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کلید واژهها
تتلیل متتوا ،قدری خوانایي ،شاخص خوانایي كلوز ،كتاب متون و قوارد زبان رربي.1

مقدمه
تعامل و برخورد زبانها با یکدیگر پدید ای اآت كه پیشینهاش به خغاز و پیـدایش نیسـتین
تمدنهای انساني ميرآد .این حکم دربارة هم زبانها جاری اآت و در رابطه با ایرانیـان و
ارراب ،نمود بیشتری پیدا ميكند؛ را كه این دو ملت ،زماني طوالني در كنار هم زیسـته و
در زمینههای میتلفي همچون بازرگاني ،اجتماري ،رلمي ،فرهنگي ،آیاآي و روابـ دینـي
با یکدیگر پیوند برقرار نمود اند .خمییتگي دو زبان از ویژگيهای بارز ارتباط زبان فارآـي
با زبان رربي اآت« .ارتباط و تداخل زباني فارآي و رربي پیشین تارییي بسیار دیریني دارد
و ارتباطای فرهنگي ایرانیان با ارراب و پیوند زبـان و ادبیـای فارآـي و رربـي بـا یکـدیگر،
صرفاً به دورة اآالمي متدود نميشود ،بلکه آابق این ارتباطای به دور های پیش از اآالم
نیز بازميگردد و این ارتباطای رمدتاً بر اثر اآـتیالی آیاآـي و نظـامي حکومـت ایـران بـر
مناطقي از بینالنهرین و یمن و شبه جزیـرة رربسـتان صـوری مـيگرفـت( ».مـممني هـزاو ،
)96 :1383؛ اما با ورود اآالم به ایران ،نوع رمیقي از ارتبـاط بـین دو زبـان فارآـي و رربـي
ایواد شد كه منور به تأثیر و تأثر دو زبان ،به ویژ از جنب واژگاني گردید.
رالو بر این ،تبادالی واژگـاني و آـاختاری فـراوان و همچنـین اآـتفاد از اآـلوب
جمله و خ رربي بارث رمیقتر شدن پیوند این دو زبان شد اآت .نانكه ميدانیم «زبان
رربي در گذشته زبان بسیاری از نوشتههای رلمي و ادبي اندیشمندان فارآيزبان بود كه از
خن برای دآتیابي به طیف وآیع میاطبان اآتفاد ميشد اآت .بـهرـالو  ،اآـتفادة وآـیع از
ضربالمثلها ،خیای ،احادیث و اشارای زبان رربي در كتب ادبـي زبـان فارآـي ،همچـون
كلیله ودمنه ،تاریخ جهانگشا ،مرزبان نامه ،بوآتان و گلستان آعدی و مانند خنها به گونـهای
اآت كه در نهایت درک خنها بدون خشنایي با زبان رربـي و مفـاهیم خن میسـر نمـيشـود».
(دهقانیان و جمالي.)38 :1361 ،
ضروری یادگیری زبان رربي تا جایي اآـت كـه در اصـل شـانزدهم قـانون اآاآـي
كشور به این مهم اشار شد اآت« :از خنجا كه زبان قرخن و رلوم و معارف اآالمي رربـي
اآت و ادبیای فارآي كامالً با خن خمییته اآت ،این زبان باید پس از دورة ابتدایي تـا پایـان
دورة متوآطه در هم كال ها و هم رشـتههـا تـدریس شـود( ».قـانون اآاآـي.)3 :1398 ،
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بنابراین رالو بر تدریس زبان رربي در دورة متوآـطه ،در برنامـهریـزی درآـي رشـتههـای
رلوم انساني دانشگاهي ماننـد ادبیـای فارآـي ،تـاریخ ،فلسـفه و شـاخههـای میتلـف رشـت
الهیای ،خموزش زبان رربي در تعدادی واحد درآي ،گنواند شد اآـت كـه برنامـهریـزی
حسابشد برای این منظور ،تکلیفي اآت كه بر رهدة متولیـان امـر خمـوزش گذاشـته شـد
اآت و نان ه نیازهای دیگر را همچون نیاز حـوز هـای رلـوم دینـي و رشـتههـای زبـان و
ادبیای ررب و رالقه و اشتیاق رربيخموزاني را كه با انگیز های میتلف خود ،به یـادگیری
زبان رربي رو ميخورند ،بدان بیفزاییم ،آـنگیني بـاری كـه بررهـدة متولیـان خمـوزش زبـان
رربي اآت ،بیش از پیش احسا ميگـردد (شـکراني« .)03 :1396 ،قـرار گـرفتن قوارـد و
قرائت زبان رربي در واحدهای اصلي كارشناآي و كارشناآي ارشـد رشـت زبـان و ادبیـای
فارآي در ادام همین روند مورد توجه واقع شد و در این راآتا كتابهای درآي متعـددی
تألیف شد اآت»كه به منظور تدریس زبان رربي به دانشوویان این رشته طراحي و تـدوین
ميشود (دهقانیان و جمالي .)36 :1361 ،از جمل این كتب ،مومور جدید كتاب «متـون و
قوارد زبان رربي» تألیف ریسي متقيزاد اآت كه بـرای دانشـوویان رشـت زبـان و ادبیـای
فارآي توآ انتشارای فاطمي به اپ رآید اآت.
از خنجا كه در نظامهـای خموزشـي متمركـز ،كتـاب درآـي از اصـليتـرین اركـان
یادگیری و متور مکتوب و مدون تعلیم و تربیـت متسـوب مـيشـود ،لـذا در تـدوین ایـن
كتــب ،معیارهــا ،اصــو و ضــوابطي بایــد لتــا شــود و بــه منظــور ارتباربیشــي بــه خنهــا،
شاخصهایي باید در نظر گرفته شود تا كتاب مشتمل بر مطالبي باشد كـه متناآـب بـا آـن و
آطح رلمي فراگیران باشد و در نهایت بارث ایواد رغبت و انگیز در خنـان شـود .بنـابراین
باید «به این مهم توجه داشت كه هر منبعي كه قرار اآت در راآتای اهداف خموزشي بهكـار
گرفته شود ،افزون بر ویژگيهای ظاهری ،باید واجد برخي ویژگيهای متتوایي نیـز باشـد
كه یکي از مهـمتـرین ویژگـي هـای متتـوایي مـتن ،توجـه بـه آـطح خموزشـي میاطـب و
توانایيها و قابلیتهای زباني وی اآت( ».غالمي احمدی وهمکاران.)333 :1366،

با نظر به اهمیت كتاب درآي و به منظور تعیین میزان تناآب متتـوای مـواد درآـي،
متتوا باید تتلیل شود« .یکي از را هایي كه ميتواند این اطمینان را در ما بـه وجـود بیـاورد
كه كتاب منطبق بر اهداف برنام درآـي مـيباشـد و همچنـین اصـو و معیارهـای درآـت
خموزشي در خن بهكار گرفته شد  ،اآتفاد از روش تتلیل متتواآـت( ».نیـ نفـس:1360،
 .)108یارمتمدیان برای تتلیل كتابهای درآي دو تکنی را معرفي كرد اآت كه یکي
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از خنهــا اآــتفاد از فرمــو هــای خوانــایي ) (readability formulasو دیگــری اآــتفاد از
لیستها ) (checklist instrumentsاآت كه هر تکنی از تعـدادی
ابزارهای فهرآتي یا
روش میتلف تشکیل شد اآت (.)162 :1399
یکي از نکای مهم در تتلیل متتوا ،آـنوش قابلیـت خوانـایي اآـت .در تتلیـل كتـاب
درآي یکي از مواردی كه باید به خن توجه شود این اآت كه خیا متتـوای خن كتـاب در مقایسـه
بــا میاطبــانش ،از آــطح خوانــایي مناآــبي برخــوردار اآــت یــا خیــر ( .)0222 ،Johnsonی ـ
كتاب درآي مناآب باید مطـابق بـا آـن فراگیـران دارای قابلیـت خوانـایي باشـد .بـهكـار بـردن
كلمای نامفهوم و دشوار و یا جمالتـي طـوالني ،در میـزان یـادگیری مطالـب تـأثیر نـامطلوبي
مي گذارد .همچنین بـرای فراگیـران بـا آـطوال بـاالی رلمـي ،الزم اآـت قابلیـت خوانـایي را
افزایش دهـیم (رآـولي و امیرختشـاني .)191 :1363،فرمـو هـای خوانـایي میـزان آـادگي یـا
پیچیــدگي مـــتن بـــرای خواننــد را بررآـــي مـــيكنــد و بــا مقایســ خن بـــا میـــزان درک
و توانایي خواندن فراگیران ،درج تناآب متن كتاب درآـي بـا آـطح خوانـایي فراگیـران خن
كتاب را تعیین ميكند (حسنمرادی106 :1388 ،ـ.)131
به منظور تعیین آطح خوانایي ،روشهای متفاوتي وجود دارد .یکي از این روشهـا،
روش خوانایي كلوز ) (Cloze Teqniqueاآت .این روش بر كلينگـری تأكیـد دارد و یـ
روش گشتالتي اآت .با این روش ميتوان به آطوال متن كتابها از نظر خمـوزش و مسـتقل
(خودخموزی) و آطح فشـار روانـي و آـطح خموزشـي پـي بـرد ( .)1696 ،Holstiبـه همـین
منظور ،هدف پژوهش حاضر این اآت كه با اآتفاد از روش خوانایي كلوز ،میزان و آـطح
خوانایي كتاب متون و قوارد زبان رربي 1را از نظر رلمي ارزیابي كند .بيتردیـد یافتـههـای
این پژوهش ميتواند برای مملفان كتب درآي دانشگاهي و دانشوویان رشت زبان و ادبیـای
فارآي مفید باشد.
سؤاالت پژوهش
ـ بر اآا

فرمو خوانایي كلوز ،متن كتاب متـون و قوارـد زبـان رربـي 1در كـدام

ی از آطوال خوانایي ـ خموزشي ،دشوار یا خودخموز ـ قرار دارد
ـ ه میزان از فراگیران در آطح دشوار و ه میزان از خنان در آطح خموزشي و ـه
میزان در آطح خودخموز قرار دارند
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فرضیهها
ــ مــتن كتــاب متــون و قوارــد زبــان رربــي 1بــر اآــا روش خوانــایي كلــوز بــرای
دانشوویان ترم او رشت زبان و ادبیای فارآي ،در آطح خموزشي قرار دارد.
ـ بیش از  92درصد از فراگیران این كتاب ،در آطح خموزشي و حـدود  06درصـد
از خنان در آطح خودخموز و تقریباً  16درصد از خنها در آطح دشوار قرار دارند.
اهداف پژوهش
ـ ارزیابي و آنوش آـطح خوانـایي كتـاب متـون و قوارـد زبـان رربـي 1بـر اآـا
شاخص خوانایي كلوز.
ـ آنوش میزان اآتر و فشار رواني متن كتاب متون و قوارد زبان رربـي 1در بـین
دانشوویان رشت زبان و ادبیای فارآي.
پیشینۀ پژوهش
به منظور بررآـي میـزان خوانـایي كتـب درآـي ،پـژوهشهـای متعـددی در ایـران و دیگـر
كشورها انوام شد كه در اینجا نمونههایي خورد شد اآت كه یا از لتا روش پـژوهش
با پژوهش حاضر اشتراک دارد یا از لتا موضـوع ،در زمینـ تتلیـل كتـب درآـي رربـي
اآت.
ـ الناجي ( )0223متتوای كتاب زبان رربي كال ششم ابتـدایي در امـارای متتـدة
رربي را به منظور تعیین آطح خوانایي و میـزان فعـا بـودن خن ،تتلیـل كـرد اآـت .بـرای
تعیین آطح خوانایي ،خزموني متشکل از آه متن از قسمتهای میتلف كتاب بر ی گـرو
 930نفری از دانشخموزان دختر و پسر اجرا شد و برای تعیین میـزان فعـا بـودن متتـوای
كتاب ،از روش تتلیل متتوای ویلیام رومي ) (William Romeyاآتفاد كرد اآـت .نتـایج
خزمون خوانایي نشان ميدهد كه  %98/6از دانشخموزان در آطح دشوار %03/6 ،در آـطح
خموزشي و تنها  %8از خنان در آطح مستقل یا خودخمـوز قـرار دارنـد و از نظـر میـزان فعـا
بودن متتوا ،این كتاب در آطح مناآبي قرار دارد و متتوای خن منور بـه یـادگیری فعـا و
مشاركت خنان در امر یادگیری ميشود.
هـارم ابتـدایي در
ـ الرشیدی ( )0226به بررآي میزان خوانایي كتاب رربي كال
مدار كویت با اآتفاد از روش خوانـایي كلـوز پرداختـه اآـت .آـماالی خزمـون از آـه
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قســمت ابتــدا ،وآــ و بیــش پایــاني كتــاب انتیــاب شــد و روی نمونــ  032نفــری از
دانشخموزان متشکل از  102دختر و  102پسر اجرا شد و پس از ارزیابي ،پژوهشگر به این
نتیوه رآید كه متون این كتاب برای فراگیران دشوار اآت و بارث ایوـاد فشـار روانـي بـر
خنان ميشود ،زیرا  %93/8از دانشخموزان در آطح دشوار و  %32از خنان در آطح خموزشي
و  %9/3خنها در آطح خودخموز قرار دارند.
ـ جوارنه ( )0228با اآتفاد از روش آنوش خوانایي كلـوز متتـوای كتـاب تربیـت
اجتماري و ملي پای هارم ابتـدایي اردن را تتلیـل نمـود اآـت .آـماالی خزمـون در بـین
نمونهای  322نفری از دانش خمـوزان دختـر و پسـر توزیـع شـد كـه ایـن نمونـه بـه صـوری
تصادفي انتیاب شد اآـت و رـدد بـه دآـتخمـد از خزمـون  %32/96اآـت و نتـایج ایـن
پژوهش حاكي از این اآت كه متن این مادة درآي در آطح دشوار اآت و متناآب بـا آـن
فراگیران نیست؛ بهویژ در مقایس دانشخموزان دختر با پسر ،نتیو این بررآي خشکار كـرد
كه دختران به نسبت پسران ،توانایي بیشتری در خواندن متن كتاب دارند.
ـ السرحاني ( )0211به وآیل شاخص خوانایي كلوز ،كتاب زبان رربـي پایـ هـارم
ابتدایي كشور رربستان را ارزیابي كرد و نتیو خن بیانگر این اآت كه آطح خوانـایي ایـن
كتاب پایین اآت و مناآب فراگیران نیست و برای  %69از دانشخموزان خواندن متن دشوار
اآت و حتي با كم و نظاری معلم نیـز فراگیـری خن برایشـان آـیت اآـت و مـتن بـرای
 %08/9از دانشخموزان در آطح خموزشي قرار دارد و خنها با كم معلم مـيتواننـد خن را
بفهمند و تنها  %16/3از خنها ميتوانند به طور مستقل و بدون نیـاز بـه نظـاری معلـم مـتن را
بیوانند و یاد بگیرند.
ـ ربداللطیف ربدالکریم مممني و متمد مولـي المـممني ( )0211بـا بـهكـارگیری روش
آنوش خوانایي كلـوز بـه تتلیـل كتـاب زبـان رربـي كـال هـارم ابتـدایي در مـدار اردن
پرداختهاند .هدف این پژوهش ،آنوش میزان خوانایي متن كتاب و همچنین تعیـین اثـر جنسـیت
در میزان توانایي دانشخموزان در خوانایي كتاب و ترتیـب در متـون براآـا درجـ خوانـایي
خن اآت .به این منظور ،خزمـون كلـوز از آـه مـتن از متـون كتـاب طراحـي شـد و بـر نمونـهای
متشکل از  060دانشخموز دختر و پسر اجرا شد اآت .نتایج نشان ميدهد كه دانـشخمـوزان در
این آه متن در آطح دشوار قرار دارند و دختران در مقایسه با پسران از توانـایي خوانـایي بیشـتری
برخوردارند و متن كتاب براآا درج خوانایي در كتاب در شد اآت.
ـ هاشمي و همکـاران ( )1386بـا بـهكـارگیری دو روش توصـیفي پیمایشـي و روش
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تتلیل متتوا به بررآي آطح خوانایي كتاب مهاریهای اجتماري ـ اقتصادی دانشخمـوزان
كمتوان ذهني پرداختهاند و نتایج پژوهش خنان گویای این اآت كه میزان خوانـایي مـتن در
آطح خموزشي اآت و ضریب خوانایي تصاویر دارای ارتبار اآـت و پرآـشهـا نیـز از نظـر
موقعیت آماالی ،مطلوب ميباشند.
ـ فضلالهي و ملکيتوانا ( )1362به بررآي كتاب رلوم پای آوم ابتـدایي ،بـر اآـا
پنج شاخص و دآترآي به میزان پایبندی متتوای خن به ررایت اصو برنامهریزی در تنظـیم
آاختار پرداختهاند و نتایج پژوهش خنها بیانگر این اآت كـه در تنظـیم متتـوای ایـن مـادة
درآي ،اصل آاد به دشواری ررایت نشد اآت و از نظر قدری خوانایي ،آطح كالآـي و
آطح آني مطالب نسبت به كال آوم تناآب ندارد و متتوای مطالب در حد فشار روانـي
و اآتر زاآت و توانایي خموزش مستقل را ندارد.
ــ شـعباني و معمـاری ( ) 1360بـه تتلیـل متتـوای متـون درآـي تـاریخ دانشـگا هـا
پرداختهاند و با بهكارگیری تکنی خوانایي فرای ،درج پیچیدگي زباني این متـون درآـي
را مشیص كرد اند .یافتههای پژوهش حاكي از خن اآت كه آطح خوانایي بسیاری از ایـن
كتابها به طور جدی متل نقد اآت و با معیارهای پذیرفته شدة متیصصان این حوز و در
رأ خن ،تکنی معیار فرای مطابقت ندارد.
ـ براتيدهقي ( )1369با اآتفاد از شـاخص خوانـایي كلـوز ،آـطح خـوانشپـذیری
كتابهای رربي دورة او متوآطه را بررآي كرد اآت ،پـژوهش از نـوع تتلیـل متتـوا و
بــا اآــتفاد از شــاخص خوانــایي كلــوز بــود .جامع ـ خمــاری پــژوهش شــامل  322نفــر از
دانشخموزان مشغو به تتصیل در پایـههـای هفـتم و هشـتم یکـي از مـدار متوآـط او

ناحی  6اصفهان اآت كه خزمون كلوز بـر نمونـ  022دانـشخمـوز از  9كـال انوـام شـد.
میانگین و درصد پاآخهای صتیح به این خزمون براآا خمـار توصـیفي و اآـتنباطي نشـان
داد كه متتوای هر آـه كتـاب رربـي دورة او متوآـطه در آـطح خموزشـي اآـت و بـرای
درک و فهم متون این كتابها به خموزش معلم نیاز اآت.
با نگاهي به پژوهشهای پیشین درميیابیم كه تعداد شمگیری از پژوهشهایي كـه
به منظور تعیین آطح خوانایي كتابهای درآي در تمام مقاطع انوام شد ( النـاجي0223 ،؛
الرشیدی0226 ،؛ جوارنه0228 ،؛ السرحاني0211 ،؛ مممني و المممني0211 ،؛ براتي دهقـي،
 )1369از روش خزمون كلوز اآتفاد كرد اند .نتایج بیشتر این پـژوهشهـا (النـاجي0223 ،؛
الرشیدی0226 ،؛ جوارنه0228 ،؛ السرحاني0211 ،؛ مممني و المممني0211 ،؛ براتي دهقـي،
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1369؛ فضلالهي و ملکيتوانا )1362 ،بیانگر این اآت كـه مـتن بیشـتر كتـابهـای درآـي،
دشوار و پیچید اآت و از لتا خوانـایي در آـطح دشـوار قـرار دارد .در مقایسـ توانـایي
خواندن ،بین دختران و پسران ،نتایج پژوهشها (جوارنه )0228 ،نشاندهندة ایـن اآـت كـه
اختالف شمگیری بین دختـران و پسـران وجـود دارد و دختـران در ایـن زمینـه از توانـایي
بیشتری در خواندن متون برخوردارند.
با بررآيهای انوام شد خشکار شد كه در آطح دانشـگا هـای كشـور و بـه منظـور
تتلیل مواد درآي دانشگا ها ،پژوهشهای اندكي براآـا شـاخص خوانـایي كلـوز انوـام
شد اآت .نکت جدید در پژوهش حاضر این اآت كه با توجه به جدید بودن كتـاب مـورد
بررآي ،اولین پژوهشي اآـت كـه بـه تتلیـل متتـوای ایـن مـادة درآـي مـيپـردازد و طـي
جستوجویي كه پژوهشگر انوام داد  ،به هیچ پژوهشي دربارة این كتاب دآت پیدا نکرد

اآت .لذا نتایج این پژوهش ميتواند برای مملفان و برنامهریزان كتب درآـي دانشـگاهي در
رشت زبان و ادبیای فارآي و رربي آودمند باشد.

جایگاه زبان عربی در زبان و ادبیات فارسی
پدیدة تأثیر و تأثر در همه زبانهای زند دنیا وجود دارد و « هیچ زباني در دنیا نیست كـه از
دیگر زبـانهـای دیگـر واژگـاني وام نگرفتـه باشـد .همـ زبـانهـا از یکـدیگر تـأثیر و تـأثر
پذیرفتهاند .هر انداز زبانها از هم تأثیر بیشتری گرفته باشند ،زند تر شد انـد و ایـن ریـب و
نقصي برای خنها به شمار نميرود( ».جعفـری .)02 :1363 ،زبـاني كـه بـا زبـانهـای دیگـر
تعامل نداشته باشد زباني مرد اآت .زبان رربي و فارآي نیز از دیرباز با هـم ارتبـاط رمیقـي
داشتهاند .زبان رربي در ایران پیشـینهای كهـن در ادبیـای و دآـتور زبـان داشـته و خغـاز خن

همپای رشد و گسـترش رآـمي زبـ ان فارآـي دری بـود اآـت .رـالو بـر اهمیـت دینـي و
مذهبي ،زبان رربي در ایران برای زبان فارآي نیز مهم اآت« .فارآي و رربي ـه بـه رنـوان
دو زبان همسایه ،ه به رنوان دو زبان در قلمرو ی فرهنگ دیني مـيبایسـت بـا یکـدیگر
رابطه و داد وآتد داشته باشـند ،نـانكـه داشـتهانـد ،و مـيبایسـت بسـیاری از واژ هـا را از
یکدیگر بگیرند ،نانكه گرفتهاند( ».خشوری .)112 :1389 ،بنابراین ورود كلمای رربي به
زبان فارآي نه تنها به خن خآیبي نرآاند  ،كه تا حدود زیادی بـه توانـایيهـای زبـان فارآـي
افزود و زبان فارآي از نظر واژگان برای بیان مفاهیم وآعت زیادی یافته اآت.
با گسترش اآالم در میان اقوام و ملـل میتلـف ،زبـان رربـي از ملکیـت قـوم رـرب
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خار شد و متعلق به هم ملل و اقوامي گشت كه اآالم خورد بودند و بـرای فهـم قـرخن و
درک اآالم نا ار به خموختن زبـان رربـي بودنـد .در ایـن بـین ایرانیـان مسـلمان در تـدوین
دآتور زبان رربي و تألیف كتب رلمي به خن زبان ،نقش بسزایي داشتهاند« .در درازای بـیش
از هارد آد حضور اآالم در ایران و نزدی به دوازد آـد تعامـل نزدیـ فارآـي بـا
رربي ،بیش رظیمي از ادبیای فارآـي از فرهنـگ و اندیشـ اآـالمي و زبـان و ادبیـای خن
متأثر شد اآت ،به گونهای كه درک متون فارآي ،بهویژ تا دورة معاصر ،بدون مراجعه بـه
امّهای كتب نوشته شد به زبان رربي و حل مشکالی خن ناقص و در برخي موارد نـاممکن
خواهد بود» (متقـيزاد و خـدایار .) 0 :1366 ،بـا توجـه بـه اینکـه بیـش رظیمـي از میـرا
بهجاماند از زبان و ادبیای فارآي ،ریشه در قرخن كریم و احادیث نبوی(ص) و گفتار ائمـ
معصوم(ع) دارد ،بنابراین فهـم ایـن گنوینـ ارزشـمند موقـوف بـه یـادگیری و فهـم زبـان و
ادبیای رربي اآت.

اهمیت تحلیل محتوا و بررسی سطح خوانایی کتب درسی
تتلیل متتوا یکي از مهـمتـرین روش هـای پژوهشـي در رلـوم اجتمـاري اآـت كـه در پـي
شناخت داد ها نه به رنوان مومورهای از رویدادهای رادی ،كه به منزل پدید هـای نمـادین
اآت و بدون ایواد اخال در واقعیت اجتماري به تتلیل خنها ميپـردازد .در ابتـدا ،تتلیـل
متتوا متدود به بررآي پیامهای ارتباطي و ارتباطای جمعي بـود امـا امـروز تتلیـل متتـوا
دآتیوش تتوالی گسترد ای شد و به رنوان ی روش تتقیـق كمّـي و كیفـي و هـم بـه
رنوان ی نظام رشتهای ،جایگا ویژ ای یافته اآـت و همزمـان بـا گسـترش بـین رآـانهای،
دامن تتلیل متتـوا از رلـوم ارتباطـای بـه آـایر ررصـههـای رلـوم اجتمـاري و حـوز هـای
مطالعاتي میتلفي از جمله دین ،رلوم آیاآي ،ادبیای ،تاریخ ،هنر ،پزشکي ،جامعـهشناآـي،
زبانشناآي ،روانشناآي ،روانکـاوی ،توـاری ،آیاآـت و بـیش از همـه در حـوزة تعلـیم و
تربیت ،كاربردهای گسترد ای یافته اآت و به طور گسترد در بیشتر رشتهها ،از قابلیتهـای
این روش در شناخت و توزیه و تتلیـل پدیـد هـا و مفـاهیم اآـتفاد مـيشـود (معروفـي و
یوآفزاد 1388 ،؛ و متمدیمهر.)1389 ،
در حوزة تعلیم و تربیت و در زمین بـازنگری موـدد مسـائل خموزشـي و كمـ بـه
پویــایي و تتــرک نظــامهــای خموزشــي ،تتلیــل متتــوا نقــش آــازند ای دارد .ترغیــب
اقدامپژوهي یا پژوهش حین رمل ،به معلمان كم ميكند تا پدید های تربیتي و خموزشي
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را به بوت نقد و تتلیل بگذارند .نقد و بررآي كتابهای درآي از منظر میزان تناآـب خنهـا
با اصو انتیاب و آازماندهي ،میزان تناآب متتوا با اهداف ،میزان آما متور بـودن مـتن
یا متتوا ،میزان خوانایي ،میزان تناآب متتوا با تأكیدای الگوهای طراحي خموزشـي ،تعیـین
موقعیت و تداوم آـم االی كتـاب ،تعیـین تناآـب تصـاویر كتـاب ،تعیـین تناآـب متتـوا بـا
توانایيهای فراگیران از مهمترین كاربردهای تتلیل متتوا در حوزة تعلیم و تربیت بـهشـمار
ميخید (معروفي و یوآفزاد .)1388 ،
كتاب درآي یکي از رناصر اصلي در نظامهای خموزشي متمركز به حساب ميخیـد،
را كه به رنوان متور یادگیری در نظام خمـوزش و پـرورش و نظـام خمـوزش رـالي ایـران
مطرال اآت «و با دیگر رناصر خموزشي یعني اآـتاد و دانشـوو(فراگیر) رابطـ متقابـل دارد.
همچنین كیفیت هر ی از رناصر در آایر رناصر ممثر اآت .درصـورتيكـه اگـر متتـوای
كتاب درآي دانشگاهي براآا اصو و معیارهای تعیین شد در مراحل میتلف تـدوین و
اپ ،تهیه و تدوین شود و آایر روامل نظام خموزشـي از مطلوبیـت الزم برخـوردار باشـند،
اهداف خموزشي و تربیتي نظام خموزش رالي تا حد زیادی متقق خواهد شـد.كتاب درآـي
به طور ارم و كتاب درآي دانشگاهي به نتو اخص بایـد دارای ویژگـيهـایي باشـد كـه از
ی آو با توجه به اهداف و اصولي كه در خموزش رالي توآـ متیصصـان برنامـه تـدوین
مي شود ،و از آوی دیگـر بـا توجـه بـه آـابق تتصـیلي و خمـادگيهـای ذهنـي دانشـوویان
متناآب باشد( ».نوروززاد و رضایي .)139 :1388،توجه به ویژگيهای راطفي فراگیـران از
معیارهای مهم در تدوین متتوای كتب درآي اآت و در انتیاب متتوا باید به ویژگيهـا و
رالق فراگیران توجه شـود  .همچنـین متتـوای كتـاب بایـد بـا قـوة درک و فهـم فراگیـران
متوآ رشت تتصیلي مطابقت داشته باشد و فرصتهـای متعـددی را بـرای فراگیرانـي كـه
قابلیتهای متفاوی دارند ،فراهم خورد .لذا در انتیاب متتوا باید به قابلیت یادگیری متتـوا
و تناآب خن با ویژگيها و توربیای فراگیران توجه شود.
با توجه به مطالب مذكور درخصوص اهمیت متتوای كتب درآي ،تتلیل متتـوای
كتابهای درآي امری الزم به نظر ميخید و از این طریق اآت كه مـيتـوان بـه قـویهـا و
ضعفهای كتاب های درآي پـي بـرد .بـه منظـور تتلیـل متتـوای كتـابهـا ،تکنیـ هـا و

روشهای كمّي و كیفي متعددی وجود دارد كـه برخـي از ایـن روشهـا بـه بررآـي میـزان

خوانایي متتوا ميپردازد .متیصصان ،فرمو های ریاضي میتلفي را بـه ایـن منظـور بـهكـار
ميگیرند« ،فرمو ها یـا نمودارهـایي كـه برپایـ تعـداد بـيشـماری از شـواهد پژوهشـي بنـا
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شد اند .ی فرمو خوانایي ،آطح خوانایي متن را پیشبیني ميكند .این فرمو ها براآا
آن تقویمي ارائه ميشوند و دقت خنها در حـدود یـ آـا اآـت .آـطح خوانـایي (آـن
خوانایي) پیشبیني شد نشان ميدهد كه ی خوانندة متوآ در خن آن ميتوانـد خـود را
با متن تطبیق دهد( ».معروفي و یوآف زاد  .)139 :1388 ،ایـن توزیـه و تتلیـل بـهویـژ بـر
هواها،كلمای و جمالی ی كتاب متمركز ميشود و با شمارش خنهـا و بـا كمـ یـ
فرمو  ،آطح كالآي ،آطح آني ،آطح خموزشي ،درج آادگي و توصیف آـب كتـاب
را تعیین ميكند.
خوانایي ی متن بـه آـررت خوانـدن و آـطح دریافـت خواننـد بسـتگي دارد و
اینکه خن متن تا ه حد برای خوانند قابـل فهـم باشـد ( .)0222 ،Fryآـطح خوانـایي در
واقع تیمین احتما موفقیت خوانند و درک مـتن اآـت كـه بـه رـواملي همچـون طـو
متوآ جمالی ،تعداد هواها ،تعداد كلمای دشوار و میـزان پیچیـدگي یـا آـادگي مـتن
وابسته اآت ( .)121 :0219 ،Cardakی متن زماني متناآب با آطح میاطبانش اآت كه
خوانند با اآتفاد از معلومـای و توربیـای گذشـتهاش بتوانـد خن را بفهمـد (،Alverman
 .)1686بنابراین متن كتابهای درآي باید آاد تر از آطتي باشـد كـه خواننـد قـادر بـه
خواندن خن اآت .این امر زماني ضروری بیشتری پیدا مي كنـد كـه یادگیرنـدگان دربـارة
تکلیف مربوط نـه فقـ انگیـزة الزم را ندارنـد ،بلکـه احتمـاالً در خن زمینـه دارای نقـص
توربیای یادگیری قبلي هم هستند.

تعریف مصطلحات
 .1خوانایی ()Readability
برای خوانـایي تعریـف دقیـق و مشیصـي وجـود نـدارد ،ـون پژوهشـگران در ایـن زمینـه
خوانایي را برحسب ابزاری كه برای انداز گیری بهكار ميگیرند ،تعریف ميكنند .هـاریس
خن را اینگونه تعریف ميكند كه خوانایي تناآب و هماهنگي بین متتوای مورد خموزش و
توانایي خواندن فراگیراني اآت كه كتاب برای خنها نوشـته شـد اآـت (،Harris & Sipay
 .)1682از نظر داویسن ،خوانایي انداز گیری درج دشـواری مـتن بـرای فراگیـران خن مـتن
اآت ( .)390 :1662،Davisonو در تعریفي دیگـر ایـنگونـه خمـد كـه خوانـایي ربـاری از
توانایي شیص بر فهم متتوای نوشته شد با توجه به درج آـهولت و اآـلوب نگـارش خن
اآت (.)939 :0212 ،Temizyurek
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 .1سطوح خوانایی ()Readability Levels
از دیدگا كلوز متتوای ی كتاب در یکي از آه آطح خوانایي زیر دآتهبنـدی مـيشـود:
(1662،Taylor؛ )0221 ،Wellington & Obsorme
ـ آطح مستقل یا خودخموز بـودن ( )Independent Levelآـطتي از خوانـایي اآـت
كه فراگیر خودش ميتواند بدون كم معلـم ،مـتن را بیوانـد و خن را بفهمـد .دامنـ ایـن
آطح در خزمونهای ت گزینه بین  62تا  92درصد و در خزمونهای ندگزینه ،بین  92تـا
 82درصد اآت.
ـ آطح خموزشي ( )Instructional Levelآطتي اآت كه فراگیر ميتواند بـا كمـ
معلم و با نظاری او متن را بیواند و خن را بفهمد .دامن این آطح در خزمونهای ت گزینـه
بین  36تا  62درصد و در خزمونهای ندگزینه ،بین  62تا  92درصد اآت.
ـ آطح دشوار ( )Frustration Levelآطتي از خوانایي اآت كه بارث ایواد ناكامي
در فراگیر ميشود و فراگیر حتي با كم معلم نميتواند متن را بیواند و خن را درک كند
و فهم متن برایش دشوار اآت .دامن این آطح در خزمونهای ت گزینـه زیـر  36درصـد و
در خزمونهای ندگزینه ،زیر  62درصد اآت.
روش پژوهش
بــرای متاآــب قابلیــت خوانــایي تــالشهــای زیــادی شــد و از طــرف پژوهشــگران و
صاحبنظران ،روشها و فرمو های میتلفي به این منظور ارائه شد اآت كه یکي از خنهـا
روش كلوز ( )Clozeاآت .ایـن روش توآـ ویلسـون تـایلر ( )Wilson Taylorدر دانشـگا
ایلي نویز امریکا مطرال شد .او اآتفاد از خزمونهای حـذفكردنـي بـا رنـوان خزمـونهـای
بسته پاآخ را برای انداز گیری فهم افراد از مـتن پیشـنهاد كـرد ( .)1662،Taylorایـن روش
مبتني بر این فرض اآت كه افرادی بهتر ميتوانند كلمـای اشـتبا را تشـییص دهنـد كـه از
توانایي خواندن باالتری برخوردار باشند.
در این روش از ی متن به طور متوالي تعدادی كلمه ،معموال  62كلمه حذف مي-
شود و از خزمودنيها خواآته ميشود تا جاهای خالي را با كلمای صتیح پر كننـد .درصـد
كلماتي كه به طور صتیح تکمیل ميشوند معرف نمرة خزمودني در این روش اآت .هر ه
نمرة خزمودني كمتر باشد نشاندهندة دشواری بیشتر متن اآت ،زیرا حتي افراد موفـق نمـي-
توانند در متنهای دشوار بیش از  96درصد كلمای را درآت تکمیل نماینـد .در ایـن روش
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نمرای با توجه به نوع پاآخهای مورد نیاز (ت گزینهای و ند گزینهای) به شـرال جـدو
( )1تفسیر ميشوند (معروفي و یوآفزاد .)136 :1388 ،
جدول  1جدو تفسیر میزان خوانایي براآا

تکنی

كلوز

ت گزینه

ندگزینه

نتیوه

 62تا  92درصد

 92تا  82درصد

خودخموز بودن

 36تا  62درصد

 62تا  92درصد

خموزشي بودن

زیر  36درصد

زیر  62درصد

ایواد ناكامي

مراحل اجرای این روش رباریاند از:
 .1انتیاب ند متن از قسمت های متفـاوی كتـاب (متنـي كـه هنـوز تـدریس نشـد
اآت) جمالی باید متوالي باشند.
 .0اولین جمل هر متن را به صوری كامل و بدون تغییر مينویسیم.
 .3پنومین كلمـ هریـ از مـتنهـا را حـذف مـيكنـیم و بـه جـای خن نقطـه ـین
ميگذاریم (تعداد جاهای خالي براآا میزان توانـایي فراگیـران از  96 ،62 ،06 ،02و 122
قابل تغییر اآت ولي  62مناآبتر اآت.).
 .3متن در اختیار فراگیران قرار ميگیرد تا به تکمیل كلمای حذف شد بپردازند.
 .6برای تعیین درصد خوانایي ،تعداد كـل پاآـخهـای صـتیح فراگیـران را بـر كـل
پاآخهای صتیح مورد انتظار تقسیم ميكنیم.
 .9تفسیر درصد حاصل براآا جدو شمارة( 1یارمتمـدیان.193 :1399 ،؛ معروفـي
و یوآفزاد .)139 :1388 ،

مادۀ درسی مورد پژوهش
مادة درآي مورد آنوش در این پژوهش جلد او از موموره كتاب «متـون و قوارـد زبـان
رربي» اآت .این مومور  9جلـدی تـألیف ریسـي متقـيزاد توآـ انتشـارای فـاطمي بـه
منظور تدریس به دانشوویان رشت زبان و ادبیای فارآي به اپ رآید كـه در مولـدای 1
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و  0به مباحث صرفي و در  3جلد بعدی به مباحث نتوی و ترجمه پرداخته اآت .در تدوین
این كتاب ،قوارد و متون به شکل تلفیقي بهكـار رفتـه و در تهیـ متـون از خیـای ،احادیـث،
داآتان ،شعر ،تمثیل و  ...اآتفاد شد اآت (متقي زاد  .)1366 ،از ویژگيهـای متمـایز ایـن
موموره ،نانكه در متن پشت جلد كتاب به خن اشار شد اآت ،پرداختن به ارتباط زبـان
فارآي و رربي اآت .ه اینکه زبان رربي بیشي از هویت ملي و دینـي ایرانیـان اآـت و در
شناآاندن فرهنگ ایران به جهانیان به رنوان قومي متفکر ،خوشذوق و دانشدوآـت نقـش
بسزایي داشته اآت.
جلد او این كتاب مشتمل بر  16در اآت كـه در هـر در  ،بعـد از مـتن اصـلي و
بیان قوارد صرفي و تمرینها ،بیشي به رنوان «بازتاب زبان رربي در فارآي» خورد شـد كـه
به بیان ارتباط زبان رربي و فارآي پرداخته اآت .این بیش از كتاب ارتبـاط فرهنگـي و ادبـي
میان دو زبان فارآي و رربي را به خوبي بیان كرد و به طور غیرمستقیم بر ضـروری یـادگیری
زبان رربي به منظور فهم بهتر ادبیای غني فارآي ،اشار نمود اآت .جلد او این مومورـه بـه
رنوان مادة درآي برای دانشوویان ترم یـ مقطـع كارشناآـي رشـت زبـان و ادبیـای فارآـي
درنظر گرفته شد اآت و مادة اصلي پژوهش حاضر ،همین جلد مذكور اآت.

ابزار پژوهش و جامعۀ آماری
ابزار پژوهش ی خزمون متققآاخته شامل  32آما ندگزینـهای اآـت كـه در طراحـي
آماالی خن هار متن از در های او  ،هارم ،هشتم و پانزدهم كتاب انتیاب شد اآـت
و به منظور بررآي ارتبار و روایي خزمون ،آـماالی توآـ دو تـن از اآـاتید متیصـص در
زمین خموزش زبان رربي و دو تن از اآاتید حوزة رلوم تربیتي ارزیـابي شـد و بـا مشـوری
ایشــان اصــالحاتي در خن صــوری گرفتــه اآــت و در نهایــت ،بــر یـ نمونـ  39نفــری از
دانشوویان ترم ی رشـت زبـان و ادبیـای فارآـي دانشـگا شـیراز اجـرا گردیـد و پـس از
تصتیح خزمون اطالرای مورد نیاز بهدآت خمد اآت.

سنجش خوانایی کتاب «متون و قواعد زبان عربی »1براساس روش کلوز
آما او پژوهش :براآا فرمو خوانایي كلوز ،متن كتاب «متون و قوارد زبـان رربـي»1
در ه آطتي از خوانایي قرار دارد
برای پاآخ به این آما  ،خزمون ندگزینهای شامل  32آما بـه دانشـوویان ررضـه
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شد و پس از تصتیح اوراق امتتاني ،اطالرای اولیـه بـهدآـت خمـد اآـت كـه در جـدو
شمارة  0خمد اآت.
جدول شماره  1توزیع نمرای دانشوویان براآا

فرمو كلوز

نمرای فراگیران
جمع كل 6 12 10 13 13 16 19 18 16 03 09 32 31 36
()X
 0 3 3 3 3 9 0 6 1 3 1 1 1 1فراواني ()F
39
18 32 09 36 69 62 33 62 16 96 09 32 31 36 663
FX

 FX  593  16 / 47
36

نمرة خوانایي كلوز  16/47100  41/17
40

داد های جدو  0نشان مي دهد كه نمرای فراگیران مـورد خزمـون در تکمیـل 32
آما ندگزینهای بین نمرة  6تا  36بود اآت و میـانگین نمـرای خنـان  19/39از آـقف
نمرة  32مي باشد .حداقل نمر با فراواني  0فراگیر معاد  6و بیشترین نمـر بـا فراوانـي 1
فراگیر معاد  36مي باشد .پس از توزیه و تتلیل اطالرای و تبدیل نمرای به نسـبت 122
به منظور قرار دادن خن ها در جدو كلوز ،نتایج بیانگر ایـن اآـت كـه میـانگین بـهدآـت
خمد از پاآخهای فراگیران معاد  31/19درصد مي باشد و با توجه به جدو تفسیر میزان
خوانایي براآا تکنی كلوز (جدو شـمارة  ،)1مـي تـوان نتیوـه گرفـت كـه متتـوای
كتاب مورد ارزیابي در آطح اآتر و فشـار روانـي بـود و مـتن كتـاب از نـان درجـ
پیچیدگي برخوردار اآت كه نه تنها وجود معلـم بـرای تفهـیم و خمـوزش مطالـب كتـاب
ضروری اآت ،بلکه فراگیران را د ار یأ و ناامیدی نمود اآت و بارث ایواد ناكـامي
در خنان ميشود.
آما دوم پژوهش :ه میزان از فراگیران در آطح دشـوار و ـه میـزان از خنـان در
آطح خموزشي و ه میزان در آطح خودخموز قرار دارند
داد های مربوط به فراواني و درصد توزیع فراگیران در هر ی از آـطوال خوانـایي
در جدو و نمودار زیر خمد اآت:

سنجش خوانایی کتاب متون و قواعد زبان عربی ...1

111

جدول  1فراواني و درصد توزیع فراگیران در آطوال میتلف خوانایي
آطح خوانایي

فراواني

درصد

دشوار

06

%82/69

خموزشي

3

%11/11

خودخموز

3

%8/33

جمع

39

%122

فراوانی
خودآموز
%8
آموزشی
%11

دشوار
%81

نمودار  1فراواني و درصد توزیع فراگیران در آطوال میتلف خوانایي

همانگونه كه از جدو و خمار نمودار فوق اآتنباط ميشود ،از میان  39فراگیـر مـورد
خزمون ،تعداد  06نفر ،متن كتاب برایشان در آـطح دشـوار بـود اآـت و در آـطح اآـتر و
فشار رواني ميباشند كه معاد  %82/69از كل فراگیران اآت .متن برای  3نفر از فراگیـران در
آطح خموزشي قرار دارد كه معاد  %11/11از كل فراگیران اآت و برای  3نفر از افراد مـورد
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خزمون ،متن كتاب در آطح خودخموز و مستقل قرار دارد كه  %8/33از كـل فراگیـران اآـت.
بنابراین فراگیری متون این كتاب برای اكثر فراگیران دشوار اآت و تنها درصد بسیار كمـي از
خنان قادر به فهم متون به شکل مستقل و یا خموزش با نظاری معلم هستند.
در این پژوهش فرض بر این بود كه متن این كتاب برای فراگیران در آطح متناآبي
از خوانایي باشد و بیش از  %92دانشوویان در آطح خموزشي باشند ،ولـي نتـایج خزمـون بـا
فرضیهها هماهنگي ندارد و نشاندهندة این اآت كه متن این كتاب برای فراگیـران تـرم او
كارشناآي در رشت زبان و ادبیای فارآي ،دشوار اآت و منور به ایوـاد رغبـت و جـذابیت
در فراگیران نميگردد« .مطابق قارد ای توربي ،كتابهای درآي برای مقطـع كـارداني یـا
كارشناآي باید در حد كتاب دوازدهم نوشته شود .زیرا خوانند تاز دبیرآـتان را گذرانـد
اآت( ».لپیونکا 1361 ،به نقل از جعفری هرندی ومیرشا جعفری)1386 ،؛ اما نانكه نتایج
خزمون نشان ميدهد ،متن كتاب در آطح باالتری از آطح دانشوویان تدوین شد اآت.

نتایج
هدف از انوام این پـژوهش ،ارزیـابي و آـنوش آـطح خوانـایي كتـاب متـون و قوارـد زبـان
رربي 1بر اآا شاخص خوانایي كلوز بود .میانگین و درصد پاآخهای صتیح به این خزمـون
نشان داد كه متن كتاب برای خموزش به دانشوویان رشت زبان و ادبیای فارآي ،متني دشـوار و
پیچید اآت و برای تفهیم و خموزش مطالب كتاب نه تنها وجود معلـم ضـروری اآـت ،بلکـه
فراگیران را د ار یأ و ناامیدی نیز مينماید و بارث ایواد ناكامي در خنان ميشـود و از نظـر
آطوال خوانایي كلوز ،در آـطح اآـتر و فشـار روانـي قـرار دارد .متـون كتـاب بـرای اكثـر
میاطبان خن دشوار اآت و نتایج این پژوهش نشان ميدهد كه درصد بسیار كمي از فراگیـران
قادر به فهم خن به شکل مستقل و یا خموزشِ با نظاری معلم (اآتاد) هستند.
در مقایس نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین ،این نکته قابل توجه اآت كـه بـا
توجه به تاز تألیف بودن كتاب متون و قوارد زبان رربـي ،پـژوهش حاضـر اولـین پژوهشـي
اآت كه به منظور تتلیل متتوای این كتاب انوام شد اآت و به دلیل نبود پژوهشي دربارة
این كتاب ،نميتوان نتایج پژوهش حاضر را با پژوهشي دیگـر در ایـن زمینـه مقایسـه كـرد.
امید اآت كه نتایج این پژوهش برای نویسندگان و برنامهریزان كتب درآـي آـودمند واقـع
شود؛ و در تدوین كتب درآي هم رشتهها ،آنییت و تناآب متتوای كتـاب بـا فراگیـران،
بیشتر ررایت شود و در تألیف هر كتاب ،به معیار رالقه و آطح آني و میزان رشد واژگـاني
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میاطبان خن كتاب توجه شود .بهویژ تالش شود تا در كتابهای خموزشي رربي كـه بـرای
دانشوویان رشتههای دیگر نگاشته ميشود ،انتیاب متون به گونهای باشد كه بارث ترغیـب
و ایواد انگیز در فراگیران شود .خموزش متون در قالـب داآـتانهـای كوتـا و جـذاب ،بـا
جمالی كوتا و قابل فهم برای میاطبان ،و همچنین اآـتفاد از مضـامین مشـترک دو زبـان
رربي و فارآي و یا اشعار ملمع ميتواند در انگیزش فراگیـران ایـن رشـته نسـبت بـه زبـان و
ادبیای رربي ممثر واقع شود.
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