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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ارائه پيشنهادهايی جهت انجام اصالحات در فرمولهای فلش/ديانی و
گانينگ/ديانی میباشد.
روش :در اين پژوهش گردآوری دادهها به روش کتابخانهای انجام شده است .سپس بر اساس دادههای
گردآوری شده به روش کتابخانهای ،متونی برگزيده از نظر سطح خوانايی ،با استفاده از فرمولهای
فلش/ديانی و گانينگ/ديانی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها :يافتهها نشان میدهد که در فرمول فلش/ديانی ،شمار واژگان در هر جمله و ميانگين شمار هجاها
در يکصدکلمه ،همچنين همپوشانی برخی اعداد الزم است تصحيح شوند و در فرمول گانينگ/ديانی ،هم
واژگان چهارهجايی و هم واژگان بيش از چهارهجايی بايد شمارش شوند.
نتیجهگیري :فرمول فلش/ديانی ،از نظر شمار واژگان در هر جمله و ميانگين شمار هجاها در يکصدکلمه و
همپوشانی اعداد نياز به تعديل دارد و در فرمول گانينگ/ديانی هم واژگان چهارهجايی و هم واژگان بيش از

چهارهجايی بايد شمارش شوند .به همين داليل فرمولهای جديدی بهجای هر يک از آنها پيشنهاد گرديد.

كلیدواژهها :اصالحات در فرمولهای فلش/ديانی ،اصالحات در فرمولهای گانينگ/ديانی ،کتابهای
داستانی تأليفی برگزيده ،شورای کتاب کودک

 .1کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شهيد چمران اهواز vaezi191@gmail.com
 .2استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز kokabi80@yahoo.com
 .3استاديار گروه ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد چمران اهواز mokhtarebrahimi@yahoo.com
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مقدمه
بررسی سطح خوانايی کتابهای کودکان و نوجوانان از اين نظر که ميزان خوانا بودن اين متون
را مشخص میکند حائز اهميت است .اين بررسی ،هنگامی که متون مورد بررسی ،کتابهای
داستانی تأليفی شورای کتاب کودک باشند ،از اهميت بيشتری برخوردار میشود .اين اهميت ،برخی
از پژوهشگران را در جهان وادار به ساختن فرمولهايی برای سنجش سطح خوانايی متون کرده
است .بر اساس تحقيقاتی که برای تعيين سطح خوانايی نوشتهها در کشورهای انگليسی زبان
صورت گرفته ،فرمولهای مختلفی برای سنجش خوانايی نوشتهها بهدست آمده است .ازجملهی
اين فرمولها میتوان به رودالف فلش ،4رابرت گانينگ ،5ديل چال ،6هلمكويست ،7و فلش کينكيد
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و ...اشاره نمود (ديانی .)1379 ،اما از آنجايی که اين فرمولها برای سنجش سطح خوانايی متون
تهيه شده اند کارايی الزم را برای متون فارسی ندارند .در ايران دو فرمول مذکور ،يعنی فلش و
گانينگ ،توسط محمدحسين ديانی بومی سازی شده و به نامهای فلش/ديانی و گانينگ/ديانی در
برخی از پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته است.
در پژوهشی برای «بررسی سطح خوانايی کتابهای داستانی تأليفی برگزيدهی شورای کتاب
کودک از بدو تأسيس شورا تاکنون با استفاده از دو فرمول فلش/ديانی و گانينگ/ديانی» پژوهشگران
به اين نتيجه رسيدند که اين فرمولها آنگونه که ادعا میشود کارايی الزم را ندارند و به اصالحاتی
نياز دارند .آنچه که در پی میآيد گزارشی از چگونگی انجام اين پژوهش و ارائه پيشنهادهايی در
راستای اصالح اين فرمولهاست.

واژهی «رودالف» را ديانی به شكل «رادلف» نوشته است

4. Rudolf Flesch.

واژهی «هلمكويست» را ديانی ،به شكل «هلمكيست» نوشته است

5. Robert Gunning
6. Dale Chall
7. Holmquist
8. Flesch Kincaid
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روش پژوهش
در اين پژوهش ،گردآوری دادهها به روش کتابخانهای انجام گرفته است .از آنجايیکه برای
انجام اين پژوهش دسترسی به متن کتابها ضروری بوده ،ابتدا سياههای از عناوين کتابهايی که
جامعهی پژوهش را تشكيل میدهند ،تهيه و سپس برای گردآوری آنها اقدام گرديده است .برای
تهيهی اين سياهه از کتابشناسیهای توصيفی -تحليلی و همچنين فصلنامهها و خبرنامههای داخلی
شورای کتاب کودک که هرساله از سوی اين شورا منتشر میگردد ،استفاده شده است .سپس جهت
تهيهی نسخهی اصل يا کپی اين کتابها اقدام گرديده است .پس از طی مراحل فوق ،با استفاده از
فرمولهای مورد بحث در اين پژوهش ،متون برگزيده از نظر سطح خوانايی به روشهای «تعاريف
زيز ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.
قابل ذکر است که در پژوهشی که ديانی و ناصری ( )1378در قالب يک مقاله به انجام
رساندهاند ،عدد « »1/015در فرمول فلش  /ديانی = ]262/835-0/846 WL[ - 1/015 SL ،سطح
خوانايی « »1/1015نوشته شده و نيز در صفحهی  15کتاب "سنجش خوانايی نوشتههای فارسی:
خوانانويسی برای کودکان ،نوسوادان و نوجوانان" نوشتهی محمدحسين ديانی همين عدد «»1/105
درج گرديده است .با توجه به بررسیهای پژوهشگران در پژوهشهای انجام شده توسط ديگران و
نيز صفحهی  12کتاب مذکور اين رقم به « »1/015تصحيح میگردد.
در محاسبهی فرمول گانينگ  /ديانی در پژوهشی که توسط ديانی و ناصری ( )1378در قالب
يک مقاله به انجام رسيد و نيز در بند  4صفحهی  11کتاب "سنجش خوانايی نوشتههای فارسی:
خوانانويسی برای کودکان ،نوسوادان و نوجوانان" نوشتهی محمدحسين ديانی ،شمارش کلمات
چهارهجايی حذف و تنها به شمارش کلمات بيش از چهارهجا اکتفا شده است (البته در اين صفحه
به کلمات سههجايی که در زبان انگليسی شمارش میگردد اشاره شده ،سپس توضيحاتی در جهت
تعديل آنها به کلمات چهارهجايی در صفحهی  14همان کتاب بيان میشود) .اين در صورتی است
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که در صفحهی  30همان کتاب به شمارش کلمات چهارهجايی نيز اشاره شده است .با توجه به
انجام محاسبات توسط پژوهشگران ،سطح خوانايی صحيح کتابها با شمارش کلمات چهارهجايی
و بيش از چهارهجايی بهدست میآيد.
الزم بهذکر است که پژوهشگران برای شناسايی عناوين کتابهايی که جامعهی پژوهش را
تشكيل میدهند از شمارههای اول و دوم (بهار و تابستان سال  )1378خبرنامهی داخلی شورای
کتاب کودک که کليهی عناوين کتابهای برگزيدهی شورا از سالهای  1342الی  1377را معرفی
کرده بود ،استفاده نمودهاند .يكی از آنان سپس برای اطالع از ساير عناوين از سالهای  1378الی
 1389شخصا" به شورای کتاب کودک در تهران مراجعه و ليست عناوين کتابهای سالهای فوق
را از کتابداران اين شورا دريافت نمود .بهاين ترتيب سياههای مشتمل بر  100عنوان کتاب داستانی
تأليفی که شورای کتاب کودک به عنوان کتابهای برگزيدهی اين سالها معرفی کرده بود ،تهيه
گرديد .پس از تهيهی سياههی عناوين کتابهای برگزيده ،کار تهيهی نسخهی اصل يا کپی
کتابهای مذکور آغاز شد .نسخهی اصل شماری از کتابها در بازار موجود نبود ،تعدادی از آنها
در کتابخانهی مرکزی دانشگاه شهيد چمران اهواز يافته شد و سپس يكی از پژوهشگران برای
تهيهی کپی از ساير کتابها به شورای کتاب کودک و کتابخانهی ملی در تهران مراجعه نمود .طی
اين مراجعات تعداد  84عنوان کتاب بهدست آمد .به ازاء  16عنوان کتاب ديگر که به دليل عدم
تجديد چاپ و عدم فهرستنويسی تعداد معدودی از آنها در کتابخانهی ملی و مواردی از اين قبيل،
علیرغم تالشهای پژوهشگران ،دستيابی به آنها امكان پذير نشد .از ميان کتابهای داستانی تأليفی
برگزيده ی شورای کتاب کودک که شامل مجموعه داستان بودند 16 ،داستان جايگزين کتابهای
غيرقابل دسترسی گرديد .الزم بهذکر است که پس از انجام محاسبات بر روی  16داستان از
کتابهايی که شامل مجموعه داستانهای تأليفی شورای کتاب کودک بودند ،مجددا" ميانگينی از
محاسبات مجموعه داستانها بهدست آمد .زيرا اينگونه استنباط شد که هرکدام از داستانهای اين
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مجموعه داستانها نمیتوانند بهعنوان يک داستان مستقل در نظر گرفته شوند و شورای کتاب
کودک برای هر مجموعه داستان يک گروه سنی در نظر گرفته است .به اين ترتيب شمار کتابهای
جامعه پژوهش به  84عنوان رسيد.
پس از تهيهی کتابهای مورد نظر ،از هر کتاب ،سه نمونهی يکصدکلمهای از قسمتهای
ابتدا ،ميانه و انتهای هر کتاب انتخاب شد .پس از استخراج نمونههای يکصدکلمهای ،اجزای هر
يکصدکلمه مانند هجاها ،تعداد کلمات چهارهجايی و بيشتر ،شمارش و طول جمالت محاسبه شد.
سپس با استفاده از دو فرمول فلش  /ديانی و گانينگ  /ديانی محاسبهی سطح خوانايی اين کتابها
بهدست آمد .قابل ذکر است که در شمارش اجزای فوق ضوابط ذيل در نظر گرفته و اعمال شد:
 .1در شمارش تعداد جمله ها ،عالوه بر نقطه ،عالمت سؤال و عالمت تعجب نيز به معنای
ختم جمله ،نقطه ويرگول (؛) و ويرگول ( )،نيز در صورتیکه مفهوم پيام قبل از آنها
کامل باشد ،به معنای ختم جمله در نظر گرفته شد.
 .2در شمارش تعداد کلمات:
الف .کلماتی که سرهم نوشته شده بود ،يک واحد به حساب آمد.
ب .کلمات مرکب مانند "سر و صدا"" ،پادراز" و "کم کم" يک واحد به حساب آمد.
ج .نام آواها مانند "جيک جيک"" ،وزوز" و ...يک واحد به حساب آمد.
 .3در شمارش تعداد هجاها ،از شمارش کسرهی زير برخی حروف (مانند کالسِ درس) و
عالمت همزه (مانند خانۀ ما) صرف نظر شد (ديانی.)1379 ،
به نوشتهی ديانی ،در صفحهی  30کتاب "سنجش خوانايی نوشتههای فارسی :خوانانويسی
برای کودکان ،نوسوادان و نوجوانان" در شمارش تعداد جملهها ،عالوه بر نقطه ،عالمت سؤال و
عالمت تعجب به معنای ختم جمله ،نقطه ويرگول (؛) و ويرگول ( )،نيز در صورتیکه مفهوم پيام
قبل از آنها کامل باشد ،به معنای ختم جمله در نظر گرفته شده ،اما با توجه به بررسیهای انجام
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يافته ،پژوهشگران به اين نتيجه دست يافتند که ،در شمارش تعداد جملهها ،بايد عالوه بر نقطه،
عالمت سؤال و عالمت تعجب به معنای ختم جمله ،تنها نقطه ويرگول (؛) نيز در صورتیکه مفهوم
پيام قبل از آن کامل باشد ،به معنای ختم جمله در نظر گرفته شود .همچنين پژوهشگران در استفاده
از نرم افزار  wordبه اين نتيجه دست يافت که اين نرم افزار پس از استفاده از تنها عالمت نقطه،
عالمت سؤال و عالمت تعجب ،حرف ابتدای جملهی بعد را به صورت بزرگ مینويسد و اين
مسئله نشانگر در نظر گرفتن ختم جمله توسط اين نرم افزار است.
در مكاتباتی که از طريق پست الكترونيک با ديانی انجام شد ،پرسشهايی به شرح ذيل بيان
گرديد:
 )1برای محاسبهی سطح خوانايی متن با استفاده از فرمول گانينگ  /ديانی در بند "پ"
صفحهی  72مقالهی ديانی و ناصری ( )1378اشاره شده است که کلمات چهارهجايی و
بيش از چهارهجايی را می شماريم تا تعداد کلمات دشوار مشخص شود ،در صورتیکه در
بند "ت" همان مقاله اشاره شده ،که تعداد کلمات بيش از چهارهجايی را با تعداد متوسط
کلمات در جمالت جمع و عدد حاصل را در  0/4ضرب می کنيم .اگر مطابق بند "ت"
عمل شود ،سطح خوانايی متن درست بهدست نمیآيد .اما اگر ،هم کلمات چهارهجايی و
هم کلمات بيش از چهارهجايی را با تعداد متوسط کلمات در جمالت جمع و عدد حاصل
را در  0/4ضرب کنيم ،سطح خوانايی متن در بيشتر موارد درست به دست میآيد .آيا
میشود به اين طريق عمل کرد؟
 )2الف :برای محاسبهی سطح خوانايی متن با استفاده از فرمول فلش  /ديانی ،چنانچه مطابق
بند  3صفحهی  30کتاب "سنجش خوانايی نوشتههای فارسی  :خوانانويسی برای کودکان،
نوسوادان و نوجوانان" عمل شود ،که در آن اشاره شده "چنانچه از شمارش کسرهی زير
حروف (مانند کالسِ درس) و عالمت همزه (مانند خانۀ ما) صرف نظر شود" ،سطح خوانايی
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متن در برخی از موارد درست و در برخی موارد باالتر از سطح خوانايی متن بهدست میآيد.
مشخص میشود که در برخی موارد سطح خوانايی متن با استفاده از فرمول فلش /ديانی
درست بهدست نمیآيد( .اشاره شده از شمارش کسرهی زير برخی حروف صرف نظر شود.
چرا برخی حروف و کدام حروف؟)
ب :مسئلهی ديگر اينکه تعداد متوسط (معدل) هجاها در يکصدکلمه با درجهی سادگی/
دشواری نوشته همخوانی ندارد .به عنوان مثال اگر درجهی سادگی نوشته  80 - 90يعنی
مناسب کالس ششم باشد به جای اينکه متوسط تعداد هجاها  131باشد 209 ،است ،دليل
چيست؟
پاسخهای دريافت شده از جانب ديانی بدين شرح میباشد:
"اگر به محتوای صفحهی  11کتاب سنجش خوانايی نوشتههای فارسی توجه فرماييد ،به صراحت
آمده است که کلمات بيش از سههجا را با تعداد متوسط کلمات در جمالت جمع میکنيم .بر اين
اساس مطلب شما درست است ،همهی کلمات بيش از سههجا در متن را بايد شمارش کنيد و
موارد بعدی را اعمال کنيد .نكتهی ديگری که خوب است به آن توجه کنيد ،پيشنهادی تازهتری
است که در مقالهی توليد دانش بومی ،سرسخن شمارهی پياپی  31مجلهی کتابداری و اطالع رسانی
مطرح کردهام .در اين نوشته آورده ام که تجربيات قبلی به من نشان داده است که بهجای ضريب
ثابت  0/4از ضريب ثابت  0/2استفاده شود .مورد  5در صفحهی  11بهجای  0/4از 0/2استفاده
شود .اين تغيير سطح خوانايی بهتری از متنهای فارسی ارائه میکند .اين موردی است که در
تحقيقات بعدی هنوز منعكس نشده است و انعكاس آن در کار شما میتواند کاری متفاوت از
کارهای قبلی و کاری نو تلقی شود .هم در آن کتاب و هم در نوشتههای بعدی از جمله در مقالهی
توليد دانش بومی مستقيم و غيرمستقيم اشاره کرده ام که دربارهی فرمول فلش ،حتی با تغييراتی که
برای متنهای فارسی دادهام ،نتيجه به اندازهی حاصل فرمول گانينگ رضايتبخش نيست و فرمول
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پيشنهادی میتواند برای شروع کار در تحقيقات بعدی باشد .مهمترين مشكل در کار با اين
فرمولها ،تعيين «دشوار» در کلمات فارسی است ،بهويژه وقتی با کلمات مرکب و  ...سروکار داريم.
هرگاه راه حلی برای اين مورد پيدا شود و يا کار توسط دانشجويان مسلط رشتهی ادبيات و زبان
فارسی انجام شود ،احتمال بيشتر میتوان دربارهی تناسب يا عدم تناسب فرمولها قضاوت کرد".
م.ح .ديانی (مكاتبهی شخصی 11 ،آبان .)1391 ،
الزم بهذکر است که پژوهشگران در انجام محاسبات خود بهجای ضريب ثابت  0/4از ضريب
 0/2استفاده نمودند .اما نتيجهی بهدست آمده از محاسبات آنان چنين نشان داد که در صورت
استفاده از ضريب  0/2بهجای ضريب ثابت  ،0/4سطح خوانايی متن به ميزان نصف کاهش میيابد.
سپس پرسشهای ديگری توسط پژوهشگران به پست الكترونيک ديانی ارسال شد که عبارت
بودند از:
 -1در محاسبهی فرمول گانينگ در صورت تغيير ضريب  0/4به  0/2سطح خوانايی کاهش
میيابد .به نظر من با شمارش کلمات چهارهجايی و بيش از چهارهجايی و جمع آنها
با متوسط تعداد کلمات تقسيم بر متوسط تعداد جمالت و ضرب آنها در  0/4سطح
خوانايی درستتری بهدست میآيد .آيا میشود محاسبات را به اين طريق انجام داد؟
 -2بر اساس اينکه اعدا  4 ،3 ،2و  000معادل کالسهای دوم ،سوم ،چهارم و  000در نظر
گرفته شدهاند ،آيا پاسخهای بهدست آمده دقيقا" بايد  4 ،3 ،2و  000باشند؟ با اعداد
اعشاری مانند  3/8و  4/2چگونه برخورد کنيم؟
 -3در جدول شماره  ،1درجه دشواری /سادگی نوشتهها در فرمول فلش سطح خوانايی برای
کالسهای اول ،دوم ،سوم و چهارم در نظر گرفته نشده است .چرا؟
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 -4برخی اعداد در دو سطح مشترک هستند .مثال" عدد  90هم برای کالس پنجم و هم برای
کالس ششم در نظر گرفته شده 90-100 ،برای پنجم و  80-90برای ششم .در نهايت 90
برای کدام کالس در نظر گرفته میشود؟
پاسخهای دريافت شده از جانب ديانی بدين شرح میباشد:
"مدتهاست که پیگير مواردی که اشاره داريد ،نشدهام .نمیدانم چه میکنيد و چرا پیگير اين
موارد هستيد؟ اگر برای کاری جدی است ،خوب موارد متفاوت را بيازماييد و بهترين را ارائه دهيد.
يادتان باشد که متأسفانه متنهای فارسی مبتنی بر قواعدی علمی نگاشته نمیشود و در نتيجه
فرمولها ممكن است که راهگشا نباشند .من پيشنهادهای خود را در صفحات  41تا  43کتاب
سنجش خوانايی نوشتههای فارسی يادآور شده ام و پيشنهادهايی داده ام که شما ممكن است يكی
يا مواردی از آنرا برای کارتان مورد توجه قرار دهيد .به هرحال خوشحال میشوم که در جريان
کار شما قرار گيرم ،مبتنی بر اينکه شما فرمولها يا پيشنهادها را متحول سازيد .اشكاالت را من
نشان دادهام و اميد دارم ،محققانی چون شما گرهای از گرهها باز کنيد ".م.ح .ديانی (مكاتبهی
شخصی 26 ،آبان.)1391 ،
پس از انجام مكاتبات ،پژوهشگران به اين نتيجه دست يافتند که بهتر است به روش محاسباتی
که خود بدان دست يافته و چند مرتبه نيز انجام شده ،عمل نمايند .همچنين پژوهشگران جهت
اصالح برخی موارد از جدول يافته شده در اينترنت بهره بردند.
الزم بهذکر است که ميانگين شمار واژگان در هر جمله و ميانگين شمار هجاها در يکصدکلمه
در گروه سنی ب با استفاده از فرمول فلش  /ديانی قابل محاسبه نيست ،زيرا اين فرمول کالسهای
زير پنجم (ج) را مشخص نمیکند .ميانگين شمار واژگان در هر جمله و ميانگين شمار هجاها در
يکصدکلمه در گروه سنی ج به ترتيب  4/79و  189/83و در گروه سنی د  5/05و 207/88
(کالس ششم  5/03و  202/27و کالس هفتم  5/07و  )213/5میباشد،
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که نشان میدهد که شمار واژگان در هر جمله در گروه سنی ج با شمار واژگان در هر جمله در
جدول فلش  /ديانی مطابقت میکند و شمار واژگان در هر جمله در گروه سنی د و همينطور
ميانگين شمار هجاها در يکصدکلمه در دو گروه سنی ج و د با شمار واژگان در هر جمله و
ميانگين شمار هجاها در يکصدکلمه در جدول فلش  /ديانی مطابقت نمیکند.
بنابراين مشخص شد که شمار واژگان در هر جمله و شمار هجاها در يکصدکلمه در
گروههای سنی مختلف با شمار واژگان در هر جمله و شمار هجاها در يکصدکلمه در جدول فلش
 /ديانی مطابقت نمیکند .همچنين مشخص شد که شمار واژگان در هر جمله و شمار هجاها در
يکصدکلمه عينا" ترجمه شده از زبان انگليسیاند و بايد تعديلی در آنها صورت گيرد.
به طور کلی نتايج بهدست آمده از فرمول فلش  /ديانی نشان میدهد که نتايج حاصل از اين
فرمول به ميزان  %54/76با کتابهای داستانی تأليفی شورای کتاب کودک همپوشانی دارد و به
ميزان  %45/24کامال" مغاير با کتابهای شورا میباشد .همچنين نتايج بهدست آمده از اين فرمول با
 46عنوان از کتابهای داستانی تأليفی شورا همپوشانی دارد و با  38عنوان کامال" مغاير است .الزم
بهذکر است که از  38عنوانی که با کتابهای شورا مغايرت دارند 5 ،عنوان کتاب در دو سطح
خوانايی با کتابهای شورا اختالف دارند و اختالف بقيهی کتابها با کتابهای شورا ،تنها در يک
سطح میباشد.
ترايتلر و کندوال ( )2008در نتايج پژوهش خود به اين مسئله اشاره کردهاند که فرمول فلش
برای ارزيابی متون کافی نيست ،به عبارت ديگر اين فرمول کارايی الزم برای تعيين سطح خوانايی
متون را ندارد.
ديانی ( )1369بيان کرد که فرمول فلش میتواند در تعيين سطح خوانايی نوشتههای فارسی به
صورت مقياس رتبهای مورد استفاده قرار گيرد .به عبارت ديگر فرمول تغييريافتهی فلش قادر است
بين سطوح خوانايی نوشتههای فارسی در حد مقياس ترتيبی تمايز قائل شود .وی اظهار داشت که
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در برخی موارد استثناهايی هم وجود دارد .او در ساير پژوهشهای خود نيز ،اين فرمول را فرمول
مناسبی برای تعيين سطح خوانايی کتابهای فارسی میداند .از سوی ديگر ،يارمحمدی ( )1371در
ارزيابی بهدست آمده از فرمول فلش  /ديانی ،چنين نتيجهگيری کرده که چون کتابهای انتخاب
شدهی آموزش و پرورش (کتابهای فارسی و علوم تجربی کالسهای اول تا پنجم دبستان) ،از
نظر متن و واژههای بهکار رفته از آسان به مشكل تنظيم شده است و نيز به اين دليل که ميان سطوح
مشخص شدهی حاصل از کاربرد فرمول نسبت به پايهی کالس اختالف زيادی وجود دارد ،اين
فرمول کارايی الزم برای آزمون سطح خوانايی متون فارسی را ندارد
طابوسيان و عسكريان ( )1374نيز که در تحقيق خود از فرمول فلش  /ديانی برای تجزيه و
تحليل متون کتابهای فارسی دورهی راهنمايی استفاده کردهاند ،اظهار داشتهاند که چون اغلب
کتابهای انتخاب شده از کتابهای دورهی راهنمايی آموزش و پرورش و از نظر واژههای بهکار
رفته از آسان به مشكل تنظيم شده و همچنين اختالفات ارائه شده نسبت به پايه کالسها بسيار
است ،از اين رو يا فرمول فلش کارايی الزم برای آزمون سطح خوانايی متون را ندارد يا واژگان
بهکار رفته در متون فارسی مقطع راهنمايی متناسب با قدرت خوانايی دانش آموزان نيست.
يارمحمدی در تشريح داليل خود در بند  5به اين نكته اشاره نموده که ضرايب ارائه شده در
فرمول فلش  /ديانی سبب میشود که همهی متون در دو يا سه کالس نشان داده شوند ،در
صورتیکه نتايج پژوهش حاضر با نتايج يارمحمدی مغايرت دارد .به عبارت ديگر ،سطح خوانايی
کتابهای داستانی در همهی مقاطع مورد بررسی (دبستان و راهنمايی) بهدست میآيد.
نتايج بهدست آمده از فرمول گانينگ  /ديانی نشان میدهد که اين فرمول به ميزان  %42/85با
کتابهای داستانی تأليفی شورای کتاب کودک همپوشانی دارد و به ميزان  %57/15کامال" مغاير با
کتابهای شورا میباشد .همچنين ،نتايج بهدست آمده از اين فرمول با  36عنوان از کتابهای شورا
همپوشانی دارد و با  48عنوان کامال" مغاير است .الزم بهذکر است که از  48عنوانی که با کتابهای
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شورا مغايرت دارند 5 ،عنوان کتاب در دو سطح خوانايی با کتابهای شورا اختالف دارند و
اختالف بقيهی کتابها با کتابهای شورا ،تنها در يک سطح میباشد .بنابراين میتوان چنين
نتيجه گيری کرد که يا فرمول گانينگ کارايی الزم برای تعيين سطوح خوانايی را ندارد يا کتابهای
شورا از نظر سطح خوانايی مناسب گروههای سنی مختلف نمیباشند؛ به دليل اينکه همپوشانی اين
فرمول با کتابهای شورا کمتر از  %50میباشد.
ديانی ( )1366در پژوهشهای خود  ،فرمول گانينگ را فرمول مناسبی برای تعيين سطح
خوانايی کتابهای فارسی میداند .شكاری و نجاريان ( )1391صرفا" از فرمول گانينگ در تعيين
سطح خوانايی بهره گرفته و در مورد مناسب بودن يا نامناسب بودن اين فرمول مطالبی بيان
نكردهاند .آنان اشاره داشتهاند که با استفاده از اين فرمول سطح خوانايی متنها باالتر از سطح
توانايی دانش آموزان بهدست میآيد .در صورتیکه نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان میدهد که
بيشتر متنهای کتابهای داستانی تأليفی شورای کتاب کودک پايينتر از سطح توانايی گروههای
سنی مختلف میباشد .بنابراين نتايج اين پژوهش با استفاده از فرمول گانينگ غيرهمسو با پژوهش
آنان است.
پژوهشگران حاضر ضمن انجام اين تحقيق به مواردی برخورد کرده اند که در زير ،به بحث
پيرامون آنها میپردازند:
بررسیهای پژوهشگران نشان میدهد که تحقيقات انجام يافته در زمينهی سطح خوانايی در
برخی موارد ،دقت الزم را در کاربرد فرمولهای مختلف نداشتهاند .بنابراين پژوهش حاضر به طور
بالقوه توان ارائهی فرمولی با تغييراتی بهتر برای تعيين سطح خوانايی کتابهای داستانی تأليفی
برگزيدهی شورای کتاب کودک درگروههای سنی ب ،ج و د را دارد ،با فرض اينکه کتابهای
شورا از نظر محتوا و سبک نگارش ،بيشترين تناسب را با گروههای سنی مورد نظر دارند و اين
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فرمولها با توجه به مراجعهی پژوهشگران به متون انگليسی زبان و مقايسهی آنها با فرمولهای
تعديل شدهی فارسی ،تصحيح شدهاند.
دربارهی شمارش تعداد جملهها ،به گفتهی ديانی ،عالوه بر نقطه ،عالمت سؤال و عالمت
تعجب؛ نقطه ويرگول (؛) و ويرگول ( )،نيز در صورتیکه مفهوم پيام قبل از آنها کامل باشد ،به
معنای ختم جمله در نظر گرفته شده ،اما با توجه به بررسیهای انجام يافته ،پژوهشگران به اين
نتيجه دست يافتند که ،در شمارش تعداد جملهها ،عالوه بر نقطه ،عالمت سؤال و عالمت تعجب به
معنای ختم جمله در نظر گرفته میشود و تنها نقطه ويرگول (؛) نيز در صورتیکه مفهوم پيام قبل از
آن کامل باشد ،به معنای ختم جمله در نظر گرفته میشود .همچنين پژوهشگران در هنگام استفاده
از نرم افزار  wordبه اين نتيجه دست يافتند که اين نرم افزار پس از استفاده از تنها عالمت نقطه،
عالمت سؤال و عالمت تعجب ،حرف ابتدای جملهی بعد را به صورت بزرگ مینويسد و اين
مسئله نشانگر در نظر گرفتن ختم جمله توسط اين نرم افزار است.
در مكاتباتی که از طريق پست الكترونيک با ديانی انجام شد ،پرسشهايی مطرح گرديد ،اما
پژوهشگران به پاسخهای مورد نظر خود دسترسی نيافتند .ديانی در مكاتبات خود ضريب ثابت 0/2
را بهجای ضريب ثابت  0/4در محاسبهی فرمول گانينگ عنوان نمود .درحالیکه پژوهشگران در
محاسبات خود به اين نتيجه دست يافتند که در صورت استفاده از ضريب  0/2بهجای ضريب ثابت
 ،0/4سطح خوانايی متن به ميزان نصف کاهش میيابد .ديانی راهگشا نبودن فرمولها را عدم
نگاشته شدن متنهای فارسی مبتنی بر قواعدی علمی میداند ،در صورتیکه يكی از دليل راهگشا
نبودن فرمولها ممكن است اين باشد که قواعد زبان فارسی مانند قواعد ديگر زبانها نيست،
بنابراين بايد اين فرمولها جرح و تعديل شوند تا بومی گردند .پس از انجام مكاتبات ،پژوهشگران
به اين نتيجه دست يافتند که بهتر است به روش محاسباتی که خود بدان دست يافته و چند مرتبه
نيز انجام شده ،عمل نمايند.
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همچنين پژوهشگران با جستجو در اينترنت به اين نتيجه دست يافتند که ديانی از فرمول
سادهی فلش برای تعيين سطح خوانايی فرمول فلش  /ديانی استفاده نموده و اين فرمول را به شكل
زير تعديل کرده است:
) = ]262/835 -0/846 WL[ - 1/015 SLسطح خوانايی(
که فرمول تعديل شدهی فرمول فلش برای آثار فارسی است که در آن:
 = WLمتوسط تعداد هجاها در نمونههای يکصدکلمهای و
 = SLمتوسط تعداد کلمات تقسيم بر متوسط تعداد جمالت در نمونههای يکصدکلمهای
میباشد.
اما پژوهشگران پس از بررسی سايتهای مختلف فرمول را به اين شكل تصحيح نمودند:
) = ]262/835 -0/846 ASW[ - 1/015 ASLسطح خوانايی(
 = ASWمتوسط تعداد هجاها در نمونههای يکصدکلمهای و
 = ASLمتوسط تعداد کلمات تقسيم بر متوسط تعداد جمالت در نمونه های يکصدکلمهای
میباشد
آنچه که از اين پژوهش نتيجه می شود ،تفاوت ميانگين شمار واژگان در هرجمله در گروه سنی
د و ميانگين شمار هجاها در يکصدکلمه در گروههای سنی ج و د در فرمول فلش  /ديانی
میبا شد .در فرمول گانينگ  /ديانی نيز ،هم واژگان چهارهجايی و هم واژگان بيش از چهارهجايی
بايد شمارش شوند ،تا سطح خوانايی صحيح بهدست آيد .در صورتیکه در اين فرمول تنها به
شمارش واژگان چهارهجايی اشاره شده است.
در محاسبهی فرمول گانينگ  /ديانی در پژوهشی که توسط ديانی و ناصری ( )1378در قالب
يک مقاله به انجام رسيد و نيز در بند  4صفحهی  11کتاب "سنجش خوانايی نوشتههای فارسی:
خوانانويسی برای کودکان ،نوسوادان و نوجوانان" نوشتهی محمدحسين ديانی ،شمارش کلمات
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چهارهجايی حذف و تنها به شمارش کلمات بيش از چهار هجا اکتفا شده است .اين در صورتی
است که در صفحهی  30همان کتاب به شمارش کلمات چهارهجايی نيز اشاره شده است .با توجه
به انجام محاسبات توسط پژوهشگران ،سطح خوانايی صحيح کتابها با شمارش کلمات
چهارهجايی و بيش از چهارهجايی بهدست میآيد.
نتايج نشان میدهد که به دليل اينکه اين فرمولها ترجمه شده از زبان انگليسی است ،قواعد
زبان فارسی مانند قواعد ديگر زبانها نيست و ميانگين شمار واژگان در هر جمله و نيز ميانگين
شمار هجاها در يکصدکلمه در زبان فارسی با ديگر زبانها متفاوت است ،موارد ذکر شده در
فرمول فلش  /ديانی بايد جرح و تعديل شوند.

نتیجهگیري و پیشنهادها
پيشنهادهايی جهت تعديل فرمول فلش:
 -1در فرمول فلش شمار واژگان در هر جمله و ميانگين شمار هجاها در يکصدکلمه با
درجهی سادگی /دشواری نوشته همخوانی ندارد .به عنوان مثال اگر درجهی سادگی
نوشته  81 - 90يعنی مناسب کالس ششم باشد به جای اينکه ميانگين شمار هجاها 131
باشد 209 ،است .بنابراين بايد تعديلی در اين راستا صورت گيرد و شمار واژگان در هر
جمله و ميانگين شمار هجاها در يکصدکلمه در متون فارسی تصحيح گردد.
 -2در فرمول فلش الزم است همپوشانی اعداد تصحيح شود به طور مثال عدد  90هم برای
کالس پنجم و هم برای کالس ششم در نظر گرفته شده 90-100 ،برای کالس پنجم و
 80-90برای کالس ششم به اين شكل تغيير يابد 91-100 :برای کالس پنجم و 81-90
کالس برای ششم.
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 -3در فرمول فلش در جدول شماره  ،1درجه دشواری /سادگی نوشتهها ،سطح خوانايی
برای کالس های اول ،دوم ،سوم و چهارم در نظر گرفته نشده است که الزم است برای
اين کالسها نيز سطح خوانايی در نظر گرفته شود.
 -4در فرمول فلش بهتر است به جای اين فرمول
) = ]262/835 -0/846 WL[ - 1/015 SLسطح خوانايی(
فرمول )  = ]262/835 -0/846 ASW[ - 1/015 ASLسطح خوانايی( نوشته شود.
که فرمول تعديل شدهی فرمول فلش برای آثار فارسی است که در آن:
 = ASWمتوسط تعداد هجاها در نمونههای يکصدکلمهای و
 = ASLمتوسط تعداد کلمات تقسيم بر متوسط تعداد جمالت در نمونههای يکصدکلمهای
میباشد (.فلش)2013 ،9
پيشنهادهايی جهت تعديل فرمول گانينگ :
 -1فرمولی به شكل ذيل برای فرمول گانينگ در نظرگرفته شود:
)) =0/4 )ASL + PHWسطح خوانايی(
که در آن = ASL،متوسط طول جمله (تعداد کلمات تقسيم بر تعداد جمالت)
 = PHWدرصد کلمات دشوار میباشد( .گانينگ.)2012 ،10
 -2درفرمول گانينگ هم واژگان چهارهجايی و هم واژگان بيش از چهارهجايی شمارش

شوند.
نتايج بهدست آمده از فرمول فلش  /ديانی نشان میدهد که اين فرمول به ميزان  %54/76با
کتابهای داستانی تأليفی شورای کتاب کودک همپوشانی دارد و نتايج بهدست آمده از فرمول

. Flesch
. Gunning

9
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گانينگ  /ديانی نشان میدهد که اين فرمول به ميزان  %42/85با کتابهای داستانی تأليفی شورای
کتاب کودک همپوشانی دارد .اما هيچيک از دو فرمول ،به طور کامل با کتابهای شورا همپوشانی
ندارند .دليل بهدست آمدن نتايج متفاوت از فرمولها اين است که در فرمول فلش  /ديانی از
متوسط شمار هجاها در نمونههای يکصدکلمهای برای انجام محاسبات استفاده میشود ،اما در
فرمول گانينگ  /ديانی از کلمات چهارهجايی و بيش از چهارهجايی که همان کلمات دشوار است
و حاصل ضرب آنها در ،0/4استفاده میگردد .در بقيهی موارد محاسبات يعنی متوسط شمار
کلمات تقسيم بر متوسط شمار جمالت در نمونههای يکصدکلمهای هر دو فرمول يكسان عمل
میکنند.
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