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 Abstract چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر طول کلمه و نوع حروف چاپی 

مقايسه با کلمات بر حرکات چشم در حین خواندن متن فارسی آشنا در 

نفر از دانشجويان دختر دانشکده علوم تربیتی  23متن ناآشنا است. تعداد 

و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در اين پژوهش شرکت کردند. 

 نوشتاري شکل-آشنا متن صورت به مختلف شامل چهار متن ها محرک

 نوشتاري شکل -ناآشنا متن خودکار، نوشتاري شکل-آشنا متن لوتوس،

ها آوري دادهبراي جمع .بود خودکار نوشتاري شکل -ناآشنا متن و لوتوس

استفاده شد. نتايج  SMI-RED-120Hzاز دستگاه ردياب چشم 

پژوهش نشان داد که طول کلمه و نوع متن بر حرکات چشم اثر معناداري 

کند. نوع حروف چاپی کلمه بر حرکات چشم تفاوت معناداري را ايجاد می

تعامل متغیرهاي طول کلمه و نوع حروف چاپی و نوع  کند.را ايجاد نمی

کند. بر اساس يافته متن تفاوت معناداري را بر حرکات چشم ايجاد می

هاي پژوهش حاضر متغیرهاي طول کلمه و نوع حروف چاپی و نوع متن 

 بر حرکات چشم تاثیر دارد.  

 حرکت چشم، حروف چاپی، خواندن، طول کلمه، ردياب های کلیدی: واژه

 چشمی

The main purpose of this study was to determine the 

effects of word length and font type of eye movement 

(fixation, saccade, regression) during reading Persian 

familiar and unfamiliar passages. 29 female students of 

Shahid Beheshti University Education & Psychology 

Faculty participated in this study. Stimuli consisted of 

four different texts consisting of familiar text-lotus 

font, familiar-pen font, unfamiliar text-lotus font and 

unfamiliar-pen font. For data collection, the SMI-

RED-120Hz eye tracking device was used. Results 

showed that word length had a significant effect on eye 

movement (fixation, saccade) and also passage type 

(familiar and unfamiliar passages) had significant 

effects on eye movement (fixation, saccade, 

regression). Font type had no significant effect on eye 

movement (fixation, saccade, regression). But 

passages type had a significant effect on eye 

movement (fixation, saccade, regression), and 

interaction between word length variable and font type 

variable, and passages type had significant effects on 

eye movement. As a result, word length and font type, 

and passage type had an impact on eye movement. 

Keywords: eye movement, font type, reading, word 

length 
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 مقدمه

ها و درک  خواندن از مرحله توجه تا شناسايی کلمه

اي است که نیازمند يکپارچگی  هاي روزمره مطلب، فعالیت

مرکزي است )فرناندز، شالوم، مؤثر چندين نظام شناختی 

(. نقطه آغاز فرآيند خواندن 2115کلیگل و سیگ من، 

برقراري ارتباط میان چشم و خط است و حرکات چشم 

شود )جاست و  بخش مهمی از فرآيند خواندن محسوب می

 (.1321؛ رينر و مک کانکی، 2111؛ خالد، 1382کارپنتر، 

 توجه( 2111ن )( و کلیفتون و همکارا2111)بنسر  و رينولد

 بیان و دانسته خواندن مهارت ناپذير جدايی و اساسی عنصر را

. است حیاتی متون روان خواندن براي عنصر اين که کنندمی

 صداهاي حروف، شناسايی خواندن فرايند در بعد کلیدي گام

 (.2118، شايويتز و شايويتز) است ها کلمه مجموع در و آنها

 پیوندهاي و ها کلمه میان تعامل تفسیر و فهم با نهايت، در

 مراحل شود. می حاصل شده خوانده مطلب درک آنها بین

 هرگونه و است ضروري خواندن فرايند گیري شکل در فوق

 خواندن فرايند کل ها نظام و ها گام اين از يک هر در نقصانی

  (.2118لیو،  و ورهوون)سازد  می رو روبه اختالل با را

در اثناي خواندن متن،  ها ضبط شیوه حرکت چشم

احتماال بهترين راه بررسی فرآيند خواندن است. رديابی 

گرها حرکت دهد آزمون تکنیکی است که امکان می 1چشم

چشم يک شخص را تعیین کنند.  2چشم و الگوي تثبیت

پاي هم در عرض صفحه  طور همزمان پا به ها تقريبا به چشم

 (.1382)رينر، ت کنند اما حرکت آنها پیوسته نیس حرکت می

و  141میان  زمانی هاي پاره به، چشم حرکات انواع میان از

 باقی حرکت بی تقريبا چشم آن در کههزارم ثانیه  411

 واسبیندر، شوت، واندر)شود  می اطالق تثبیت، ماند می

( بنابراين حد متوسط مدت 2118 شوت، وانلی و هورسلی

است که شامل زمان هزارم ثانیه  224تثبیت در خواندن 

ريزي و اجراي  و زمان مورد نیاز براي برنامه 3رمزگردانی

                                                                 
1.

 eye tracking 
2.

 fixation 
3
. encoding 

 که زمانی میزانطرف کلمه بعدي است.  حرکت چشم به

 عوامل از تابعی کند می تثبیت اي کلمه بر را نگاهش خواننده

 و چارلند-روي) است کلمه آن دشواري میزان چون مختلفی

 است چشم حرکات از ديگري نوع جهش (.2112 همکاران،

 جلو به رو غالبا که چشم سريع حرکت از است عبارت که

 صورت متن بعدي بخش بر چشم استقرار جهت در و است

؛ کلیفتون و 2112 پوالچک، و رينر ريچل،)گیرد  می

ها همیشه رو به جلو نیستند و  (. جهش2111همکاران، 

دربرگیرنده حرکاتی رو به عقب در متن  5هاي واپسگرد جهش

دهد  اي سردرگمی خواننده را نشان می هستند که به گونه

 (.2118)بیمر، راسل و اورتون، 

از میان عوامل مختلفی که به استناد پیشینه پژوهش 

دهد، میزان آشنايی  الشعاع قرار می حرکات چشم را تحت

ل را موتوري توان اين عام نوعی می خواننده با متن است. به

کند  دانست که حرکات چشم را در طول خواندن هدايت می

(. انگبرت، ناتمن، ريچتر و کلیگل 2112)ريچل و همکاران، 

نشان دادند که آشنا بودن خواننده با متن، طول  (2114)

کلمه ديگر را تعیین  اي به ها و جهش از کلمه زمان تثبیت

 کند. در اين راستا مشخص شده که میزان می

ها در متن بر حرکات چشم تاثیرگذار  پذيري کلمه بینی پیش

هاي  اي که کلمه گونه (؛ به2115است )فرناندز و همکاران، 

پذير تثبیت کمتر و جهش بیشتري را ايجاد  بینی پیش

(. برخی 2111کنند )ونگ، پومپلون، چن، کو و رينر،  می

 اند که ضعف در تشخیص و نامیدن ها نیز نشان داده پژوهش

بینی کننده عملکرد ضعیف در خواندن است  حروف نیز پیش

توان به نارسايی در حرکت چشم از  و از عوامل اين ضعف می

راست به چپ و روي متن اشاره کرد )بهارلويی، عالمی، 

(. 1331؛ حیدري، امیري و مولوي، 1383شريعت و نیکزاد، 

هاي مختلف بر  از جمله عوامل ديگري که به استناد پژوهش

يا  4سزايی دارد، نوع شکل نوشتاريحرکات چشم تاثیر به

کاررفته در متن است. بیمر و همکاران  حروف چاپی به

                                                                 
4
.  regression 

5
. font 
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( نشان دادند که اگرچه شکل نوشتاري بر سرعت 2118)

هاي بیشتري روي  گذارد و تثبیت ها اثر می خواندن کلمه

گیرد، اما تفاوت  تر صورت می هاي نوشتاري کوچک شکل

هاي نوشتاري مختلف  حرکات چشم در شکل معناداري در

ها حاکی از اين  شود. در مقابل، برخی از پژوهش مشاهده نمی

هاي نوشتاري دشواري بیشتري داشته  است که هر چه شکل

هايی کمتر و  تر، جهش هايی طوالنی باشند، تثبیت

واپسگردهاي بیشتري صورت خواهد گرفت )اسالتري و رينر، 

2111.) 

ندن از قبیل سرعت خواندن، میانگین هاي خوا مقیاس

تعداد تثبیت، میانگین تعداد جهش و واپسگرد از متنی به 

ها  کند و عوامل بسیاري بر اين مقیاس متن ديگر تغییر می

تاثیرگذار است. از جمله عواملی که بر حرکت چشم در حین 

از سطح دشواري متن، گذارد عبارت است  خواندن تاثیر می

لخطی، تفاوت متون، طول کلمه، نوع حروف ا هاي رسم تفاوت

 (.1382)پوالچک و رينر، چاپی کلمه و میزان آشنايی با متن 

 چون مختلفی متغیرهاي تاثیر بررسی به بسیاري هاي پژوهش

 شکل و اندازه ها، کلمه پذيري بینی پیش و متن با آشنايی

اند  پرداخته خواندن حین در چشم حرکات بر غیره و حروف

چارلند و -روي ؛2111 لیورسج، و آکالک )پیترسون،

همچنین (. 2115 ،فرناندز و همکاران ؛2112 همکاران،

پژوهشی در زمینه بررسی اثر طول کلمه و فرکانس آن در 

-حین خواندن بر حرکت چشم کودکان صورت گرفت )تیفان

 به هنگام ها پژوهش اين بیشتر در (.2114ريچارد و اشرودر، 

اند  کرده استفاده چشم رديابی روش از چشم حرکات بررسی

 (.2111 فنگ،)

 در را خواندن حین در چشم حرکات متعدد هاي پژوهش

 چینی، فرانسه، انگلیسی، آلمانی، چون مختلفی هاي زبان

 سولومون، اينف،) اند کرده بررسی تايلندي و عبري ژاپنی،

؛ 2112 همکاران، و چارلند-؛ روي2111 يسمور، و راداچ

 ؛2111 همکاران، و ونگ ؛2112 لیورساج، و هیروتانی وايت،

( با انجام 1338رينر ) (.2112 و راتیتامکول، پري وينسکل،

هاي بسیاري در زمینه تاثیر عوامل مختلف بر حرکات  پژوهش

کند که طول کلمه يکی از  چشم در حین خواندن بیان می

و  ترين عواملی است که بر حرکات چشم تاثیر دارد، مهم

کند که در زبان انگلیسی ارتباط  همچنین او بیان می

مستقیمی بین طول کلمه و تعداد تثبیت بر کلمات وجود 

اي در زمینه تاثیر تعداد  ( مطالعه2111دارد. مک دونالد )

ها در زبان  حروف بر حرکات چشم در حین خواندن متن

ا انگلیسی انجام داده که نتايج تحقیقات او تفاوت معناداري ر

بر زمان تثبیت، تعداد جهش، طول مدت اولین تثبیت، طول 

مدت زمان خواندن و واپسگرد نشان داد. به طور کلی آزمايش 

او به اين نتايج رسید که تعداد حروف يا همان طول کلمه بر 

گذارد. تمامی متغیرهاي ذکر شده در باال تاثیر معناداري می

ثرات طول کلمه، ( ا2115کلیگل، گرابنر، رولفز و انگبرت )

را بر روي حرکات چشم بسامد کلمه پیش بینی پذير بودن و 

اند. آنها  در حین خواندن متن زبان آلمانی بررسی کرده

بینی پذير بودن  مشاهده کردند که طول کلمه، فراوانی و پیش

کلمه، اثر معناداري را بر زمان تثبیت، تعداد تثبیت و تعداد 

شان دادند که وقتی طول کلمه گذارد. آنها ن ها می جهش

کند، احتماال جهش از روي آن کلمه افزايش  کاهش پیدا می

کند و احتمال تثبیت و تثبیت مجدد کاهش پیدا  پیدا می

کند و بالعکس، هنگام خواندن کلمات بلند، تعداد تثبیت و  می

که کلمات  يابد در مقايسه با وقتی زمان تثبیت افزايش می

 هاي ديگر د. همچنین در رابطه با زبانشو کوتاه خوانده می

اي، چگونگی تاثیر  در مطالعه( 2111وايت، لیورساج )

هاي ديداري از قبیل طول کلمه را بر الگوي حرکت  ويژگی

اند.  چشم در طول خواندن جمالت زبان ژاپنی بررسی کرده

ها،  ها، تعداد تثبیت آنها نشان دادند که طول مدت تثبیت

طورکلی براي کلمات دو  زمان خواندن به ها و تعداد جهش

کاراکتري در مقايسه با کلمات يک کاراکتري بیشتر است. 

همچنین تاثیر طول کلمه بر زمان تثبیت و زمان کلی خواندن 

( انجام 2111کلمات زبان چینی توسط ونگ و همکاران )

 شده است.
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 از قابل توجهی هاي تفاوت مختلف هاي زبان بین چون

وايت، ) دارد وجود خواندن طول در چشم حرکات نظر

 را زبان يک از آمده دست به نتايج آسانی به توان نمی (،2118

 به که هايی پژوهش انجام لزوم لذا. داد تعمیم ديگر زبان به

 بپردازد فارسی زبان در خواندن طول در چشم حرکات بررسی

هاي متعدد  در صورت انجام پژوهش .شود می احساس خوبی به

هاي مختلف  بر الگوي حرکت چشم در طول خواندن در زبان

توانیم تعیین کنیم، کدام وجوه مورد مطالعه الگوي حرکت  می

چشم در حین خواندن جهانی هستند و در مورد تمامی 

ها صادق است و کدام وجوه مخصوص هر زبان معین  زبان

اصلی پژوهش حاضر تعیین  هدف (.2112)وايت، هستند 

تاثیر طول کلمه و نوع حروف چاپی کلمات بر حرکات چشم 

در حین خواندن متن فارسی آشنا در مقايسه با متن ناآشنا 

فرضیه حرکات چشم در حین خواندن  اساس اين است و بر

متن فارسی آشنا نسبت به متن ناآشنا بر اساس طول کلمه و 

 دارد، بررسی و مطرح شد. دار نوع حروف چاپی  تفاوت معنی

 

 روش

: پژوهش جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

هاي بنیادين است و  حاضر بر اساس نوع هدف از نوع پژوهش

شناختی از نوع نیمه آزمايشی  به جهت ماهیت و از منظر روش

شود. طرح پژوهشی تحقیق حاضر، از نوع طرح  محسوب می

(. 1334است )زمستانی و ايمانی،  1مکرر -هاي گیري اندازه

رو شامل کلیه دانشجويان دختر جامعه آماري پژوهش پیش

کارشناسی رشته روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و 

روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی که در نیمسال اول، سال 

شود  مشغول به تحصیل هستند، می 1331-1331تحصیلی 

ی با استفاده از روش عنوان آزمودن نفر به 36که تعداد 

گیري در دسترس براي گروه نمونه انتخاب شدند. اما در  نمونه

گیري میزان خطاي ثبت حرکات  اجراي آزمايش، براي اندازه

ها، در مورد تمامی اعضاي گروه نمونه،  چشم آزمودنی

                                                                 
1. repeated-measures design 

نفر از گروه  2انجام شد که تعداد اعتباريابی و  کالیبراسیون 

عنوان گروه نمونه مورد  نفر به 23و تعداد نمونه خارج شدند 

دو  در اين شیوه متغیر دو نوع فونت وآزمايش قرار گرفتند. 

نوع طول کلمه کوتاه و بلند در يک  2نوع متن که شامل 

 دهد.را نشان می 2×2×2گروه نمونه آزمودنی، ساختار تحلیل 

ها ازلحاظ سطح آشنا و هاي متنجهت بررسی ويژگی

ودن دو متن و همگونی داخلی بین دو قسمت هر متن ناآشنا ب

با فونت لوتس و خودکار و عملکرد ابزار پژوهش و احیانا در 

ها و رفع  صورت بوجود آمدن مشکل، جهت اصالح متن

صورت پايلوت انجام گرفت  نفر، به 11مشکالت احتمالی روي 

آنها شد. در  ها و اندازه که موجب اصالحاتی در محتواي متن

ها با  ا اصلی، ابتدا پس از اينکه فاصله چشم آزمودنیاجر

شد، بر روي هر آزمودنی،  دستگاه ردياب چشم تنظیم می

مرحله کالیبراسیون و مرحله اعتبار يابی با استفاده از دستگاه 

شد و در صورت مشاهده میزان خطاي  ردياب چشم انجام می

 پايین، آزمودنی، در يک جلسه و در چهار مرحله پیاپی

گرفت. در مرحله اول  وسیله دستگاه مورد آزمايش قرار می به

آزمودنی متن آشنا با فونت لوتس و در مرحله دوم متن آشنا 

خواند. در مرحله سوم و چهارم متن  با فونت خودکار را می

خواند. در تمام ناآشنا را به ترتیب با فونت لوتس و خودکار می

ها خواندن متنها در حین مراحل حرکات چشم آزمودنی

شد. دستگاه تعداد وسیله دستگاه ردياب چشم ثبت می به

تثبیت، تعداد جهش و تعداد واپسگردها و زمان کلی براي 

ها را ثبت ها توسط آزمودنیخواندن تک تک کلمات متن

ها توضیحاتی کند. قبل از انجام آزمايش به آزمودنی می

و همچنین  شدشفاهی در رابطه با مراحل آزمايش داده می

دستورالعمل کتبی، قبل از اجراي مراحل آزمايش، بر روي 

گرفت، بنابراين  ها قرار میصفحه مانیتور در مقابل آزمودنی

ها موظف بودند طبق توضیحات شفاهی و طبق آزمودنی

دستورالعمل کتبی مراحل آزمايش را انجام و متن را با سرعت 

در صفحه کلید خود بخوانند و با فشار دادن کلید فاصله 

هاي بعدي که به ترتیب روي صفحه دستگاه مقابل خود، متن
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هاي به دست آمده در  گرفت را بخوانند. نهايتا اندازهقرار می

چهار مرحله آزمايش، با استفاده از شیوه تحلیل واريانس مورد 

 تحلیل قرار گرفت.

 ابزار سنجش

 تعداد گیري اندازه براي :دستگاه پايشگر حرکات چشم

 با قابلیت چشمی دستگاه رديابی از واپسگرد و چشم تثبیت

-Eye Tracking SMI-REDدور مدل  از گیري اندازه

120Hz استفاده آلمان 1شرکت سنسومتريک اينسترمنت 

 ارائه اينچی براي 22 نمايشگر صفحه يک شامل که شد

 ثبت براي 2قرمز مادون امواج کننده دريافت دستگاه محرک،

 ثانیه، در هرتز 120 برداري سرعت نمونه با چشم حرکات

 چشم، تغییرهاي و هاحرکت ثبت براي iview X افزار نرم

 و آزمايش طراحی براي Experiment Centerافزار  نرم

 تحلیل براي Begaze افزار نرم و هامحرک ارائه نحوه

 خطاي مقادير بود. اين دستگاه ثبت شده هاي داده

 گزارش و محاسبه نیز را چشم هاي تثبیت محل گیري اندازه

 باال خطاي که آزمايشی هاي کوشش ترتیب اين به و کند می

حذف  تحلیل را از آنها توان می و هستند تشخیص قابل دارند،

 خواندن و توجه با مرتبط هاي پژوهش در ابزار کرد. اين

 باقريان حمزه زاده،؛ 2111اسچیتر و ايتل دارد ) زيادي کاربرد

 (1331 سپهر، منصوري و

در پژوهش حاضر متن آشنا و : هاي ارائه شده محرک

عنوان محرک ارائه شده  ها به ناآشنا و نوع حروف چاپی متن

است که منظور از متن آشنا، متن مشخصی از دانش 

روانشناسی براي دانشجويان رشته روانشناسی است که 

-معموال عموم دانشجويان اين رشته، متن را آشنا تلقی می

منظور از متن ناآشنا متن مشخصی از دانش فیزيک کنند و 

طور میانگین دانشجويان رشته روانشناسی میزان  است که به

ها دارند  گونه متنآشنايی بسیار کمی با کلمات و محتواي اين

متن آشنا و ناآشنا با  .کنندو اين متن را ناآشنا تلقی می

 4تا  3هاي مورد نظر و رعايت کلمات با طول کوتاه، ويژگی

                                                                 
1
.  SensoMotoric Instruments GmbH (SMI) 

2
.  ultra red 

حرف و بیشتر و دو نوع فونت متفاوت انتخاب  1حرف و بلند، 

 3شده است. نصف متن آشنا و نصف متن ناآشنا با فونت لوتس

هاي مرسوم چاپ که معموال يکی از فونت 5افزار ورددر نرم

آيد، نوشته شده است و نصف ديگر از کتاب به حساب می

افزار ورد که  مدر نر متن آشنا و ناآشناي با فونت خودکار

آيد، نوشته شده فونتی مشابه خطن دست نويس به حساب می

است. هر دو متن آشنا و ناآشنا، از کلمات کوتاه و بلند به يک 

اند. متن آشنا و ناآشنا که هر کدام نسبت مساوي تشکیل شده

اند با دو فونت لوتس و به دو قسمت مساوي تقسیم شده

صورت همتا هستند،  و بهاند، همگون خودکار نوشته شده

يعنی به لحاظ میزان دشواري و بافت متن و بسامد کلمه 

 همسان انتخاب شدند.

 

 ها یافته

جدول  تحلیل شد. 23-18 سنی دامنه با نفر 23 هايداده

ها و تعداد واپسگردها میانگین و انحراف معیار تعداد تثبیت 1

براي متون چهارگانه روي کلمات کوتاه و بلند، در کل نمونه 

ها در حین خواندن دهد که میانگین تعداد تثبیترا نشان می

هاي ات بلند متن ناآشنا با فونت لوتس بیشتر از موقعیتکلم

ها به هنگام خواندن ديگر آزمايش و میانگین تعداد تثبیت

 کلمات کوتاه متن آشنا با فونت خودکار کمتر از ديگر

ها بوده است. همچنین میانگین تعداد واپسگردها در موقعیت

کمتر از حین خواندن کلمات کوتاه متن ناآشنا با فونت لوتس، 

هاي ديگر و هنگام خواندن کلمات بلند متن ناآشنا با موقعیت

.هاي ديگر آزمايش بوده استفونت لوتس، بیشتر از موقعیت

                                                                 
3
.  lotus 

4
. word 
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 8جدول 

ها به تفکی  متون ها و تعداد واپسگردها در حین خواندن متون آشنا و ناآشنا توسط آزمودنیمیانگین و انحراف معیار تعداد تثبیت

 چهارگانه

 تعداد تثبیتها در حین خواندن تعداد واپسگردها
 متغیر

M SD M SD 

 متن آشنا، فونت لوتس، کلمه کوتاه 24/1 14/1 12/1 14/1

 متن آشنا، فونت لوتس، کلمه بلند 32/1 43/1 14/1 22/1

 متن آشنا، فونت خودکار، کلمه کوتاه 24/1 13/1 11/1 14/1

 فونت خودکار، کلمه بلندمتن آشنا،  34/1 11/1 11/1 31/1

 متن ناآشنا، فونت لوتس، کلمه کوتاه 32/1 13/1 13/1 13/1

 متن ناآشنا، فونت لوتس، کلمه بلند 14/1 22/1 32/1 32/1

 متن ناآشنا، فونت خودکار، کلمه کوتاه 23/1 18/1 11/1 21/1

 متن ناآشنا، فونت خودکار، کلمه بلند 38/1 21/1 21/1 23/1

 

ها میانگین و انحراف معیار براي تمامی آزمودنی 2جدول 

ها در چهار مرحله آزمايش نمونه نشان  در مورد تعداد جهش

ها در حین خواندن متن  دهد که میانگین تعداد جهشمی

ها در  آشنا با فونت خودکار بیشتر از میانگین تعداد جهش

 نا با فونت لوتس است. همچنینحین خواندن متن آش

ها در حین خواندن متن ناآشنا با فونت  میانگین تعداد جهش

ها در حین خواندن  خودکار بیشتر از میانگین تعداد جهش

 متن ناآشنا با فونت لوتس است.

 

 3جدول 

 شکل نوشتاریها به تفکی  متن و  میانگین و انحراف معیار تعداد جهش

 متغیر
 متن آشنا، فونت لوتس

M 
25/22 

SD 
23/13 

 35/11 23/81 متن آشنا، فونت خودکار

 85/15 12/23 متن ناآشنا، فونت لوتس

 83/13 23/24 متن ناآشنا، فونت خودکار

 

دهد که تعداد نتايج تحلیل واريانس را نشان می 3جدول 

ها بر اساس اثر نوع متن، میزان  ها و تعداد جهشتثبیت

( معنادار 14/1است که در سطح ) (115/1)ضريب معناداري 

است. نتايج جدول در رابطه با تاثیر نوع متن بر تعداد 

واپسگردها در حین خواندن متن آشنا و ناآشنا به لحاظ 

ديگر نوع متن بر حرکت  عبارت آماري معنادار نیست، به

 د چشم تاثیر ندارد.واپسگر

نتايج آزمون در رابطه با اثر فونت بر تعداد تثبیت و تعداد 

دهد که ضريب معناداري در ها نشان می واپسگردها و جهش

رابطه با اثر فونت بر تعداد تثبیت و تعداد واپسگردها و تعداد 

سطح (، )11/1=سطح معناداريها به ترتیب ) جهش

( که از ضريب آلفا 83/1=ناداريسطح مع(، )28/1=معناداري

 تر است و به لحاظ آماري معنادار نیست. ( بزرگ14/1)

نتايج آزمون در رابطه با تاثیر طول کلمه بر حرکت تثبیت 

ها در حین خواندن کلمات بلند و و واپسگرد چشم آزمودنی
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دهد که از ضريب را نشان می 111/1کوتاه، سطح معناداري 

است، بنابراين به لحاظ آماري معنادار است،  ترآلفا کوچک

هاي  يعنی طول کلمه بر تعداد تثبیت و واپسگرد چشم

 ها تاثیر دارد.آزمودنی

نتايج آزمون در رابطه با اثر تعاملی سه متغیر متن و فونت 

و طول کلمه بر حرکات تثبیت و واپسگرد چشم به لحاظ 

ر بر تعداد تثبیت آماري معنادار است. اثر تعاملی اين سه متغی

را در اين آزمون  111/1سطح معناداري و تعداد واپسگرد 

تر ( کوچک14/1ها از ضريب آلفا )دهد که هر دو ايننشان می

 هستند که به لحاظ آماري معنادار است.

 

 3جدول 

 بر اساس اثر نوع متن، فونت و طول کلمهها  ها و تعداد جهشواریانس تعداد تثبیت تحلیل نتایج

 متغیر اندازه درجه آزادی میانگین مجذورات F ضریب معناداری ضریب اتا

 تثبیت 111/1 11/1 48/3 5/11 24/1

 متن

 

 واپسگرد 111/1 11/1 82/1 34/1 13/1

 جهش 111/1 23/438 33/3 11/51 

 تثبیت 111/1 11/1 15/2 11/1 11/1

 واپسگرد 111/1 12/1 21/1 28/1 15/1 فونت

 جهش 111/1 44/232 22/3 83/1 

 تثبیت 111/1 21/21 83/243 111/1 31/1

 طول کلمه

 واپسگرد 111/1 18/1 31/32 11/1 42/1

 تثبیت 111/1 114/1 15/1 21/1 114/1

 واپسگرد 111/1 13/1 21/2 11/1 18/1 متن*فونت

 جهش 111/1 23/13 24/1 11/1 

 متن*طول کلمه تثبیت 111/1 12/1 12/2 11/1 11/1

 واپسگرد 111/1 111/1 13/1 84/1 111/1 

 فونت*طول کلمه تثبیت 111/1 12/1 21/1 33/1 12/1

 واپسگرد 111/1 12/1 24/3 18/1 11/1 

 متن*فونت*طول کلمه تثبیت 111/1 52/1 82/15 111/1 35/1

 واپسگرد 111/1 21/1 44/13 111/1 32/1 

** p< 0/05  * p< 0/01 
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اثر تعاملی سه متغیر مستقل طول کلمه و نوع فونت و 

نوع متن به تفکیک تثبیت، واپسگرد و جهش و همچنین به 

رسم  4تا  1تفکیک کلمات بلند و کلمات کوتاه در نمودارهاي 

 شده است.

دهد که میانگین تعداد تثبیت در نشان می 1نمودار 

هنگام خواندن کلمات کوتاه در متن آشنا با فونت لوتس در 

مقايسه با خواندن کلمات کوتاه در متن آشنا با فونت خودکار، 

تفاوتی ندارد، اما میانگین تعداد تثبیت در حین خواندن 

کلمات کوتاه در متن ناآشنا با فونت لوتس در مقايسه با 

کوتاه در متن ناآشنا با فونت خودکار، تفاوت  خواندن کلمات

ها در کلمات ديگر میانگین تعداد تثبیت عبارت وجود دارد. به

کوتاه متن ناآشنا با فونت خودکار در مقايسه با متن ناآشنا با 

 فونت لوتس بیشتر است.

 

 

 8نمودار 

 میانگین تعداد تثبیت در کلمات کوتاه در هنگام خواندن متون چهارگانه

 

دهد که میانگین تعداد تثبیت در نشان می 2نمودار 

هنگام خواندن کلمات بلند در متن آشنا با فونت لوتس در 

مقايسه با فونت خودکار، کمتر است، اما میانگین تعداد تثبیت 

ر هنگام خواندن کلمات بلند در متن ناآشنا با فونت لوتس د

 در مقايسه با فونت خودکار، بیشتر است.

 

 3نمودار 

 میانگین تعداد تثبیت در کلمات بلند در هنگام خواندن متون چهارگانه

1فونت لوتس =   

2فونت خودکار=  

1فونت لوتس =   

2فونت خودکار=  
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دهد که میانگین تعداد واپسگرد در نشان می 3نمودار 

هنگام خواندن کلمات کوتاه در متن آشنا با فونت لوتس، در 

مقايسه با فونت خودکار، تفاوتی وجود ندارد، اما میانگین 

تعداد واپسگرد در هنگام خواندن کلمات کوتاه در متن ناآشنا 

س در مقايسه با فونت خودکار، کمتر است. با فونت لوت

ديگر در هنگام خواندن متن ناآشنا، نوع فونت بر  عبارت به

تعداد واپسگرد کلمات کوتاه تاثیر دارد اما در هنگام خواندن 

متن آشنا، نوع فونت بر تعداد واپسگرد کلمات کوتاه تاثیر 

 ندارد.

 

 

 3نمودار 

 میانگین تعداد واپسگرد در کلمات کوتاه در هنگام خواندن متون چهارگانه

 

دهد که میانگین تعداد واپسگرد در نشان می 5نمودار 

هنگام خواندن کلمات بلند در متن آشنا با فونت لوتس در 

مقايسه با فونت خودکار، کمتر است، اما میانگین تعداد 

واپسگرد در هنگام خواندن کلمات بلند در متن ناآشنا با فونت 

 لوتس در مقايسه با فونت خودکار، بیشتر است.

 

 

 9نمودار 

 میانگین تعداد واپسگرد در کلمات بلند در هنگام خواندن متون چهارگانه

 

 

1لوتس = فونت   

2فونت خودکار=  

1فونت لوتس =   

2فونت خودکار=  
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دهد نوع متن بر تعداد نشان می 4که نمودار  گونههمان

که  ديگر هنگامی عبارت کند، به جهش تاثیر معناداري ايجاد می

خوانند در مقايسه با زمانی که ها متن آشنا را میآزمودنی

 ها بیشتر است. خوانند، تعداد جهشمتن ناآشنا را می

 

 

 2نمودار 

 میانگین تعداد جهش در هنگام خواندن متون چهارگانه

 

 بحث

نتايج پژوهش در خصوص تاثیر طول کلمه و نوع حروف 

چاپی در حین خواندن متن آشنا و ناآشنا فارسی بر حرکات 

هاي کلیگل و ها با نتايج پژوهشچشم معنادار است. اين يافته

( همسو است. به اين صورت که براي 2115)همکاران 

بینی بودن  با متن، طول کلمه و قابل پیش متغییرهاي آشنايی

هاي پیش رو در متن بر تعداد و مدت زمان تثبیت و کلمه

دار  ها اثر معنیگرد چشم حین خواندن متنتعداد واپس

 نشان داد. 

نتايج پژوهش براي اثر طول کلمه بر حرکات چشم در 

هاي ديگر واندن متن، با نتايج تحقیقاتی که در زبانحین خ

ريچارد و اشرودر -( و تیفان1338انجام شده، مانند رينر )

معناداري بر  ( همسو است. يعنی طول کلمه تاثیر2114)

زمانی که طول  ديگر عبارت تعداد تثبیت و واپسگرد داشت، به

افزايش ها و واپسگردها کلمه بلند بود، میانگین تعداد تثبیت

ها و يافت، اما در مورد کلمات کوتاه میانگین تعداد تثبیتمی

( 1331موريس )يافت، در اين خصوص واپسگردها کاهش می

ها و واپسگردها را دلیل تاثیر طول کلمه بر تعداد تثبیت

ها به کمک محاسباتی مبتنی  کند، که چشم گونه بیان می اين

اند هدايت میص شدهبر مرزهاي کلمات که با فواصلی مشخ

ها براي جهش از روي فضاهاي  شوند. همچنین گرايش چشم

خالی بین کلمات توسط محاسبات چشم مبتنی بر شکل و 

وضعیت ايجاد شده توسط مرز کلمات شکل می گیرد، 

 (.1382)پوالچک و رينر، 

(، کلیگل و 2111نتايج پژوهش با تحقیقات مک دونالد )

هاي  ( در زبان2111و همکاران )( و لیورساج 2115همکاران )

ديگر در خصوص، اثر معناداري طول کلمه بر متغییرهاي 

زمان تثبیت، تعداد جهش، طول مدت اولین تثبیت، طول 

مدت زمان خواندن و واپسگردها همسو است. در اين پژوهش 

همچنین تاثیر طول کلمه بر زمان تثبیت و زمان کلی خواندن 

واندن کلمات در زبان چینی که با اثر طول کلمه در مورد خ

( انجام شده مطابقت داشت. 2111توسط ونگ و همکاران )

بینی پذير بودن کلمه در  در مورد طول کلمه، فراوانی و پیش

متن، نتايج اثر معناداري را بر زمان تثبیت، تعداد تثبیت و 

 ها نشان داد. تعداد جهش

1فونت لوتس =   

2فونت خودکار=  
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ل کلمه گونه بیان کرد که وقتی طو توان اين بنابراين می

کند، احتماال جهش از روي آن کلمه افزايش  کاهش پیدا می

کند و احتمال تثبیت و تثبیت مجدد کاهش پیدا  پیدا می

کند و بالعکس، هنگام خواندن کلمات بلند، تعداد تثبیت و  می

يابد. ضمنا نتايج نشان داد که طول زمان تثبیت افزايش می

ها و زمان  هشها، تعداد ج ها، تعداد تثبیتمدت تثبیت

طورکلی براي کلمات داراي دو حرف در مقايسه با  خواندن به

 کلمات يک حرفی بیشتر است.

رفت، نشان هاي اين تحقیق برخالف آنچه انتظار میيافته

داد که حروف چاپی  بر حرکات چشم در حین خواندن متن 

کند، اين يافته با  آشنا و ناآشنا تفاوت معناداري را ايجاد نمی

( که تاثیر اندازه و نوع فونت را 2118يج بیمر و همکاران )نتا

اند، همسو است. بر حرکات چشم در خواندن بررسی کرده

نتايج در مورد اندازه حروف چاپی، حین خواندن کلمات با 

تري را تر، مدت زمان خواندن و تثبیت طوالنی فونت کوچک

وت اند، بدين معنی که اندازه حروف چاپی تفانشان داده

شود و طول سطرهاي متن بر سرعت  مختصري را موجب می

گذارد. عدم وجود تفاوت معنادار در نوع خواندن تاثیر می

حروف چاپی بر حرکات چشم احتماال به اين دلیل بوده که 

هاي تحقیق ما به علت مشکل بودن فونت خودکار از  آزمودنی

کرده سرعت عبور  کلمات متنی که با اين فونت نوشته شده به

که انتظار می اند، درصورتیو آنها را با توجه کمتري خوانده

هايی که با فونت رفت تعداد تثبیت و تعداد واپسگرد در متن

خودکار نوشته شده بیشتر از تعداد تثبیت و واپسگرد در متن

هايی باشد که با فونت لوتس نوشته شده است. اين بخش از 

 (1388مک کانکی )( و 1348هاي ما با تحقیق تینکر )يافته

هاي چاپی از قبیل اندازه حروف، فونت و طول که تاثیر ويژگی

اند  خط را بر حرکات چشم در زبان انگلیسی بررسی کرده

 راستا است. هم

نتايج پژوهش در مورد تاثیر نوع متن آشنا و ناآشنا بر 

اقع کلماتی که تعداد تثبیت و جهش معنادار بود، در و

خوانندگان میزان آشنايی کمی با آنها داشتند نسبت به 

-کلماتی که میزان آشنايی بااليی داشتند، دوباره بازخوانی می

که کلمات ناآشنا خوانده  شدند. همچنین تعداد تثبیت هنگامی

شد در مقايسه با کلمات آشنا بیشتر بوده است و تعداد  می

ه کلمات ناآشنا بیشتر بود. جهش براي کلمات آشنا  نسبت ب

( که 2114اين نتايج با نتايج پژوهش انگبرت و همکاران )

نشان دادند آشنايی با کلمات يک متن نقش مهمی در 

ويژه جهش  پردازش کلمات دارد و طول مدت تثبیت و به

راستا است. همچنین  دهد، همکلمات را تحت تاثیر قرار می

ي را بر روي کلمات خوانندگان اغلب زمان تثبیت بیشتر

اند که با پژوهش جديد در مقايسه با کلمات آشنا، انجام داده

 ( همسو است.2115ويلیامز و موريس )

 تعداد برنوع متن )آشنا، ناآشنا(  اثر حاضر مطالعه در

 پژوهش با ناهمسو نبود که معنادار چشم واپسگرد حرکات

و پوالچک، )به نقل از رينر بوده است  (1385) موري و کندي

 به نظر توان می يافته اين تبیین در .(1328ترجمه کیوانی، 

 تثبیت زمان کرد يعنی اگر استناد (1382رينر ) و پوالچک

 واپسگردهاي به باشد، کفايت به حد کلمه رمزگردانی براي

، که در اين تحقیق نیز در مورد زمان بود خواهد نیاز کمتري

نداشت و میزان زمان ها محدوديتی وجود خواندن متن

 ها قرار گرفته بود.خواندن هر متن در اختیار آزمودنی

در اين پژوهش اثر تعاملی فونت و متن، متن و طول کلمه 

دار نبوده است. و طول کلمه و فونت بر حرکات چشم معنی

متغیر  طول کلمه، نوع متن و فونت بر  3ولی اثر تعاملی هر 

 دهد.نشان میحرکات چشم اثر معناداري را 

در خصوص جنس )دختر( آزمودنی ها می توان اينطور 

بیان کرد که در تمامی تحقیقات انجام شده در قلمرو خواندن 

هاي مختلف تفاوت جنسیتی در نتايج ذکر نشده در زبان

هاي انتخابی بار هیجانی خنثی است، ضمن اينکه کلمات متن

ديده نمی داشتند که در اين صورت احتمال تفاوت جنستی 

 همه که بود اين پژوهش هاي محدوديت شود. يکی از

 اين نمودند، مطالعه يکسانی با ترتیب ها رامتن ها آزمودنی

از  حاکی آمده به دست نتايج از برخی که دارد وجود احتمال
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 هاي آخر آزمايش متن خواندن از و يا خستگی حاصل روانی

 ترتیب آتی هاي پژوهش شود می بوده باشد. بنابراين پیشنهاد

 به نتايج راستاي دستیابی در را آزمايشی مواد از متفاوتی

 شناخت کسب راه گشاي حاضر کارگیرند. پژوهش به تر دقیق

 در حین چشم حرکات میزان نوع و زمینه در بیشتري

 است. از آنجاکه اين مطالعه اولین فارسی هايمتن خواندن

 متن خواندن حین در چشم بررسی حرکات مورد پژوهش در

 به توجه با و است گرفته صورت زبان فارسی به نوشتاري

 هاي نوين روش ويژه به و آموزش در خواندن محوري نقش

 آنها هاي يافته و ها پژوهش دست اين انجام مجازي،  آموزش

 سازنده و مفید بسیار آموزشی هاي کارآمدتر محیط طراحی در

 .بود خواهند

 مراجع

میترا  نیکزاد، و مائده، شريعت، ساغر، عالمی، ناهید، بهارلويی،
 بینايی حافظه با مهارت خواندن بین (. ارتباط1383)

، توانبخشی مجله علومابتدايی.  1 پايه دختران در ها ناکلمه

8: 4-1. 

 اهلل روح سپهر، منصوري و فاطمه، باقريان، مرضیه، حمزه زاده،

 با تعامل در توجه بر سوگیري بینی خوش (.تاثیر1331)

 .51-41: 2، معاصر روانشناسی مجله داري. هدف

 (.1331حسین) مولوي، و شعله، امیري، طاهره، حیدري،

 عملکرد بر ديويس نارساخوانی تصحیح روش اثربخشی

، کاربردي روانشناسی فصلنامه نارساخوان. کودکان خواندن

1: 48-51 . 

شناسی روان(: 1328رينر و پوالچک، ترجمه مجدالدين کیوانی )
 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهیخواندن

اثربخشی درمان  (.1334زمستانی، مهدي، ايمانی، مهدي )

هاي افسردگی، اضطراب و تنظیم  تشخیصی بر نشانه بین

 .14-28: 11، معاصر روانشناسی مجله هیجان.
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فونت لوتوسمتن آشنا با  متن آشنا با فونت خودکار  

 متن ناآشنا با فونت خودکار متن ناآشنا با فونت لوتوس

 

 


