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 چكیده 

هدف اين پژوهش ، ارزيابی و سنجش خوانايی کتاب علوم اجتماعی پايه ششم ابتدايی بر اساس  شاخص های فلش و الفلین و در 

 122يزی در تنظیم ساختار، است . نمونه تحقیق شامل سه بخش دسترسی به میزان پايبندی محتوای آن به  رعايت اصول برنامه ر

کلمه ای از ابتدا ، وسط و انتهای کتاب علوم اجتماعی پايه ششم ابتدايی به صورت تصادفی ساده انتخاب شد . روش تحقیق تحلیل 

اطالعات نشان داد : اوال براساس  محتوا از روش های  توصیفی و دوشاخص ارزيابی سطح خوانايی فلش و الفلین بود . تجزيه و تحلیل

فرمول فلش درجه سادگی کتاب علوم اجتماعی پايه ششم ابتدايی ، بسیار دشوار و متناسب با درجه آموزش رسمی اواخر دانشگاه 

زان است . ثانیا بر اساس فرمول الفلین ، سطح کالسی و سطح سنی کتاب علوم اجتماعی پايه  ششم ابتدايی متناسب با سن دانش آمو

آن پايه نمی باشد .  به طور کلی ، نتايج پژوهش نشان داد که سطح خوانايی کتاب علوم اجتماعی پايه ششم ابتدايی ، متناسب با سن 

 دانش آموزان آن پايه نمی باشد  .

  

 سطح خوانايی، علوم اجتماعی پايه ششم ابتدايی، فرمول فلش ، الفلین کلیدی:  گانواژ

 
 

 
The evaluation and assessment of readability of the sixth  grade  social science book in elementary school 

according to 2 standard formulas: Flesch and Laughlin  

  
Abstract   

The aim of this study is to evaluate the readability of the sixth grade of elementary social science book based on 

Flesch and Laughlin and access to its content in compliance with the principles set structure plan. The sample 

consisted of three sections , 122 words of the beginning, middle and end of the sixth grade of elementary social 

sciences were selected randomly.  

                                                 

و رشته تخصصي، دانشکده و  ، مقطع تحصیلیه مسئول: درجه علمينويسند -*و  1

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده اول ) دانشگاه محل تحصیل

 ، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل(يا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي -2

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده دوم )

 (، دانشکده و دانشگاه محل تحصیلمت كارييا سو رشته تخصصي ) درجه علمي -2

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده دوم )

 (، دانشکده و دانشگاه محل تحصیليا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي -2

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده دوم )
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Content analysis, descriptive methods and indicators to assess the level readability and Laughlin was done by 

Flesch and Laughlin. Data analysis showed that the first Flesch -based formula is simply the basic sixth grade 

social studies book, very difficult and in accordance with the official end of university education. Secondly, on 

the basis of Laughlin, grade level and age-appropriate age level book in the social sciences sixth grade 

elementary students, it is not basic. In general, the results showed that the reading level of sixth grade elementary 

books in the social sciences, the foundation is not age-appropriate students. 

  

Keywords :  Readability level, social sciences sixth grade elementary, Flesch and Laughlin 

formula   

  

 

 مقدمه 

شدن  مروزه متخصصان کشورهای جهان از جمله ايران در پی آن هستند تا محتوا و مطالب کتب درسی را ارزيابی کرده و برای علمی تر شدن و متناسبا

حتوای ممحتوا با سن دانش آموزان تغییراتی را انجام دهند .در سال های اخیر اين جنبش در کشور خودمان هم رخ داده است و به بیانی انقالبی در 

فین کتاب کتاب ها صورت گرفته است. اما اينکه آيا اين تحول متناسب با سن دانش آموزان است يانه سوالی بنیادی است که گاه از چشمان ريز بین مؤل

ل برنامه ريزی دور می ماند.يکی از جنبه های يک کتاب درسی سطح خوانايی آن کتاب برای سن دانش آموزان همان پايه می باشد.اين که آيا از اصو

ی  درسی مثل چینش کتاب از سطح ساده به دشوار تبعیت شده است يا نه؟ وقتی پای دردودل معلمان و دانش آموزان می نشینیم قريب به اتفاق همه

ران هم از تدريس اين افراد از سطح کتب تدوين شده ناراضی هستند و مدعی هستند مطالب بسیار دشوارتر از گروه سنی می باشدو حتی گاهی خود دبی

اين کتب عاجز می شوند.بنابراين يکی از دغدغه های اين محقق ارزيابی اين سوال است که تا چه حد يک کتاب درسی برای يک گروه سنی همگن 

یستم آموزشی کند مناسب است و به بیانی ديگر قدرت خوانايی يک کتاب به چه میزان است.تا با ارزيابی اين سوال مسئوالن را متوجه اين مشکل در س

 تا درصدد تعديل و اصالح کتب درسی برآيند.

مهم را نیروی انسانی پیشرفته و متخصص و تربیت يافته يکی از نیاز های مهم و اساسی برای پیشرفت يک جامعه است که مهم ترين نهادی که اين امر 

ارهای مهم و اصلی که بیشترين نقش در تعلیم و تربیت افراد دارد کتاب برعهده دارد وزارت آموزش و پرورش و به زبانی ديگر مدرسه است.يکی از ابز

وين کنند درسی مقاطع مختلف تحصیلی می باشد .بنابراين هرچه مسئوالن تالش کنند تا کارايی اين کتب را باال برده و متناسب با سن دانش آموزان تد

با انکه تاکید بر تعلیم و تربیت از مسايل روز جهان شده امروزه با تغییر محتوای کتب  دستیابی به اين هدف راحتتر و سريع تر خواهد شد اما متاسفانه

درسی در نظام آموزشی جديد که چندسالی در کشور رخ داده است شاهد نواقصی در محتوای کتاب و سطح خوانايی آن شده ايم به گونه ای که 

ال آن بودند که اين ضعف آموزشی را به گوش برنامه ريزان رسانند .به عنوان مثال )فضل متخصصان تربیتی با تحلیل محتوای چندين کتاب درسی به دنب

( در مقاله خود تحت عنوان سنجش سطح خوانايی کتاب علوم سوم ابتدايی ثابت کرده است اين کتاب متناسب با سن دانش آموزان مقطع 1392الهی،

 سوم ابتدايی نیست . 

های برنامه ريزان آموزشی و مولفان کتب همخوانی محتوای کتاب و سطح خوانايی آن با سن دانش آموزان آن مقطع  از آنجا که امروزه يکی از دغدغه

 می باشد بنابراين تحقیقات زيادی در اين زمینه انجام شده  است به طور مثال :

ب هديه های آسمانی چهارم و پنجم ابتدايی بررسی ( درمقاله ای تحت عنوان تعیین شاخص های سطح خوانايی گانیینگ در محتوای کتا1391)شکاری،

با  تفاوت سطح خوانايی کتاب های هديه های آسمانی چهارم و پنجم ابتدايی از نظر تناسب با سطح سنی و درک و فهم دانش آموزان و مقايسه آنها

ا و استفاده از فرمول تعیین شاخص های سطح خوانايی سطح توانايی خوانايی دانش آموزان از نظر میزان تناسب متون و با استفاده از تحلیل محتو

رجه گانینگ نشان داد که هیچ يک از اين دو کتاب متناسب باسطح سنی و درک و فهم دانش آموزان اين دو مقطع تحصیلی نیست و دارای میزانی از د

 دشواری در خوانايی است.

خوانايی کتاب های بخوانیم چهارم و پنجم ابتدايی براساس شاخص سطح خوانايی ( در مقاله ای تحت عنوان تحلیل محتوای سطح 1383)شیخ زاده ،

انش گانینگ با هدف مقايسه سطح خوانايی کتاب فارسی چهارم ابتدايی با کتاب فارسی پنجم ابتدايی از نظر میزان تناسب متون با سطح توانايی د

 نشان داد که هر دو متن از نظر سطح خوانايی باالتر از سطح توانايی دانش آموزان است. آموزان و با استفاده از تحلیل محتوا و فرمول خوانايی گانینگ

فرمول فرای 5( در مقاله ای تحت عنوان ارزيابی و سنجش خوانايی کتاب علوم پايه سوم ابتدايی براساس 1392)فضل الهی و ملکی توانا،

شاخص و دسترسی به میزان پايبندی محتوای  5ی کتاب علوم پايه سوم ابتدايی براساس ،گانینگ،،فلش،الفلین و کلوز با هدف ارزيابی و سنجش خواناي

شاخص ارزيابی سطح خوانايی فرای،فلش،گانینگ،الفلین،کلوز  5آن به رعايت اصول برنامه ريزی در تنظیم ساختار و با استفاده از روش های توصیفی و 

محتوای کتاب رعايت نشده است ثانیا قدرت خوانايی ،سطح کالسی و سطح سنی مطالب نسبت به نشان دادند که اوال اصل ساده به دشواری در تنظیم 
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کالس سوم تناسب ندارد ثالثا از لحاظ سبک ،سطح مطالب معمولی هجاها خیلی دشوار و تخمین آن بر حسب درجه های آموزش رسمی در حد بسیار 

 رس زاست و توانايی آموزش کستقل را ندارد.بااليی است رابعا محتوای کتاب در حد فشار روانی و است

 است. با اين وجود هنوز مقاله ای که سطح خوانايی کتاب علوم اجتماعی سال ششم را برا ساس فرمول فلش و الفلین ارزيابی کرده باشد منتشرنشده 

واژه بوده  11951و الفلین بررسی کند.جامعه ی آماری اين مقاله بر آن است تا سطح خوانايی کتاب علوم اجتماعی ششم ابتدايی را براساس فرمول فلش 

جمله ای ابتدا،وسط،انتها ی کتاب برای فرمول  12کلمه ای از ابتدا ،وسط،انتهای کتاب برای فرمول فلش و سه نمونه ی  122است که سه نمونه ی 

که تاثیر زياذی بر اجتماعی کردن بچه ها و معرفی کردن  الفلین انتخاب شد. اين تحقیق برای دانش آموزان پايه ششم و برای کتاب علوم اجتماعی

دا فرهنگ و آداب و رسوم و به طور کلی جامعه ايران دارد طرح ريزی شده است اين تحقیق برای تمام دانش آموزان سراسر کشور در گروه سنی حدو

 انجام شده است. 1394ساله تدارک ديده شده است و در آدر سال  12-11

 

 اهداف تحقیق:

 هدف کلی: تعیین سطح خوانايی کتاب علوم اجتماعی ششم بر اساس فرمول های فلش و الفلین

 اهداف ويژه:

 سنجش سطح خوانايی کتاب ششم ابتدايی بر اساس فرمول فلش-1

 سنجش سطح خوانايی کتاب براساس فرمول الفلین-0

 تعییم اصل ساده به  دشواری کتاب علوم اجتماعی ششم-3

 ول کلمات و جمالت کتابتعیین متوسط ط-4

 تعیین سطح سنی کتاب-5

  
 سواالت:

 آيا بین سطح خوانايی کتاب و سن دانش آموزان تناسب  وجود دارد؟-1

 آيا محتوای کتاب از اصل ساده به داشواری تبعیت کرده است؟-0

 متوسط طول کلمات و جمالت چقدر است؟-3

 سطح سنی کتاب چقدر است؟-4

 با سطح سنی دانش آموزان هماهنگی است؟آيا بین سطح سنی کتاب -5

 

 روش تحقیق:

ن  در اين تحقیق از روش تحلیل محتوا برای ارزيابی و سنجش خوانايی کتاب علوم  اجتماعی پايه ششم ابتدايی مطابق فرمول های   فلش و الفلی

م  اجتماعی پايه ششم ابتدايی بود . نمونه آماری شامل کلمه( و جمالت موجود در متن کتاب علو 11951کل کلمات ) استفاده شد. جامعه آماری شامل

 شده بودند.  کلمه ای از ابتدا ، وسط و انتهای کتاب ، که بصورت تصادفی ساده و طبقهای انتخاب 122سه بخش 

توسط رادلف  درسی به منظور تعیین سطح سادگی يا دشواری و ضريب سادگی مطالب1948اين شاخص در سال  :الف(  شاخص سطح خوانایی فلش

(که فرايند و 10ص1339متوسط جمله و تعداد هجاها طراحی شده است )ديانی، اف فلش ارائه گرديد اين فرمول بر اساس دو عامل زبانی يعنی طول

 (11ص ارزيابی و تعیین سطح خوانايیدرجه ی سادگی مطالب درسی به ترتیب زير میباشد)همان، مراحل

 بصورت تصادفی از بخشهای ابتدا، وسط و انتهای کتاب درسی انتخاب سه نمونه ی يکصد کلمه ای. 

 تعیین طول کلمات از طريق شمارش تعداد سیالب های موجود در صدکلمه .ها 

 شمارش تعداد جمالت موجود در متون يکصد کلمهای اول، دوم و سوم. 

  کلمه موجود در جمالت) هر متن يکصد کلمه .ای تعیین طول متوسط جمالت از طريق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت کامل( تعداد 

 محاسبه میانگین طول کلمات و میانگین طول متوسط جمالت سه متن يکصد کلمه .ای 

 / 848 2ضرب میانگین طول کلمات( تعداد هجاها) درعدد ثابت 

 028/835از عدد ثابت 8 کسر کردن حاصل ضرب بند 

 / 215 1ضرب کردن متوسط طول جمالت در عدد 

  3کم کردن حاصل ضرب از باقیمانده محاسبات بند 
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  تعیین کنید قرار داده و درجه سادگی يا دشواری کتاب را عدد بدست آمده را در جدول شمارهی.  

  
را  فلش انجام داد. در زير جدول شماره ی ...( دشواری/ سادگی البته بر اساس جدول میتوان تحلیلهای مختلفی به صورت جداگانه برای هر متن از 

 .مالحظه میکنید

 

 (13،ص 1331سادگی نوشته های فلش )دیانی ، -دشواری  -1جدول شماره 

توصیف 

 سبک

تعداد کلمات در هر 

 جمله

معدل تمام هجاها در 

 یكصد کلمه

تخمین خوانایی بر حسب  درجه سادگی نوشته

 درجات آموزش رسمی

 پنجم 122-92 104کمتر از  9کمتر از  خیلی ساده

 ششم 92 .82 131 11 ساده

 هفتم 82-32 139 14 قدری ساده

 هشتم تا نهم 32-82 143 13 معمولی

 دهم تا يازدهم 82 .52 155 01 قدری دشوار

 اوايل دانشگاه 52تا  32 183 05 دشوار

 اواخر دانشگاه 32 .1 يا بیشتر 90 و بیشتر 09 خیلی دشوار

 

 شاخص خوانایی مک الفلین و تجزیه و تحلیل داده ها:ب( 

توسط اچ مک الفلینبه منظور تعیین سطح کالسی و سطح سنی مطالب کتاب درسی طراحی و معرفی گرديد .اين شاخص  1988روش در سال اين 

 درصدد است تعیین کند مطالب تنظیم شده در قالب کتاب درسی برای چه سطح سنی و کالسی مناسب است.مراحل و فرايند ارزيابی سطح خوانايی در

 (:58،ص 1334ب زير است)فضل الهی ،اين شاخص به ترتی

انتخاب تعداد ده جمله متوالی از ابتدا ده جمله از وسط و ده جمله از انتهای کتاب به صورت تصادفی مطابق سه ممیزه نقطه).(،عالمت -1

 تعجب)!(،عالمت سوال)؟(

 شمارش تعداد کلمات دشوار)سه هجايی وبیشتر(متون انتخاب شده-0

 ت دشوار متون ده جمله ای انتخاب شدهجمع کردن تعداد کلما-3

 محاسبه جذر مجوع کلمات دشوار)اگر اين عدد جذر کاملی به دست ندهد بايد نزديک ترين عدد که دارای جذر کامل است انتخاب شود(-4

 به جذر به دست آمده برای تعیین سطح کالسی مطالب 3اضافه کردن عدد ثابت -5

 دست آمده برای تعیین سطح سنی مطالب به جذر به 9اضافه کردن عدد ثابت -8

 3سطح کالسی مطالب=مجموع  کلمات دشوار +                        9مجموع کلمات دشوار+=سطح سنی مطالب

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات

 سنجش خوانایی کتاب علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر اساس فرمول فلش 

صادفی انتخاب شد. پس از استخراج تعداد سیالبهای موجود  مهای از بخشهای ابتدايی، وسط، انتهـا بصـورتبرای اجرای اين روش، سه نمونه يکصد کل 

کسر شد. سپس تعداد  028/835 ضرب و حاصل ضـرب از عـدد 2/848 ه متن يکصد کلمهای، نتیجه در عدد ثابت و محاسبه میانگین سیالب ها در

ضرب 1/215 ـبه شـد و میـانگین  تعداد کلمات در جمالت سه متن معین شد اين میانگین در عددجمالت شمارش شده و متوسط طول جمـالت محاس

 .از باقیمانده محاسبات مربوط به سیالب ها کسر شد در جدول زير اين فرايند ارائه شده است و حاصـل ضـرب

 فلش داده های مستخرج از تجزیه و تحلیل کتاب ششم ابتدایی مطابق فرمول -2جدول شماره 

نمونه های 

 انتخاب شده

شماره 

صفحات 

تعداد 

 هجاها

ضرب در 

 648/0عدد

کسر شود از 

 638/208عدد

تعداد 

 جمالت

متوسط 

طول 

ضرب در 

 018/1عدد

کسرشود از 

باقی مانده 
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 ستون پنجم جمالت کتاب

متن يکصد 

کلمه ای 

 ابتدای کتاب

 4درس 

 02صفحه 

028 988/135 883/32 8 8/18 849/18 218/14 

يکصد  متن

کلمه ای وسط 

 کتاب

 14درس 

 13صفحه 

015 89/181 945/04 5 02 3/02 8454 

متن يکصد 

کلمه ای 

 انتهای کتاب

 03درس 

 113صفحه 

011 528/138 309/08 5 02 3/02 209/8 

 890/08 449/53 8/58 18 141/84 384/538 834 ----- جمع

 89/8 149/19 88/18 33/5 243/08 388/138 3/011 ----- میانگین

 براساس جدول ياد شده ثابت می شود که سطح مطالب اين کتاب بسیار دشوار است و متناسب اواخر دانشگاه می باشد.

  
است بعبارت ديگر بطور 18/88 متوسط طول جمالت5/33 و و میانگین جمالت011/3جدول فوق نشان میدهد میانگین سیالبها در متون انتخاب شده  

 جود دارد تجزيه و تحلیل اطالعات گويای اين است که کلمه18/88 متوسط در هرجمله

( است . 011( و انتهايی )028( می باشد که بیشتر از مجموع هجاهای بخش اول )015کلمه ی وسط ) 122الف( از نظر تعداد هجاها ،مجموع هجاهای 

 ند مرسووم در تنظیم محتوای درسی.پس مطالب بررسی شده تا حدود از دشوار به ساده تنظیم شده است يعنی برعکس فراي

اين ب( از نظر تعداد جمالت می توان نتیجه گرفت که بخش ابتدايی مطالب گزينش شده کتاب بیشتر از بخش های وسط و انتهايی کتاب است ، بنابر 

 بخش ابتدايی دشوار تر است .

 

 :که ان نتیجه گرفتج( از مقايسه نتايج جدول فوق با جدول دشواری/سادگی نوشتههای فلش میتو 

در جدول فلش قرار میگیرد بنابراين سطح مطالب   2-32بین 18/88از لحاظ توصیف سبک، چون میانگین طول جمالت متون بررسی شده  .1

 .بررسی شده بسیار دشوار  است

طول کلمات خیلی زياد بوده قرار میگیرد   90بیشتر از در رديف  011/3از نظر هجاها چون میانگین هجاهای موجود در متون بررسی شده   .0

 کالس ششم خیلی دشوار است و نسبت به خوانايی فراگیران

بر حسب درجه آموزش رسمی برای سالهای آخر  در جدول فلش قرار میگیرد خوانايی  2-32بین  8/89از نظر درجه سادگی نیز چون .3

 .دانشگاه تخمین زده میشود

  
 : تدایی بر اساس شاخص مک الفلینسنجش خوانایی کتاب علوم  تجربی پایه  ششم اب

  
ابتدا تعداد ده جمله متوالی از ابتدا، وسط وآخر کتاب  برای ارزيابی مطالب کتاب مطابق اين روش و تعیین سطح خوانايی آن از نظر کالسی وسنی، 

شد و نهايتاً از  ده جملهای با هم جمعکلمات دشوار در متون انتخاب شده شمارش و کلمات دشوار سه متن  بصورت تصادفی انتخاب شد سپس تعداد

 .جدول زير متون وعملیات ذکر شده را نشان می دهد .مجموع کلمات دشوار جذر گرفته شد تا سطح کالسی وسنی آن معین شود
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 داده های استخراج شده از ارزیابی کتاب بر اساس روش مک الفین – 3جدول شماره 

 ت دشوارتعداد کلما شماره صفحه نمونه انتخاب شده

 48 31-32صفحه  ده جمله متوالی از ابتدا

 41 38صفحه  ده جمله متوالی از وسط

 54 101صفحه  ده جمله متوالی از انتها

 143 --------- جمع

  

سطح کالسی =  

سطح سنی =     

کلمه است . تحلیل داده ها گويای  143انتخاب شده از محتوای کتاب  جمله 32داده ها ی جدول فوق نشان می دهد تعداد کلمات دشوار در مجموع 

حدودی اين است که که ده جمله ی انتها دشوار تر از ده جمله اول و وسط است و ده جمله ی اول دشوار تر از ده جمله ی وسط است . بنابر اين تا 

 اصل ساده به دشواری رعايت نشده است . 

 در آموزش رسمی است که مطالب برای دانش آموزان کالس ششم ابتدايی دشوار است  01وسن  15ون برای کالس نتايج بیانگر مناسب بودن مت

 

 بحث و نتیجه گیری 

فرمولهای سنجش خوانايی) فلش و الفلین(   تجزيه و تحلیل اطالعات استخراج شده از ارزيابی محتوای کتاب علوم اجتماعی پايه ششم ابتدايی بر اساس 

 .هدنشان مید

 اغلب موارد، گويای تنظیم آن از دشوار به ساده می  فرايند تنظیم مطالب در متون انتخاب شده از کتاب، نه تنها از ساده به دشوار نیست بلکه

صحه  سیالبها و سیر آن در بخشهای ابتدايی، وسط و انتهايی متون انتخاب شده به اين مهم باشد که مراجعه به طول کلمات شمارش

 موضوعی که مورد تأيید فرمول سنجش خوانايی فرای و فلش قرار گرفت با يافته های شیخ زاده، فخاری نیا و ديانی تطابق دارد.  میگذارد.

 گويای اين است که تا حدودی اصل ساده به  فرايند تنظیم مطالب از نظر تعداد جمالت در بخشهای ابتدايی، وسط و انتهايی نمونه ها

 رعايت نشده است .دشواری مطابق شاخص فلش 

  بر اساس جدول شاخص فلش توصیف سبک کتاب علوم اجتماعی ششم ابتدايی بسیار دشوار می باشد و  خوانايی برحسب درجه آموزش

 رسمی ،  سطح خوانايی اين کتاب متنناسب اواخر دانشگاه می باشد 

 ی ، متناسب با سن دانش آموزان آن پايه نمی باشد بر اساس شاخص الفلین، سطح کالسی و سطح سنی کتاب علوم اجتماعی ششم ابتداي 

 

 

 و مراجع نابعم

 منابع 

،ارزيابی و سنجش خوانايی کتاب علوم پايه سوم ابتدايی براساس پنج فرمول فرای، گان نینگ، فلش، الفلین و کلوز،  1392فضل الهی، [1]

 00 فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران ، سال ششم، شماره

،  تعیین شاخص های سطح خوانايی گانیینگ در محتوای کتاب هديه های آسمانی چهارم و پنجم 1391جاريان، زکیه ، شکاری،عباس ؛ ن [0]

 33ابتدايی، مجله پژوهش در برنامه ريزی درسی ، شماره 

ی گانینگ، شیخ زاده ، مصطفی ، تحلیل محتوای سطح خوانايی کتاب های بخوانیم چهارم و پنجم ابتدايی براساس شاخص سطح خواناي [3]

 ، مطالعات برنامه درسی ، شماره 83تابستان 
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( ارزشیابی و تحلیل محتوا ی کتاب زبان انگلیسی سال سوم راهنمايی تحصیلی بر اساس مدل های تحلیل 1334فضل الهی، سیف اله ) [4]

آموزشی، دانشکده تحصیالت تکمیلی،  محتوی و بررسی ديدگاه دبیران مربوطه. پايان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی؛ گرايش برنامه ريزی

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان

( سنجش خوانايی نوشته های فارسی؛ خوانا نويسی برای کودکان، نو سوادان و نوجوانان. مشهد؛ کتابخانه رايانه 1339ديانی، محمد حسین) [5]

 .ای

 

[8] Flesch,radolph.(1948).aread ability yardstick.journal of applied psychology:30,p.011-033. 

[3] Obery,A.A.(1991).curriculum decisions.the international incyclopedia of curriculum,New 

York,pergamon press. 

[8] Edward B. fry.(1989).A readability graph for librarian,Pt.i.school libraries.New York;Megrow-Hill. 
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