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چکيده
ٞذف اص ا٘داْ ایٗ پظٞٚؾ ،دػتیاتی تٔ ٝیضاٖ ػغح خٛا٘ایی
وتابٞای ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝچٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی،
تشسػی تفاٚت ػغح خٛا٘ایی وتابٞای ٞذیٞٝای آػٕا٘ی
چٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی اص ٘ظش تٙاػة تا ػغح ػٙی  ٚدسن ٚ
ف ٟٓدا٘ؾآٔٛصاٖ ٔ ٚمایؼ ٝآٟ٘ا تا ػغح تٛا٘ایی خٛا٘ایی
دا٘ؾآٔٛصاٖ اص ٘ظش ٔیضاٖ تٙاػة ٔت ٖٛاػت .ا٘تخاب سٚؽ
پظٞٚؾ تش اػاع تحّیُ ٔحتٛا  ٚتا اػتفاد ٜاص فشٔ َٛتؼییٗ
ؿاخقٞای ػغح خٛا٘ایی ٌا٘ی ًٙاػتٛٔ .ضٛع ٔٛسد ٔغاِؼٝ
وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی چٟاسْ اتتذایی ؿأُ 23دسع دس 80
كفح ٚ ٝوتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝپٙدٓ اتتذایی دس
تشٌیش٘ذ 23 ٜدسع دس  103كفح ٝاػت.یافتٞٝای ت ٝدػت
آٔذ ٜاص ایٗ پظٞٚؾ ٕ٘ایاٍ٘ش آٖ اػت و ٝدس ٔیضاٖ ػغح
خٛا٘ایی تخؾٞای ا ٚ َٚد ْٚوتاب پای ٝچٟاسْ تا تخؾ ػْٛ
تفاٚت ٔحؼٛػی ٚخٛد داسدٞ ٚ .ش ػ ٝتخؾ دس ػغحی تاالتش
اص ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ ایٗ پای ٝلشاس داسدٕٞ .چٙیٗ ٔیاٖ
ػغح خٛا٘ایی تخؾٞای د ٚ ْٚػ ْٛوتاب پٙدٓ تا تخؾ اَٚ
تفاٚت ٚخٛد داسد ٞ ٚش دٔ ٚتٗ اص ٘ظش ػغح خٛا٘ایی تاالتش اص
ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ والع پٙدٓ اػت .تٙاتشایٗ ٞیچ
یه اص ایٗ د ٚوتاب ٔتٙاػة تا ػغح ػٙی  ٚدسن  ٚفٟٓ
دا٘ؾآٔٛصاٖ ایٗ دٔ ٚمغغ تحلیّی ٘یؼت  ٚداسای ٔیضا٘ی اص
دسخ ٝدؿٛاسی دس خٛا٘ایی اػت.
واژگان کلیدی :تحّیُ ٔحتٛا ،ػغح خٛا٘ایی ،فشٌٔ َٛا٘ی،ًٙ
وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی ،دٚس ٜاتتذایی
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مقدمه
یادٌیشی دس دٚساٖ وٛدوی اص حؼاػیت ٚیظٜای
تشخٛسداس اػت ،صیشا ایٗ أش تش ػاخت ؿخلیت فشد  ٓٞاص
٘ظش ػّٕی  ٓٞ ٚاص ٘ظش ویفی تأثیش داسد  ٚایٗ دٚسٚ ٜ
یادٌیشیٞای آٖ ٔمذٔٝای تشای دػتیاتی تٔ ٝؼشفتٞای
تؼذی خٛاٞذ تٛد .تٙاتشایٗ ٞش ٌ ٝ٘ٛتؼُّ دس تذٚیٗ  ٚتأِیف
ٔٙاتغ یادٌیشی ایٗ دٚس ٚ ٜآٔٛصؽٞای خاف آٖ ،پیأذٞای
ػٛء  ٚؿایذ دائٕی تٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿت (سضایی.)1380 ،
دس ایٗ ٔیاٖ تشای تغییش  ٚتؼذیُ سفتاس فشاٌیشاٖ٘ ،مؾ
اػاػی تش ػٟذ ٜآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػت  ٚاص آ٘دا و٘ ٝظاْ
آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ایشاٖ ٔتٕشوض  ٚتش٘أ ،ٝوتاب ٔ ٚؼّٓ
ٔحٛسٞای اػاػی آٔٛصؽ  ٚیادٌیشی ٞؼتٙذ  ٚتا تٛخ ٝتٝ
آٖ و ٝدس تؼیاسی اص ٔٛاسد ،وتاب دسػی تٟٙا سػا٘ ٝآٔٛصؿی
اػت و ٝدس اختیاس ٔؼّٓ لشاس داسد  ٚفشآیٙذ تذسیغ ٚ
یادٌیشی تٟٙا تا اتىا تٔ ٝحتٛای تش٘أ ٝدسػی ،ا٘ٛاع
اسصؿیاتیٞای تحلیّی ،آصٖٔٞٛا ٌ ٚضیٙؾٞای ٔتؼذد تش
ٔثٙای ٔحتٛای وتابٞای دسػی كٛست ٔیپزیشد ،وتاب تٝ
ٔٙضِ ٝتش٘أ ٝآٔٛصؿی خای تتثغ فشاٚاٖ داسد .تٙاتشایٗ
ٔحتٛای ٔغّٛب وتابٞای دسػی ٔیتٛا٘ذ دا٘ؾآٔٛصاٖ سا
ت ٝچاِؾ فىشی ٚاداسد  ٚاص خٕٛد فىشی  ٚرٙٞی سٞا ػاصد ٚ
پاػخٌٛی ٘یاصٔٙذیٞای ػلش خذیذ ا٘ؼاٖٞا تاؿذ (آلاصاد،ٜ
 .)1385اص خّٕ ٝوتابٞای دسػی ٔیتٛاٖ ت ٝتؼّیٕات
دیٙی اؿاس ٜوشد و٘ ٝمؾ اػاػی دس پشٚسؽ سٚحیٝ
) .تا تٛخٝ
خؼتدٌٛشی  ٚتفىش ا٘تمادی داسد (
ت ٝإٞیت تشتیت دیٙی دس ٔماعغ ٌ٘ٛاٌ ٖٛتحلیّی،
ٔحتٛای ٔٛاد آٔٛصؿی دیٙی تایذ ٔتٙاػة تا ؿشایظ ػٙی ٚ
پاػخٌٛی ٘یاصٞای دیٙی دا٘ؾآٔٛصاٖ تاؿذ (ػتایؾ،
 .)1385اص خّٕ ٝسٚؽٞایی ؤ ٝیتٛاٖ تشای دػتیاتی تٝ
ٔحتٛایی ٔغّٛب دس وتة دسػی اص آٖ اػتفاد ٜوشد ،سٚؽ
)) اػتِ .زا وٕه ٔیوٙذ
تحّیُ ٔحتٛا
تا ٔفاٞیٓ ،اكٍ٘ ،َٛشؽٞا  ٚتاٚسٞای ٔٙذسج دس وتاب،
تشسػی ػّٕی  ٚتا اٞذاف تش٘أ ٝدسػی ٔمایؼ ٚ ٝاسصیاتی
ؿ٘ٛذ.
دس تحّیُ ٔحتٛای وتاب دسػی ،اغّة اص د ٚتىٙیه
) ٚ
وّی ،فشَٔٞٛای خٛا٘ایی (
اتضاسٞای فٟشػتی یــــا چه ِیؼتی

(

) وٞ ٝش تىٙیه اص تؼذادی سٚؽ

ٔختّف تـىیُ یافت ،ٝاػتفادٔ ٜیٌشدد .ت ٝعٛس خالك،ٝ
فشٔ َٛخٛا٘ایی دسخ ٝپیچیذٌی صتا٘ی ٔثُ ٔتٗ وتاب یا
دسخ ٝخٛا٘ایی ػایش ٔت ٖٛسا تؼییٗ ٔیٕ٘ایذ .ایٗ فشٔ َٛتٝ
ٚػیّ ٝتدضی ٚ ٝتحّیُ ٔتٗ وتاب ت ٝا٘ذاصٌٜیشی دسخٝ
خٛا٘ایی ٔی پشداصد .ایٗ تدضی ٚ ٝتحّیُ تٚ ٝیظ ٜتش سٚی
ٚاطٌاٖ ،ػثاسات  ٚتٙذٞای یه ٘ٛؿتٔ ٝتٕشوض ٔیؿٛد  ٚتا
ؿٕاسؽ آٟ٘ا (وّٕٞٝا  ٚخّٕٞٝا)  ٚاػتفاد ٜاص فشٔٚ َٛ
ساتغٝای ٔـخقٔ ،یضاٖ  ٚدسخ ٝػختی یا دسخ ٝتٙاػة
ٔتٗ تا ػٗ والػی یا ػغح تٛا٘ایی خٛا٘ذٖ ٔتٗ سا ٔـخق
ٔیػاصد (خؼفشی ٞش٘ذی ٕٞ ٚىاساٖ .)1387 ،ت ٝخض سٚؽ
ٌا٘ی ًٙو ٝدس ایٗ پظٞٚؾ تذاٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػت،
٘یض
ٚ
فشَٔٞٛایی ٔا٘ٙذ
تشای ػٙدؾ ٔیضاٖ خٛا٘ایی ت ٝواس ٔیس٘ٚذ تا ٔـخق ؿٛد
و ٝدس تدضیٔ ٝتٗ وتاب یؼٙی تحّیُ سٚی ٚاطٌاٖ ،ػثاسات ٚ
تٙذٞای آٖ  ٚتا ؿٕاسؽ آٟ٘ا (وّٕٞٝا  ٚخّٕٞٝا) ٘ ٚیض
اػتفاد ٜاص فشٔ ،َٛچ ٝساتغٝای ٔیاٖ دسخ ٝػختی یا دسخٝ
تٙاػة ٔتٗ وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی چٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی
ایشاٖ تا ػٗ والػی ٚخٛد داسد  ٚیا دؿٛاسی ٔتٗ وتاب
ٞذیٞٝای آػٕا٘ی ت ٝچٔ ٝیضاٖ تا ػغح تٛا٘ایی خٛا٘ذٖ
دا٘ؾآٔٛصاٖ تٙاػة داسد.
ایٕا٘ی ٔ ٚظفش ( )1383دس پظٞٚـی تذیٗ ٘تیدٝ
سػیذ٘ذ و ٝضشیة دسٌیشی دا٘ؾآٔٛصاٖ تا ٔحتٛای وتاب
تؼّیٕات دیٙی ٚ ٪41تا وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی  ٚوتاب
واس  1/2اػت .تش ایٗ اػاع ،وتاب خذیذ ٔٛخة دسٌیشی
تیـتش دا٘ؾآٔٛصاٖ تا ٔحتٛا ؿذ ٚ ٜوتاب لثّی ضشیة
دسٌیشی پاییٙی داؿت ٝاػت٘ .اخی ( )1381تش اػاع
سٚؽٞای تحّیُ ٔحتٛای فشای ،فّؾٌ ،ا٘یٔ ،ًٙه الٌیٗ،
ٚیّیاْ سٔٚی ٔ ٚذَ عشاحی  ٚعثم ٝتٙذی ٞذفٞای
آٔٛصؿی ٔشیُ ت ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ ٜاػت ؤ ٝحتٛای وتاب
داسای دؿٛاسی خٛا٘ایی اػتٕٞ .چٙیٗ آَ افشٚص ()1390
٘ـاٖ ٔیدٞذ و 25 ٝدسكذ اص اؿؼاس فاسػی پای ٝػ ْٛتا
تٛاٖ رٙٞی دا٘ؾآٔٛصاٖ ؿٟش تٟشاٖ تٙاػة داسد (ت٘ ٝمُ
اصدیا٘ی٘ ٚ )1379 ،یض دس پظٞٚـی دیٍش ؿیخ صاد)1387( ٜ
٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝػغح خٛا٘ایی ٔیاٖ تخؾٞای اٚ ٚ َٚػظ
وتاب چٟاسْ تفاٚت ٔحؼٛػی داسد ٞ ٚش دٔ ٚتٗ دس ػغحی

تعیین شاخصهای سطح خوانایي گانینگ در محتوای کتاب … 27 /

تاالتش اص ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ چٟاسْ لشاس داسد.
ٕٞچٙیٗ تیٗ ػغح خٛا٘ایی تخؾ د ٚ ْٚػ ْٛوتاب پٙدٓ
تفاٚت ٚخٛد داؿت ٞ ٚش دٔ ٚتٗ اص ایٗ ٘ظش تاالتش اص ػغح
دا٘ؾآٔٛصاٖ لشاس ٌشفت ٚ ٝداسای ٔیضاٖ تاالیی اص دؿٛاسی
خٛا٘ایی اػت.
ؿىٞٛی ( )1382دس تحمیمی ٘ـاٖ ٔیدٞذ ؤ ٝؤِفاٖ
تٞ ٝذفٞای ػغح دا٘ؾ  ٚفٕٟیذٖ تٛخ ٝتیـتشی داؿتٝ
داؿتٝا٘ذ ،دس حاِی و ٝتایذ تش واستشد یافتٞٝا تأویذ تیـتشی
كٛست ٌیشدٙٔ .غمی ( )1388دس پظٞٚـی ؤ ٝؤِفٞٝای
پاػخ ت٘ ٝیاصٞای اختٕاػی ٘ ٚیاصٞای ػاعفی ـ سٚا٘ی
دا٘ؾآٔٛصاٖ دس آٖ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت٘ ٚ ،یض
ٔٛػی پٛس (٘ )1369ـاٖ ٔیدٙٞذ وٞ ٝیچ یه اص وتة اص
خٟت ضشیة دسٌیشی دا٘ؾآٔٛص دس ٔتٗ ،پشػؾٞا داسای
ؿاخق ٔٙاػثی ٘ثٛد٘ذ ،تٙاتشایٗ اص ؿی ٜٛاسائ ٝفؼاَ دس حذ
ٔغّٛب اػتفاد٘ ٜـذ ٜتٛد .سضایی ( )1380دس پظٞٚـی تیاٖ
ٔیوٙذ ؤ ٝحتٛای وتابٞای دیٙی دٚس ٜاتتذایی تا تٛخٝ
ت ٝاٞذاف آٔٛصؿی دیٙی٘ ،یاصٞا  ٚؿشایظ خأؼ ٚ ٝػٛأُ
ٔؤثش دس یادٌیشی ا٘تخاب ؿذ ٜاػت .أا تا تٛخ ٝت ٝإٞیت
ٔٛضٛع دسع دیٙی ا٘تخاب  ٚػاصٔا٘ذٞی ٘ـذ ٜاػت.
رٚاِفماسی ( )1382دس ٔغاِؼٝای ٘ـاٖ ٔیدٞذ ؤ ٝیاٍ٘یٗ
ٕ٘شات ٟٔاست ٘ٛؿتٗ٘ ،حٛی ٌٛ ٚؽ دادٖ دا٘ؾآٔٛصا٘ی وٝ
تا وتاب خذیذ آٔٛصؽ دیذٜا٘ذ ،تا ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘شات دیٍش
دا٘ؾآٔٛصاٖ تفاٚتی اػاػی ٘ذاسد  ٚتیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘شٜٞای
ٔفاٞیٓ اسصؿی ٍ٘ ٚشؿی دس د ٚؿی ٜٛتحلیّی لذیٓ  ٚخذیذ
٘یض تفاٚت اػاػی ٚخٛد ٘ذاسد .حؼیٙی ٘ؼة (٘ )1377یض
تش اػاع ٔالنٞای لذست خٛا٘ایی ،ضشیة دسٌیشی ،تٛاِی
ٔفاٞیٓٚ ،یظٌیٞای ظاٞشی ،تغاتك تلاٚیش تا ٔتٗ  ٚویفیت
تلاٚیش ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝسً٘ٞای ؿاد ٔ ٚتٛٙع  ٚاػتفاد ٜاص
تلاٚیش ،ؿاخقٞای تشتش ایٗ وتابٞاػت .آَ افشٚص ()1390
دس پظٞٚـی ػغح خٛا٘ایی سٚؽ ٌا٘ی )2003( ًٙسا تٝ
ؿىُ صیش تؼییٗ ٕ٘ٛد ٜاػت:
ؿاخق ػغح خٛا٘ایی ٌا٘ی ًٙدس ٔتٛػظ تؼذاد
ٚاطٌاٖ دس ٞش خّٕ ٚ ٝوّٕات تیـتش اص ػٞ ٝدا تٛخ ٝؿذٜ
اػت.
ٕ٘ٛداس ادٚاسد فشای و ٝتؼذاد خٕالت ٞش ٘ٛؿت ٝسا
ٔٛسد تٛخ ٝلشاس داد ٜاػت.

فشٔ َٛسٚدِٚف فّؾ و ٝدس آٖ ت ٝتؼذاد ٞداٞا ٚ
تؼذاد وّٕات دس ٞش خّٕ ٝتٛخ ٝؿذ ٜاػت (فّؾ.)1984 ،
٘تیدٟ٘ ٝایی ایٗ ٌ ٝ٘ٛؿذ و ٝؿیٜٞٛای ػاد ٜتِٛیذ
ٔٛاد خٛا٘ذ٘ی تشای ٘ٛػٛاداٖ تضسٌؼاَ ،ؿیٜٞٛای خزب
٘ٛػٛاداٖ سا ت ٝوتاتخا٘ ٚ ٝساٜٞای حفظ  ٚتذا ْٚػٛاد ٚ
خٌّٛیشی اص تاصٌـت ت ٝتیػٛادی سا تثییٗ وشد ٜاػت.
ٞذف اص ا٘داْ ایٗ پظٞٚؾ ،پشداختٗ تٔ ٝمایؼ ٝػغح
خٛا٘ایی وتابٞای ٞذیٞٝای آػٕا٘ی چٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی
تش اػاع سٚؽ ٌا٘ی ًٙاػت.
روش پژوهش
سٚؽ پظٞٚؾ اص ٘ٛع تحّیُ ٔحتٛا اػت و ٝاص سٚؽ
ٌا٘ی )2003( ًٙخٟت تؼییٗ ؿاخق ػغح خٛا٘ایی
اػتفاد ٜؿذ ٜاػت .ؿاخق ػغح خٛا٘ایی ٌا٘ی ًٙتٝ
ؿیٜٛای اػت و ٝدس آٖ تٔ ٝتٛػظ تؼذاد ٚاطٌاٖ دس ٞش
خّٕ ٚ ٝوّٕات تیـتش اص ػٞ ٝدا تٛخ ٝؿذ ٜاػتِ .یتیچ
( ٚ )1987فّؾ ( )1984تا ایٗ سٚؽ واس وشدٜا٘ذ وٝ
ٌا٘ی ًٙدس ػاَ  2003تغییشاتی دس آٖ داد ٜاػت .او ٖٛٙتا
تٛخ ٝتٞ ٝذف دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜتشای ا٘داْ ایٗ پظٞٚؾ،
اص سٚؽ ٌا٘ی ًٙاػتفادٔ ٜیؿٛد .دس ایٗ سٚؽ د ٚػأُ
صتا٘ی عٚ َٛاط ٚ ٜع َٛخّٕٔ ٝحاػثٔ ٝیؿٛد  ٚدس آٖ
ٚاطٌاٖ دؿٛاسؿأُ آٖ وّٕاتی ٞؼتٙذ و ٝاص چٟاس یا تیؾ اص
چٟاس ٞدا تـىیُ ؿذٜا٘ذ و٘ ٝحٔ ٜٛحاػث ٝآٖ ت ٝؿشح صیش
اػت:
ا٘تخاب ٕ٘ :ٝ٘ٛیه ٕ٘ ٝ٘ٛكذ ٚاطٜای اص اتتذاٚ ،ػظ
 ٚآخش ٔتٗ دس ٘ظش ٔیٌیشیٓ.
تؼذاد خٕالت ٕ٘ ٝ٘ٛسا ٔیؿٕاسیٓ  ٚعٔ َٛتٛػظ
خٕالت سا اص عشیك تمؼیٓ تؼذاد ٚاطٜٞا تش تؼذاد خّٕٞٝای
وأُ ٞش ٕ٘ٔ ٝ٘ٛحاػثٔ ٝیوٙیٓ.
ٚاطٌاٖ چٟاس ٞدایی یا تیؾ اص چٟاس ٞدا سا
ٔیؿٕاسیٓ تا تؼذاد وّٕٞٝای دؿٛاس ٔـخق ؿٛد .اػأی
خاف خض ٚؿٕاسؽ ٔحؼٛب ٕ٘یؿ٘ٛذ.
تؼذاد ٚاطٌاٖ دؿٛاس (چٟاس ٞدا یا تیؾ اص آٖ) سا تا
عٔ َٛتٛػظ خٕالت خٕغ  ٚػذد حاكُ سا دس  0/4ضشب
ٔیوٙیٓ .ایٗ ٔحاػثات سا دس ٔٛسد د ٕٝ٘ٛ٘ ٚدیٍش ٘یض تىشاس
ٔیوٙیٓ.
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ٔیاٍ٘یٗ ٘تایح ٞش ػ ٕٝ٘ٛ٘ ٝسا ٔحاػثٔ ٝیوٙیٓ
(ٌا٘ی.)1952 ،ًٙ
)
[تؼذاد ٚاطٌاٖ دؿٛاس × [(وّٕات تؼذاد /تؼذاد خٕالت) 0/4 +

دس ٔشحّ ٝؿـٓ ،تش اػاع ٘ظش یاسٔحٕذیاٖ (،)1377
ػغح خٛا٘ایی ٔتٗ تا ؿاخقٞای ٌا٘یٔ ًٙمایؼٔ ٝیؿٛد.
دسخٞٝای ؿاخق ٌا٘یٔ ًٙؼادَ والعٞای آٔٛصؽ سػٕی
اػت .ت ٝایٗ كٛست و ٝاػذاد ٔ ... ٚ 4 ،3 ،2ؼادَ
والعٞای د ،ْٚػ ،ْٛچٟاسْ  ... ٚاػت .اٌش دؿٛاسی ٔتٗ
وتاب ٔغاتك تا تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ تاؿذ ،ػغح خٛا٘ایی
وتاب تشاتش تا ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ اػت .تشای ٔثاَ،
اٌش ػغح خٛا٘ایی وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی چٟاسْ تشاتش تا
ػذد  5تاؿذ ،دؿٛاسی ٔتٗ وتاب ٘یض تشاتش تا ػغح تٛا٘ایی
دا٘ؾآٔٛصاٖ ٕٞاٖ پای ٝاػت .أا اٌش ػذد ٔحاػث ٝؿذٜ
تاالتش اص ایٗ ػذد تاؿذ٘ ،ـاٖ دٙٞذ ٜدؿٛاس تٛدٖ وتاب؛ ٚ
پاییٗ تٛدٖ ػذد ٔحاػث ٝؿذ٘ ٜـا٘ ٝآػاٖ تٛدٖ آٖ تشای
دا٘ؾآٔٛصاٖ ٕٞاٖ پای ٝاػت.
خأؼ ٝایٗ پظٞٚؾ وُ ٔحتٛای آٔٛصؿی وتاب
ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝچٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی سا ؿأُ
ٔیؿٛد .تذیٗ تشتیة ٔٛضٛع ٔٛسد ٔغاِؼ ٝوتاب ٞذیٞٝای
آػٕا٘ی چٟاسْ اتتذایی ؿأُ  23دسع دس  80كفحٚ ٝ
وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝپٙدٓ اتتذایی دستشٌیش٘ذ23 ٜ
دسع دس  103كفح ٝاػت .خأؼ ٝتحمیك  ٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٚسٚؽ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ؿأُ تحّیُ ٔحتٛا تش اػاع ػغح خٛا٘ایی
ٌا٘ی 10 ًٙدسكذ اص تخؾ ٞای اٚ ،َٚػظ  ٚآخش وتابٞای
ٞذیٞ ٝای آػٕا٘ی چٟاسْ  ٚپٙدٓ دس تش ٔیٌشفت .دس ایٗ
سٚؽ تالؽ ؿذ و ٝا٘تخاب كفحٞٝا اص ٔتٗ وتاب تاؿذ.
ػپغ اص ٞش وذاْ اص لؼٕتٞا اػٓ اص لؼٕت اٚ ،َٚػظ ٚ
آخش كذ ٚاط ٜت ٝكٛست خذاٌا٘ ٝا٘تخاب ؿذ.
ٔم ِٝٛسدٜٞایی ٞؼتٙذ وٞ ٝش یه ٔدٕٛػٝای اص ػٙاكش
سا و ٝاص ٘ظش ػٕك  ٚؿىُ ٚیظٌیٞای ٔـتشوی داس٘ذ ،دس
خٛد خای ٔیدٙٞذ .ت ٝصػٓ خؼفشی ٞش٘ذی (ٔ )1387ؼیاس
ٔم ِٝٛػاصی ،تٞ ٝذف ٞش پظٞٚؾ تؼتٍی داسد .دس ایٗ
پظٞٚؾ ٔمِٞٝٛا تش اػاع ٔؼیاس تشویة ٚاطٌاٖ ا٘تخاب  ٚتٝ
تشتیة صیش اسائٔ ٝیؿ٘ٛذ:

ٚ ٕٝٞاطٌاٖ ٔٛخٛد دس ػ ٕٝ٘ٛ٘ ٝكذ ٚاطٜای دس
تخؾٞای ا ٚ َٚد ٚ ْٚػ ْٛوتاب ٞذیٞٝا.
ٚاطٌاٖ چٟاس  ٚتیـتش اص چٟاس ٞدایی دس ػٕٝ٘ٛ٘ ٝ
كذ ٚاطٜای تخؾٞای ا ٚ َٚد ٚ ْٚػ ْٛوتاب.
خٕالت وأُ دس ػ ٕٝ٘ٛ٘ ٝكذ ٚاطٜای دس
تخؾٞای ا ٚ َٚد ٚ ْٚػ ْٛوتاب ٞذیٞٝا.
دس ایٗ ٔشحّ ٝتایذ تٕاْ ػٙاكش ٔحتٛا سا و ٝتٔ ٝمِٞٝٛا
ٔشتٛط ٔیؿ٘ٛذ ،عثم ٝتٙذی وشد .تشای ایٗ واس الصْ اػت
ٚاحذٞای ضثظ (وٛچهتشیٗ تخؾ ٔحتٛا و ٝتؼأذ آٖ
ؿٕاسؽ ٔیؿٛد ٔثُ ٚاطٚ ٚ )ٜاحذٞای ٔتٗ (تضسيتشیٗ
تخؾ ٔحتٛا وٚ ٝیظٌی یه ٚاحذ ضثظ سا ٔـخق ٔیػاصد
ٔا٘ٙذ ػثاست) اص یىذیٍش تـخیق داد ٜؿ٘ٛذ .پغ ٚاحذ
ضثظ ٚاحذ پیچیذٜای اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ دس لاِة یه ٚاط،ٜ
یه یا چٙذ ػثاست ٔغشح ؿٛد؛ تش ػىغ ،یه ػثاست ٕٔىٗ
اػت ؿأُ چٙذ ٔضٕ ٖٛتاؿذ .پغ اص ا٘تخاب ٚاحذٞای
عثم ٝتٙذی ،ایٗ ٚاحذٞا ؿٕشدٔ ٜیؿ٘ٛذ .عثم ٝتٙذی
پاػخٞایی و ٝت ٝیه پظٞٚؾ داد ٜؿذ ،ٜسٔضٌزاسی ٘اْ داسد.
ٚاحذ تدضی ٚ ٝتحّیُ دس ایٗ پظٞٚؾ ،خّٕٚ ٚ ٝاط ٜاػت.
وّٕٚ ٝاحذ ٔؼٙاداسٚ ،الؼی  ٚوٛچهتشیٗ خضء تحّیُ اػت.
خّٕ٘ ٝیض دس حىٓ ٚاحذ ثثتٛٔ ،سد اػتفاد ٜتحّیُ ٌش لشاس
ٔیٌیشد (یاسٔحٕذیاٖ٘ .)1377 ،ح ٜٛؿٕاسؽ ٚاحذٞا دس
ٔشحّ ٝتؼذ ٔـخق ٔیٌشدد تا سٔضٌزاسٞا تتٛا٘ٙذ تش اػاع
آٖ ت ٝؿٕاسؽ تپشداص٘ذ .تدضی ٚ ٝتحّیُ  ٚیافتٞٝای تٝ
دػت آٔذ ٜتا سٚؽٞای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی ا٘داْ ٔیؿٛد .تشخی اص
ایٗ سٚؽٞا ػثاستٙذ اص تحّیُ فشاٚا٘یٕٞ ،ثؼتٍی  ٚتحّیُ
خٟت ٌیشی؛ و ٝدس ایٗ پظٞٚؾ اص سٚؽ فشاٚا٘ی اػتفادٜ
ؿذ ٜاػت .صیشا تحّیُ فشاٚا٘ی ،تیـتش ٚػؼت إٞیت ػٙاكش
ٔٛسد ٘ظش دس ٔحتٛا سا ٕٔىٗ ٔیػاصد .یه ٕ٘ ٝ٘ٛآٔاسی
پظٞٚؾ دس خذ َٚؿٕاس 1 ٜآٔذ ٜاػت.
ٕ٘ ٝ٘ٛآٔاسی ایٗ پظٞٚؾ ؿأُ  ٕٝ٘ٛ٘ 6كذ ٚاطٜای اص
لؼٕت ٞای ا ،َٚد ٚ ْٚػ ْٛوتابٞای ٞذیٞٝای آػٕا٘ی
پای ٝچٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی ا٘تخاب ؿذ ٜتٛد .دس ایٗ تخؾ
تٚ ٝیظٌیٞای یىی اص دسٚع ا٘تخاتی ٔشتٛط ت ٝتخؾ دْٚ
وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝپٙچٓ ٔیپشداصیٓ و ٝدس خذَٚ
ؿٕاس 2 ٜاسائٔ ٝیؿٛد.
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يافتههاي پژوهش
دس ایٗ لؼٕت پغ اص اسائ ٝفشضیٞٝای پظٞٚؾ٘ ،تایح تٝ
دػت آٔذ ٜسا تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح لثّی اسائٔ ٝیوٙیٓ:
فشضی :1 ٝتیٗ ػغح خٛا٘ایی ٞش یه اص تخؾٞای
وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پایٞٝای چٟاسْ اتتذایی تفاٚت
ٚخٛد داسد.

تش اػاع سٚؽ ٌا٘ی ،ًٙاتتذا تؼذاد ٚاطٌاٖ  ٚخٕالت
وأُ ،عٔ َٛتٛػظ خٕالت  ٚتؼذاد ٚاطٌاٖ دؿٛاس (وّٕات
ٞ 4دایی) ػپغ ٔیضاٖ خٛا٘ایی سا ٔحاػثٔ ٝیوٙیٓ .دس
خذ َٚؿٕاس 3 ٜخالكٝای اص تخؾٞای ا٘تخاب ؿذ ٜاص
وتابٞای پای ٝچٟاسْ اسائٔ ٝیؿٛد.

خذ1 َٚـ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔاسی پظٞٚؾ
پایٍ

ومًوٍ بخش ايل

ومًوٍ بخش ديم

ومًوٍ بخش سًم

چُارم

درس ،2شامگاٌ پاییسی

درس  :12زوگ اوشاء

درس  :22آرزيی بسرگ

(صفحٍ  6ـ )7

(صفحٍ  42ـ )45

مه (صفحٍ  77ـ )79

درس  ،2خًرشیذ ي چاٌ

درس ... ،14

درس  ،23بُتریه ريز

(صفحٍ 16ـ )19

(صفحٍ  68ـ )70

پىجم

)صفحٍ  100ـ (102

خذ2 َٚـ آٔاس تٛكیفی ٔشتٛط ت ٝدسع  ،12صً٘ ا٘ـاء
اص وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی چٟاسْ اتتذایی
100
تعذاد ياشگان

بخشَای

تعذاد جمالت کامل

18

طًل متًسط جمالت

5/55

تعذاد ياشگان دشًار

6

میسان خًاوایی

4/62

خذ3 َٚـ ٘تایح ٔشتٛط ت ٝػغح خٛا٘ایی وتاب پای ٝچٟاسْ
تعذاد ياشگان
تعذاد ياشگان تعذاد جمالت طًل متًسط

کتاب

میسان خًاوایی

گاویىگ ()G

کامل

جمالت

دشًار

بخش ايل

100

18

5/55

4

4/22

بخش ديم

100

18

5/55

6

4/62

بخش سًم

100

12

8/33

7

5/73
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دس ایٗ لؼٕت استثاط تخؾ أ ٚ َٚیا٘ی  ٚتخؾ ٔیا٘ی
 ٚػ ٚ ْٛتخؾ ا ٚ َٚػٛٔ ْٛسد تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت.
عثك تشسػی ا٘داْ ؿذ ،ٜدس تخؾ ا ٚ َٚد ْٚوتاب
ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝچٟاسْ ٔیضاٖ خٛا٘ایی ت ٝتشتیة
 4/62 ٚ 4/22ت ٝدػت آٔذ ٜاػت .تفاٚت ٔـاٞذ ٜؿذ ٜدس
تخؾ ا ٚ َٚد ْٚوتاب ٔحؼٛع ٘یؼت أا دٔ ٚتٗ دس
ػغحی تاالتش اص ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ پای ٝچٟاسْ لشاس
داسدٕٞ .چٙیٗ ٔیاٖ ػغح خٛا٘ایی تخؾ ا ٚ َٚػ ْٛایٗ
وتاب تفاٚت ٔحؼٛع اػت  ٚػغح خٛا٘ایی دس تخؾ اَٚ
 ،4/22دس حاِی و ٝدس تخؾ ػ 5/73 ْٛاػت .تٙاتشایٗ دس
ایٗ ٔمایؼ٘ ٝیض ٘تید ٝحاكُ٘ ،ـاٖ دٙٞذ ٜتاال تٛدٖ ػغح
ٔیضاٖ خٛا٘ایی اص ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ اػت .دس
ٔمایؼ ٝتیٗ تخؾ د ْٚتا تخؾ ػ٘ ْٛیض تفاٚت ٔحؼٛػی
ٔـاٞذ ٜؿذ؛ ت ٝعٛسی و ٝػغح خٛا٘ایی دس تخؾ دْٚ
 ٚ 4/62دس تخؾ ػ 5/73 ْٛاػت

فشضی :2 ٝتیٗ ػغح خٛا٘ایی ٞش یه اص ػ ٝتخؾ وتاب
ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝپٙدٓ اتتذایی تفاٚت ٚخٛد داسد.
یافتٞٝای ت ٝدػت آٔذ ٜدس خذ َٚؿٕاس 4 ٜاسائ ٝؿذ ٜاػت.
ٔیضاٖ خٛا٘ایی ت ٝدػت آٔذ ٜاص تخؾ ا َٚوتاب
ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝپٙدٓ  ٚ 8/4دس تخؾ د ْٚایٗ ٔیضاٖ
 6/1ت ٝدػت آٔذ ٜاػت وٞ ٝش دٔ ٚمذاس ت ٝدػت آٔذٜ
تاالتش اص ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ پای ٝپٙدٓ اػت.
ٕٞچٙیٗ تفاٚت ٔـاٞذ ٜؿذ ٜتیٗ لؼٕتٞای ا ٚ َٚػْٛ
و ٝت ٝتشتیة  5/46 ٚ 8/4ت ٝدػت آٔذٔ ٜؼٙاداس اػت ٚ
ٔیضاٖ آٟ٘ا تاالتش اص ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ ایٗ ٔمغغ
اػت .تفاٚت ٔـاٞذ ٜؿذٔ ٜیاٖ تخؾ ٔیا٘ی  ٚتخؾ ػْٛ
٘یض لاتُ ٔـاٞذ ٜاػت تذیٗ تشتیة و ٝدس تخؾ ٔیا٘ی
ٔیضاٖ خٛا٘ایی  ٚ 6/1دس تخؾ ػ ،ْٛایٗ ٔیضاٖ  5/46تٝ
دػت آٔذ ٜاػت.

خذ4 َٚـ ٘تایح ٔشتٛط ت ٝػغح خٛا٘ایی وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝپٙدٓ
بخشَای کتاب

تعذاد ياشگان

بخش ايل

100

10

بخش میاوی

100

16

6/25

بخش سًم

100

15

6/66

میسان خًاوایی

تعذادجمالت

طًل متًسط

تعذاد ياشگان

کامل

جمالت

دشًار

10

14

8/4

9

6/1

7

5/46

گاویىگ ()G

خذ 5 َٚـ ٔیاٍ٘یٗ ػغح خٛا٘ایی ٕ٘ٞٝ٘ٛای كذ ٚاطٜای وتابٞای ٞذیٞٝای آػٕا٘ی چٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی
کتاب َذیٍ َای آسماوی پایٍ پىجم
کتاب َذیٍَای آسماوی پایٍ چُارم
بخشَای کتاب
ومًوٍ صذ ياشٌای ايل

4/22

8/4

ومًوٍ صذ ياشٌای ديم

4/62

6/1

ومًوٍ صذ ياشٌای سًم

5/73

5/46

میاوگیه سٍ ومًوٍ

4/85

6/65
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فشضی :3 ٝتیٗ ػغح خٛا٘ایی وتابٞای ٞذیٞٝای
آػٕا٘ی چٟاسْ اتتذایی تا ػغح ػٙی  ٚدسن  ٚفٟٓ
دا٘ؾآٔٛصاٖ تٙاػة ٚخٛد داسد .دس ایٗ ساػتا ،ػغح خٛا٘ایی
دس تخؾ ا َٚوتاب  4/22اػت و ٝایٗ ٔمذاس دس ػغح
دا٘ؾآٔٛصاٖ تاالتش اص والع چٟاسْ لشاس داسد .دس تخؾ
ٔیا٘ی  ٚػ ْٛوتاب ٘یض ٘تایح ٘ـاٍ٘ش ػذْ تٙاػة ػغح
وتاب تا ػغح ػٙی  ٚدسن  ٚف ٟٓدا٘ؾآٔٛصاٖ اػت.
فشضی :4 ٝتیٗ ػغح خٛا٘ایی وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی
پٙدٓ اتتذایی تا ػغح ػٙی  ٚدسن  ٚف ٟٓدا٘ؾآٔٛصاٖ
تٙاػة ٚخٛد داسد .ػغح خٛا٘ایی دس تخؾ ا ،َٚد ٚ ْٚػْٛ
وتاب ت ٝتشتیة ػثاست اػت اص  ،5/46 ،6/1 ،8/4و ٝدس ٞیچ
وذاْ اص ایٗ تخؾٞا ػغح خٛا٘ایی ٔتٙاػة تا ػغح ػٙی ٚ
دسن  ٚف ٟٓدا٘ؾآٔٛصاٖ ٘یؼت .صیشا ػذد  8/4و ٝدس تخؾ
ا َٚت ٝدػت آٔذ ٜتشاتش تا دا٘ؾآٔٛصا٘ی اػت و 8 ٝػاَ
دسع خٛا٘ذٜا٘ذ.ػغح خٛا٘ایی دس تخؾ ٚػظ تشاتش تا ٚ 6/1
اص ٘ظش ػغح خٛا٘ایی دس ػغحی تاالتش اص پٙدٓ اتتذایی
اػت .تٙاتشایٗ ػغح خٛا٘ایی دس تخؾ ٚػظ وتاب
ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پٙدٓ ٔٙاػة ػغح ػٙی  ٚدسن  ٚفٟٓ
دا٘ؾآٔٛصاٖ دس ایٗ ػغح ػٙی ٘یؼت .ایٗ ٘تید ٝتشای
تخؾ آخش ٘یض كادق اػت.
فشضی :5 ٝتیٗ ػغح خٛا٘ایی وتابٞای ٞذیٞٝای
آػٕا٘ی پایٞٝای چٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی اص ٘ظش تٙاػة تا
ػغح ػٙی دا٘ؾآٔٛصاٖ تٙاػة ٚخٛد داسد .خذ َٚؿٕاس5 ٜ
٘ـاٖ دٙٞذ ٜػغٛح خٛا٘ایی تخؾٞای ٔتفاٚت د ٚوتاب
ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پایٞٝای چٟاسْ  ٚپٙدٓ اػت.
ٔیاٍ٘یٗ ػغٛح ٔختّف وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پایٝ
چٟاسْ  ٚ 4/85ایٗ ٔیاٍ٘یٗ تشای پای ٝپٙدٓ  6/65ت ٝدػت
آٔذ ٜاػت .ایٗ ٘تایح ٘ـاٍ٘ش تفاٚت ػغٛح خٛا٘ایی ایٗ دٚ
وتاب اص ٘ظش تٙاػة تا ػغٛح ػٙی  ٚدسن  ٚف ٟٓآٟ٘اػت.
تش ایٗ اػاع ایٗ ٘تید ٝحاكُ ٔیؿٛد ؤ ٝتٗٞای ایٗ دٚ
وتاب اص ٘ظش ػغح خٛا٘ایی تاالتش اص ػغٛح پایٞٝای چٟاسْ
 ٚپٙدٓ اتتذایی لشاس داس٘ذ ٔ ٚتٙاػة تا ػٗ  ٚدسن  ٚفٟٓ
دا٘ؾآٔٛصاٖ ایٗ د ٚپای٘ ٝیؼتٙذ.
بحث و نتيجهگيري
ٞذف اص پظٞٚؾ حاضش ،پشداختٗ تٔ ٝمایؼ ٝػغح
خٛا٘ایی وتابٞای ٞذیٞٝای آػٕا٘ی چٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی

تش اػاع ٔذَ ٔفٟٔٛی ٌا٘ی ًٙاػت .تشای دػت یافتٗ تٝ
ایٗ ٞذف ٘تایح دس لاِة چٙذ فشضیٔ ٝغشح  ٚت ٝتشسػی آٟ٘ا
پشداخت ٝؿذ ٜاػت٘ .تایح حاكُ اص تشسػی فشضی ٝا َٚوٝ
ت ٝتفاٚت تیٗ ػغح خٛا٘ایی ٞش یه اص تخؾٞای وتاب
ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝچٟاسْ اتتذایی پشداخت ٝاػت٘ ،ـاٖ
ٔی دٞذ و ٝػغح ٔیضاٖ خٛا٘ایی ت ٝدػت آٔذ ٜاص ػغح
تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ تاالتش تٛدٔ ٚ ٜمایؼ ٝتخؾٞای اٚ َٚ
د ٚ ْٚػ ْٛوتاب حاوی اص ٚخٛد تفاٚت ٔحؼٛع ٔیاٖ
تخؾٞای دٚ )4/62( ْٚػ ْٛوتاب ( )5/73اػت .دس
پظٞٚؾٞای لثّی و ٝپیشأ ٖٛػغح خٛا٘ایی وتة دسػی
دٚس ٜاتتذایی ا٘داْ ؿذ ٜاػت ٘یض ٘تایح دس خٟت تأییذ
یافتٞٝای تحمیك ٔا ت ٝدػت آٔذ ٜاػت ٔا٘ٙذ تحمیك ؿیخ
صاد )1387( ٜو ٝدستاسٔ ٜیضاٖ ػغح خٛا٘ایی دس وتابٞای
«تخٛا٘یٓ» پای ٝچٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی كٛست ٌشفت ٝاػت.
تذیٗ كٛست و ٝػغح خٛا٘ایی ٔیاٖ تخؾٞای اٚ ٚ َٚػظ
وتاب تٌٝ٘ٛ ٝای ٔحؼٛع ٔتفاٚت تٛد ٞ ٚش دٔ ٚتٗ دس
ػغحی تاالتش اص ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ چٟاسْ لشاس
داؿت.
دس فشضی ٝد ْٚتفاٚت تیٗ ػغح خٛا٘ایی ٞش یه اص ػٝ
تخؾ وتاب ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝپٙدٓ تشسػی ؿذ.
یافتٞٝا ٘ـاٖ داد٘ذ وٞ ٝش دٔ ٚمذاس ت ٝدػت آٔذ ٜتشای
تخؾٞای ا ٚ )8/4( َٚد )6/1( ْٚوتاب ،تاالتش اص ػغح
تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ پای ٝپٙدٓ اػتٕٞ .چٙیٗ ٔیضاٖ تٝ
دػت آٔذ ٜتشای تخؾٞای ا ٚ )8/4( َٚػ٘ )5/46( ْٛیض
تاالتش اص ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ ایٗ ٔمغغ اػت .تٙاتشایٗ
ٔیتٛاٖ ٌفت ػال ٜٚتش ایٙىٔ ٝیضاٖ ػغح خٛا٘ایی ایٗ وتاب
اص ػغح تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ تاالتش اػت ،اكُ تٛاِی ػادٜ
ت ٝدؿٛاس ٘یض دس آٖ سػایت ٘ـذ ٜاػت .عثك ٘تایح پظٞٚؾ
ؿیخ صاد )1387( ٜدس ٔٛسد وتاب فاسػی پای ٝپٙدٓ ٘یض،
تیٗ ػغح خٛا٘ایی تخؾ د ٚ ْٚػ ْٛوتاب تفاٚت ٚخٛد
داؿت ٞ ٚش دٔ ٚتٗ اص ٘ظش ػغح خٛا٘ایی تاالتش اص ػغح
تٛا٘ایی دا٘ؾآٔٛصاٖ تٛد .تحمیك تٛاس٘ٛٔ ،ٜؼی  ٚاتشاٞیٕی
(٘ )1386ـاٖ داد و ٝػغح خٛا٘ایی  ٚاكُ تٛاِی ػاد ٜتٝ
ٔـىُ دس وتاب «تخٛا٘یٓ» چاج خذیذ ،اص وتاب فاسػی
لذیٓ ٔٙاػةتش اػت.أا دس ٕٞیٗ ساػتا ػشیضی  ٚػاتذی دس
ػاَ ( )1382ت ٝتشسػی ٔحتٛای وتابٞای دسػی دٚسٜ
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اتتذایی تش اػاع اٍ٘یض ٜپیـشفت ٔ ٚؤِفٞٝای آٖ اِثت ٝتا
سٚؽ ٚیّیاْ سٔٚی پشداختٝا٘ذ ٘ ٚتایح ت ٝدػت آٔذ ٜاص ایٗ
پظٞٚؾ ٘ـاٖ داد ٜاػت و ٝوتابٞای فاسػی ،دیٙی  ٚلشآٖ
تا حذٚدی داسای اٍ٘یض ٜپیـشفت ٞؼتٙذ.
دس فشضی ٝػ ،ْٛتٙاػة تیٗ ػغح خٛا٘ایی وتاب
ٞذیٞٝای آػٕا٘ی پای ٝچٟاسْ اتتذایی تا ػغح ػٙی  ٚدسن
 ٚف ٟٓدا٘ؾآٔٛصاٖ ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس ٌشفت ٘ ٚتایح ٕ٘ایاٍ٘ش
آٖ تٛد و ٝػغح خٛا٘ایی دس تخؾ ا َٚوتاب  4/22اػت وٝ
ایٗ ٔمذاس دس ػغح دا٘ؾآٔٛصاٖ تاالتش اص والع چٟاسْ لشاس
داسد .دس تخؾ ٔیا٘ی  ٚػ ْٛوتاب ٘یض ٘تایح ٘ـاٍ٘ش ػذْ
تٙاػة ػغح وتاب تا ػغح ػٙی  ٚدسن  ٚفٟٓ
دا٘ؾآٔٛصاٖ اػت .وشْ افشٚص (٘ )1372یض دس پظٞٚـی وٝ
پیشأ ٖٛاؿؼاس وتاب فاسػی پای ٝػ ْٛدتؼتاٖ ا٘داْ داد تٝ
ایٗ ٘تید ٝسػیذ و ٝاؿؼاس ایٗ وتاب تا  25دسكذ تا تٛاٖ
رٙٞی دا٘ؾآٔٛصاٖ تٙاػة داسدٕٞ .چٙیٗ اؿؼاس وتاب
فاسػی ػاَ چٟاسْ دتؼتاٖ  50دسكذ تا تٛاٖ رٙٞی
دا٘ؾآٔٛصاٖ ایٗ پایٔ ٝتٙاػة اػت.
فشضی ٝچٟاسْ تٙاػة تیٗ ػغح خٛا٘ایی ٞذیٞٝای
آػٕا٘ی پای ٝپٙدٓ اتتذایی سا تا ػغح ػٙی  ٚدسن  ٚفٟٓ
دا٘ؾآٔٛصاٖ ٔیػٙدذ ٘ ٚتایح ت ٝدػت آٔذ ٜاص آصٔ ٖٛایٗ
فشضی٘ ٝـاٖ ٔیدٞذ و ٝػغح خٛا٘ایی دس ٞیچ یه اص
تخؾٞای ا ،َٚد ٚ ْٚػٔ ْٛتٙاػة تا ػغح ػٙی  ٚدسن ٚ
ف ٟٓدا٘ؾآٔٛصاٖ ٘یؼت .تحمیك ٘اخی ( )1381تا یافتٞٝای
ایٗ پظٞٚؾ ٕٞؼ ٛاػت ،صیشا ایٗ ٘تایح و ٝتش اػاع
سٚؽٞای فشای ،فّؾ ٌ ٚا٘ی ًٙا٘داْ ؿذ ،ٜتیاٍ٘ش دؿٛاسی
خٛا٘ایی ٔغاِة وتاب تؼّیٕات دیٙی ػ ْٛدتؼتاٖ  ٚتاالتش
تٛدٖ ػغح وتاب اص ػغح ف ٚ ٟٓدسن دا٘ؾآٔٛصاٖ اػت.
٘تایح حاكُ اص تشسػی فشضی ٝپٙدٓ ٘یض ٘ـاٖ ٔیدٞذ وٝ
ٔیاٖ ػغٛح خٛا٘ایی ایٗ د ٚوتاب اص ٘ظش تٙاػة تا ػغٛح
ػٙی  ٚدسن  ٚف ٟٓتفاٚت ٚخٛد داسد .دس یه ٘تیدٌٝیشی
وّی ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝتٗٞای ایٗ د ٚوتاب اص ٘ظش ػغح
خٛا٘ایی دس ػغحی تاالتش اص ػغٛح پایٞٝای چٟاسْ  ٚپٙدٓ
اتتذایی لشاس داس٘ذ  ٚتا ػٗ  ٚدسن  ٚف ٟٓدا٘ؾآٔٛصاٖ ایٗ
د ٚپایٔ ٝتٙاػة ٘یؼتٙذ.

منابع
آَ افشٚصٔ ،شخاٖ ( .)1390تؼییٗ ػغح خٛا٘ایی ٘ٛؿتٝ
خٛا٘ذ٘یٞای ٘ٛػٛاداٖ ٔ ٚشاوض تِٛیذ ٘ ٚـش آٖ،
.

آلاصادٔ ،ٜحشٍْ٘ .)1385( .اٞی ت٘ ٝمؾ صتاٖ دس
تؼّیٕات دیٙی ،فلّٙأ ٝتشتیت اػالٔی ،ػاَ ا ،َٚؿٕاس،2 ٜ
 20ـ .7
ایٕا٘ی ٔ ٚظفش .)1383( .تحّیُ ٔحتٛای وتاب

ٞذیٞٝای آػٕا٘ی  ٚوتاب واس دس ٔمایؼ ٝتا تؼّیٕات دیٙی
پای ٝد ْٚاتتذایی ،فلّٙأٛ٘ ٝآٚسیٞای آٔٛصؿی ،ػاَ ػ،ْٛ
ؿٕاس 132 ،1 ٜـ .115
تٛاسٙٔ ،ٜاف ،اتشاٞیٕی ،وٕاَ ٘ٛٔ ٚؼی ،ػّیٓ (.)1385

تحّیُ ػغح خٛا٘ایی ٔحتٛای وتاب تخٛا٘یٓ  ٚفاسػی لذیٓ
پای ٝا َٚاتتذایی ،اسٔٚی :ٝدا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی.
خؼفشی ٞش٘ذی ،سضا ٕٞ ٚىاساٖ .)1387( .تحّیُ
ٔحتٛا سٚؿی پش واستشد دس ٔغاِؼات ػّ ْٛاختٕاػی ،سفتاسی
 ٚا٘ؼا٘ی تا تأویذ تش تحّیُ ٔحتٛای دسػی ،فلّٙأ ٝحٛصٚ ٜ
دا٘ـٍا ،ٜػاَ  ،14ؿٕاس 58 ،55 ٜـ .33
حؼیٙی ٘ؼة ،داٚٚد .)1377( .تحّیُ ٔحتٛای وتة
دسػی فاسػی دٚس ٜاتتذایی ،تثشیض :دا٘ـٍا ٜتثشیض.
دیا٘یٔ ،حٕذ حؼیٗ ( .)1379ػ ٝفشٔ َٛتشای
تـخیق ػغح خٛا٘ایی ٘ٛؿتٞٝای ٚیظٛ٘ ٜػٛاداٖ تضسٌؼاَ،
عشح پظٞٚـی ،تٟشاٖ :اداس ٜآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ.
رٚاِفماسی ،حؼٗ ٕٞ ٚىاساٖ .)1385( .وتاب تذسیغ
ٔؼّٓ ،تٟشاٖ :اداس ٜوُ چاج  ٚتٛصیغ وتابٞای فاسػی.
سضاییٔ ،ؼشفت .)1380( .تشسػی ػٛأُ ٔؤثش دس تؼییٗ

ٔحتٛای وتابٞای تؼّیٕات دیٙی دٚس ٜاتتذایی اص دیذٌاٜ
ٔؼّٕاٖ اػتاٖ آرستایداٖ ،پایاٖ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ ،تٟشاٖ:
دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ تٟشاٖ ٔشوضی.
ػتایؾ ،حؼٗ .)1385( .ػاختاس ٔحتٛای وتاب دسػی

دا٘ـٍاٞی تا سٚیىشد واٚؽ ـ ٔحٛس دس وتاب دسػی
دا٘ـٍاٞی :ػاختاس ٚ ٚیظٌیٞا (خّذ ا ،)َٚاِٚیٗ ٕٞایؾ
تیٗ إِّّی وتاب دسػی دا٘ـٍاٞی ،ا٘تـاسات ػٕت 389 ،ـ
.370
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ؿىٞٛی ،ساحّ .)1382( .ٝتحّیُ وتاب فاسػی خذیذ
د ْٚاتتذایی تش ٔثٙای عثم ٝتٙذی اٞذاف آٔٛصؿی دس حیغٝ
تّ ،ْٛپایاٖ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ ،تٟشاٖ :دا٘ـٍا ٜتشتیت
ٔؼّٓ.
ؿیخ صادٔ ،ٜلغفی .)1387( .تحّیُ ٔحتٛای ػغح

.

.

خٛا٘ایی وتابٞای تخٛا٘یٓ چٟاسْ  ٚپٙدٓ اتتذایی تش اػاع
ؿاخق ػغح خٛا٘ایی ٌا٘ی .ًٙفلّٙأٔ ٝغاِؼات تش٘أٝ
دسػی ،ػاَ ػ ،ْٛؿٕاس 108 ،9 ٜـ .84
ػشیضی ،احٕذ سضا  ٚػاتذی ،احٕذ .)1382( .تحّیُ

ٔحتٛای وتابٞای دٚس ٜاتتذایی تش حؼة ػاص ٜاٍ٘یضٜ
پیـشفت ،تٟشاٖ :ؿٛسای تحمیمات آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ.
وشْ افشٚصٔ ،حٕذ ( .)1372تشسػی تٙاػة اؿؼاس وتاب
فاسػی ػ ٚ ْٛچٟاسْ  ٚپٙدٓ دتؼتاٖ تا تٛاٖ رٙٞی
دا٘ؾآٔٛصاٖ ایٗ پایٞ ٝا دس ؿٟش تٟشاٖ ،پایاٖ٘أ ٝواسؿٙاػی
اسؿذ ،تٟشاٖ :دا٘ـٍا ٜتشتیت ٔؼّٓ.
ٔٛػی پٛس٘ ،ؼٕت اهلل .)1370( .اسصؿیاتی ؿی ٜٛاسائٝ

ٔحتٛای وتاب تؼّیٕات دیٙی ٔمغغ اتتذایی تا اػتفاد ٜاص
سٚؽ ٚیّیاْ سٔٚی ،پایاٖ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ ،تٟشاٖ:
دا٘ـٍا ٜتشتیت ٔؼّٓ.
ٔٙغمی ٔشتضی .)1388( .تحّیُ ٔحتٛای وتابٞای

دیٙی ػ ْٛسإٙٞایی اص ٔٙظش پاػخ ت٘ ٝیاصٞای ػاعفی ـ
سٚا٘ی  ٚاختٕاػی دا٘ؾآٔٛصاٖ ،فلّٙأٛ٘ ٝآٚسیٞای
آٔٛصؿی ،ػاَ ٞـتٓ ،ؿٕاس.26 ٜ
٘اخی ،خٕیّ ٝػادات .)1381( .تشسػی  ٚتحّیُ
ٔحتٛای وتاب تؼّیٕات دیٙی ػاَ ػ ْٛاتتذایی ،پایاٖ٘أٝ
واسؿٙاػی اسؿذ ،دا٘ـٍا ٜآصاد خٛساػٍاٖ.
یاسٔحٕذیأٖ ،حٕذ حؼیٗ .)1377( .اك َٛتش٘أٝ
سیضی دسػی ،تٟشاٖ :ا٘تـاسات یادٚاس ٜوتاب.
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