



 که داد نشان دوم سوال یبررس از آمده دست

 چهارم هیپا میبخوان کتاب یمحتوا و متن

 آموزان دانش یسن سطح با متناسب ییابتدا

 متن حاضر پژوهش طبق و ستین چهارم هیپا

. است مناسب دارند سن سال 14 که یکسان یبرا

 هیپا اشعارکتاب رامونیپ که یدرپژوهش

 نیا به است داده انجام ییابتدا چهارم

 تنها کتاب نیا اشعار که است دهیرس جهینت

 هیپا نیا آموزان دانش یذهن باتوان 50%

 دست به جینتا .(1372 افروز کرم)است متناسب

 که داد نشان سوم سوال یبررس از آمده

 ییابتدا چهارم هیپا میبخوان کتاب یمحتوا

 طبق) است نشده میتنظ مشکل به ساده از

 اواسط در دشوار لغات زانیم حاضر پژوهش

 آن یانتها و ابتدا به نسبت کتاب

 با متناسب که یا گونه به است ادیارزیبس

 در متن و ستین آموزان دانش فهم و درک

 .(خواهدشد کننده وخسته نینگس کتاب اواسط

 

 یم جینتا کردن یکاربرد جهت ادامه در  

 :کرد ارائه را لیذ شنهاداتیپ توان

 در شود یم شنهادیپ محترم مؤلفان به (1 

 و مطالب نیتدو و میتنظ و یگردآور نیح

 سطح به هیپا هر در یدرس یها کتاب یمحتوا

 و فهم و درک با تناسب و آن ییخوانا

 .کنند توجه آموزان دانش یتشناخ ساختار
 

 از قبل یزیر برنامه دفتر در کارشناسان (2

 وجود از یدرس یها کتاب انتشار و چاپ

 و درک و یسن سطح و کتاب متن نیب تناسب

 .شوند مطمئن آموزان دانش فهم

 

 که باشند داشته نظر در محترم مولفان( 3

 دانش یبرا باشد آسان اریبس مطالب اگر

 دشوار اریبس اگر و ندهکن خسته آموزان

 درک را آن نتوانند آموزان دانش و باشد

 ی زهیانگ و شوند دیام نا شودیم باعث کنند

 به بنا نیبنابرا بدهند دست از را خود

 که است الزم یدرس یها کتاب یمحتوا ضرورت

 دانش فهم و درک با متناسب آن یمحتوا

   .شود میتنظ هیپا هر در آموزان

 



 که شود یم شنهادیپ ترممح مولفان به( 4

 میتنظ مشکل به ساده از را کتاب مطالب

 یبرا را کامل یآمادگ آموزان دانش تا کنند

 .آورند دست به تر دهیچیپ مطالب افتیدر
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