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   1متون و قواعد زبان عربيسنجش خوانايي كتاب 
  براساس تكنيك خوانايي كلوز

  

  1*اسحق رحماني
  2**ليال ايماني فر

  
  چكيده

زبـان عربـي در ايـران و آميختگـي زبـان و ادبيـات فارسـي بـا آن،          با توجه به جايگاه ويـژة 
 سـال  راستا هر الزم است. و در همين آموختن زبان عربي به منظور فهم بهتر ادبيات فارسي،

زبـان و ادبيـات    دريس زبان عربي به دانشجويان رشـتة هاي درسي مختلفي به منظور تكتاب
شود و نكتـة قابـل تأمـل ايـن اسـت كـه محتـواي ايـن كتـب تـا           تأليف و تدوين مي ،فارسي

لذا به منظور تعيين سطح خوانايي مـواد درسـي    باشد.ه براي مخاطبان قابل درك ميانداز چه
كه بـه تحليـل و بررسـي ميـزان      هايي د. يكي از شيوهتحليل و ارزيابي شو ها آنواي بايد محت

كارگيري  . پژوهش حاضر با بهپردازد، شاخص خوانايي كلوز استخوانايي متون درسي مي
 1متـون و قواعـد زبـان عربـي     خوانايي كلوز به بررسي ميزان سطح خوانايي كتاب  شاخص

پايـة شـاخص خوانـايي كلـوز بـوده و ابـزار        محتوا بـر تحليل  پرداخته است. روش پژوهش،
نفـري از   36اي اسـت كـه بـر روي يـك نمونـة      ساخته اي محقق، آزمون چندگزينهپژوهش

دانشجويان رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز اجرا گرديد. نتايج پژوهش بيانگر اين 
دهنـدة دشـوار   د كـه نشـان  باشـ درصد مي 17/41دست آمده از آزمون، است كه ميانگين به

باشـد و بـا سـطح    بودن محتواست و اينكه متن كتاب در سـطح اسـترس و فشـار روانـي مـي     
  فراگيران تناسب ندارد.

                                                                                                                                        
  دانشيار دانشگاه شيراز)esrahmani@yahoo.com(نويسندة مسئول) (  
 نشجوي دكتراي دانشگاه شيرازدا )mahsa_h59@yahoo.com(  
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  ها واژه كليد
  .1متون و قواعد زبان عربيتحليل محتوا، قدرت خوانايي، شاخص خوانايي كلوز، كتاب 

  
 مقدمه

اش به آغاز و پيـدايش نخسـتين   است كه پيشينهاي ها با يكديگر پديدهتعامل و برخورد زبان
 ها جاري است و در رابطه با ايرانيـان و زبان رسد. اين حكم دربارة همةهاي انساني ميتمدن

و  ين دو ملت، زماني طوالني در كنار هم زيستهچرا كه ا كند؛اعراب، نمود بيشتري پيدا مي
مي، فرهنگي، سياسي و روابـط دينـي   هاي مختلفي همچون بازرگاني، اجتماعي، علدر زمينه

هاي بارز ارتباط زبان فارسـي  اند. آميختگي دو زبان از ويژگيبا يكديگر پيوند برقرار نموده
تاريخي بسيار ديريني دارد  تداخل زباني فارسي و عربي پيشينة ارتباط و«با زبان عربي است. 

يـات فارسـي و عربـي بـا يكـديگر،      و ارتباطات فرهنگي ايرانيان با اعراب و پيوند زبان و ادب
هاي پيش از اسالم اين ارتباطات به دوره شود، بلكه سابقةاسالمي محدود نمي به دورة     ًصرفا 
مي حكومـت ايـران بـر    بر اثر اسـتيالي سياسـي و نظـا                             ًگردد و اين ارتباطات عمدتا مينيز باز

 (مـؤمني هـزاوه،  » گرفـت. عربسـتان صـورت مـي    النهرين و يمن و شبه جزيرة مناطقي از بين
سـي و عربـي   اما با ورود اسالم به ايران، نوع عميقي از ارتباط بـين دو زبـان فار   ؛)65: 1384

  واژگاني گرديد. ايجاد شد كه منجر به تأثير و تأثر دو زبان، به ويژه از جنبة
تبادالت واژگاني و سـاختاري فـراوان و همچنـين اسـتفاده از اسـلوب       ،عالوه بر اين

زبان «دانيم كه ميبان شده است. چنانتر شدن پيوند اين دو زعربي باعث عميقجمله و خط 
زبان بوده كه از هاي علمي و ادبي انديشمندان فارسيعربي در گذشته زبان بسياري از نوشته

اسـتفادة وسـيع از    ،عـالوه شده است. بهآن براي دستيابي به طيف وسيع مخاطبان استفاده مي
ادبـي زبـان فارسـي، همچـون      ، احاديث و اشارات زبان عربي در كتبها، آياتالمثلضرب
ي ا ها به گونه سعدي و مانند آن گلستانو  بوستان، مرزبان نامه، تاريخ جهانگشا، دمنه كليله و

» شـود.  زبان عربي و مفـاهيم آن ميسـر نمـي    بدون آشنايي با ها است كه در نهايت درك آن
  .)38: 1391 (دهقانيان و جمالي،

كـه در اصـل شـانزدهم قـانون اساسـي      ضرورت يادگيري زبان عربي تا جايي اسـت  
جا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسالمي عربـي  از آن«كشور به اين مهم اشاره شده است: 

                       ً                                                                 است و ادبيات فارسي كامال  با آن آميخته است، اين زبان بايد پس از دورة ابتدايي تـا پايـان   
 .)4: 1368 (قـانون اساسـي،  » هـا تـدريس شـود.   ها و همة رشـته سدورة متوسطه در همة كال
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هـاي  ريـزي درسـي رشـته    متوسـطه، در برنامـه   عالوه بر تدريس زبان عربي در دورةبنابراين 
 هـاي مختلـف رشـتة   علوم انساني دانشگاهي ماننـد ادبيـات فارسـي، تـاريخ، فلسـفه و شـاخه      

ريـزي  گنجانده شده است كـه برنامـه  الهيات، آموزش زبان عربي در تعدادي واحد درسي، 
 امـر آمـوزش گذاشـته شـده     اين منظور، تكليفي است كه بر عهدة متوليانشده براي حساب
هـاي زبـان و   هـاي علـوم دينـي و رشـته    چه نيازهاي ديگر را همچون نياز حوزهچنان و است

به يـادگيري   ،هاي مختلف خودانگيزه آموزاني را كه باادبيات عرب و عالقه و اشتياق عربي
آمـوزش زبـان    آورند، بدان بيفزاييم، سنگيني بـاري كـه برعهـدة متوليـان    زبان عربي رو مي

قـرار گـرفتن قواعـد و    . «)23: 1375(شـكراني،  گردد عربي است، بيش از پيش احساس مي
قرائت زبان عربي در واحدهاي اصلي كارشناسي و كارشناسي ارشـد رشـتة زبـان و ادبيـات     

هاي درسي متعـددي  همين روند مورد توجه واقع شده و در اين راستا كتاب فارسي در ادامة
جويان اين رشته طراحي و تـدوين  كه به منظور تدريس زبان عربي به دانش»است تأليف شده

متـون و  «از جملة اين كتب، مجموعة جديد كتاب  .)39: 1391 (دهقانيان و جمالي، شود مي
زاده است كه بـراي دانشـجويان رشـتة زبـان و ادبيـات       تأليف عيسي متقي» واعد زبان عربيق

  فارسي توسط انتشارات فاطمي به چاپ رسيده است.
تـرين اركـان   هـاي آموزشـي متمركـز، كتـاب درسـي از اصـلي      جا كه در نظام از آن

شـود، لـذا در تـدوين ايـن     يادگيري و محور مكتوب و مدون تعليم و تربيـت محسـوب مـي   
، هــا آنمنظــور اعتباربخشــي بــه طي بايــد لحــاظ شــود و بــه كتــب، معيارهــا، اصــول و ضــواب

ب بـا سـن و   هايي بايد در نظر گرفته شود تا كتاب مشتمل بر مطالبي باشد كه متناسـ  شاخص
زه در آنـان شـود. بنـابراين    و در نهايت باعث ايجاد رغبت و انگي سطح علمي فراگيران باشد

كار  است در راستاي اهداف آموزشي بهبه اين مهم توجه داشت كه هر منبعي كه قرار «بايد 
هاي محتوايي نيـز باشـد   هاي ظاهري، بايد واجد برخي ويژگيگرفته شود، افزون بر ويژگي

هـاي محتـوايي مـتن، توجـه بـه سـطح آموزشـي مخاطـب و         تـرين ويژگـي  كه يكي از مهـم 
   .)343: 1395(غالمي احمدي وهمكاران،» هاي زباني وي است.ها و قابليت توانايي

حتواي مـواد درسـي،   با نظر به اهميت كتاب درسي و به منظور تعيين ميزان تناسب م
وجـود بيـاورد    تواند اين اطمينان را در ما بههايي كه مييكي از راه«محتوا بايد تحليل شود. 

باشـد و همچنـين اصـول و معيارهـاي درسـت      كه كتاب منطبق بر اهداف برنامة درسـي مـي  
: 1392نفـس،  (نيـك » اده از روش تحليل محتواست.فته شده، استفكار گرآموزشي در آن به

را معرفي كرده است كه يكي  هاي درسي دو تكنيكراي تحليل كتابيارمحمديان ب .)128
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ــايياســتفاده از فرمــول هــا آناز  ســتفاده از و ديگــري ا (readability formulas) هــاي خوان
تعدادي  است كه هر تكنيك از (checklist instruments) هاليست ابزارهاي فهرستي يا چك

  .)150: 1377( روش مختلف تشكيل شده است
يكي از نكات مهم در تحليل محتوا، سنجش قابليت خوانـايي اسـت. در تحليـل كتـاب     

  ن كتاب در مقايسـه  وجه شود اين است كه آيا محتواي آدرسي يكي از مواردي كه بايد به آن ت
  يـك   .)Johnson ،2000ز سـطح خوانـايي مناسـبي برخـوردار اسـت يـا خيـر؟ (       ، ابا مخاطبـانش 

كـار بـردن    بـه  ن داراي قابليـت خوانـايي باشـد.   كتاب درسي مناسب بايد مطابق با سـن فراگيـرا  
يـادگيري مطالـب تـأثير نـامطلوبي     كلمات نامفهوم و دشوار و يا جمالتـي طـوالني، در ميـزان    

ت قابليـت خوانـايي را   بـا سـطوح بـاالي علمـي، الزم اسـ     گذارد. همچنين بـراي فراگيـران    مي
هـاي خوانـايي ميـزان سـادگي يـا      فرمـول  .)171: 1393(رسـولي و اميرآتشـاني،   افزايش دهـيم 

  د و بــا مقايســة آن بــا ميــزان درك     كنــ بــراي خواننــده را بررســي مــي     پيچيــدگي مــتن  
ان آن نـايي فراگيـر  و توانايي خواندن فراگيران، درجة تناسب متن كتاب درسـي بـا سـطح خوا   

   .)131ـ129: 1388 مرادي، (حسنكند  كتاب را تعيين مي
، ها هاي متفاوتي وجود دارد. يكي از اين روش ، روشبه منظور تعيين سطح خوانايي

نگري تأكيـد دارد و يـك   . اين روش بر كلياست (Cloze Teqnique)روش خوانايي كلوز 
مسـتقل   ها از نظر آمـوزش و طوح متن كتابتوان به سروش گشتالتي است. با اين روش مي

بـه همـين    .)Holsti، 1969( فشـار روانـي و سـطح آموزشـي پـي بـرد       (خودآموزي) و سطح
سطح خوانايي كلوز، ميزان و  ر اين است كه با استفاده از روشمنظور، هدف پژوهش حاض

هـاي  ديد يافتـه تررا از نظر علمي ارزيابي كند. بي 1متون و قواعد زبان عربيخوانايي كتاب 
زبان و ادبيات  ب درسي دانشگاهي و دانشجويان رشتةتواند براي مؤلفان كتاين پژوهش مي

  فارسي مفيد باشد.
  

  سؤاالت پژوهش
در كـدام   1متـون و قواعـد زبـان عربـي    ن كتاب بر اساس فرمول خوانايي كلوز، متـ 

  قرار دارد؟ ـ يا خودآموزآموزشي، دشوار ـ  يك از سطوح خوانايي
چه ميزان از فراگيران در سطح دشوار و چه ميزان از آنان در سطح آموزشي و چـه  ـ 

  ميزان در سطح خودآموز قرار دارند؟
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  ها فرضيه
كلـوز بـراي   خوانـايي   بـر اسـاس روش   1ن عربـي متـون و قواعـد زبـا   تاب ـتن كـ ـمـ 

 زبان و ادبيات فارسي، در سطح آموزشي قرار دارد. دانشجويان ترم اول رشتة

درصـد   25درصد از فراگيران اين كتاب، در سطح آموزشي و حـدود   60يش از بـ  
  در سطح دشوار قرار دارند.  ها آندرصد از  15                                ًاز آنان در سطح خودآموز و تقريبا 

 
  پژوهش اهداف

بـر اسـاس    1متـون و قواعـد زبـان عربـي    رزيابي و سنجش سـطح خوانـايي كتـاب    اـ 
  .شاخص خوانايي كلوز

در بـين   1متون و قواعد زبان عربـي ان استرس و فشار رواني متن كتاب سنجش ميزـ 
 .دانشجويان رشتة زبان و ادبيات فارسي

  
  پيشينة پژوهش

يران و ديگر كشـورها  هاي متعددي در ابه منظور بررسي ميزان خوانايي كتب درسي، پژوهش
ژوهش با پـژوهش  پ كه يا از لحاظ روش است هايي آورده شدهجا نمونهكه در اين انجام شده

  .مينة تحليل كتب درسي عربي استدر ز ،يا از لحاظ موضوع حاضر اشتراك دارد
 ارات متحـدة ) محتواي كتاب زبان عربي كالس ششم ابتدايي در امـ 2003الناجي (ـ 

عربي را به منظور تعيين سطح خوانايي و ميزان فعـال بـودن آن، تحليـل كـرده اسـت. بـراي       
هاي مختلف كتاب بر يك گروه وني متشكل از سه متن از قسمتتعيين سطح خوانايي، آزم

آموزان دختر و پسر اجرا شده و براي تعيين ميـزان فعـال بـودن محتـواي     نفري از دانش 632
استفاده كـرده اسـت. نتـايج آزمـون خوانـايي       1كتاب، از روش تحليل محتواي ويليام رومي

در سطح آموزشـي و تنهـا    %5/23دشوار، موزان در سطح آاز دانش %5/68دهد كه نشان مي
از آنان در سطح مستقل يا خودآموز قرار دارند و از نظر ميـزان فعـال بـودن محتـوا، ايـن       8%

كتاب در سطح مناسبي قرار دارد و محتواي آن منجر به يادگيري فعال و مشاركت آنـان در  
  شود. امر يادگيري مي

ر كتاب عربي كالس چهـارم ابتـدايي د  ) به بررسي ميزان خوانايي 2005الرشيدي (ـ 

                                                                                                                                        
1.  William Romey 
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االت آزمـون از سـه   مدارس كويت با استفاده از روش خوانـايي كلـوز پرداختـه اسـت. سـؤ     
ــدا، وســط و بخــش پا  ــة  قســمت ابت ــاب انتخــاب شــده و روي نمون ــاني كت ــري از  240 ي نف

پسر اجرا شده و پس از ارزيابي، پژوهشگر به اين  120دختر و  120آموزان متشكل از  دانش
د فشـار روانـي بـر    و باعث ايجا ين كتاب براي فراگيران دشوار استنتيجه رسيده كه متون ا

از آنان در سطح آموزشي  %30آموزان در سطح دشوار و از دانش %8/63 شود، زيراآنان مي
 در سطح خودآموز قرار دارند. ها آن %3/6و 

 تربيـت اي كتـاب  ) با استفاده از روش سنجش خوانايي كلوز محتـو 2008جوارنه (ـ 
 سـؤاالت آزمـون در بـين    را تحليـل نمـوده اسـت.    پاية چهارم ابتدايي اردن اجتماعي و ملي

آموزان دختـر و پسـر توزيـع شـده كـه ايـن نمونـه بـه صـورت          نفري از دانش 300اي نمونه
و نتـايج ايـن    اسـت  %75/30آمـده از آزمـون   تصادفي انتخاب شده اسـت و عـدد بـه دسـت    

متن اين مادة درسي در سطح دشوار است و متناسب با سـن  است كه  پژوهش حاكي از اين
ر كرد اين بررسي آشكا آموزان دختر با پسر، نتيجةدانش ويژه در مقايسةبه فراگيران نيست؛

 توانايي بيشتري در خواندن متن كتاب دارند. كه دختران به نسبت پسران،

زبان عربي پايـة چهـارم   ) به وسيلة شاخص خوانايي كلوز، كتاب 2011السرحاني (ـ 
سطح خوانـايي ايـن    را ارزيابي كرده و نتيجة آن بيانگر اين است كه ابتدايي كشور عربستان

دشوار آموزان خواندن متن  ز دانشا %56 براي و مناسب فراگيران نيست و كتاب پايين است
و مـتن بـراي    شـان سـخت اسـت   معلم نيز فراگيـري آن براي  است و حتي با كمك و نظارت

تواننـد آن را  با كمك معلم مي ها آن آموزان در سطح آموزشي قرار دارد واز دانش 7/28%
توانند به طور مستقل و بدون نياز بـه نظـارت معلـم مـتن را     مي ها آن% از 3/15بفهمند و تنها 

 بخوانند و ياد بگيرند.

كـارگيري روش  ) بـا بـه  2011مؤمني (م مؤمني و محمد مجلي العبداللطيف عبدالكريـ 
 زبـان عربـي كـالس چهـارم ابتـدايي در مـدارس اردن      كلوز به تحليـل كتـاب    سنجش خوانايي

سنجش ميزان خوانايي متن كتاب و همچنين تعيين اثر جنسـيت   ،هدف اين پژوهش .اندپرداخته
خوانـايي   ترتيب درج متون براسـاس درجـة  تاب و آموزان در خوانايي كدر ميزان توانايي دانش
اي آزمون كلوز از سـه مـتن از متـون كتـاب طراحـي شـده و بـر نمونـه         ،آن است. به اين منظور

آموزان در دهد كه دانشنتايج نشان مي است.آموز دختر و پسر اجرا شده دانش 292متشكل از 
پسران از توانايي خوانايي بيشتري اين سه متن در سطح دشوار قرار دارند و دختران در مقايسه با 

 برخوردارند و متن كتاب براساس درجة خوانايي در كتاب درج شده است. 
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كـارگيري دو روش توصـيفي پيمايشـي و روش    ) بـا بـه  1389هاشمي و همكاران (ـ 
آمـوزان  اقتصادي دانشـ   هاي اجتماعيمهارت تحليل محتوا به بررسي سطح خوانايي كتاب

اند و نتايج پژوهش آنان گوياي اين است كه ميزان خوانايي مـتن در  رداختهپ توان ذهنيكم
هـا نيـز از نظـر    و پرسـش  خوانايي تصاوير داراي اعتبار استسطح آموزشي است و ضريب 

 باشند.مطلوب مي ،موقعيت سؤاالت

بـر اسـاس    ،علوم پاية سوم ابتدايي) به بررسي كتاب 1390توانا ( و ملكي الهيفضلـ 
ريزي در تنظيم خص و دسترسي به ميزان پايبندي محتواي آن به رعايت اصول برنامهپنج شا

بيانگر اين است كـه در تنظـيم محتـواي ايـن مـادة       ها آناند و نتايج پژوهش ساختار پرداخته
و از نظر قدرت خوانايي، سطح كالسي و  است اصل ساده به دشواري رعايت نشده ،درسي

سطح سني مطالب نسبت به كالس سوم تناسب ندارد و محتواي مطالب در حد فشار روانـي  
 زاست و توانايي آموزش مستقل را ندارد.و استرس

هـا  ) بـه تحليـل محتـواي متـون درسـي تـاريخ دانشـگاه       1392ي و معماري (ـعبانـشـ 
نيك خوانايي فراي، درجة پيچيدگي زباني اين متـون درسـي   كارگيري تكاند و با بهپرداخته

 هاي پژوهش حاكي از آن است كه سطح خوانايي بسياري از ايـن اند. يافتهرا مشخص كرده
و با معيارهاي پذيرفته شدة متخصصان اين حوزه و در  ها به طور جدي محل نقد استكتاب

 تكنيك معيار فراي مطابقت ندارد. ،رأس آن

پـذيري  ) با استفاده از شـاخص خوانـايي كلـوز، سـطح خـوانش     1396هقي (د يبراتـ 
، پژوهش از نـوع تحليـل محتـوا و    ي دورة اول متوسطه را بررسي كرده استهاي عربكتاب

ــا اســتفاده ــود. جامعــة  ب ــوز ب ــايي كل نفــر از  400آمــاري پــژوهش شــامل  از شــاخص خوان
م يكـي از مـدارس متوسـطة اول    هـاي هفـتم و هشـت   آموزان مشغول به تحصيل در پايه دانش
كـالس انجـام شـد.     6آمـوز از  دانـش  200 اصفهان است كه آزمون كلوز بـر نمونـة   5ناحية 

هاي صحيح به اين آزمون براساس آمار توصـيفي و اسـتنباطي نشـان    ميانگين و درصد پاسخ
و بـراي   رة اول متوسـطه در سـطح آموزشـي اسـت    داد كه محتواي هر سه كتـاب عربـي دو  

 .ها به آموزش معلم نياز استفهم متون اين كتابرك و د

هايي كه يابيم كه تعداد چشمگيري از پژوهشهاي پيشين درميا نگاهي به پژوهشب
؛ 2003 ( النـاجي، ي درسي در تمام مقاطع انجام شده هابه منظور تعيين سطح خوانايي كتاب

 ؛ براتي دهقـي، 2011 مني،؛ مؤمني و المؤ2011 ؛ السرحاني،2008 ؛ جوارنه،2005 الرشيدي،
؛ 2003 هـا (النـاجي،  اند. نتايج بيشتر اين پژوهش) از روش آزمون كلوز استفاده كرده1396

 ؛ براتي دهقـي، 2011 ؛ مؤمني و المؤمني،2011 ؛ السرحاني،2008 ؛ جوارنه،2005 الرشيدي،
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، درسـي  هـاي ) بيانگر اين است كه مـتن بيشـتر كتـاب   1390توانا،  الهي و ملكي ؛ فضل1396
ر سـطح دشـوار قـرار دارد. در مقايسـة توانـايي      و از لحاظ خوانـايي د  دشوار و پيچيده است

ايـن اسـت كـه     دهندة) نشان2008 ها (جوارنه،بين دختران و پسران، نتايج پژوهش خواندن،
اختالف چشمگيري بين دختران و پسـران وجـود دارد و دختـران در ايـن زمينـه از توانـايي       

 ندن متون برخوردارند.بيشتري در خوا

هـاي كشـور و بـه منظـور     هاي انجام شده آشكار شد كه در سطح دانشـگاه با بررسي
هاي اندكي براساس شـاخص خوانـايي كلـوز انجـام     ها، پژوهشتحليل مواد درسي دانشگاه

شده است. نكتة جديد در پژوهش حاضر اين است كه با توجه به جديد بودن كتـاب مـورد   
پـردازد و طـي   وهشي است كـه بـه تحليـل محتـواي ايـن مـادة درسـي مـي        بررسي، اولين پژ

اين كتاب دست پيدا نكرده  جام داده، به هيچ پژوهشي دربارةجويي كه پژوهشگر انو جست
ريزان كتب درسي دانشـگاهي در  تواند براي مؤلفان و برنامهاست. لذا نتايج اين پژوهش مي

  باشد.رشتة زبان و ادبيات فارسي و عربي سودمند 
  

  جايگاه زبان عربي در زبان و ادبيات فارسي
هيچ زباني در دنيا نيست كـه از  « هاي زنده دنيا وجود دارد و ثر در همه زبانپديدة تأثير و تأ

هـا از يكـديگر تـأثير و تـأثر     يگـر واژگـاني وام نگرفتـه باشـد. همـة زبـان      هـاي د ديگر زبان
اند و ايـن عيـب و   تر شدهبيشتري گرفته باشند، زنده ثيرها از هم تأاند. هر اندازه زبان پذيرفته

هـاي ديگـر   زبـاني كـه بـا زبـان     .)20: 1394 (جعفـري، » رود.ها به شمار نمينقصي براي آن
تعامل نداشته باشد زباني مرده است. زبان عربي و فارسي نيز از ديرباز با هم ارتبـاط عميقـي   

سـتور زبـان داشـته و آغـاز آن     در ادبيـات و د  اي كهـن زبان عربي در ايران پيشينه اند. داشته
رشد و گسترش رسـمي زبـان فارسـي دري بـوده اسـت. عـالوه بـر اهميـت دينـي و           همپاية

فارسي و عربي چـه بـه عنـوان    «براي زبان فارسي نيز مهم است.  مذهبي، زبان عربي در ايران
يسـت بـا يكـديگر    بادو زبان همسايه، چه به عنوان دو زبان در قلمرو يك فرهنگ ديني مـي 

هـا را از  بايسـت بسـياري از واژه  انـد، و مـي  كـه داشـته  رابطه و داد وستد داشته باشـند، چنـان  
بنابراين ورود كلمات عربي به  .)110: 1386 (آشوري،» اند.كه گرفتهيكديگر بگيرند، چنان

ن فارسـي  هـاي زبـا  زبان فارسي نه تنها به آن آسيبي نرسانده، كه تا حدود زيادي به توانـايي 
  افزوده و زبان فارسي از نظر واژگان براي بيان مفاهيم وسعت زيادي يافته است.

ت قـوم عـرب   با گسترش اسالم در ميان اقوام و ملـل مختلـف، زبـان عربـي از ملكيـ     
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ملل و اقوامي گشت كه اسالم آورده بودند و بـراي فهـم قـرآن و     خارج شد و متعلق به همة
ان در تـدوين  بان عربـي بودنـد. در ايـن بـين ايرانيـان مسـلم      درك اسالم ناچار به آموختن ز

در درازاي بيش «اند. سزايي داشتهبدستور زبان عربي و تأليف كتب علمي به آن زبان، نقش 
از چهارده سده حضور اسالم در ايران و نزديك به دوازده سـده تعامـل نزديـك فارسـي بـا      

شـة اسـالمي و زبـان و ادبيـات آن     نديعربي، بخش عظيمي از ادبيات فارسـي از فرهنـگ و ا  
ويژه تا دورة معاصر، بدون مراجعه بـه  اي كه درك متون فارسي، بهثر شده است، به گونهمتأ
هات كتب نوشته شده به زبان عربي و حل مشكالت آن ناقص و در برخي موارد نـاممكن   م ا

ظيمـي از ميـراث   ). بـا توجـه بـه اينكـه بخـش ع     2: 1395 زاده و خـدايار، (متقي» خواهد بود
يث نبوي(ص) و گفتار ائمـة  و احاد جامانده از زبان و ادبيات فارسي، ريشه در قرآن كريم به

گيري و فهـم زبـان و   ارزشـمند موقـوف بـه يـاد     ع) دارد، بنابراين فهم ايـن گنجينـة  (معصوم
  .ادبيات عربي است

  
 اهميت تحليل محتوا و بررسي سطح خوانايي كتب درسي

هـاي پژوهشـي در علـوم اجتمـاعي اسـت كـه در پـي        تـرين روش ز مهمتحليل محتوا يكي ا
هاي نمـادين  ، كه به منزلة پديدهاي از رويدادهاي عاديها نه به عنوان مجموعهشناخت داده

پـردازد. در ابتـدا، تحليـل    مي ها آناست و بدون ايجاد اخالل در واقعيت اجتماعي به تحليل 
ارتباطي و ارتباطات جمعي بود امـا امـروزه تحليـل محتـوا     هاي محتوا محدود به بررسي پيام
ـ اي شده و به عنوان يك روش تحقيق كم   دستخوش تحوالت گسترده                                      ي و كيفـي و هـم بـه

اي، زمـان بـا گسـترش بـين رسـانه      اي يافته است و همجايگاه ويژه ،ايعنوان يك نظام رشته
هـاي  علـوم اجتمـاعي و حـوزه   هـاي  دامنة تحليل محتوا از علـوم ارتباطـات بـه سـاير عرصـه     

شناسـي،  مطالعاتي مختلفي از جمله دين، علوم سياسي، ادبيات، تاريخ، هنر، پزشكي، جامعـه 
تعلـيم و   جـارت، سياسـت و بـيش از همـه در حـوزة     شناسي، روانكاوي، تشناسي، روانزبان

هاي ابليتها، از قاي يافته است و به طور گسترده در بيشتر رشتهتربيت، كاربردهاي گسترده
(معروفـي و  شـود  هـا و مفـاهيم اسـتفاده مـي    اين روش در شناخت و تجزيه و تحليـل پديـده  

  .)1387 مهر،و محمدي؛ 1388 زاده،يوسف
تعليم و تربيت و در زمينة بـازنگري مجـدد مسـائل آموزشـي و كمـك بـه        در حوزة

ــام  ــايي و تحــرك نظ ــوا پوي ــل محت ــي، تحلي ــاي آموزش ــازنده ه ــب اي دارد. نقــش س ترغي
هاي تربيتي و آموزشي كند تا پديدهپژوهي يا پژوهش حين عمل، به معلمان كمك مي ماقدا
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 هـا  آن هاي درسي از منظر ميزان تناسببررسي كتاب نقد و تحليل بگذارند. نقد و را به بوتة
با اصول انتخاب و سازماندهي، ميزان تناسب محتوا با اهداف، ميزان سؤال محور بودن مـتن  

آموزشي، تعيـين   كيدات الگوهاي طراحيخوانايي، ميزان تناسب محتوا با تأيا محتوا، ميزان 
االت كتـاب، تعيـين تناسـب تصـاوير كتـاب، تعيـين تناسـب محتـوا بـا          موقعيت و تداوم سـؤ 

شـمار  تعليم و تربيت به ين كاربردهاي تحليل محتوا در حوزةتر ان از مهمهاي فراگيرتوانايي
 .)1388 زاده،(معروفي و يوسف آيد مي

آيد، هاي آموزشي متمركز به حساب مييكي از عناصر اصلي در نظام كتاب درسي
چرا كه به عنوان محور يادگيري در نظام آمـوزش و پـرورش و نظـام آمـوزش عـالي ايـران       

متقابـل دارد.   عني اسـتاد و دانشـجو(فراگير) رابطـة   و با ديگر عناصر آموزشي ي«مطرح است 
كـه اگـر محتـواي    همچنين كيفيت هر يك از عناصر در ساير عناصر مؤثر است. درصـورتي 

كتاب درسي دانشگاهي براساس اصول و معيارهاي تعيين شده در مراحل مختلف تـدوين و  
ظام آموزشي از مطلوبيـت الزم برخـوردار باشـند،    تهيه و تدوين شود و ساير عوامل ن ،چاپ

اهداف آموزشي و تربيتي نظام آموزش عالي تا حد زيادي محقق خواهد شد.كتاب درسـي  
هـايي باشـد كـه از    به طور اعم و كتاب درسي دانشگاهي به نحو اخص بايـد داراي ويژگـي  

نامـه تـدوين   سو با توجه به اهداف و اصولي كه در آموزش عالي توسط متخصصـان بر يك
هـاي ذهنـي دانشـجويان    شود، و از سوي ديگر بـا توجـه بـه سـابقة تحصـيلي و آمـادگي      مي

هاي عاطفي فراگيران از توجه به ويژگي .)136: 1388زاده و رضايي،(نوروز.» متناسب باشد
هـا و  معيارهاي مهم در تدوين محتواي كتب درسي است و در انتخاب محتوا بايد به ويژگي

. همچنـين محتـواي كتـاب بايـد بـا قـوة درك و فهـم فراگيـران         فراگيران توجه شـود  عالقة
هـاي متعـددي را بـراي فراگيرانـي كـه      تحصيلي مطابقت داشته باشد و فرصت متوسط رشتة

هاي متفاوت دارند، فراهم آورد. لذا در انتخاب محتوا بايد به قابليت يادگيري محتـوا  قابليت
  تجربيات فراگيران توجه شود.ها و و تناسب آن با ويژگي

با توجه به مطالب مذكور درخصوص اهميت محتواي كتب درسي، تحليل محتـواي  
و  هـا  قـوت  تـوان بـه  آيد و از اين طريق است كه مـي هاي درسي امري الزم به نظر ميكتاب
هـا و  هـا، تكنيـك  هاي درسي پي بـرد. بـه منظـور تحليـل محتـواي كتـاب      كتاب هاي ضعف
هـا بـه بررسـي ميـزان     و كيفي متعددي وجود دارد كه برخـي از ايـن روش   ي      هاي كم  روش

كـار  هاي رياضي مختلفي را به ايـن منظـور بـه   فرمول ،پردازد. متخصصانخوانايي محتوا مي
اند.  شدهشماري از شواهد پژوهشي بنا  كه برپاية تعداد بي ها يا نمودارهاييفرمول«گيرند، مي
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هـا براسـاس سـن    كنـد. ايـن فرمـول   بينـي مـي  سطح خوانايي متن را پيش ،يك فرمول خوانايي
در حدود يك سال است. سطح خوانايي (سـن خوانـايي)    ها آنشوند و دقت تقويمي ارائه مي

تواند خود را با متن تطبيـق  متوسط در آن سن مي دهد كه يك خوانندةبيني شده نشان ميپيش
هجاها،كلمـات و   ويـژه بـر  اين تجزيه و تحليل به .)137: 1388 (معروفي و يوسف زاده،» دهد.

و بـا كمـك يـك فرمـول، سـطح       هـا  آنشـود و بـا شـمارش    جمالت يك كتاب متمركز مـي 
  كند. گي و توصيف سبك كتاب را تعيين ميساد كالسي، سطح سني، سطح آموزشي، درجة

 خوانايي يك متن به سـرعت خوانـدن و سـطح دريافـت خواننـده بسـتگي دارد و      
سـطح خوانـايي در    .)2000 ،1فراي( ه حد براي خواننده قابل فهم باشدمتن تا چ ه آناينك

واقع تخمين احتمال موفقيت خواننده و درك متن اسـت كـه بـه عـواملي همچـون طـول       
پيچيـدگي يـا سـادگي مـتن     متوسط جمالت، تعداد هجاها، تعداد كلمات دشوار و ميـزان  

يك متن زماني متناسب با سطح مخاطبانش اسـت   .)101: 2016 ،2كارداك( وابسته است
 ،3آلـورمن ( همـد اش بتواند آن را بفكه خواننده با استفاده از معلومات و تجربيات گذشته

تر از سطحي باشد كـه خواننـده قـادر بـه     هاي درسي بايد سادهبنابراين متن كتاب .)1989
 ه يادگيرنـدگان دربـارة  كند كـ خواندن آن است. اين امر زماني ضرورت بيشتري پيدا مي

در آن زمينـه داراي نقـص                                                        ً          تكليف مربوط نه فقـط انگيـزة الزم را ندارنـد، بلكـه احتمـاال      
  تجربيات يادگيري قبلي هم هستند. 

  
  تعريف مصطلحات

 4       خوانايي   . 1

براي خوانايي تعريـف دقيـق و مشخصـي وجـود نـدارد، چـون پژوهشـگران در ايـن زمينـه          
كنند. هـاريس  گيرند، تعريف ميكار ميگيري بهبراي اندازهخوانايي را برحسب ابزاري كه 

كند كه خوانايي تناسب و هماهنگي بين محتواي مورد آموزش و گونه تعريف ميآن را اين
، 5هـريس و سـيپي  (نوشته شـده اسـت    ها آنتوانايي خواندن فراگيراني است كه كتاب براي 

ي مـتن بـراي فراگيـران آن مـتن     دشوار درجةگيري از نظر داويسن، خوانايي اندازه .)1980

                                                                                                                                        
1.  Fry  
2.  Cardak 
3.  Alverman 
4.  readability 
5.  Harris & Sipay 
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گونه آمده كـه خوانـايي عبـارت از    و در تعريفي ديگر اين .)362: 1،1990ديويد سن(است 
محتواي نوشته شده با توجه به درجة سـهولت و اسـلوب نگـارش آن    توانايي شخص بر فهم 

  .)646: 2010، 2تميزورك( است
  
 3              . سطوح خوانايي 2

شـود:  بندي مـي يك كتاب در يكي از سه سطح خوانايي زير دسته از ديدگاه كلوز محتواي
  )2001 ،5سرمبولينگتن و او ؛4،1950تايلر(

-سطحي از خوانايي است كه فراگير خودش مـي  6سطح مستقل يا خودآموز بودنـ 

-هاي تكاين سطح در آزمون ن را بخواند و آن را بفهمد. دامنةتواند بدون كمك معلم، مت

 درصد است. 80تا  70هاي چندگزينه، بين درصد و در آزمون 60تا  50گزينه بين 

تواند بـا كمـك معلـم و بـا نظـارت او      سطحي است كه فراگير مي 7سطح آموزشيـ 
درصد  50تا  35گزينه بين هاي تكاين سطح در آزمون ن را بخواند و آن را بفهمد. دامنةمت

 .درصد است 60تا  50هاي چندگزينه، بين و در آزمون

شـود  سطحي از خوانايي است كه باعث ايجاد ناكامي در فراگير مـي  8سطح دشوار ـ 
و فهم متن برايش تواند متن را بخواند و آن را درك كند و فراگير حتي با كمك معلم نمي

هـاي  درصـد و در آزمـون   35گزينـه زيـر   هاي تـك اين سطح در آزمون دشوار است. دامنة
  درصد است. 50چندگزينه، زير 

  
  روش پژوهش

ــ ــالش   ب ــايي ت ــت خوان ــبة قابلي ــگران و    راي محاس ــرف پژوهش ــده و از ط ــادي ش ــاي زي ه
 ها آنهاي مختلفي به اين منظور ارائه شده است كه يكي از ها و فرمولنظران، روش صاحب

در دانشگاه ايلي نويز امريكا مطرح شد.  10اين روش توسط ويلسون تايلر .است 9روش كلوز

                                                                                                                                        
1.  Davison 
2.  Temizyurek 
3.  readability levels 
4.  Taylor 
5.  Wellington & Obsorme 
6.  Independent Level 
7.  instructional level 
8.  frustration level 
9.  Cloze 
10.  Wilson Taylor 
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يـري  گهاي بسـته پاسـخ را بـراي انـدازه     عنوان آزمون كردني باهاي حذفآزمونتفاده از او اس
اين روش مبتني بر ايـن فـرض اسـت كـه افـرادي       .)1950،تايلر(فهم افراد از متن پيشنهاد كرد 

  توانند كلمات اشتباه را تشخيص دهند كه از توانايي خواندن باالتري برخوردار باشند.  بهتر مي
كلمـه حـذف    50، معمـوال  متن به طور متـوالي تعـدادي كلمـه   ك در اين روش از ي

شود تا جاهـاي خـالي را بـا كلمـات صـحيح پـر كننـد.        ها خواسته ميشود و از آزمودني مي
شـوند معـرف نمـرة آزمـودني در ايـن روش      درصد كلماتي كه به طور صحيح تكميـل مـي  
ن است، زيرا حتي افراد دهندة دشواري بيشتر متاست. هرچه نمرة آزمودني كمتر باشد نشان

درصد كلمات را درست تكميـل نماينـد. در    65هاي دشوار بيش از توانند در متن موفق نمي
) بـه  اياي و چنـد گزينـه  هاي مورد نياز (تـك گزينـه  اين روش نمرات با توجه به نوع پاسخ

  ).145: 1388 زاده، شوند (معروفي و يوسفتفسير مي 1شرح جدول 
  

  جدول تفسير ميزان خوانايي براساس تكنيك كلوز   1جدول 

  نتيجه  گزينهچند  گزينه تك

  خودآموز بودن  درصد 80تا  70  درصد 60تا  50

  آموزشي بودن  درصد 60تا  50  درصد 50تا  35

  ايجاد ناكامي  درصد 50زير   درصد 35زير 
  

  ند از:ا مراحل اجراي اين روش عبارت
متفاوت كتـاب (متنـي كـه هنـوز تـدريس نشـده        هايانتخاب چند متن از قسمت. 1

  است) جمالت بايد متوالي باشند.
 نويسيم.اولين جملة هر متن را به صورت كامل و بدون تغيير مي. 2

چـين  كنـيم و بـه جـاي آن نقطـه    مـي هـا را حـذف   پنجمين كلمـة هريـك از مـتن   . 3
 100و  75، 50، 25، 20(تعداد جاهاي خالي براساس ميزان توانايي فراگيـران از   گذاريم مي

 .تر است.)مناسب 50قابل تغيير است ولي 

 گيرد تا به تكميل كلمات حذف شده بپردازند.متن در اختيار فراگيران قرار مي. 4

هـاي صـحيح فراگيـران را بـر كـل      تعداد كـل پاسـخ   ،براي تعيين درصد خوانايي. 5
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 كنيم.هاي صحيح مورد انتظار تقسيم مي پاسخ

معروفـي  ؛ .163: 1377 (يارمحمـديان،  1د حاصل براساس جدول شمارةسير درصتف. 6
 .)146: 1388 زاده، يوسف و

  
  درسي مورد پژوهش مادة

متـون و قواعـد زبـان    «كتاب مادة درسي مورد سنجش در اين پژوهش جلد اول از مجموعه 
زاده توسـط انتشـارات فـاطمي بـه      جلـدي تـأليف عيسـي متقـي     6ن مجموعة . اياست» عربي

 1منظور تدريس به دانشجويان رشتة زبان و ادبيات فارسي به چاپ رسيده كـه در مجلـدات   
جلد بعدي به مباحث نحوي و ترجمه پرداخته است. در تدوين  4به مباحث صرفي و در  2و 

كار رفتـه و در تهيـة متـون از آيـات، احاديـث،      اين كتاب، قواعد و متون به شكل تلفيقي به
هاي متمـايز ايـن   از ويژگي .)1395 (متقي زاده، و ... استفاده شده استعر، تمثيل داستان، ش

كه در متن پشت جلد كتاب به آن اشاره شده است، پرداختن به ارتباط زبـان  مجموعه، چنان
فارسي و عربي است. چه اينكه زبان عربي بخشي از هويت ملي و ديني ايرانيـان اسـت و در   

دوسـت نقـش   ذوق و دانشبه عنوان قومي متفكر، خوششناساندن فرهنگ ايران به جهانيان 
  سزايي داشته است. ب

اصـلي و   بعـد از مـتن   ،درس است كـه در هـر درس   15 جلد اول اين كتاب مشتمل بر
آورده شـده كـه   » بازتاب زبان عربي در فارسي«، بخشي به عنوان ها بيان قواعد صرفي و تمرين

است. اين بخش از كتاب ارتبـاط فرهنگـي و ادبـي     به بيان ارتباط زبان عربي و فارسي پرداخته
ميان دو زبان فارسي و عربي را به خوبي بيان كرده و به طور غيرمستقيم بر ضرورت يـادگيري  

ين مجموعه بـه  زبان عربي به منظور فهم بهتر ادبيات غني فارسي، اشاره نموده است. جلد اول ا
رشناسـي رشـتة زبـان و ادبيـات فارسـي      دانشجويان ترم يك مقطـع كا  عنوان مادة درسي براي
  همين جلد مذكور است. ،اصلي پژوهش حاضر و مادة درنظر گرفته شده است

  
  ابزار پژوهش و جامعة آماري
اي اسـت كـه در طراحـي    سؤال چندگزينه 40ساخته شامل ابزار پژوهش يك آزمون محقق
 اسـت  دهب انتخاب شپانزدهم كتاهاي اول، چهارم، هشتم و سؤاالت آن چهار متن از درس

و به منظور بررسي اعتبار و روايي آزمون، سـؤاالت توسـط دو تـن از اسـاتيد متخصـص در      
زمينة آموزش زبان عربي و دو تن از اساتيد حوزة علوم تربيتي ارزيـابي شـده و بـا مشـورت     
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نفــري از  36يــك نمونــة  ، بــرو در نهايــت اســت ايشــان اصــالحاتي در آن صــورت گرفتــه
م يك رشـتة زبـان و ادبيـات فارسـي دانشـگاه شـيراز اجـرا گرديـد و پـس از          دانشجويان تر

  دست آمده است.تصحيح آزمون اطالعات مورد نياز به
  

  براساس روش كلوز 1متون و قواعد زبان عربيسنجش خوانايي كتاب 
متـون و قواعـد زبـان    براساس فرمول خوانايي كلوز، متن كتـاب  سؤال اول پژوهش: 

  از خوانايي قرار دارد؟در چه سطحي  1عربي
 سؤال به دانشـجويان عرضـه   40شامل  ايبراي پاسخ به اين سؤال، آزمون چندگزينه

 2دست آمـده اسـت كـه در جـدول     شد و پس از تصحيح اوراق امتحاني، اطالعات اوليه به
  آمده است.

  

  توزيع نمرات دانشجويان براساس فرمول كلوز   2جدول 
نمرات 
  فراگيران

)X(  
 جمع كل  9 10 12 13 14 15 17 18 19 23 26 30 31 35

  F(  1  1  1  1  3  1  5  2  6  4  3  3  3  2  36فراواني (
 FX(35 31 30 26 69 19 90 34 90 56 39 26 30 18 593كل (جمع 

  

/FX  593 16 4736 
  

/ خوانايي كلوز نمرة / 16 47 100 41 1740  
 

 40مورد آزمـون در تكميـل   دهد كه نمرات فراگيران نشان مي 2هاي جدول داده
از سـقف   47/16بوده است و ميانگين نمـرات آنـان    35تا  9اي بين نمرة سؤال چندگزينه

 1و بيشترين نمـره بـا فراوانـي     9فراگير معادل  2باشد. حداقل نمره با فراواني مي 40نمرة 
 100بت باشد. پس از تجزيه و تحليل اطالعات و تبديل نمرات به نسمي 35معادل  فراگير

دسـت  در جدول كلوز، نتايج بيانگر ايـن اسـت كـه ميـانگين بـه      ها آنبه منظور قرار دادن 
باشد و با توجه به جدول تفسير ميزان درصد مي 17/41هاي فراگيران معادل آمده از پاسخ

تـوان نتيجـه گرفـت كـه محتـواي      )، مـي 1 (جدول شمارة خوانايي براساس تكنيك كلوز
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ر سطح استرس و فشار روانـي بـوده و مـتن كتـاب از چنـان درجـة       كتاب مورد ارزيابي د
پيچيدگي برخوردار است كه نه تنها وجود معلم بـراي تفهـيم و آمـوزش مطالـب كتـاب      

و باعث ايجاد ناكـامي   است ضروري است، بلكه فراگيران را دچار يأس و نااميدي نموده
  شود.در آنان مي

شـوار و چـه ميـزان از آنـان در     در سـطح د چه ميزان از فراگيران  سؤال دوم پژوهش:
  موزشي و چه ميزان در سطح خودآموز قرار دارند؟سطح آ

ي هاي مربوط به فراواني و درصد توزيع فراگيران در هر يك از سـطوح خوانـاي  داده
  در جدول و نمودار زير آمده است:

  

  فراواني و درصد توزيع فراگيران در سطوح مختلف خوانايي   3جدول 

  درصد  فراواني  خواناييسطح 

  %56/80  29  دشوار

  %11/11  4  آموزشي

  %33/8  3  خودآموز

  %100  36  جمع
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فراواني و درصد توزيع فراگيران در سطوح مختلف خوانايي   1نمودار 

  دشوار
81%  

  خودآموز
  آموزشي 8%

11%  
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فراگيـر مـورد    36شود، از ميان ميگونه كه از جدول و آمار نمودار فوق استنباط همان
و در سـطح اسـترس و   اسـت  نفر، متن كتاب برايشان در سطح دشـوار بـوده    29آزمون، تعداد 
نفر از فراگيـران در   4از كل فراگيران است. متن براي  %56/80باشند كه معادل فشار رواني مي

نفر از افراد مـورد   3 از كل فراگيران است و براي %11/11سطح آموزشي قرار دارد كه معادل 
از كـل فراگيـران اسـت.     %33/8آزمون، متن كتاب در سطح خودآموز و مستقل قرار دارد كه 

بنابراين فراگيري متون اين كتاب براي اكثر فراگيران دشوار است و تنها درصد بسيار كمـي از  
  آنان قادر به فهم متون به شكل مستقل و يا آموزش با نظارت معلم هستند.

اين پژوهش فرض بر اين بود كه متن اين كتاب براي فراگيران در سطح متناسبي در 
% دانشجويان در سطح آموزشي باشند، ولـي نتـايج آزمـون بـا     60از خوانايي باشد و بيش از 

راگيران تـرم اول  دهندة اين است كه متن اين كتاب براي فو نشان ها هماهنگي نداردفرضيه
و منجر به ايجـاد رغبـت و جـذابيت     دبيات فارسي، دشوار استكارشناسي در رشتة زبان و ا

هاي درسي براي مقطـع كـارداني يـا    اي تجربي، كتابمطابق قاعده«گردد. در فراگيران نمي
كارشناسي بايد در حد كتاب دوازدهم نوشته شود. زيرا خواننده تازه دبيرسـتان را گذرانـده   

كه نتايج اما چنان ؛)1389 ي وميرشاه جعفري،به نقل از جعفري هرند 1391 (لپيونكا،» است.
  دهد، متن كتاب در سطح باالتري از سطح دانشجويان تدوين شده است.آزمون نشان مي

 
 گيري نتيجه

متـون و قواعـد زبـان    رزيـابي و سـنجش سـطح خوانـايي كتـاب      ا ،هدف از انجام اين پژوهش
هاي صحيح به اين آزمون بر اساس شاخص خوانايي كلوز بود. ميانگين و درصد پاسخ 1عربي

زبان و ادبيات فارسي، متني دشوار و  تاب براي آموزش به دانشجويان رشتةمتن ك نشان داد كه
پيچيده است و براي تفهيم و آموزش مطالب كتاب نه تنها وجود معلـم ضـروري اسـت، بلكـه     

شـود و از نظـر   و باعث ايجاد ناكامي در آنان مي نمايد مينيز و نااميدي يران را دچار يأس فراگ
بـراي اكثـر    متـون كتـاب   ح اسـترس و فشـار روانـي قـرار دارد.    سطوح خوانايي كلوز، در سـط 

دهد كه درصد بسيار كمي از فراگيـران  و نتايج اين پژوهش نشان مي مخاطبان آن دشوار است
  با نظارت معلم (استاد) هستند.      ِآموزش  قادر به فهم آن به شكل مستقل و يا

ل توجه است كـه بـا   اين نكته قاب ،هاي پيشيننتايج اين پژوهش با پژوهش در مقايسة
، پـژوهش حاضـر اولـين پژوهشـي     متون و قواعد زبان عربيبودن كتاب  تأليف توجه به تازه

 پژوهشي دربارةانجام شده است و به دليل نبود است كه به منظور تحليل محتواي اين كتاب 
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توان نتايج پژوهش حاضر را با پژوهشي ديگـر در ايـن زمينـه مقايسـه كـرد.      اين كتاب، نمي
ريزان كتب درسي سـودمند واقـع   اميد است كه نتايج اين پژوهش براي نويسندگان و برنامه

فراگيـران،  ، سنخيت و تناسب محتواي كتاب بـا  هارشته ؛ و در تدوين كتب درسي همةشود
به معيار عالقه و سطح سني و ميزان رشد واژگاني  ،ليف هر كتابرعايت شود و در تأبيشتر 

هاي آموزشي عربي كه بـراي  در كتابتالش شود تا ويژه مخاطبان آن كتاب توجه شود. به
اي باشد كه باعث ترغيـب  به گونه شود، انتخاب متونهاي ديگر نگاشته ميدانشجويان رشته

بـا   ،هـاي كوتـاه و جـذاب   يران شود. آموزش متون در قالـب داسـتان  و ايجاد انگيزه در فراگ
و همچنين استفاده از مضـامين مشـترك دو زبـان     ،جمالت كوتاه و قابل فهم براي مخاطبان

تواند در انگيزش فراگيـران ايـن رشـته نسـبت بـه زبـان و       عربي و فارسي و يا اشعار ملمع مي
  ادبيات عربي مؤثر واقع شود.
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