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 چکیده

  های ویژگی از. اسییت  وتربیتیمتعل در آموزشییی  هایپیام انتقال  اصییلی  عناصییر از  درسیییکتاب

 شناختی رشد  شرایط  با یلیتحص یهپا  هر  برای  شده  تدوین  محتوای که است این یدرس  یهاکتاب

محتوای   خوانایی سییط  سیین ش  و  ارزیابی  پژوهش، این  هدف  .باشیید  هماهنگ خویش مخاطبین

 الفلینمک  محتوای تحلیل فرمول  دو  اسیا  بر  شیشیم ابتدایی  پایه  مطالعات اجتماعی  درسییکتاب

 درسییییکتاب  محتوای  پژوهش،  پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه .اسیییت  فوگگانینگ  و

محتوا، بر اسا  ماهیت   تحلیل  روش از مطالعه این در. است پایه ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی

 ها،فصل  ابتدای  دشوار  کلمات  پردازش  یبرا  «شانون  آنتروپی»از روش  کمی و    -  های عینیاز روش

  پایه  اجتماعی  مطالعات  درسیییکتاب  در محتوای  ها،فصییل  دشییوار  کلمات  تعداد م موع و  هادر 

 هایروش  اسیا  بر که  هاییمتن  داد،  نشیان  تحقیق  هاییافته  اسیت.  شیده  اسیتااده  ابتدایی  شیشیم

 در  کالسیییی  توانیایی  سیییط   نظر  از  گرفتنید،  قرار  وتحلییلییهت ز  مورد  فوگگیانینیگو    الفلینمیک

 بر کمک  عالوه  ،یدرسی  یهاکتاب  یمحتوا  ارزیابی دارند. قرار  شیشیم ابتدایی  پایه  از  باالتر سیطحی

 باشد. داشته دنبال به را آموزشی  اهداف تحقق  تواندمی  ها،آن یاثربخش و  کارایی  افزایش به

مطالعات اجتماعی شیشیم ابتدایی،   درسییکتاب  خوانایی، سیط سین ش  ارزیابی،    :یدیواژگان کل

 .شانون  آنتروپی ،محتوا یلتحل
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 مقدمه-1

هیای مختل   سیییازمیان مؤثرترینو  ترین  از مهم  ،هر کشیییور  وپرورشآموزشسیییازمیان  

جامعه    نوخاسیتهانتخاب و انتقال عناصیر فرهنگی به نسیل   دارعهدهکه    باشیدمیاجتماعی  

  و  سازنده نقش  و  رودهای رسمی جامعه به شمار میالگوی کلی سازمان  ،. این سازماناست

(.  ۶:  1۳۹8صیییافی،  اسیییت )  نموده  ایایا  بشیییری  تمیدن  و  فرهنیگ   تیداوم  در  اسیییاسیییی

  ،آموزشیی  محتوای آموز،دانش  معلّم،  شیامل عوامل  ایم موعه  از  متشیلل وپرورشآموزش

  در  اهداف  تحقق جهت  در  که اسیت  آموزشیی طراحان و ریزانبرنامه  ،آموزشییکمک   وسیایل

  (.11:  1۳۹۹عسیییلری ربیاطی و خلیلی کالکی،  کننید )می  فعیالییت  شیییده،  گرفتیه  نظر

  جامعه  در  فرد  جایگاه  و  آمیزموفقیت  تلامل  و رشید  سیرنوشیت، به  نسیبت ،وپرورشآموزش

  مهارت   کسیب  شیناختی،  ابعاد از  اعم گوناگون، جوانب  در  فرد  دارد  انتظار اسیت و  مندعالقه

تعالی   کند و  باید، پیشیرفت چنان که  یو رفتار  عاطای  شیخصییتی،  ابعاد  در نیز و  توانایی و

فرایندی اسیت    وپرورشآموزش» (.28:  1400دارابی عمارتی و شیایعی سیروسیتانی،  )  ابدی

هایی مشیخ  به کند و برای تحقق هدفکه برای تغییر و تعدیل رفتار فراگیران تالش می

اسیت که شیامل    درسیی  برنامهپهناور نقش اسیاسیی به عهده  پردازد. در این عرصیه  فعالیت می

  درسییی   برنامهاز عناصییر و فرایندهای    شییود. محتواها و ارزشیییابی میاهداف، محتوا، روش

رسیمی عرهیه شیود«)ایمانی و    وتربیتتعلیمدرسیی در نظام  تواند از طریق کتاباسیت و می

ترین  اسییاسییی عنوانبه،  درسییی هایبرنامه،  نظرانصییاحب(. به اعتقاد  11۶:  1۳8۳  ،مظار

ند که باید  شوتلقی می وپرورشآموزشهای  جرائی، راهی برای دستیابی به هدفا  مشیخط

 (.۹4: 1۳۹۶هدایتی و کاوه،  شود )ها با نهایت مراقبت و دقت نظر اعمال  در تهیه آن

  جانبه همهیک ابزار مهم و اسییاسییی در رشیید و توسییعه    عنوانبهامروزه نظام آموزشییی 

شیود، بنابراین رشید، تحول، اصیال  و بهبود کمی و کیای آن، از جمله  کشیورها شیناخته می

  هایبرنامه(. »۹۵:  1۳۹۶حبیبی بردبری و هملاران،  اسیت )مباحث بسییار مهم هر کشیور  

  که بوده  متمرکز  آموزشییی  هاینظام آموزش  در  تأثیرگذار و  مهم  هایمؤلاه از  یلی  درسییی

  انتخاب  و  مدار   درسیییی هایبرنامه  تنظیم و  طراحی اسیییاسیییی مراحل  از  یلیآن تبعبه

 برای  ایبرنامه  ،درسییی برنامه(. »۵۶: 1۳۹7اسییت«)منتظربیب و قربانی،    برنامه  محتوای

 برنامه  اسیت،  مطلوب  نتایج و  هاهدف به  دسیتیابی  راهبردهای  شیامل  سیندی  یا  عمل، و  اقدام

  تدارک  یادگیرنده برای  آموزشیی،  نهاد  یک   هدایت تحت  که  اسیت هاییت ربه  همه  ،درسیی

  آموزشیی  هایسیازمان  آن، طریق  از که  اسیت ایوسییله  درسیی برنامه  واقع  در  شیود می  دیده
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  مبیدل   واقعییت  بیه  را  جیامعیه  پرورشیییی  و  آموزشیییی  امییدهیای  و  آرزوهیا  کیه  کوشییینیدمی

در حقیقت نوعی   درسیی  برنامهمعتقد اسیت    1اسیلیلبک (.  184: 1۳۹8  بند،  عالقه)سیازند«

رود مطالب کارآمد را  آموز انتظار میت ارب اسییت که از طریق آن از دانشنقشییه یا چارت  

 برنامه (. 1۹۹1  ،اسیییلیلبک )  ردیگها را به کار  های واقعی زندگی، آنبییاموزد و در موقعیت

شیاگرد،  شیود، مواد متعلق به عبارت اسیت از: »آنهه آموخته می  2از نظر الین بلام  درسیی

برخورد » عبارت اسیت از:  ۳از نظر ملنزی  درسیی برنامهات مدرسیه و همه ت ربیات«.  ت ربی

ریزی شییده اسییت«)بارخدا و  مدرسییه طر فراگیر با ابعاد مختل  محیط که تحت هدایت  

  و  اصلی  عنصر  چند  یادگیری  نقشۀ  و طر   منزلۀ به  درسی یبرنامه(. »148:  1۳۹۹بارخدا،  

  بدون  اسیت محتوا  ،درسیی یبرنامه  اصیلی  عناصیر  از  یلی اسیت،  فرعی  عناصیر  از  ایم موعه

  همیان  چیز  آن  برسییید،  خود  هیدف  بیه  او  تیا  آموخیت  ییادگیرنیده  بیه  چیزی  بیایید  تردیید

ها و  ها«، »مهارتشییامل »دانش  درسییی برنامهمحتوای  (.27: 1۳۹8  مللی،)محتواسییت«

یادگیری با آن در تعامل    -  آموز در فرایند یاددهیها« اسیییت که دانشفرایندها« و »ارزش

آموز با محتوای آن  از تعیامل دانش  درسیییی برنامه  بنیابراین تحقق اهداف یک  گیردقرار می

دانش ا شیییامل  ، »محتو(1۹۹۶) 4به نظر زایس  (.48:  1۳۹7نوریان،  شیییود )می  پذیراملان

خواندن، نوشیتن، حسیاب کردن،  )  ندهایفراها و ها، اصیول و تعاری (، مهارتحقایق، تبیین)

اعتقیاد به خوب و بد، صیییحی  و  ها )گیری و ای یاد ارتبیا ( و ارزشتالر منطقی، تصیییمیم

و    یلور( اصیول انتخاب محتوا از نظر سی 1۳87)  یعتمداریشیربلط، عالقه به علم و...( اسیت«. 

موهیوع  یا  رشیتهیک   یاسیاسی   یممااه  ید»محتوا با اسیت: کرده  یانب  گونهاینرا   ۵هملاران

   سیازد را مشیخ     یعلم  رشیتۀاجرا شیده در    یقاتتحق  های  روشکندرا م سیم    یدرسی 

  درک قابل،  حالدرعینو   واداردرا به تالر    هاو آن  کنید  یک آموزان را تحردانش  یلقدرت تخ

 به   نیاز  که اسییت  آموزشییی  نظام  در  مهم  عناصییر  از  یلی آموزشییی  یمحتوا» هم باشیید«.

  و  جمالت  کلمیات،  جزء  هر  یبرا  اسیییت  الزم  ،بنیابراین  دارد   پیوسیییتیه  و  روزافزون  توجهی

 ی ریزبرنامه  دقیق و  عمیق صییورتبه  شییود،می مطر   آموزشییی  یهاکتاب  در که  مااهیمی

 (.۳7: 1۳۹۹  عظیمی،)«شود

 
1  -Skilbeck 

2- Allyn Bacum 

3  -Mackenzie 

4  -Zais 

5  -Saylor et al 
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  آید میبه شیمار    وتربیتتعلیمهای آموزشیی سیند ملتوب و مدون  درسیی در نظامکتاب

وند  بنابراین محتوای  شی ها و ت ارب یادگیرندگان بر اسیا  آن سیازماندهی میکه فعالیت

آموزان را از جمود ذهنی و فلری رها سییاخته و  تواند دانشمی  درسییی  هایکتابمطلوب  

آقازاده،  باشید )های عصیر جدید آنان و پاسیخگوی نیازمندی  واداردها را به چالش فلری  آن

  اسیت که باید  درسیی برنامهمله عناصیر مهم در آموزش و درسیی از جکتاب بنابراین  (1۳8۵

انتقیال دانش بیه    جیایبیهتنظیم گردد کیه    ایگونیهبیهاز نظر محتوایی دارای اعتبیار بیاشییید و  

  کتب (. »2۶:  1۳۹8یوسیای و هملاران،  دهد )ذهن فراگیر، وی را در جریان یادگیری قرار 

نمایند.  های روزمره تدریس در کال  در  ایاا مینقش مهمی در ساختار و فعالیت درسی

آموزان و دادن حیداکرر  معلم آن را برای برانگیختن دانش  ابزاری اسیییت کیهدرسیییی  کتیاب

دهد«)فتحی  قرار می  مورداسیییتاادهآگاهی و درک و فهم درباره یک مسیییئله یا موهیییوع 

  نویسییید: »بهدرسیییی می( در تعری  کتاب1۳۹4نژاد )شیییعاری  (. ۳01:  1۳۹۹  ،واجارگاه

  یبرا  یتیترب  و یآموزش  اهداف به  دنیرس یبرا  درسیی برنامه  اسیا  بر  هک  یم موعه مطالب

  تاب ک  رودیم  شیمار به  معلم آموزش  یاصیل  وسییلۀ و  شیودیم  تألی   خاص  یلیتحصی   یهاپایه

به یادگیری بهتر  این که  های درسیی مناسیب عالوه براسیتااده از کتابگویند«.  می  یدرسی 

معلمیان در فراینید  کنید، راهنمیای منیاسیییبی برای  آموزان کمیک میمطیالیب توسیییط دانش

 ،1کووککننید )تواننید نقیا  هیییع  معلمیان را نیز جبران  آموزش اسیییت و حتی گیاه می

2008.) 

یلی از درو  مهم و کلییدی در مقطع ابتیدایی مطیالعیات اجتمیاعی اسیییت. »مطیالعیات  

  تأکید های اجتماعی  اسیییت که به درونی کردن ارزش  درسیییی برنامهای از اجتماعی حوزه

افراد با محیط اطراف و نیز توسیعه ارتباطات انسیانی اسیت.   آشیناکردنکند و هدف آن می

آموزان در جهت مشیییارکت اجتماعی و همهنین  طالعات اجتماعی آماده سیییاختن دانشم

  به 1۳۹0  ،دهد«)صیمدیقرار می  تأکیدهای اجتماعی را مورد  ها و صیالحیترشید مهارت

اسیت    درسیی برنامهای از (. »مطالعات اجتماعی، حوزه2 –  1:  1۳۹۹نقل از زارع و سیعید،  

کودکان با محیط اطرافشیان و نیز توسیعه ارتباطات انسیانی اسیت،    آشیناکردنکه هدف آن  

آموزان، شیییهروندانی خوب تربیت شیییوند. محتوای این در  از تاری ،  که دانش ایگونهبه

 (.1۳۹1هملاران،  شود«)فالحیان و و دیگر علوم اجتماعی استخراج می  جغرافیا

 
1  -Cook 



 11                                                       و...    ن گلشن امی درسی.../ کتاب خوانایی سطح سنجش و ارزیابی

آموزان شیللی از آموزش برای دانش  عنوانبهدوره ابتدایی اولین سیط  آموزش رسیمی  

(. هدف ۹۳: 1400و شیامی،   نژادمعصیومی، به نقل از  2020،  1سیاریاا و ویدیاسیتوتیاسیت )

این دوره از آموزش قادر سییاختن فراگیران به یادگیری، درک اسییتعدادهای بالقوه خود به 

  بیه نقیل از 201۶،  2فیارو  و کیایاسیییت )طور کیامیل و مشیییارکیت معنیادار در جیامعیه  

در    توجهیقابلمقطع ابتدایی جایگاه بسیییار مهم و (. ۹۳:  1400  شییامی، و نژادمعصییومی

پیشتاز،   عنوانبهها دارد، این مقطع  و تلوین شخصیت آن  آموزاندانش وتربیتتعلیمفرایند  

  2:  1۳۹۵و هملاران،    زادهرحیمگردد )مسیر تحصیل محسوب می ادامۀمبنا و مشاور برای 

آن    درسیی  کتب خصیوصبهاین مقطع    درسیی هایبرنامه(  بنابراین هیروری اسیت که ۳  -

 .قرار گیرد  ت دیدنظرنی و پیوسته مورد ارزشیابی، بازبی

مطالعات    درسیییکتاب  خوانایی  سییط   سیین ش و  ارزیابی  مطالعه، این  در  اصییلی  هدف

فوگ  گانینگ  و  الفلینمک  محتوای  تحلیل  فرمول  دو اسیا  بر  شیشیم ابتدایی  پایه  اجتماعی

 :است  زیر هایسؤالپژوهش حاهر درصدد پاس  به     لذااست

شیشیم    پایه  در  مطالعات اجتماعی  درسییکتاب  محتوای  برای  مناسیب  کالسیی  سیط   -

 است؟  چقدر نظر  مورد هایشاخ   و هاالگو نظر  از  ابتدایی

مطیالعیات    درسییییکتیاب  محتوای  دشیییوار  کلمیات  مییانگین  جمالت و  تعیداد  مییانگین  -

 است؟  چقدر فوگ  گانینگ  الگوی نظر  ششم ابتدایی از  پایه  در  اجتماعی

 مبانی نظری پژوهش-2

،  ۳پینگل هسییتند )موزشییی  های آترین دروندادهای نظامیلی از مهم  درسییی  هایکتاب

و ابزار اصیلی تدریس، در    درسیی برنامهمنبع اصیلی محتوا،  عنوانبهدرسیی  (. »کتاب2010

قرار    مورداسیییتایادهآموزان، توسیییط معلمیان  دهی فعیالییت ییادگیری دانشتعیین و جهیت

  در ( ۵2: 1۳۹۶)  یمراد  (. حسیین7:  1400  به نقل از نوریان،  2011،  4گیرد«)سیییلروامی

  که اسیت  آموزشیی  سییسیتم  عناصیر  از  یلی  درسیی  کتاب»  کند:بیان می  درسیی  کتاب تعری 

  موجیب  آموزشیییی  محتوای  اثربخش  ارائیه  طریق  از  ییادگیری  مرجع  و  منبع  ییک   عنوانبیه

  بنابراین   «گرددمی  یادگیری  -  یاددهی جریان  تسیهیل و  آموزشیی عوامل  هدایت و  انسی ام

 
1  -Saripah & Widiastuti 

2  -Farooq & Kai 

3  -Pingel 

4  - Sikorova 
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جامعه    وتربیتتعلیمهای آموزشیی در فرایند  درسیی یلی از عناصیر اصیلی انتقال پیام  کتاب

  اثربخشیی و  کارایی  افزایش به  کمک  بر  عالوه  ،درسیی  هایکتاب  یمحتوا  ما اسیت. ارزیابی

  مللی  و  الهی  فضیلباشید )  داشیته  دنبال به  را  آموزشیی اهداف  مطلوب  تحقق تواندمی  ،هاآن

باشد که محتوای  این می  درسی  هایکتابهای اساسی  از ویژگییلی  . »(142:  1۳۹0  توانا،

تدوین شیده برای هر پایه تحصییلی با شیرایط رشید شیناختی مخاطبین خویش هماهنگ  

 .(127: 1۳۹8)مللی،  باشد«

خوانایی   یهافرمول  از  اسیییتااده  درسیییی  هایکتاب  یمحتوا  های تحلیلاز روش  یلی 

اسیییت. واخه خوانیا بودن، بیه معنیای روش تخمینی احتمیال موفقییت خواننیده در خوانیدن و  

خوانایی را مقیاسیی  (. 82: 1۳8۹ ،توانا  مللی  و  الهی  فضیلاسیت )درک یک متن یا نوشیته 

ها تعری  کرده اسیت و متنی را  میزان سیهولت خواندن و فهمیدن نوشیته  دادننشیانبرای 

ماهوم آن را    آسییانیبهروان آن را بخواند و   صییورتبهآن بتواند   خوانندۀداند که  خوانا می

  مطالعۀ »هنگام    (، 10۹:  1۳۹۶  به نقل از سیی ادی و هملاران،  1۳۹۳)عابدی،    درک کند.

شود  میزان پیهیدگی یا سادگی متن ای اد می دربارۀکتاب(، برای خواننده حسی متن )هر  

ها،  اری دارد. این در واقع، همان سط  خوانایی متن است. واخهبسی تأثیرکه در فهم مطالب  

ها، طول بنیدها و سیییط  انتزاع ماهومی هر کتیاب، سیییط   ها، سیییاختیار جملیهطول جملیه

پیهیدگی زبانی متن کتاب    درجۀکند. در م موع، سیط  خوانایی  خوانایی آن را تعیین می

(، 2012)  1چن  و در نهایت اینله (.10۳:  1۳8۹اسیت«)جعاری هرندی و میرشیاه جعاری،  

 داند.خوانایی را میزان آسان فهمیده شده نوشته می

  مطالعات   کتاب  محتوای  تحلیل عنوان  تحت  پژوهشیی  ( در1400هملاران )احمدزاده و 

  تلنییک  و  ۳فرای  ،2الفلینمیک   خوانیایی  فرمول  اسیییا   بر  ابتیدایی  شیییشیییم  پیاییه  اجتمیاعی

بتدایی بر  شییشییم ا  اجتماعی  مطالعاتمتن کتاب    که  دریافتند «1400  سییال  در  4هارتلی

خوانایی، سییط  کالسییی و    باقدرتالفلین و هارتلی متناسییب  اسییا  فرمول خوانایی مک 

  باقدرت رای متناسییب  اما این کتاب بر اسییا  روش ف    باشییدسییط  سیینی فراگیران نمی

 شده است. آموزان است. متن کتاب نیز از ساده به دشوار نوشتهخوانایی دانش

 
1 -Chen 

2 -McLaughlin 

3 -Frey 

4 -Hartley 
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  پن م   فارسییی  کتاب خوانایی  سیین ش»  عنوان تحت  پژوهشییی  ( در1400وطنخواه )

  « ۳کرل  و  سیییامنر  پیاور،  و  فرای  الفلین،میک   ،2فوگگیانینیگ   ،1فلش  هیایروش  بیا  ابتیدایی

  کالسیی  و  سینی  سیط   ثانیاًاسیت،   رعایت نشیده دشیواریبه  سیادگی  اصیل اوالًکه    دریافت

  تطابق  ابتدایی،  پن م  پایه آموزاندانش  کالسی  و سط   سنی  سط  با  ،موردمطالعه  محتوای

  از  پایه این  آموزاندانش برای  کتیاب  این  که  گرفت نتی یه  توانمی  و به عبیارتی  ندارد  را  الزم

 .ندارد  را  مستقل  آموزش توانایی و  است دشوار  بسیار خوانایی  لحاظ

  مطالعات   کتاب  خوانایی سن شعنوان »  تحت  پژوهشی ( در1۳۹۹هملاران )حیدری و  

  ، فلش ۵کرل ،4کلوز  الفلین،مک   فوگ،گانینگ   فلش، روش  اسییا  بر  شییشییم  پایه  اجتماعی

  دشیوار به  آسیان  از متون  ترتیب  برای  معیار مشیخصیی اوالًکه    دریافتند  «، فرای۶کید  کین

 قرار  آسان  هایمتن  از دشوارتر، زودتر  هایمتن  هاپایه  از بعضی  در  که ایگونهبه  نشد،  دیده

  سیط   و  سینی  سیط  با  موردمطالعه محتوای  کالسیی  سیط   و  سینی  سیط   ثانیاًگرفتند   

 .ندارد  را  الزم  تطابق  پایه ششم ابتدایی  آموزاندانش  کالسی

بررسیی میزان خوانایی کتاب  عنوان »( در پژوهشیی تحت 1۳۹۹)  یرسیتگاربیگمرادی و 

الفلین، فرای،  فوگ، مک فلش، گانیگ مطالعات اجتماعی پایه پن م ابتدایی بر اسیا  روش  

اصییل سییادگی به دشییواری در کتاب مورد بررسییی    اوالًدریافتند که    «پاور، سییامنر و کرل

لعه با سیط  سینی و  سیط  سینی و سیط  کالسیی محتوای مورد مطا  ثانیاًرعایت نشیده اسیت، 

توان  میآموزان پایه پن م ابتدایی تطابق الزم را ندارد و به عبارتی  سیییط  کالسیییی دانش

آموزان این پایه از لحاظ میزان خوانایی بسیار  چنین نتی ه گرفت که این کتاب برای دانش

 دشوار است.

  سین ش  و  ارزیابی  "عنوان  ( در پژوهشیی تحت  1۳۹۹)  یرسیتگارطهماسیبی شیه بابا و 

  فوگ، گانینگ  فلش، فرمول چهار اسا   بر ابتدایی  چهارم  اجتماعی  مطالعات  کتاب خوانایی

  اجتمیاعی   مطیالعیات  کتیاب  مطیالیب  تنظیم  سیییامنروکرل درییافتنید کیه در  پیاور،  و  الفلینمیک 

  ساده   به دشوار از  مطالب  گاهی حتی و رعایت نشده دشواریبه  سادگی  اصل ابتدایی  چهارم

 
1 -Flesch 

2 -Gunning Fog 

3 -Power, Somner and Krell 

4 -Klose 

5 -Krell 

6 -Flesch-Kincaid 
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  را  خوانایی  سیط  که  اسیتااده شیده  متن  در دشیوار  کلمات  و  ه اها از. اسیت شیده  تنظیم

 است. نشده  طراحی  هاآن سن با  متناسب و برده  باال  کال  چهارم برای

  ابتدای   دشیوار  کلمات  پردازش یبرا «1شیانون  آنتروپی»از روش   پژوهشدر این  بنابراین 

  مطالعات   درسییکتاب  ها، در محتوایفصیل  دشیوار  کلمات  تعداد م موع و  هادر   ها،فصیل

 است.  شده  استااده  ابتدایی  ششم  پایه  اجتماعی

 شناسی پژوهشروش-3

مطیالعیات    درسییییکتیاب  محتوای  پژوهش،  پژوهش از لحیاظ هیدف، کیاربردی و جیامعیه

محتوا، بر اسیا  ماهیت    تحلیل روش  از  مطالعه  این  در .اسیت  پایه شیشیم ابتدایی  اجتماعی

  ابتدای دشیوار  کلمات  پردازش  یبرا  «شیانون آنتروپی»از روش  کمی و    -  های عینیاز روش

  مطالعات   درسییکتاب  در محتوای  ها،فصیل  دشیوار  کلمات  تعداد م موع و  هادر   ها،فصیل

 است.  شده  استااده  ابتدایی  ششم  پایه  اجتماعی

آسییا برگر تحلیل محتوا را یک     اسییت آمدهدسییتبه  گوناگونی  تعاری   محتوا تحلیل  از

گیری مقدار چیزی در یک  کند که بر اسیا  اندازهروش پژوهشیی سییسیتماتیک معرفی می

 (.1۵۶: 1۳8۳، 2آسا برگراست )نمونه تصادفی از یلی از اشلال ارتباطی طراحی شده  

 و  کالسییی  سییط   تعیین برای  الفلینمک  اچ توسییط 1۹۶8  سییال  در  الفلینمک  روش

 اسیت   درصیدد شیاخ   این. شید  معرفی  و طراحی  درسیی  هایکتاب  مطالب  سینی  سیط 

  کالسیی  و  سینی  سیط  چه برای  درسیی  هایکتاب  قالب  در شیده  تنظیم  مطالب  کند  تعیین

  شیر  به  الفلین  مک   روش مراحل(. 1۵0:  1۳۹0 ،توانا  مللی  و  الهی  فضیل) اسیت  مناسیب

 (:1۳۹۳  یارمحمّدیان،است ) زیر

  متن  وسیط  از  متوالی  جمله  ده  کتاب، متن  ابتدای  از  متوالی  جمله  ده:  نمونه  انتخاب  -1

  هیایی کلمیه  م موعیه  جملیه،)  دیی کن  انتخیاب  کتیاب  متن  انتهیای  از  متوالی  جملیه  ده  و  کتیاب

 (.یابدمی  پایان  بندنقطه  عالمت  یا و  تع ب عالمت  ،سؤال عالمت  نقطه،  با  که است

  د ی کن  شییمارش  را بیشییتر  یا  ه ا سییه  دارای  هاکلمه  تمام  ایجمله ۳0 نمونۀ این  در  -2

  بیایید   را  آن  از  بیش  ییا  ه یایی  4  هیایکلمیه  فیارسیییی،  متون  برای  کیه  اسیییت  ذکر  بیه  الزم)

 (.اندشده طراحی  انگلیسی،  متون برای  معموالً هافرمول  این زیرا  کرد   شمارش

 
1 -Shannon entropy 

2 -Asa Berger 
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 هرگاه.  بگیرید را  هاآن  جذر سییاس.  آورید  دسییت به را  ه ایی  چند  هایکلمه  جمع  -۳

  کامل   جذر  دارای  که را  آن به  عدد  تریننزدیک   باید ندهد  دسیت به را  کاملی  جذر  عدد این

 .کرد  انتخاب است

 از  را  شیاگرد خواندن توانایی  عدد این  کنید  اهیافه آمدهدسیتبه  جذر به  را ۳  عدد اگر  -4

 .کندمی  تعیین  باشد،  داشته  قرار آن  در  باید  که  کالسی  سط  نظر

  باید   شیاگرد  که  را  سینی  حاصیل  عدد  کنید  اهیافه آمدهدسیتبه  جذر به  را ۹  عدد اگر  -۵

 .کندمی  مشخ   باهمد را  موردنظر متن بتواند  تا  باشد  داشته

  تعیین  و  ارزیابی باهدف و 1۹۵1  سیال  در  فوگگانینگ   رابرت توسیط  فوگگانینگ  روش

.  شید طراحی  رسیمی آموزش  هایکال   اسیا  بر  درسیی  هایکتاب  مطالب خوانایی  سیط 

  و اسیت  درسیی  هایکتاب  مطالب  کالسیی  سیط   تعیین و  ارزشییابی  شیاخ ، این  اصیلی  هدف

  تحصییییلی   هیایپیاییه  از  کال   کیدام  منیاسیییب  مطیالیب،  کیه  دهیدمی  جواب  سیییؤال  این  بیه

  تعیین نحوه  و  فرایند(. 84:  1۳8۹ توانا،  مللی الهی و فضیل)  اسیت؟  رسیمی وپرورشآموزش

  مللی  و  الهی  فضیلاسیت ) زیر  ترتیب به  فوگگانینگ   شیاخ   در  هانوشیته خوانایی  سیط 

 :(128: 1۳۹8و )مللی،   (148: 1۳۹0 ،توانا

  ییک کیهطوریبیهکلمیه از ییک متن   ۳00برای انتخیاب نمونیه بیا این روش تحلییل، بیایید   -1

  متن اواخر  از  کلمه  صیید  یک  و  وسییط متن از  کلمه  صیید  یک   ابتدای متن، از  کلمه  صیید

 ای انتخاب شود(.سه نمونه صد کلمه.)فی انتخاب شودتصاد  صورتبه

 سیییه  هیای هر نمونیه مطیابقکلمیه در سیییه نمونیه، تعیداد جملیه  ۳00بعید از انتخیاب    -2

( بر تعداد  100شیود  سیاس با تقسییم تعداد کلمات هر نمونه )شیمارش می !(،؟و).  شیاخ 

 شود.های هر نمونه محاسبه میها، طول متوسط جملهجمله

  در  موجود(  دشیییوار  کلمیات)  ییه یا  چهیار  از  بیشیییتر و  ه یایی  چهیار  کلمیات  تعیداد  -۳

 گردند.ای، شناسایی و مشخ  میکلمه  صد  یک  متون  از  هرکدام

ها با تعداد متوسیط  کلمات دشیوار در هر نمونه شیناسیایی شیدند، تعداد آن بعدازآنله  -4

در عدد   آمدهدسیتبهشیوند و حاصیل  ها که در مرحله دوم محاسیبه گردیدند، جمع میجمله

 پذیرد(.گردد.)این عمل در هر سه نمونه انتخابی ان ام میهرب می  4/0 ثابت

  0/ 4ها در  ، جمع تعداد کلمات دشوار با متوسط جملههیربحاصیل براثراعدادی که    -۵

  آمدهدسیتبهگردند.)عدد  تقسییم می ۳شیوند و سیاس بر عدد  جمع می  باهمهر سیه نمونه  
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برای کسیانی که   موردنظردهد که متن  میانگین سیه نمونه خواهد بود(. این عدد نشیان می

 مناسب است.  اندخواندهدر چند سال  

 پژوهش  یهاافتهی-4

ایه شیشیم ابتدایی بر اسیا  مطالعات اجتماعی پ  یکتاب درسی  خوانایی  سیط سین ش  

 الفلین:شاخ  مک 

مطالعات اجتماعی پایه شییشییم ابتدایی مطابق این   یکتاب درسیی برای ارزیابی مطالب  

کالسییی و سیینی، تعداد ده جمله متوالی از ابتدا،   ازنظرآن   خواناییروش و تعیین سییط   

تصیادفی انتخاب شید سیاس تعداد کلمات دشیوار در متون    صیورتبهوسیط و آخر کتاب  

از م موع    ایتاًنهجمع شد و  باهم  یاجملهدهشمارش و کلمات دشوار سه متن   شدهانتخاب

( عملیات  1کلمات دشیوار جذر گرفته شید تا سیط  کالسیی و سینی آن معین شیود. جدول)

  دهد.را نشان می  ذکرشده
  شیشیم ابتدایی  مطالعات اجتماعی پایه  یکتاب درسی   محتوای  یابیاز ارز  شیدهاسیتخراج  هایداده.  1جدول

 نیالفلبر اسا  روش مک

 تعداد کلمات دشوار شماره صفحه نمونه انتخاب شده

 ۶ 24 از ابتدا  یده جمله متوال

 11 88 از وسط  یده جمله متوال

 1۳ 11۹ از انتها  یده جمله متوال

 ۳0 - جمع

√30 = 5/47                    √25 = 5   (1   )   

= سط   کالسی  √25 + 3 = 5 + 3 = 8    

= سط   سنی √25 + 9 = 5 + 9 = 14  

جمله انتخاب   ۳0دهد تعداد کلمات دشییوار در م موع ( نشییان می1های جدول)داده

ها گویای این اسیت که ده جمله وسیط  کلمه اسیت، تحلیل داده ۳0شیده از محتوای کتاب  

دشیوارتر از ده جمله ابتدا و ده جمله انتها دشیوارتر از ده جمله وسیط اسیت  بنابراین کتاب  

 دارد.  دشواریبهسادگی  در متون انتخابی، نظم مشخصی برای رعایت اصل  

شیشیم ابتدایی بر اسیا  مطالعات اجتماعی پایه    یکتاب درسی  خوانایی  سیط سین ش  

 فوگ:شاخ  گانینگ 

مطیالعیات اجتمیاعی پیاییه   یکتیاب درسییی مطیالیب و محتوای    خوانیایی  برای تعیین قیدرت

  صیورتبهای  کلمه  صیدک یها، سیه نمونه سیط  کالسیی آن  شیدنمشیخ شیشیم ابتدایی و 
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شیمارش شید. سیاس با تقسییم تعداد کلمات هر   هرکدامتصیادفی انتخاب و تعداد جمالت  

متن انتخاب شیده به تعداد جمالت کامل موجود، متوسیط طول جمالت محاسیبه شید. در  

 )کلمات چهار سییالبی و بیشیتر از چهار سییالبی( موجود در هر کلمات دشیوارادامه تعداد  

وسیط طول جمالت با تعداد کلمات دشیوار جمع  ای شیمارش شید و متنمونه یک صید کلمه

هییرب شییده پس از ان ام این عملیات برای تمام    4/0شییده، حاصییل جمع در عدد ثابت 

 ( گویای این عملیات است. 2متون، میانگین به دست آمد، جدول)
مطالعات اجتماعی پایه ششم    یکتاب درس  محتوایاستخراج شده از    هایداده   یفراوان  عیتوز.  2جدول  

 فوگ   نگیگان  یبر اسا  الگو ابتدایی  

 
 ،7  برابر  شیییدهانتخیاب  هاینمونه  در  جمالت  تعیداد مییانگین  (،2جدول)  اطالعات مطیابق

. اسیییت  ۳۳/8  دشیییوار  کلمیات  مییانگین تعیداد  و  48/14  جمالت  طول  مییانگین متوسیییط

  کتاب   ابتدایی  ایکلمه  صییدک ی  متن  کالسییی  سییط :  دهدمی  نشییان  هاداده  وتحلیلت زیه

 برای   دوم  متن  اسیییت،  منیاسیییب  دهم  کال  برای  تقریبیاً  که  11/10رسیییمی  کال  برای

  که  ۹ کال  برای  سییوم  متن و اسییت  مناسییب  هشییتم  کال  برای  تقریباً  که  2۶/8کال 

 بر  هانمونه  در  شییدهنییتع  مطالب  خوانایی  قدرت  دیگرعبارتبه  اسییت   پایه نهم  مناسییب

شیشیم    کال  برای  ولی  اسیت   مناسیب  نهم  کال  برای  تقریباً  فوگ  گانینگ   فرمول  اسیا 

 .است  دشوار  ابتدایی
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  ها، دردشوار فصل   کلمات  تعداد  م موع/    هاها / در ابتدای فصل  دشوار  کلمات  . تعداد۳جدول

 ابتدایی  ششم  پایه  اجتماعی  مطالعات  یکتاب درسمحتوای  

 فراوانی  هامؤلفه

 خرده شاخص  شاخص 
مجموع هر خرده  

 فراوانی

مجموع فراوانی  

 شاخص 

 ما : دوستانلفصل اوّ

 12 ابتدای فصل اول 

 ۵۳ : دوستی1در   11۵

 ۵0 یآداب دوست: 2در 

 گیری: تصمیمفصل دوم

 1۳ ابتدای فصل دوم 

 ۳۶ گیری چیست؟ : تصمیم۳در   1۳۳

 84 : چگونه تصمیم بگیریم؟ 4در  

 کشاورزی در ایران : فصل سوم

 11 ابتدای فصل سوم 

1۵۶ 
 4۶ ر در کشاورزی : عوامل موث۵ّدر  

: محصوالت کشاورزی، از  ۶در  

 تولید تا مصرف 
۹۹ 

: ایران و منابع  فصل چهارم

 انرخی 

 1۵ ابتدای فصل چهارم 

 77 : طالی سیاه 7در   17۶

 84 : انرخی را بهتر مصرف کنیم 8در  

پیشرفت علوم و  : فصل پن م

 ی اسالمی فنون در دوره

 1۹ ابتدای فصل پن م 

1۹۵ 

های علمی  : پیشرفت۹در  

 مسلمانان 
۹2 

موجب   : چه عواملی 10در  

ی  گسترش علوم و فنون در دوره

 اسالمی شد؟ 

84 

 : ساری به اصاهان فصل ششم

 ۶ ابتدای فصل ششم 
 

14۳ 

 

 ۶۳ : اصاهان  نص  جهان 11در  

هنر در  : چرا فرهنگ و 12در  

 ی صاویه شلوفا شد؟ دوره
74 

 اوقات فرابت : فصل هاتم

 12 ابتدای فصل هاتم

2۵0 
 ۶1 ی متعادل ی روزانه: برنامه1۳در  

ریزی برای اوقات  : برنامه14در  

 فرابت 
177 

 ما پوشاک: فصل هشتم

 12 ابتدای فصل هشتم

 7۶ : انواع لبا  1۵در   17۵

 87 : لبا  از تولید تا مصرف 1۶در 
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 فراوانی  هامؤلفه

 خرده شاخص  شاخص 
مجموع هر خرده  

 فراوانی

مجموع فراوانی  

 شاخص 

 : دریاهای ایران فصل نهم

 11 ابتدای فصل نهم 

 ۵7 های دریاهای ایران : ویژگی17در   1۵7

 8۹ : دریا، نعمت خداوندی 18در  

 : ایران و همسایگان فصل دهم

 ۹ ابتدای فصل دهم

 7۹ ما : همسایگان1۹در   184

 ۹۶ ی موردی : مطالعه20در  

: ایستادگی در  فصل یازدهم

 برابر بیگانگان 

 1۹ ابتدای فصل یازدهم 

21۵ 
 11۹ : استعمار چیست؟ 21در  

ی مردم ایران با  : مبارزه22در  

 استعمار 
77 

: آزادی فصل دوازدهم

 خرّمشهر 

 1۵ ابتدای فصل دوازدهم 

1۵2 
: خرّمشهر در چنگال  2۳در  

 دشمن 
7۶ 

 ۶1 دامان میهن : خرّمشهر در 24در  

 20۵1 جمع کل 

/    هادر /   هافصیل  ابتدای  دشیوار  کلمات  دهد که از بررسیی تعداد( نشیان می۳جدول)

  ششم   پایه  اجتماعی  مطالعات  درسیکتاب محتوای  در ها،فصل دشوار  کلمات  تعداد م موع

مورد، بیشییترین فراوانی را به خود اختصییاص   2۵0مربو  به فصییل هاتم با   مؤلاهابتدایی  

 20۵1فراوانی اسییت. از م موع   11۵فصییل اول با    مؤلاهداده و کمترین مقدار مربو  به 

 17۶مورد به فصیل سیوم،   1۵۶مورد به فصیل دوم،   1۳۳مورد به فصیل اول،  11۵فراوانی،  

مورد به  2۵0مورد به فصیل شیشیم،   14۳مورد به فصیل پن م،   1۹۵مورد به فصیل چهارم،  

مورد به فصیل دهم،   184مورد به فصیل نهم،   1۵7مورد به فصیل هشیتم،   17۵فصیل هاتم،  

 مورد به فصل دوازدهم، اشاره شده است. 1۵2مورد به فصل یازدهم و  21۵

ها،  ابتدای فصیل  دشیوار  کلمات  پردازش یبرا «شیانون  آنتروپی»از روش    پژوهش در این

  اجتماعی   مطالعات  درسی  کتاب  ها، در محتوایدشوار فصل  کلمات تعداد ها و م موعدر 

 ی برا  اسیت  اطالعات، شیاخصیی یدر تئور  آنتروپی اسیت.  شیده  اسیتااده  ابتدایی  شیشیم  پایه

: 1۳۹۹)عظیمی،  شییوداحتمال بیان می توزیع  یک  وسیییلهبه  عدم اطمینان که  گیریاندازه

۳۳.) 
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کیه دارای فراوانی بیشیییتر و توزیع هیدفمنید    هیاییمؤلایهدر روش آنتروپی شیییانون بیه  

گیرد. نلته هییمنی اینله، صییرف فراوانی زیاد  باشییند، هییریب اهمیت باالتری تعلق میمی

که فراوانی    هاییمؤلاهاسیت  ایگونهبهتواند دال بر هیریب اهمیت باال باشید. این روش نمی

که دارای فراوانی    هاییمؤلاهناهمسیان و نامتناوب دارند، در مقایسیه با  توزیع  اما  دارند باال  

کسب خواهند کرد)سبحانی    پایینیکمتر اما توزیع متناوب و همسان دارند، هریب اهمیت 

ها /  ابتدای فصل  دشوار  کلماتتعیین میزان توزیع  منظوربه(. 218: 1۳۹4اران،  نژاد و همل

  اجتماعی   مطالعات  درسییمحتوای کتاب  ها، دردشیوار فصیل  کلمات  تعداد م موع/    هادر 

 ابتدایی از روش آنتروپی شانون به شر  ذیل استااده شده است:  ششم  پایه

بهن یار. برای این کیار فراوانی هر مورد را بر هیای  هیا بیه دادهمرحلیه اول: تبیدییل داده

 کنیم.م موع فراوانی همان ستون تقسیم می

Pij=
Fij

∑ Fijm
i=1

                                             )i = 1.2.3. … . m. j =

1.2. … . n( 

P  = هن ار شده ماتریس فراوانی      i = شماره پاسخگو j =    مؤلاهشماره     

F =   مؤلاهفراوانی    m = تعداد پاسخگو    n =   مؤلاهتعداد  
  کلمات  تعداد  م موع/    هاها / در  ابتدای فصل  دشوار  کلمات  های بهن ار شده تعداد. داده 4جدول

 ابتدایی  ششم  پایه  اجتماعی  مطالعات  درسیکتاب   ها، در محتوایدشوار فصل

 فراوانی هامؤلفه

 مجموع هر خرده فراوانی  خرده شاخص  شاخص 

 مااوّل: دوستانفصل 

 104/0 ابتدای فصل اول

 4۶0/0 : دوستی1در   

 4۳4/0 دوستی: آداب2در 

 گیریفصل دوم: تصمیم

 0۹7/0 ابتدای فصل دوم

تصییییمیییم۳در    گیییری  : 

 چیست؟
270/0 

تصیییمیییم 4در    چیگیونییه   :

 بگیریم؟
۶۳1/0 

 فصل سوم: کشاورزی در ایران

 070/0 ابتدای فصل سوم

در :  ۵در    میوثّیر  عیوامییل 

 کشاورزی
2۹4/0 

میییحصیییییوالت  ۶در     :

 کشاورزی، از تولید تا مصرف
۶۳4/0 
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 فراوانی هامؤلفه

 مجموع هر خرده فراوانی  خرده شاخص  شاخص 

 فصل چهارم: ایران و منابع انرخی

 08۵/0 ابتدای فصل چهارم

 4۳7/0 : طالی سیاه7در   

بیهیتیر  8در    را  انیرخی   :

 مصرف کنیم
477/0 

فصییل پن م: پیشییرفت علوم و 

 ی اسالمی  فنون در دوره

 0۹7/0 ابتدای فصل پن م

های  : پیشیییرفت۹در   

 علمی مسلمانان
471/0 

عیوامیلیی 10در    چییه   :  

و  عیلیوم  گسیییتیرش  میوجییب 

دوره در  اسیییالمیی  فینیون  ی 

 شد؟

4۳0/0 

 فصل ششم: ساری به اصاهان

 041/0 ابتدای فصل ششم

اصیییایهییان   11در     :

 نص  جهان
440/0 

هنگ و : چرا فر12در  

صاویه شلوفا  ی هنر در دوره

 شد؟

۵17/0 

 فرابتفصل هاتم: اوقات

 048/0 ابتدای فصل هاتم

بییرنییامییه 1۳در    ی  : 

 ی متعادلروزانه
244/0 

برنیامیه14در    ریزی  : 

 برای اوقات فرابت
708/0 

 مافصل هشتم: پوشاک

 0۶8/0 ابتدای فصل هشتم

 4۳4/0 : انواع لبا 1۵در   

: لبیا  از تولیید 1۶در 

 تا مصرف
4۹7/0 

 فصل نهم: دریاهای ایران

 070/0 ابتدای فصل نهم

وییژگیی17در    هییای  : 

 دریاهای ایران
۳۶۳/0 

نعمیت  18در    : درییا، 

 خداوندی
۵۶۶/0 

 فصل دهم: ایران و همسایگان
 048/0 ابتدای فصل دهم

 42۹/0 ما: همسایگان1۹در   
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 فراوانی هامؤلفه

 مجموع هر خرده فراوانی  خرده شاخص  شاخص 

میطییالیعییه20در    ی  : 

 موردی
۵21/0 

ایستادگی در برابر  فصل یازدهم:  

 بیگانگان

 088/0 ابتدای فصل یازدهم

اسیییتیعیمییار  21در     :

 چیست؟
۵۵۳/0 

مییبییارزه 22در    ی  : 

 مردم ایران با استعمار
۳۵8/0 

 فصل دوازدهم: آزادی خرّمشهر

 0۹8/0 ابتدای فصل دوازدهم

: خرّمشییهر در  2۳در   

 چنگال دشمن
۵/0 

: خرّمشییهر در  24در   

 دامان میهن
401/0 

ها با اسیتااده از فرمول مرحله دوم روش آنتروپی شیانون، مقدار بار  داده  سیازینرمالپس از  

آورده شیده اسیت. در    (۵آید که در جدول)ها به دسیت میفصیل( هر یک از  Ejاطالعاتی)

ها با اسییتااده از فرمول مرحله سییوم روش  مرحله سییوم هییریب اهمیت هر یک از فصییل

 آمده است.  (۵در جدول)ها نیز ه شده که مقدار آنآنتروپی شانون محاسب

Ej= −K ∑ [Pij Ln Pij]    m
i=1                                   )i  = 1.2.3. … . m. j =

1.2. … . n( 

K=
1

Ln M
 

Ej  = بار اطالعاتی      m = پاسخگو  تعداد  i =   شماره پاسخگو 

P  = هن ار شده ماتریس فراوانی     j =  = Ln                     مؤلاهشماره    

 لگاریتم

n =   مؤلاهتعداد  

K= 0/910 
Wj=

Ej

∑ Ejm
j=1

 

Wj  = هریب اهمیت      Ej  = بار اطالعاتی    j =    مؤلاهشماره     

n =   مؤلاهتعداد  
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/   هادر  /    هافصل  ابتدای  دشوار  کلمات  تعداد  (Wjهریب اهمیت)( و  Ejمقدار بار اطالعاتی).  ۵جدول

 ششم   پایه  اجتماعی  مطالعات  درسیکتاب  محتوای  در  ها،فصل  دشوار  کلمات  تعداد  م موع

 فراوانی هامؤلفه

 ( Ejمقدار بار اطالعاتی) شاخص 

  مقدار

ضریب 

 ( Wjاهمیت)

 0۹0/0 8۶۶/0 مافصل اوّل: دوستان

 082/0 78۹/0 گیریفصل دوم: تصمیم

 07۹/0 7۵7/0 فصل سوم: کشاورزی در ایران

 087/0 8۳۹/0 فصل چهارم: ایران و منابع انرخی

ی ن م: پیشیرفت علوم و فنون در دورهفصیل پ

 اسالمی
8۵۶/0 08۹/0 

 078/0 7۵۶/0 فصل ششم: ساری به اصاهان

 0۶۹/0 ۶۶۶/0 فرابتفصل هاتم: اوقات

 084/0 80۹/0 مافصل هشتم: پوشاک

 08۳/0 7۹۵/0 فصل نهم: دریاهای ایران

 080/0 7۶۹/0 فصل دهم: ایران و همسایگان

 08۵/0 82۳/0 فصل یازدهم: ایستادگی در برابر بیگانگان

 08۹/0 8۵۳/0 فصل دوازدهم: آزادی خرّمشهر

 گیریبحث و نتیجه-5

  خودشلوفایی   به  آن  طریق از کودکان که  است ت اربی  شامل ابتدایی  دوره  درسی  برنامه

  بهتر  برای  و خوب  کشیور خوب،  جامعه  سیاختن  در  گیرندمی  یاد  زمان  همان  در و  رسیندمی

  در   مهم  عناصیر  جمله از(.  2۳  - 22:  1400  ظهیر،  پورتقی)کنند  مشیارکت  همگان  زیسیتن

  روزمره  هایفعالیت و  ساختار  در  مهمی  نقش که است  درسی کتب  ،درسی  برنامه و آموزش

  آموزدانش  و  معلم  گیاهتلییه  درسییییدر واقع، کتیاب  نمیاینید.می  ایایا  در   کال   در  تیدریس

  معلّم   بر  مبتنی  و  متمرکز  نظامی ایران،  کشیور  آموزشیی  اسیت. نظام اثربخش  یادگیری برای

  وتربیتتعلیم  مدون و  ملتوب  سیند  آموزشیی  هاینظام  در  درسییکتاب.  اسیت  درسییکتاب و

شییوند.  می  سییازماندهی آن  اسییا  بر  یادگیرندگان  ت ارب و  هافعالیت  که  آیدمی  شییمار به

های الزم را به افراد ارائه کند تا بتوانند  آموزشی این است که مهارتهدف اساسی هر نظام  
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های جامعه امروز،  ویژگی  بهباتوجهدر جامعه ایاا کنند.   مؤثریعضیوی ماید، نقش   عنوانبه

  یبرنامهها سیهم بسیزایی دارد. چراکه »درسیی مطالعات اجتماعی در ارائه این مهارتکتاب

  گرایی فطرت  بر  مبنی  ملی  درسیی یبرنامه  کلی  رویلرد بهباتوجه  اجتماعی  مطالعات  درسیی

  اجتمیاعی   و  فردی تربییت  هیایزمینیه  کنیدمی  سیییعی  آن،  شیییلوفیایی بیه  اهتمیام  و  توحییدی

  افرادی   تربییت  اجتمیاعی  مطیالعیات  بیایی  هیدف  ،روازاین.  آورد  فراهم  را  نوجوانیان  و  کودکیان

  های ارزش و اخال  به  پایبند  اجتماعی، و  فردی  زندگی  در  توانمند و  آگاه  مسییئول، ،مؤمن

  شییشییم   -  اجتماعی  مطالعات)«اسییت ایرانی  -  اسییالمی  هویت  و ایران به  مندعالقه و  دینی

 (. 1400  دهم  چیا .  آموزشیییی  ریزیبرنیامیه  و  پژوهش  سییییازمیان.  ۶07  -  دبسیییتیان

»کنیدمی  بییان(  102:  1400  ظهیر،  پورتقی)همهنین   مطیالعیات   برنیامیه  نهیایی  هیدف: 

  جامعه  محلی،  اجتماع  در بلله  مدرسیه، و  در   کال   در  تنهانه  زندگی،  بهسیازی  اجتماعی

  خود  مسیئولیت،  هوشیمندی، توسیعه برای  معموالً  اجتماعی  مطالعات.  اسیت  جهانی و  ملی

  کودکان  برای  هاییفرصییت  تنهانه  مدار  ،روازاین.  شییودمی طراحی شییهروندان  رهبری

  است  اجتماعی  زندگی  برای  آزمایشگاهی بلله  بینند،می  تدارک  ماید  اطالعات کسب جهت

  را خود  سیعی  حداکرر  و  دارد خود  هایظرفیت توسیعه  برای  هاییفرصیت  کودک آن  در  که

 .«دهدمی  نشان خود از  گروهی  زندگی  بهسازی  در  مشارکت برای

مطالعات    درسییی  کتابمحتوای   خوانایی  سییط   سیین ش و  ارزیابی پژوهش، این  هدف

  فوگ گانینگ و   الفلینمک  محتوای  تحلیل  فرمول  دو اسیا  بر  شیشیم ابتدایی  پایه  اجتماعی

مطالعات    درسیییکتاب محتوای  پژوهش، پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و جامعه .اسییت

محتوا، بر اسیا  ماهیت    تحلیل روش  از  مطالعه  این  در .اسیت  پایه شیشیم ابتدایی  اجتماعی

ابتدای   دشیوار  کلمات  پردازش  یبرا  «شیانون آنتروپی»از روش  کمی و    -  عینیهای از روش

  مطالعات   درسییکتاب  ها، در محتوایدشیوار فصیل  کلمات  تعداد ها و م موعها، در فصیل

  که  هاییمتن  داد،  نشیان  تحقیق  هاییافته  اسیت. شیده  اسیتااده  ابتدایی  شیشیم  پایه  اجتماعی

  نظر  از  گرفتنید،  قرار  وتحلییلییهت ز  مورد  فوگگیانینیگ   و  الفلینمیک   هیایروش  اسیییا   بر

  دارند.  قرار  ششم ابتدایی  پایه  از باالتر  سطحی  در  کالسی  توانایی  سط 

متن   که  ( نیز دریافتند1400احمدزاده و هملاران)،  گرفتهصیورتهای  پژوهش  بهباتوجه

الفلین و هارتلی  بتدایی بر اسییا  فرمول خوانایی مک کتاب مطالعات اجتماعی شییشییم ا

(  1400باشد. وطنخواه)خوانایی، سط  کالسی و سط  سنی فراگیران نمی  باقدرتمتناسب 

  فلش،   خوانیایی  فرمول  اسییییا   بر  ابتیدایی  پن م  فیارسیییی  کتیاب  در متن  کیه  درییافیت
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رعایت   دشیواریبه  سیادگی  اصیل اوالًکرل    و سیامنر  پاور، و  فرای  الفلین،مک   فوگ،گانینگ 

  کالسی   و سط   سینی  سیط  با  ،موردمطالعه  محتوای  کالسیی و  سینی  سیط   ثانیاًاسیت،    نشیده

  ( نیز1۳۹۹نیدارد. حییدری و هملیاران)  را  الزم  تطیابق  ابتیدایی،  پن م  پیاییه  آموزاندانش

  خوانایی  فرمول  اسیا   بر  ابتدایی  پایه شیشیم  اجتماعی  مطالعات  کتاب  در متن  که  دریافتند

  معیار مشیییخصیییی   اوالًفرای،    کید،  کین  فلش  کرل،  کلوز،  الفلین،مک   فوگ،گانینگ   فلش،

  محتوای  کالسیی  سیط  و  سینی  سیط   ثانیاً نشید،  دیده دشیوار به  آسیان از  متون ترتیب برای

  را  الزم  تطابق  پایه شیشیم ابتدایی  آموزاندانش  کالسیی  سیط  و  سینی  سیط  با  موردمطالعه

  پایه   اجتمیاعی  مطیالعیات  کتیاب متن  در  که  دریافتنید  (1۳۹۹بیگمرادی و رسیییتگیاری)  .ندارد

الفلین، فرای، پاور، سیامنر و  فوگ، مک خوانایی فلش، گانیگ   فرمول اسیا  ابتدایی بر  پن م

سیط     ثانیاًدر کتاب مورد بررسیی رعایت نشیده اسیت،  دشیواریبهاصیل سیادگی    اوالًکرل،  

آموزان پایه  با سیط  سینی و سیط  کالسیی دانش  موردمطالعهسینی و سیط  کالسیی محتوای 

  در  که  ( دریافتند1۳۹۹پن م ابتدایی تطابق الزم را ندارد. طهماسیبی شیه بابا و رسیتگاری)

  فلش،   خوانیایی  فرمول  اسیییا   بر  ابتیدایی  چهیارم  اجتمیاعی  مطیالعیات  کتیاب  مطیالیب  تنظیم

  از. اسیت  رعایت نشیده دشیواریبه  سیادگی  اصیل  سیامنروکرل  پاور، و  الفلینمک   فوگ،گانینگ 

  باال  کال  چهارم برای  را خوانایی  سیط  که  اسیتااده شیده  متن  در  دشیوار  کلمات و  ه اها

 است.   نشده  طراحی هاآن  سن با  متناسب و برده

ها به طور جداگانه پاسی   آن  تک تک مطر  شید که در ذیل به  سیؤال دودر این پژوهش  

 خواهیم داد.

شیشیم    پایه  در  مطالعات اجتماعی  درسییکتاب  محتوای  برای  مناسیب  کالسیی  سیط   -

 است؟  چقدر  موردنظر هایشاخ   و هاالگو نظر  از  ابتدایی

 بر  هانمونه  در  شییده  تعیین  مطالب خوانایی  دهد قدرتمی  نشییان  هاداده  وتحلیلت زیه

  ابتدایی   شیشیم کال  برای  ولی  اسیت   مناسیب  هشیتم کال  برای  الفلینمک  فرمول  اسیا 

  تعیین  مطالب خوانایی  قدرت  دهدمی  نشییان  هاداده  وتحلیلت زیهاسییت. همهنین    دشییوار

  ولی  اسیت   مناسیب نهم  کال  برای  تقریباًفوگ،  اسیا  فرمول گانینگ  بر هانمونه  در  شیده

  .است  دشوار  ابتدایی  ششم  کال  برای

مطیالعیات    درسییییکتیاب  محتوای  دشیییوار  کلمیات  مییانگین  جمالت و  تعیداد  مییانگین  -

 است؟  چقدر  فوگگانینگ  الگوی نظر  ششم ابتدایی از  پایه  در  اجتماعی
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  فوگ گانینگ   فرمول  اسیا  پایه شیشیم ابتدایی بر  مطالعات اجتماعی  درسیی  کتاب برای

  ۳۳/8 دشییوار  کلمات  میانگین  و 7  برابر  شییده  انتخاب هاینمونه  در  جمالت  تعداد  میانگین

 .  باشد  می

گرامی با   مؤلاانشیییود،  توسیییط محققین پیشییینهاد می آمدهدسیییتبههای  طبق داده

که تعداد کلمات دشیوار کمتری  را  صیالحدید علمی، پژوهشیی، ت ربی و محتوایی، دروسیی  

  مؤلاان همهنین به نمایند،    جاجابهدارند با دروسیی که تعداد کلمات دشیوار بیشیتری دارند  

  مطالعات   درسییی  و میزان دشییواری محتوای کتابشییود که مطالب  محترم پیشیینهاد می

آموزان بتوانند با آن ارتبا  برقرار و  ابتدایی در سیطحی باشید که دانش  شیشیم  پایه  اجتماعی

 حتی آن را به صورت خودآموز مطالعه نمایند.

 
 منابع-6

مرکز مطالعات و   ،ترجمه پرویز اجاللی  ،هاهای تحلیل رسییانه( روش1۳8۳) .آسییا برگر، آرتور

 ها.تحقیقات رسانه

 سمت. انتشارات :تهران ،ایران پرورش و آموزش  ( مسائل1۳8۵) احمد  آقازاده،

 .احمدزاده، سیییدهیمن، صییوفی کردکندی، امین، احمدی، کامیار و رسییولی چوپلو، مسییعود

بر اسییا  فرمول خوانایی تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه شییشییم ابتدایی  ( 1400)

سیییومین همیایش بین المللی تیدبیر علوم   ،1400الفلین، فرای و تلنییک هیارتلی در سیییالمیک

 مدیریتی، تربیتی، اجتماعی و روانشناسی.

  کتیاب   و  آسیییمیان  هیایهیدییه  کتیاب محتوای  تحلییل (1۳8۳)  .ایمیانی، محسییین و مظار، محمید

 ،(1۳80  سیال  چا )دینی تعلیمات  کتاب  محتوای  با مقایسیه  در( 1۳82  یییی  1۳81  سیال  چا )کار

های فصییلنامه علمی نوآوری  ،رومی  ویلیام محتوایی تحلیل الگوی اسییا  بر دبسییتان،  دوم سییال

 .142 – 114،  (1)۳آموزشی، 

  ، ریزی آموزشییی و درسییی( مقدمات برنامه1۳۹۹)  .بارخدا، سیییدجمال و بارخدا، سیییده سییروه

 انتشارات مشاوران صعود ماهان. :تهران

  مطیالعیات   کتیاب  خوانیایی  میزان  بررسیییی  (1۳۹۹)  .فرحنیاز و رسیییتگیاری، نرجس بیگمرادی،

 و سییامنر  پاور، فرای،  الفلین،مک  فوگ،گانیگ  فلش، روش اسییا  بر  ابتدایی پن م  پایه  اجتماعی

 یادگیری در دوره ابتدایی.  –های نوین یاددهی  کنارانس ملی یافتهدومین   ،کرل

  :تهران  ،ریزی درسییی برای مدار  ابتدایی در هزاره سییوم( برنامه1400)  .تقی پور ظهیر، علی

 انتشارات آگه.
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  عنوان به  خوانایی  هایفرمول  تبیین  (1۳8۹) .جعاری هرندی، رهیا و میرشیاه جعاری، ابراهیم

شیناسیی علوم پژوهشیی روش –فصیلنامه علمی    ،درسییهایکتاب  محتوای تحلیل  در  اسیاسیی  روشیی

 .11۶  – ۹7،  (۶۳)1۶انسانی،  

تحلیل محتوای    (1۳۹۶)  .حبیبی بردبری، رهیا، رئیسیی شیی  ویسیی، احمد و محمدی، علیزمان

دو فصییلنامه    ،درسییی علوم ت ربی پایه شییشییم ابتدایی  بین تصییاویر و متن نوشییتاری کتابارتبا

 . 112 –  ۹4  ،(۶)1۳۹۶پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره،  

 .آییژ انتشارات :تهران ،درسیکتاب محتوای تحلیل(  1۳۹۶)  .نرگس حسن مرادی،

  مطالعات  کتاب  خوانایی  سن ش  (1۳۹۹)  .نرجس  رستگاری، تاجیک، فاطمه و حیدری، عاطاه،

  کید،  کین  فلش  کلوز،کرل،  الفلین،مک  فوگ،گانینگ  فلش، روش براسییا  شییشییم  پایه  اجتماعی

 ایران. روانشناسی  و تربیتی  علوم ترویج و توسعه  پژوهشی  علمی  همایش هاتمین ،فرای

 درسی سازنده گرا وطراحی برنامه (1400)  .دارابی عمارتی، عابدین و شایعی سروستانی، مریم

فصییلنامه   ،آموزان پایه شییشییم ابتدایی در در  علوم ت ربیتاثیر آن بر عمللرد تحصیییلی دانش

 .4۹  - 27،  (27)7آموزش پژوهی،  

 ت ربی  علوم  کتاب  محتوای تحلیل( 1۳۹۵).  حمید  قلی،پور بینیا و  حاجی،  شیییادی، زاده،رحیم

 و  روانشیناسیی  جهانی کنارانس  ،فرای خوانایی فرمول  و  رومی  ویلیام روش اسیا   بر ابتدایی  پن م

 .سوم  هزاره آباز در  اجتماعی علوم  و حقو    تربیتی، علوم

انتشییارات    :تهران  ،( مبانی آموزش مطالعات اجتماعی1۳۹۹) .زارع، حسییین و سییعید، نسیییم

 دانشگاه پیام نور. 

 ( تحلیل1۳۹4)  .سیبحانی نژاد، مهدی، صیالحی عمران، ابراهیم و فرهیخته)چهارباشیلو(، حسیین

  ، ابتدایی دوره  درسیییکتب  محتوای در  مقد   دفاع  ایرارگران  و شییهداء هایمولاه به توجه  میزان

 .2۳4  – 211، (1)12های آموزش و یادگیری،  نشریه علمی پژوهش

 سین ی ( خوانایی1۳۹۶)  .مقدم، سیید بهنامره سیادات، صیدیقی فر، زهره و علویسی ادی، شیه

فصیلنامه علمی    ،فلش و فرای  فوگ، شییوه سیه به  ۹۶-۹۵ تحصییلی سیال  هاتم  پایه  فارسیی  کتاب

 .12۶  – 10۵،  (2)1۶های آموزشی، نوآوری

  انتشییارات :تهران  ،درسییی  ریزیبرنامه  در اسییاسییی مبحث  چند (1۳87)  .علی شییریعتمداری،

 .سمت

  :تهران   ،( روانشیییناسیییی تربیت و تدریس)آموزش و پرورش(1۳۹4) .شیییعاری نژاد، علی اکبر

 انتشارات اطالعات.

 انتشارات سمت. :تهران ،( سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران1۳۹8) .صافی، احمد
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  کتاب  خوانایی سیین ش  و ارزیابی  (1۳۹۹) .بابا، زینب و رسییتگاری، نرجسشییه  طهماسییبی

  پیاور،   و  الفلینمیک  فوگ،گیانینیگ  فلش،  فرمول  چهیار  براسیییا   ابتیدایی  چهیارم  اجتمیاعی  مطیالعیات

 اسالم.  جهان در تربیتی  و  اجتماعی  مطالعات المللی  بین همایش ششمین  ،سامنروکرل

( تحلیل محتوای کتاب ریاهی پایه  1۳۹۹)  .عسلری رباطی، بالمحسین و خلیلی کالکی، زری

فصیلنامه پویش  ،هاتم با تلنیک ویلیام رومی، عوامل خالقیت گیلاورد و حیطه شیناختی اندرسیون

 .2۳  - 10،  (21)۶در آموزش علوم پایه،  

 اسیییا  بر  ابتدایی  دوره  کل  قرآن آموزش  هایکتاب  محتوای تحلیل (1۳۹۹)  .محمد  عظیمی،

 .41  – ۳1  ،(2)۵  سالمت، و اسالم نشریه  بابل، پزشلی  علوم  دانشگاه  ،سالمت  نظام هایمؤلاه

 .روان نشر :تهران ،آموزشی مدیریت اصول و نظری  مبانی( 1۳۹8)  .علی  بند،  عالقه

انتشیارات   :تهران  ،ریزی درسیی( اصیول و مااهیم اسیاسیی برنامه1۳۹۹) .فتحی واجارگاه، کورش

 علم استادان.

 بر  تاکید  با  محتوا تحلیل  شییناسیییروش( 1۳8۹) .منصییوره  توانا،  مللی اله،سییی   الهی،فضییل

 شیماره  سیال دوم،  پژوهش،  فصیلنامه ،متون درگیری  هیریب تعیین  و سین ی  خوانایی هایتلنیک

 .۹4  - 71  اول،

  پایه  علوم  کتاب  خوانایی  سین ش  و ارزیابی(  1۳۹0)  .منصیوره  توانا،  مللی  اله،سیی   الهی،فضیل

  مطیالعیات   فصیییلنیامیه  ،کلوز  و  الفلین  فلش،  گیانینیگ،  فرای،  فرمول  پنج  اسیییا   بر  ابتیدایی  سیییوم

 .1۶2  -141، 22 شماره  ششم، سال ایران،  درسیبرنامه

( روش آموزش مطالعات  1۳۹1) .فالحیان، ناهید، آرام، محمدباقر، نادری، مریم و احمدی، آمنه

 ریزی آموزشی، چا  دوم.ش و پرورش سازمان پژوهش و برنامهوزارت آموز  ،اجتماعی

 یک:  مشییارکتی خالقیت  یادگیری  ( الگوی1400) .معصییومی نژاد، رهییا و شییامی، دل انگیز

، (2۵)7فصییلنامه پویش در آموزش علوم پایه،    ،ابتدایی دوره  علوم  درسیییبرنامه از تحلیلی  مطالعه

۹1 –  118. 

 .آییژ انتشارات: تهران ،درسیهایتحلیل محتوای کتاب( 1۳۹8). حسن  مللی،

 .سمت انتشارات :تهران  ،درسی ریزیبرنامه  مقدمات( 1۳۹8) .حسن  مللی،

کتیاب لییل محتوای بخش جیانوری  ( تح1۳۹7)  .منتظربییب، مصیییطای و قربیانی، محمیدرهیییا

فصیلنامه پویش در آموزش    ،های چندگانه گاردنری پایه یازدهم بر اسیا  تئوری هوششیناسیزیسیت

 .70 – ۵۵،  (10)4علوم پایه،  

چا  ،  ریزی آموزشییسیازمان پژوهش و برنامه  ،۶07 –شیشیم دبسیتان   –مطالعات اجتماعی  

 .1400دهم  

 گویش نو. :تهران ،ابتدایی ایراندرسی دوره هایتحلیل برنامه( 1۳۹7)  .محمد نوریان،
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ی درسیی دورههایی تحلیل محتوای کمّی و کیای کتاب( راهنمای عمل1400)  .نوریان، محمد

 انتشارات شورا. :تهران  ،ابتدایی

  فلش،   های  روش  با ابتدایی  پن م  فارسییی کتاب  خوانایی  ( سیین ش1400).  وطنخواه، صییدف

 مدیریت  علوم المللی  بین کنارانس  هاتمین  ،کرل  و سیامنر  پاور، و فرای  الفلین،مک  فوگ،گانینگ

 حسابداری.  و

  دوم  سییال شییناسیییزیسییت  کتاب  محتوای ( تحلیل1۳۹۶) .هدایتی، فرشییته و کاوه، محبوبه

 آموزشییی، هاینوآوری  علمی  فصییلنامه  ،پلسییک خالقیت الگوی اسییا  بر  جدید  نظام  متوسییطه

1۶(1)،  ۹1 –  110. 

 .کتاب  یادواره :تهران ،درسی ریزیبرنامه اصول( 1۳۹۳) .محمّدحسین  یارمحمّدیان،

ارزیابی خوانایی و  (1۳۹8)  .یوسیای، محمدجواد، اله کرم تاجدی، پروین و صیالحی، محمدرهیا

( پایه دوازدهم رشیته انسیانی با اسیتااده از شیاخ  های  ۳قابلیت فهم کتاب جغرافیای کاربردی)

 .42 – 2۵،  (20)۵فصلنامه آموزش پژوهی،    ،فلش، فرای و گانینگ
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