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 چکیده
 گیرد.مورد مطالعه قرار می واندن متون فارسیاین تحقیق مسیر حرکت چشم در حین خدر  .های شناختی ساختار فرکتالی دارندشواهدی وجود دارد که فرایند

در حین  دهیم که مدت زمان تثبیت چشمما نشان می خواندن متون فارسی توسط دستگاه ردیاب چشم ثبت شده است.خصوصیات مسیر حرکت چشم در حین 

برخالی برای خواندن متون فارسی تحت تاثیر ما رفتار بس .دهندبرخالی از خود نشان میعنوان انعکاس دهنده فرایند شناختی رفتار بسبه خواندن متون فارسی

های ثبیت حرکت برخالی میانگین دادههای بسی خواننده را آزمودیم و دریافتیم که الگوههایی مانند فونت لوتوس و قلم و همچنین آشنا و ناآشنا بودن متن برامحرک
   اختالف معناداری ندارند.چشم 
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                                                                          Abstract 
There are evidence that cognitive processes have fractal structure. Here, we explore the eye movement 

trajectories generated  during reading different Persian texts. Features of eye movement trajectories were 

recorded during reading Persian texts using an eye tracker device. We show that fixation durations, as the 

main components of eye movements reflecting cognitive processing, exhibits multifractal behavior. We test 

whether multifractal behavior varies as a function of two different fonts, and familiarity of the text for 

readers, during reading silently or aloud, and goal-oriented versus non-goal-oriented reading. We find  that, 

while mean fixation duration is affected by some of these factors, the multifractal pattern in time series of eye 

fixation durations did not change significantly. 
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 قدمه م
خواندن به عنوان یك فرایند شناختی با ایجاد ارتباط بین چشم و 

ای از مهارت خواندن شود. بخش عمدهاطالعات نوشتاری آغاز می

ین دلیل بررسی حرکات باشد به هممربوط به حرکت چشم می

چشم در حین خواندن متن و اینکه خواننده به کدام ناحیه از متن 

-ای ثابت میکند و چشم خواننده در چه حد و به چه کلمهنگاه می

باشد بنای خواندن میرکه زیهای شناختی شود در درک فعالیت

مختلف مطالعات بسیاری به بررسی اثر پارامترهای . موثر است

اندازه و شکل حروف  بینی پذیری کلمه،پیش چون آشنایی با متن،

در اکثر  .]1[ اندو غیره بر حرکت چشم در حین خواندن پرداخته

حرکات چشم  ها از روش ردیابی چشم برای بررسیوهشاین پژ

های از میان انواع حرکات چشم به بازه .]2[استفاده شده است 

تثبیت گفته ماند حرکت میا تقریبا بیهازهزمانی که چشم در آن ب

 که فرد خواننده نگاهش را بر روی یكزمانی مدت .]3[شودمی

دارد تا آن کلمه را درک کند تابع عوامل مختلفی کلمه ثابت نگاه می



 

های متعددی پژوهش .]4[ باشدسطح دشواری آن کلمه می مانند

چون ی های مختلفدر زبانبر روی حرکات چشم در خواندن 

انجام شده  عبری و تایلندی ژاپنی، چینی، فرانسه، آلمانی، انگلیسی،

های زبان. چون بین حرکات چشم در حین خواندن  ]5[است

توان نتایج بدست نمی ]5[های معناداری وجود داردمختلف تفاوت

لذا لزوم انجام  ،های دیگر نیز تعمیم دادآمده از یك زبان را به زبان

بررسی حرکات چشم در حین خواندن متون  های که بهپژوهش

 شود.فارسی بپردازد احساس می

 جامعه آماری
نفر از دانشجویان  22جامعه آماری پژوهش پیش رو شامل

کارشناسی رشته روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

در  شرکت کنندگان در این پژوهش .باشدمی دانشگاه شهید بهشتی

وانحراف معیار 5/11سال و میانگین  24تا  11بازه سنی بین 

 باشند.می15/0
 ابزار سنجش

 دستگاه پایشگر حرکات چشم: 
 چشمی دستگاه ردیابی از چشم تثبیت زمان گیری اندازه برای 

-Eye Tracking SMI-REDدور مدل  از گیری اندازه الگوی

120Hz استه شد استفاده آلمان 1شرکت سنسومتریك اینسترمنت 

 دستگاه محرک، ارائه اینچی برای 22 نمایشگر صفحه یك شامل که

  با چشم حرکات ثبت برای 2قرمز مادون امواج دریافت کننده

 برای iview X افزار نرم ثانیه، در هرتز 120برداری سرعت نمونه

 Experimentافزار  نرم چشم، تغییرهای و هاحرکت ثبت

Center افزار نرم و هامحرک ارائه نحوه و آزمایش طراحی برای 

Begaze  بود ثبت شده های داده تحلیل برای. 

 های ارائه شده: محرک 

هاا   در پژوهش حاضر متن آشنا و ناآشنا و نوع حروف چااپی ماتن  

عنوان محرک ارائاه شاده اسات کاه منااور از ماتن آشانا، ماتن          به

وانشناسای  ر مشخصی از دانش روانشناسی برای دانشجویان رشته

است که معموالً میانگین دانشجویان این رشته، ماتن را آشانا تلقای    
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 SensoMotoric Instruments GmbH (SMI) 
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 ultra red 

2 

کنند و مناور از متن ناآشنا متن مشخصی از دانش فیزیك است می

طور میانگین دانشجویان رشته روانشناسی میزان آشنایی بسیار  که به

ها دارند و این متن را ناآشنا  گونه متنکمی با کلمات و محتوای این

های مورد نار و رعایات  متن آشنا و ناآشنا با ویژگی .کنندی میتلق

حارف و بیشاتر( و    6حرف( و بلناد )  5تا  3کلمات با طول کوتاه )

ماتن آشانا و    ی ازدو نوع فونت متفاوت انتخاب شده اسات. نصاف  

ی دیگر از متن ناآشنا با فونت لوتس نوشته شده است و نصف ینصف

افازار ورد کاه فاونتی     در نارم  با فونت خودکار از متن آشنا و ناآشنا

آید، نوشته شده است. هر دو مشابه خطِ دست نویس به حساب می

متن آشنا و ناآشنا، از کلمات کوتاه و بلند باه یاك نسابت مسااوی     

اند. متن آشانا و ناآشانا کاه هار کادام باه دو قسامت        تشکیل شده

اناد  نوشته شدهاند با دو فونت لوتس و خودکار مساوی تقسیم شده

بافت متن و بسامد کلمه همسان انتخاب و به لحاظ میزان دشواری، 

 شدند.

 آزمایش روش
سپس  .نوع محرک آماده شدشروع آزمایش دو متن بر اساس  در

نفر برای بررسی خصوصیات متن  10یك مطالعه آزمایشی بر روی 

انطباق بین دو متن در فونت  از نار سطح آشنایی و عدم آشنایی،

 قلم و عمکرد ابزار تحقیق انجام شد. لوتوس و

در مرحله کالیبراسیون فاصله بین چشم شرکت کنندگان و دستگاه 

ردیاب چشم تنایم شد. هر شرکت کننده در یك اتاق آرام در 

نشیند. برای هر آزمایشی جلوی مانیتوری که روی میز قرا دارد می

متن با فونت لوتوس یا خودکار بر روی صفحه مانیتور ظاهر  یك

 شود که شرکت کنندگان باید متن مورد نار را بخوانند.می

خواندن بدون  ، 3شامل خواندن بدون صدا و بدون هدف هاآزمایش

 بودند.  5خواندن با صدای بلند و بدون هدف،  4صدا و هدف دار

آشنا با متن  و 6لوتوس تمتن آشنا با فون ،ه اول و دومدر مرحل

 1لوتوس اآشنا با فونتمتن ن ،و در مرحله سوم و چهارم 2قلمفونت 
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حرکات  ،. در تمام مراحلخوانده شد 1قلمناآشنا با فونت  متن و 

قبل از آزمون از  شود.چشم در حین خواندن متون فارسی ثبت می

برای تمرین مطابق دستورالعملی که  ،شرکت کنندگان خواسته شد

 را با سرعت معمولی هامتنکه بر روی برگه نوشته شده است، 

 ثانیه طول کشید . 45تا  35مرحله  بخوانند که این عمل در این

 خواندن بدون صدا و بدون هدف آزمایش اول:

(SNGO)  

 کنندگان خواسته شد که نفر از شرکت 36نوع از آزمایش از در این 

 گرا نبودهبا سرعت طبیعی بخوانند این آزمایش هدف متن را

 بنابراین آنها نباید به هیچ سوالی پاسخ دهند.
 (SGOدار)خواندن بدون صدا و هدف آزمایش دوم:

کنندگان خواسته شد که متن را نفر از شرکت 11از در این آزمایش 

-گرا میبا سرعت طبیعی بخوانند و از آنجا که این آزمایش هدف

 شود.کنندگان سوال پرسیده میدر پایان از شرکت ،باشد

 بدون هدفخواندن با صدای بلند و  آزمایش سوم:

(LNGO) 
کنندگان خواسته شد که متن مورد نار را در این آزمایش از شرکت

باصدای بلند و با سرعت طبیعی خودشان بخوانند این آزمایش 

 ی پاسخ دهند.بنابراین آنها نباید به هیچ سوال ،گرا نبودههدف

  (MF-DFA) تحلیل افت و خیز بدون روند شده
بوده که  DFAدر حقیقت گونه تعمیم یافته  MF-DFA روش

برخالی خواص بس مهم فرایندها،عالوه بر تعیین نماهای فیزیکی 

در حقیقت روشی  MF-DFAروش  .کندعیین میآنها را نیز ت

هایی که روند ها وبهینه برای بررسی فرایندهایی در حضور نوفه

 .] 2و6 [باشدشان معلوم نیست میماهیت

 نتایج
های زمان تثبیت حرکت موجود در دادهبرای بررسی همبستگی 

این . آورده شده است (1)انگین را در نمودار یچشم نمای هرست م

های مختلف بین دهد که نمای هرست برای آزمایششکل نشان می

                                                                                  
 

9 Unfamiliar-Pen 

-ها میبلند برد داده یهمبستگدهنده که نشان باشد می 1/0تا  2/0

از طرف دیگر با توجه به بزرگ بودم مقدار خطا عمال تفاوت  .باشد

 معناداری بین این مقادیر وجود ندارد.

های زمان تثبیت برای بررسی اینکه تفاوت معناداری بین داده

های مختلف وجود دارد یا نه، طیف حرکت چشم تحت آزمایش

تحلیل افت و خیز بدون روند برخالی را با استفاده از روش بس

( نمودار طیف 2شود. شکل)میمحاسبه  (MF-DFA) شده

دهد را برای آزمایش خواندن متن فارسی نشان می ( ) تکینگی،

 پیچیدگی سری زمانی با پهنای این نمودار نسبت مستقیمی دارد.

یشتری هستند به زمانی با طیف گسترده شامل نقاط تکینگی ب سری

 بیشتری هستند وهای فرکتالی این معنی که آنها دارای زیرمجموعه

 اند و از این رو پیچیدگیهای بیشتری تشکیل شدهاز فرکتال

،  α دهد که پهنای طیف یعنی ( نشان می3شکل ) .بیشتری دارند

در  α باشد و با توجه به مقدار بزرگ خطا پهنای می 5/1تا  1/0از 

 های مختلف اختالف معناداری ندارند.آزمایش

 

 
  حین های تثبیت حرکت چشم در :نمای هرست میانگین برای داده1شکل    

 اندن متون فارسی.خو

ها از نار یکسان بودن همه آزمایش یادعا تربرای بررسی دقیق

واریانس  از آزمون  آنالیز ،تکینگی هنای نمایمیزان همبستگی و پ

شود آماره دیده می (1همانطوریکه در جدول ) کنیماستفاده می

هرست به  آزمون آنالیز واریانس برای پهنای طیف تکینگی و نمای

واریانس  باشد که از مقدار آنالیزمی 136/0و  1/ 320ترتیب برابر 

کمتر  ، 05/0و سطح معناداری  161، 11بحرانی با درجه آزادی 

 هایمبنی بر مساوی بودن میانگین گروه   باشد بنابراین فرض می



 

 

 
های تثبیت حرکت چشم در حین :طیف تکینگی میانگین برای داده2شکل 

 خواندن متون فارسی.

 
 )نمای هولدر میانگین(برخالی میانگینبس: :پهنای طیف 3شکل

ها از نار نوع موضوع دیگر بررسی داده .شودمورد نار رد نمی 

برازش استفاده شده است.  به همین دلیل از نیکویی. باشدتوزیع می

-آورده شده است نشان می (4) نتایج نیکویی برازش که در شکل

سطح معناداری  ها بای آزمایشمهای مربوط به تمادهد که داده

 نرمال هستند.دارای توزیع لوگ 05/0

 آزمون آنالیز واریانس.: نتایج حاصل از 1جدول              

 
 نتیجه گیری

زمان تثبیت حرکت چشم در حین خواندن متاون فارسای در    مدت

-های مختلف از خود رفتاار باس  ها و تحت محرکتمامی آزمایش

دهناد و از آنجاا کاه پهناای طیاف تکینگای در       برخالی نشاان مای  

بناابراین  . تقریبا باهم در محدوده خطا برابرناد های مختلف آزمایش

آزماون   ها از نار میازان پیچیادگی یکساان هساتند.    تمامی آزمایش

دهد کاه میاانگین نماای هرسات و پهناای      آنالیز واریانس نشان می

آزماون  هاای مختلاف برابار اسات و     طیف تکینگی برای آزماایش 

های موجاود در هار آزماایش    دهد که دادهنیکویی برازش نشان می

  نرمال دارند.توزیع لوگ

 
    هااای تثبیاات : نتااایج حاصاال از آزمااون نیکااویی باارازش باارای داده 3شااکل    

 حرکت چشم در حین خواندن متن فارسی

نرمال ).اعداد بیرون پرانتز میانگین جود در توزیع لوگ:پارامترهای مو2جدول     

 و اعداد داخل پرانتز انحراف معیار (
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