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 دهیچک
  32است   فاصلهمیفاصله کامل و ن یتوجه و نحوه خوانن واژگان دارا  زانیم ی پژوهن بررس  نیا هدف

 ه که از مااطبان درخواست شد نیاز آزما  پینپژوهن دعو  شدند     نیبه ا  زبانیکننده فارس شرکت
 پاسخ دهند    ی فارس   ریر  یسن، دانن زبان  ت،یشامل جنس  یاطالعا  شاص  حاوی  اینامهبه پرسن

از دو بر  ایشان از    بازمان  و هم  خواندندرا    زبانیفرانسو  لمیکوتاه از دو ف  ۀدیدو نساه    دستراهاستفاده 
استاراج    موردنظر هر واژه    ی برا   ی چشم  یهاداده   سپ ،    شدرا ثبت    هاآنحرکا  چشمان    ،یچشم  ابیرد 

 فاصله میکه از ن ینشان داد اگرچه توجه به واژگان یکّم  ج ینتا .شد ل یتحل  ی شد و با استفاده از آمار استنباط
  یاز پارامترها کی چیتفاو  در ه نیا  ،فاصله کامل است  یکمتر از توجه به واژگان دارا  کنندی استفاده م

  دو  ن یا  خوانن  در  اگرچهکه   داد   نشان  یچشم  حرکا   ییدما  فیط  ، لیهن   نبود  معنادار   یچشم  ابیرد 
 ی دو نو  واژه با هم تفاو  دارد  بررس   نیخوانن ا  یالرو  ندارد،  وجود  یمعنادار  تفاو    واژگان  دست

ها را  که فاصله کامل دارند آن  یها مااطبان هنرام خواندن واژگاننشان داد در اکثر آن   ییدما  یهافیط
واژه   انهیدار، مرکز توجه در م فاصلهمینکه در خوانن واژگان  یدر حال وانندخی به صور  دو واژه مجزا م

  شودی مستقل خوانده م  کّل  کیاست و واژه به صور  
  یرنویز یشناخت مطالعا  ،یفارس   یرنویز کامل، فاصله  فاصله،مین ،یچشم ابیرد :  هادواژهیکل

 مقدمه. ۱
و   ریتثث   یبه بررس  که  ییهاپژوهن  ، یکنون   مدرن  یزندگ   در  یاچندرسانه  محصوال شدن نقن    پررنگ  با

به سزا  یبا سهم یاچندرسانه ۀترجم  ستاشده  روبرو یفراوان اقبال  با پردازد ینو  محصوال  م ن یکارکرد ا
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از  یه ی عرصه بوده است   نیهمواره مورد توجه پژوهشرران ا یاچندرسانهدر گردش و گسترش محصوال  

ترجم  انوا  واسط  یداریشنیدارید  محصوال   ِ  ی رنوی ز  ۀترجم  ، یاچندرسانه  ۀمهم  به  که   ت ی ماه  ۀاست 
 یدار یشنیداریو محققان حوزه ترجمه د پردازانه ی از نظر یار یمورد توجه بس ریاخ انیسال اش، ده یچیپ  یادراک
مرتب   دیمااطب با  رای از خواندن متون مهتوب است ز  ترده یچیپ  اریبس   ی رنوی ز  خواندناست     گرفته  قرار

   ی رنوی هم بتواند مفهوم متن ز که کند  میتقس متناسب یابه گونه ر ی صدا و تصو  ،ی رنوی ز نیتوجه خود را ب
به    ، ی رنوی مااطب در خواندن ز(  2008،  1پرگو    نماند  عقب  لمیف  ی ری تصو  یرا درک کند و هم از محتوا

دارد ز  قهیدر ما   زین  یلحاظ زمان همانند خواندن متون   ، درنگ و تثمل  یبرا  یفرصتد راین شرایط    رای قرار 
  یر ی تصو  یبه محتوا ی و در اثر آن توجه حداکثر   ی رنوی سرعت در خواندن ز  نی وجود ندارد  بنابرا ، مهتوب

 یرمتنیو ر  یدارند و عوامل متعدد متن  دیبر آن تثک   ی رنوی ز ۀاست که پژوهشرران حوز یاز مسائل مهم لمیف
سه آن  در  مالفه  یعوامل  دانند، یم  میرا هم  و   3دیوال    خطوط   تعداد(،  2012،  2موران    یسبه   یهامانند 

دیوال     نینما  زمان (،  2017،  5مونز   سن(،  2012،  4گیا روش ترجمه    ، ی(، بسامد واژگان1991همهاران،  
  با (   2013،  7شارکاسها   ییشنوا  تیوضع(،  2013و همهاران،    6لنگ   یسازهمرام (،  1991و همهاران،  

 در  عوامل  نیا  از  کدام  هر  ریتثث   یرو   بر  ی چشم  ابیرد   دستراه با  یشناخت  یهاپژوهن  یتازگ   به  نههیا  وجود
 از رر، ید یهازبان  در  ی رنوی ز بر عوامل نیا ریتثث  یبررس شده،  روبرو یاریبس  توجه و اقبال با  یسیانرل  زبان

 اگرچه(   2013شارکاسها،     است  مانده   متفول   دارد،   که   یاری بس  تیاهم  وجود  با   ، یفارس  زبان  جمله
 که ییهاپژوهن  تعداد اما شده،  انجام ریاخ یهاسال  در  یفارس یها ی رنوی ز مورد  در یمتعدد یهاپژوهن

ا  اریبس  پردازندیم  یفارس  یها ی رنوی ز  خوانن  یشناخت  ابعاد  یبررس  به در  است   با   نی اندک  پژوهن 
 یفارس   ی رنوی ز  خوانن  بر  فاصلهم ی ن  از   استفاده  عدم  ای  استفاده  ریتثث   به   یچشم   ابیرد   یفناور  از  ی ریگبهره 

 کشاورز   شودینم  تیرعا  یفارس  یها ی رنوی ز  از  یاریبس  در  فاصلهمین  گذاشتن   نههیا  به  توجه  با   می پردازی م
 ت ی اهم   ی رنوی بر توجه مااطب به ز  بیآس  نیا  ریتثث  ی ریگ(، اندازه 1397  ، یابانی؛ مدر  خ 1390  ، یو ستار

نو  ییدارد  تا جا  ییباال  به  یچشم  ابیبا ابزار رد   یپژوهش  چینوشتار اطال  دارند، هنوز ه  نیا  سندگانی که 
پژوهن حاضر به  ن، یبر توجه مااطب نپرداخته است  بنابرا  فاصلهمین عدم استفاده از استفاده/ ریتثث یبررس

 است:  ری به ساال ز ییدنبال پاسارو
 

1. Perego 
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4. Ghia 
5. Muñoz 
6. Lång 
7. Szarkowska 
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  یمعنادار  تفاو    کامل  فاصله  با  واژگان  همان  و  فاصلهم ین  یدارا  واژگان  به  مااطب  توجه  نیب  ایآ •
 دارد؟  وجود

 پژوهش نهیشیپ. 2

 ی چشم   اب ی رد   و   حرکات  2- 1

جمله   از  چشم  هستندحرکا   انسان  بدن  حرکا    صور    به  یگاه  که(  1992،  1بریجمن    پرتهرارترین 
نشان دادن پردازش  یمهم برا یحرکا  شاخص نی   اشوندی م انجام ناخودآگاه صور   به زین  گاه و خودآگاه

م  یذهن با  ی  سوال مهمشوندی اطالعا  محسوب  داده شود ا  دیکه   چه  یاست که حرکا  چشم  نیپاسخ 
 ای  یءش  یوقت که است  نیا  سوال  نیا  به یکل پاسخ کی  دارند؟ ذهن  در اطالعا  پردازش یبررس در یتیاهم

 دانیم  مرکز  در  نقطه  ای  یءش  آن  که  شوندی م  داده  حرکت  یاگونه  به  هاچشم  رد، یگی م  قرار  ما  توجه  مورد   یانقطه
  اطالعا  وضوح اطالعا  را ضبط کند و به متز انتقال دهد   نی شتریتا چشم بتواند با ب رد یگما قرار می 2دید

 آنجا  و  رسدیم  هیشبه  به  مردمک  از   عبور  با  یءش  از   شده  داده  بازتاب  نور  که   ندیآیم  دست  به  یزمان  زین  ی بصر
، 3رینر شاتر و   شودیم ارسال متز به پردازش یبرا رنالیس نیا   سپ  شودیم یه ی الهتر یهارنالیس به لیتبد

2012)  
دارد   ای و پو عی سر ی  چشم حرکاتستندین  میحرکا ، کامالم روان و مستق نیمطالعا  نشان داده است که ا

نقطه  ،ی و بصر  یذهن  یهاتیو هنرام فعال از  نقطه    یامردمک چشم مرتب   ن ی ا   است  حرکت   در  رریدبه 
مهم در خصوص   ۀ  مسئلشوند نامیده می   5ت یتثب  هاجهن  نیب  کوتاه  یهاو توقف  4جهن  ای پو  و  عی سر  حرکا 

 ن ی ساال ا  ن یبه ا  یپاسخ کل  ک یپارامترها به چه معنا هستند     نیاست که هر کدام از ا   نیا   یحرکا  چشم
آن نقطه خاص   یقصد پردازش ذهن  م، یکنی را نراه م  یاو نقطه  میدهیچشمان خود را حرکت م  یاست که وقت

،  6دوچوفسهیو توجه فرد است    یبار شناخت  زانیدهنده منشان   تیطول زمان تثبها و    تعداد جهن می را دار
 حال  در  ما  ذهن  یعنی  است  شده  متمرکز  یانقطه  یچشمان ما رو   یذهن، وقت-چشم  هی (  مطاب  نظر2017

  و   ترا ش  که  ذهن  و  چشم  تمرکز  یزمانهم  نی (  ا1980،  7جاست و کارپنتر    است  نقطه  آن  شناخت  و  درک 
کنند به مبنایی در تحقیقا  ردیاب چشمی ( از آن به ترتیب به عنوان توجه آشهار و نهان یاد می 2012  نری ر

 
1. Bridgeman 
2. Visual Field 

3. Schotter and Rayner 
4. Saccade 

5. Fixation 
6. Duchowski 
7. Just and Carpenter 
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  ی دهنده بار شناختنشان نیز  1بدل شد  در کنار این دو پارامتر، نوعی از حرکا  چشمی با نام حرکا  برگشتی 

نقطه  کی تی شان پ  از رؤ که چشم رندیگی صور  م  یزمان یاست  حرکا  برگشت یتوجه ذهن زانیو م
 شتر ینو  حرکت ب ن یمجدد انجام دهد  هر چه تعداد ا تیآن تثب یبه همان نقطه بازگردد و رو عی مجددام و سر

 یچشم  یهااز شاخن   یه ی(   2006رینر و همهاران،  خواهد بود    شتریتوجه به آن نقطه خاص ب  زانیباشد، م
است  پارامتر   ی فهر بار  و توجه زانیتوجه و م  رییتت انرریبو  استحرکت چشم  ریمس  رییتت ای 2انحراف  رر، ید
آور و متن بهت  ای  یش  کیبا    ی که مواجهه بصر  یدر قطر مردمک چشم است  به خصوص زمان  رییتت  ررید

شمسی و دارد   یبار شناخت نیکه نشان از افزا  کندیم دا یپ نیمشهل باشد، قطر و اندازه مردمک چشم افزا 
نیز از   4ت یتثب  نی  طول زمان اول دارد   نام  تیتثب  نیاول   نقطه  کی  با  ی بصر  مواجهه  نیاول (   5200،  3همهاران

 را ی دارد ز  یبار شناخت  نیشدن آن نشان از افزا  ی است که طوالن  ی چشم  ابیرد   قا یتحق  یهامالفه جمله  
 یهازمان در مواجهه   نیو ا  کندی اطالعا  م  یآوررا صرف جمع  ی شتریمواجهه زمان ب   نیچشم معموالم در اول 

 تر است  به مراتب کوتاه یبعد

پ  یارزشمند  یپارامترها  نیچن  وجود در  ثبت حرکا  چشم  یریاندازه گ  یموجب شد دانشمندان   ی و 
 یآوردر جمع     یماثر و دق  یابزار  یچشم  ابیساخته شد  رد   یچشم  ابیبا نام رد   یدستراه  جهیو در نت  ندیبرآ

سابرمانیان    است  یچشم  یهاداده   ی ریگ  اندازه   و و  ا5199،  5هافمن  ماتلف  انوا   نظ  نی(    ریدستراه 
ع  یهامدل و  حوزه   ی چشم  ابیرد   یهانکیثابت  علم  یهادر  تجار  ی گوناگون  علوم   یهارشته  رینظ  یو 

و مطالعا  ترجمه کاربرد دارند  در  یکاربرد  یشناسمحصوال ، زبان  ی طراح ، یابی بازار ، یپزشه  ، یشناخت
تقر ترجمه  دهه    بام ی مطالعا   اواسط  رد 2000از  از  استفاده  کنار   یچشم  ابی،  در  مهمل  ابزار  عنوان  به 

ض  6یی فهرگو  رینظ  ییهاوه یش شد     دیکل   صفحه  یرو   انرشت  ربا و  اشرکتمتداول  در  نو    نیکنندگان 
به دو دسته کلپژوهن در مطالعا   ،اب یناست مترجمان هستند که رد   ۀ  دستشوندیم  میتقس  ی  ترجمه 

مااطبان و خوانندگان متن ترجمه   زیدوم ن  ۀ  دستکندی ها را در هنرام انجام ترجمه ضبط محرکت چشم آن
 شتر یکنندگان بدسته از شرکت  نیکه ا  شودی خواندن متن ضبط م  نیها حآن  یشده هستند که حرکا  چشم

عوامل  ریکه تثث ییهااز پژوهن ی  در قسمت بعد به برخخورندی به چشم م  ی رنوی مربوط به ز قا یدر تحق
   شودیپرداخته م انددهیسنج یچشم ابیرا با رد   ی رنوی متعدد در خوانن ز

 
1. Regression 

2. Deflection 

3. Shamsi 
4. First fixation duration 

5. Hoffmann and Subramanian 
6. Think-aloud protocols 
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 س ی رنوی ز   خوانش  2- 2

متداول   انتقادا   از    یفهر   بار  و  زحمت  مااطب  بر   ی رنوی ز  که  است  نی ا   ی رنوی ز  از  استفاده  بهیهی 
 شهل   به  موردنظر  محصول   ی بصر یمحتوا  از  ری تصو  دنید با یو  دهدی نم اجازه   و  کندی م لیتحم  مااعف

بنا  الی و سر  لمیاز جمله ف  ی محصوال  بصر  دکنندگانیتول   رای ز  کند  استفاده  صددرصد قرار دادن   یاز اول 
   یرنوی ز  بر  را  دوبله   ی برخ  زین   لیدل  نیهم  به(   2016پرگو و همهاران،  در محصول خود را نداشتند     ی رنوی ز

 رر ید  یاطالعات  یمجرا  کی با    ری عالوه بر صو  و تصو  دیمااطب با  ،   ی رنوی   با وجود زدهندیم  حیترج
 دهیچیپ تیفعال  کی یبه لحاظ شناخت  ی رنوی اصوالم خواندن ز نیز لیدل نیمواجه شود و به هم زیمتن ن یعنی

(  در خواندن متون ساده،  4199، 1گاتلیب دارد    یادی ز اریو حسا  است و با خواندن متون ساده تفاو  بس
است  یحال در ن یخود اوست  ا اریشان تنها با متن سر و کار دارد و کنترل زمان و سرعت خوانن در اخت

ز خواندن  در  بر     ی رنوی که  است اطالعات  یمجراهااینهه  عالوه  متعدد  نما  ، ی  نیز  نیزمان  اخت  آن   اریدر 
ن با  ستیمااطب  او  باال  دیو  ز  ییسرعت  خواندن  تماشاو هم    ی رنوی در  به   ری تصو  یزمان  دادن  گوش  و 

 صداها داشته باشد  
مسئل  نیهم  بر ز  ۀ اسا ،  خوانن  در  توجه  و  د  ِ  ی رنوی شناخت  ت  یداریشنیداری محصوال    ی ازگ به 

پژوهن آزماموضو   و   به  مااطبان  چشم  حرکا   ، یچشم  ابیرد   یفناور  با  که  بوده  یمتعدد  یهانیها 
   ،ی رنوی ز  مااطِب   یرو  نیپ  یهاچالن  تمام  وجود  با   رد یگیم  قرار  یبررس  مورد   یفیک  و  یکم  صور  

زمان با ظاهر ( و هم1991همهاران، دیوال و   است خودکار رفتار کی خواندن،  که است داده نشان مطالعا 
  ت،یجنس  رینظ یو فارغ از عوامل  یآموزش قبل  چیبدون ه  زیخوانن آن ن  ندیفرا  ر، ی تصو  یرو   ی رنوی شدن ز

 (  1992، 2دیوال و گیلن   شودیسن و روش ترجمه آراز م
 و   یمتن  عوامل  ریتثث  تحت  ، مرتب   طور ه  ب  ،   ی رنوی ز  خوانن  ند یفرا  که  داده  نشان  مطالعا   حال،  نیا  با

است بسامد   رگذاریکه بر توجه مااطب تثث ییهااز مالفه یه ی (  به عنوان مثال، 2012گیا،   است یمتن ریر
پرداخته  2012است  موران    3ی واژگان به زیرنوی   بر توجه  به بررسی تثثیر بسامد واژگانی  پژوهشی  در   )

از واژگان متداول   یکه وقت  هدیرس  جهینت  ن یا  سال بهبزرگ   ۀکنند شرکت  15است  وی با بررسی حرکا  چشمی  
 تر عی سر  ها ی رنوی و از ز  کندیم  ر یتصاو  دنیرا صرف د  یشتریمااطب وقت ب  شودیو پربسامد استفاده م

 رتر یگتر و وقتداشتند به مراتب مشهل  ی که بسامد کمتر  یواژگان  خواندناست که    یدر حال  نی  اکندیعبور م
   ه استاز واژگان متداول بود

 
1. Gottlieb 
2. Gielen 
3. Lexical frequency 
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به واژگان     ی رنوی متعدد در مورد ز  یهاپژوهن  جینتا داده است که توجه مااطب  و متون ساده نشان 
و  یدستور  یبه دو دسته کل  ییزبان به لحاظ کارکرد معنا کی واژگانبا هم متفاو  است   ی و قاموس یدستور
نقش  ، ی  واژگان دستورشوندی م  میقست  یقاموس از واژگان هستند که  در   ییمعنا  ریو ر  یدستور  یآن دسته 

 ءجز  یمانند »را« مفعول   یدستور  یهانشانه  ، یمعموالم حروف اضافه، افعال کمه   نی  بنابرا رندیپذی جمله م
هستند  بر خالف  یواژگان قاموس ءجز زیها نو صفت دهایق ، یاسام  ، یهستند و افعال اصل یواژگان دستور
بسط   تیو اشتقاق قابل فی تصر رینظ یسازواژه  یندهایفرآ  ی معموالم از طر یواژگان قاموس  ، یواژگان دستور

از تعداد   شتریب  اریزبان بس  کی  یتنو  واژگان قاموس  لیدل  نی(  به هم1396و قطره،   یو گسترش دارند  بامشاد
ها به نسبت واژگان سبب شده آن  یواژگان دستور  نیی(  تنو  پا5200، 1بویجآن زبان است   یواژگان دستور

به هم  یقاموس باشند   به واژگان   نیباور هستند که خوانن ا  نیبر ا  یار یبس  لیدل   نیپرتهرارتر  واژگان نسب 
ها و توجه آن   کنندی م  ین واژگان دستورصرف خواند  ی رالبام وقت کمتر  مااطبانتر است   راحت   یقاموس

( در پژوهشی حرکا  چشمی را هنرام خواندن  1988  2ی و داف نری است  ر یمعطوف به واژگان قاموس شتریب
 به یاموسواژگان قاموسی و دستوری مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که طول زمان تثبیت برای واژگان ق

 پژوهن   ، یفارس  زبان  بافت  در  نیهمچن   است  یدستور  واژگان  یبرا  تیتثب  زمان   از  شتریب  یمعنادار  شهل
در چهار   یو قاموس  یتوجه به واژگان دستور  نیب  ی( نشان داد که تفاو  معنادار1397   قهیسلخوش   و  یزاهد

  یشتریکنندگان زمان بوجود دارد، و شرکت تیو عدم تثب تیتثب نیزمان اول  ت، یدفعا  تثب ت، یسطح زمان تثب
 یواژگان دستور  با  سهیدر مقا  یواژگان قاموس  یبرا  هاتیکردند  تعداد تثب  یرا صرف توجه به واژگان قاموس

بود  گ  اری بس  یبا واژگان دستور  ا ی در ق  زین  ی در مورد واژگان قاموس  تیبود  درصد عدم تثب  شتریب  ای کمتر 
ن 2012  تثب  زی(  که  داد  قاموس   یبرا  تینشان  برا  62  یواژگان  دستور  یدرصد و  بود    38  یواژگان  درصد 

گرفتند که طول  جهیطول واژه و نو  فونت بر خوانن، نت ریتثث ی( با بررس1396  یدریو ح یفی آزادفالح، شر
 یو حرکا  برگشت   تیباشد، تعداد تثب  شتر یدارد و هر چه طول واژه ب  یمعنادار  ریتثث  یواژه بر حرکا  چشم

ن بود  ا   شتریب  زیچشم  م  افتهی  نیخواهد  به واژگان   یکه واژگان دستور  ییاز آنجا  دهدی نشان  عمومام نسبت 
  رندیگیاز خواننده م زین ی ر هستند، وقت کمترتکوتاه  یقاموس

رالب   جیباشد، تعداد خطوط است  نتا  رگذاریتثث    ی رنوی بر خوانن ز  تواندیهی دیرر از عواملی که می 
های دوخطی به زیرنوی   یشتریب  توجهمااطبان    که  است  نی ا  از   یحاک   ی رنوی ز  خوانن  مورد   در  هاپژوهن
 است   نیا  یدوخط یها ی رنوی ز خواندن در باالتر سرعت   عوامل از  یه ی(   1991همهاران،  دیوال و  دارند  

 
1. Booij 
2. Duffy 
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 ( 2007،  2دیوال و دی برویهر خواند  خط پایین را هم می   1ی جانب  دید  با  باال،   خط  خواندن  هنرام  فرد   که

 ب یمهم وجود دارد  در قر  ار ینهته بس  کیکه در مورد تعداد خطوط انجام شده    ییهامورد اکثر پژوهن  البته
 ن ی اند به همبوده  یخطکی یها ی رنوی از ز تری طوالن اریبس یدو خط یها ی رنوی ز ، هاپژوهن نیبه اتفاق ا

های دوخطی بیشتر از زیرنوی به    هاپژوهن  نیا  کنندگانشرکت  شترِ یب   توجهعنوان کرد که    توانی م زین لیدل
های دو خطی است  بر این اسا ، عامل اینهه به دلیل تعداد خطوط باشد به دلیل طوالنی بودن زیرنوی 

 یسو   از ی شتر یب توجه  کوتاه،  یها ی رنوی ز نسبت به ینهای طوال مهم دیرر طول زیرنوی  است  زیرنوی 
با ها  (، افزاین طول زیرنوی 2012   3ی کفر  اعتقاد   به(   1992دیوال و گیلن،     طلبدی م  مااطب معموالم 

به ز  نی افزا پرگو و    گرددیم  زین   ی رنوی ز  یزبان  یدگ یچیپ  نی همراه است که سبب افزا  زین   ی رنوی توجه 
دخل و     ی رنوی ترجمه متعدد در طول ز  یهابا روش   توانندیم   ی رنوی   البته مترجمان ز(2016همهاران،  

 باشد   رگذاریتثث  ی رنوی بر توجه مااطب به ز تواندیتصرف کنند که البته خود روش ترجمه هم م
مااطب   یبر حرکا  چشم  یاللفظدو روش ترجمه آزاد و تحت  ریتثث  یبه بررس  ی( در پژوهش2012   ایگ

 یساه تفاو  معنادار دو ن نیب ینشان داد اگر چه در حرکا  برگشت جیپرداخت  نتا  ی رنوی هنرام خواندن ز
تفاو  معناداری وجود داشت و بافاصله گرفتن از ساختار متن اصلی، تعداد   هاانحراف  نیوجود نداشت، اما ب

پیدا می انحراف نیز افزاین  ناشی از این می ها  بافاصله گرفتن ترجمه از متن   ددانکرد  وی این تفاو  را  که 
کند  البته الزم به   دا یها را پبا ترجمه است تا بتواند تفاو    یاصلمتن    سهیمااطب مدام به دنبال مقا  ، یاصل

کننده با شرکت یوقت جینتا نی ا دیآشنا بودند و شا لمیبا زبان اصل ف یکنندگان پژوهن وذکر است که شرکت
نقن داشته    ی رنوی در خوانن ز  توانندیم  زین  یرریباشد صدق نهند  عوامل متعدد د  رانهیب  لمیف  یزبان اصل

 است    شتریپژوهن ب نیا تیدر موردشان از حوصله و ظرف حیباشند که البته توض 

 ران ی در ا   افت ی و در   س ی رنوی ز   مطالعات  2- 3

   یرنوی را با ز  یداریشنیداریدمحصوال     دهندی م  حیترج  هایرانیااز    تعداد رو به افزایشیتوجه به آنهه    با
  ،یعامر قه، یسلخوش مبدل شده است   رانیجذاب در ا یپژوهش یهاحوزه از  یه ی به   ی رنوی تماشا کنند، ز
باعث   ، دوبلهبا سنت هفتاد ساله    یبه مثابه کشور  ران، یخاص ا  تی(  ماه2020  ، یزادخانیمهدشهوهمند و  

که   ا  ها ی رنوی ز  انوا شده  پژوهن    رانیدر  موضو   که  گردد  بوده 2020و همهاران    قهیسلخوش خل    )
بوده است    ی و رساله دکتر  یپژوهش  یجستار  نی چندموضو     یفارس  یها ی رنوی زاطب  است  بحث ما

ا(  2018   قهیسلخوش و    یعبد  مثالم  به  خود  پژوهن   شدهخالصه  یها ی رنوی زکه    دندیرس  جهینت  ن یدر 
 

1. Parafovea 

2. De Bruycker 
3. Caffrey 
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  یشتر یکه حجم مطلب ب یها ی رنوی ز یعنیبرذارد  یمنف ریبر درک مطلب مااطب تاث یتا حدود تواندی م

انتقال   باالتر  توانندیم  دهندی مرا  مطلب  داشته  یبرا  ی درک    ،ی شیمایپ  یپژوهش  درباشند     مااطب 
 ینترنت یا  یها ی رنوی زدرباره  یرانیمااطبان ا دگاهی( د2018و شهوهمند   پورخواجه ،ی عامر قه، یسلخوش 

ی دارند  در پژوهش  ها ی رنوی ز نینسبت به ا یماتلف یهادگا یدرا جستجو کردند که مشان شد مااطبان 
به ا2022   قهیسلخوش و    ی عامر  آزمایشی به    یرانیکه مااطبان ا  دندیرس  جهینت  نی(   یها  ی رنوی زنسبت 

قرار داده است که به ندر     یتیرا در موقع  هاآن  ها ی رنوی ز  نیاستفاده از ا  هاسالدارند و    یمثبت  دگاهید  ینترنتیا
 وجود نداشته است   رانیتاکنون در ا یاحرفه  ی رنوی چون ز برندیمسوال   ری را ز ها ی رنوی ز نیا

 س ی رنوی ز   در   فاصله م ی ن  و   فاصله   2- 4

تهواژنیم  بین  که  است  کاراکتری  مجازی،  فاصلۀ  یا  وندهای  فاصله  بین  یا  مرکب  واژگان   و  یفی تصرهای 
 یا( فاصلهیدر افعال زمان حال استمرار  «ی تهواژ »م  ایجمع    «ِی  مثالم تهواژ »ها  مستقل  تهواژ  و  یدستور
 ۀفاصل   کندی م یبندرا به چهار مقوله دسته یفارس ینرارش یها( فاصله2010  نی  ستا کندی م جادیکوتاه ا

همان  فاصلهم ین  اول که  ا است  نقن  شد،  اشاره  که  در    یافاصله  جادیطور   یها وند  و  مرکب   واژگانکوتاه 
  سوم، نو    »زرد« واژه  حروف  نیب  ۀفاصل مانند است حروف  نیب ۀفاصل دوم،  ۀفاصل  دارد  یدستور  و یفی تصر

 مانند   است  کامل  ۀفاصل  همان  اصطالح  در  ای  کندی م  مشان  را  واژگان  ِی نحو  استقالل  که  است  یافاصله
مفهوم   نیب  ۀفاصل جمله »ترجمه  فاصله  یمبتن  یواژگاِن  نو  سوم،  استقالل   یابر هنجار است«   که  است 

  او هر هفته،  1کرد:    کیدو جمله را از هم تفه   نیا  توانی   مثال با فاصله م دهدی عبارا  را نشان م  جمال /
  ،« هفته» از  بعد  رگول یو  از  بعد  فاصله  ناست  ۀجمل  در   خواندیم  را  یانامههفته هر  او   2  خواند؛ی م  را  یانامه 

 نامه و  هفته  نیب  فاصله   وجود  عدم  دوم،   ۀجمل  در   که   یحال  در   کندی م  جدا   دوم   قسمت  از  را  ناست  قسمت
 است   ییواحد مستقل معنا کی نامههفته دهدی م نشان

 ی برا فاصلهمین از  ربازید از و( 1389 ن،ی ستا  ستین دی نوپد  یامر یفارس زبان در فاصلهمین از استفاده
 قائل   کارکرد   نیچند  فاصلهم ین  یبرا(  1389   نیستا   است   شده  استفاده  مرکب  واژگان  یاجزا  کیتفه 

 ختم  »ه«  به  اول  ءجز  که  یوقت  است،  مرکب   یهاواژه   یاجزا  ک یتفه   فاصلهمین  کارکرد   نیناست   شودی م
 نام یدوم ع  ءاول و حرف اول جز  ءاست که حرف آخر جز  یزمان   فاصلهمی  کارکرد دوم ندار«»خانه  مانند  شودی م

»پاک   هیشب مثالم   باشد   »الف«  دوم،  ءجز  ناست  حرف   که  یزمان  نیهمچن  فاصلهمین  از    کن«هم هستند 
 شودی استفاده م  فاصلهمیمانند هم باشند، از ن  قام یدق  زیواژه ن  ءهر دو جز  ی  وقتافزار«»نرم   مانند  شودی م  استفاده

 جدا  آشنا  تهواژ  از  فاصلهم ین  کی  لهیوس  به  و  ناآشناست  یتهواژ  ، ءاجزا  از  یه ی  یگاه   دوان«مانند »دوان 
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دو  فاصلهمین صفت«، ی»سعد ۀواژ مانند باشد خاص یاسام از ئ جز کی یوقت  دار«»پاگون  مانند شود، ی م
   کندیم کیتهواژ را از هم تفه 

 را  واژه  کل مااطب شود، ی م  استفاده تهواژها کیتفه  یبرا فاصلهم ین  از یوقت(، 1388  ی داوود اعتقاد به
 شودی سبب م  فاصلهم ین  یکامل به جا  ۀاز فاصل  استفاده  خواندی م  واحد  واژه   کی  قالب  در   و  مستقل  صور    به

واحد مستقل در نظر گرفته شود، به صور  دو واژه مجزا خوانده شوند  با   کی  نههیا  یواحد به جا  یهاواژه 
تع نقن  ن  کنندهن ییوجود  مهم  را  یه ی   فاصله، م یو  معاال   از   یفارس  یها ی رنوی ز  ج یاز  استفاده  عدم 

   ی رنوی مشهل ز  نی تراذعان دارد که مهم   زین(  1388   ی(  سمائ1390 ، یو ستار  یاست  کشاورز  فاصلهم ین
تلو رعا  ءامال  ونی زی در  عدم  خ  فاصلهم ین  تیو  مدر   پژوهش1397   یابانیاست   در  باب   ی(  در  که 

 حذف  هشد  سیربر  یخطاها  همۀ  ن میاکه در    دیرس  جهینت  نیانجام داد به ا   ی رنوی ز  ینرارش  یشناسبیآس
 نوشتن  و  «یالمللن ی»بۀ واژ یبرا فاصلهم ین از استفاده عدم مثالم   است رداربرخو نیاوا فر بیشتریناز  فاصلهم ین

  ،ی ابانی مدر  خ  شود  یتلق  جداگانه  واژه   کی  صور    به  «ی»الملل  که  شده  سبب  «یالملل  نی»ب  صور    به  آن
   است  نررفته قرار یبررس مورد   ی رنوی ز در فاصلهم ی ن حذف ریتثث و ابعاد هنوز هرچند(  49: 1397

 روش. ۳

 محرک  3- 1

ناست شامل    ۀشد  نسا  انتااب 2الو    1د ی شد  یوسواسهای فرانسوی  دو نساه از دو بریدۀ کوتاه از فیلم 
 ز ی دوم ن  ۀکامل استفاده شده بود  نسا  ۀاز فاصل فاصلهم ین  یاز واژگان، به جا یکه در برخ  هبود ییها ی رنوی ز

 ها ی رنوی ز ۀاستفاده شده بود  هم فاصلهمیز نبار ا نیتفاو  که ا  ن یتنها با ا  هرا داشت ها ی رنوی همان ز قام یدق
  به (  1998،  4ایوارسون و کارول ؛  2007،  3دیازسینتا  و رامائل    ی رنوی ز  میتنظ  شدهرفتهیپذ  ۀویمطاب  ش

  ل یتشه   کاراکتر   38  از  حداکثر   ها ی رنوی شدند  ز  جادیتوسط پژوهشرران ا   5سابتایتل ادیت   افزارنرم   ۀلیوس
 مورد   9 مجمو  در(  1987دیوال و همهاران      شد  داده نشان  هیثان   6  تا  حداکثر  زین   ی رنوی ز  هر  و  شدندی م
   شد داده قرار نساه دو هر در فاصلهمین /فاصله از

 کنندگان شرکت  3- 2
زن( برای شرکت در آزماین دعو  شدند که پ  از  23مرد و   17چهل دانشجوی دانشراه فردوسی مشهد  

 
1. Superchondriac 

2. Elle 

3. Diaz Cintas and Remael 
4. Ivarsson and Carroll 
5. Subtitle Edit 
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های های چشمی، کنار گذاشته شدند و در مجمو  از داده نفر به دلیل پایین بودن کیفیت داده   8انجام آزماین،  

 که  هاپ یبودند و به زباِن کل  زبانیکنندگان همه فارساستفاده شد  شرکت  یینها  لیکننده در تحلشرکت  32
 تجربه  و  لمیف  یاصل  زبان  دانن  ن، یبنابرا  بودند  دهی ند   قبالم   را  هالمیف  نیهمچن  هاآن   نداشتند   تسلط  بود  یفرانسو
 نداشت   جیدر نتا یاناخواسته ریتثث و مداخله چیه آن یقبل یتماشا

 ی چشم   اب ی رد   دستگاه  - 3- 3

 یها نکیاستفاده شد  ع  SMIهرتز و ساخته شرکت    60در این پژوهن از یک عینک ردیاب چشمی با سرعت  
 یحرکت  ۀمااطب محدود  اب، یرد   رریو برخالف انوا  د  دهندیکننده مرا به شرکت  ی شتریعمل ب   یآزاد  ابیرد 

به ثابت  یاز یو ن دهندمی سرشان را حرکت  یبه راحت افراد اب، یرد  یهانک یندارد  هنرام استفاده از ع  یخاص
  ک یاز    ردیاب چشمی   ستین  شودیاستفاده م  ابیرد   انوا   ر یکه در سا  1چانه   گاههیاستفاده از ته   یحت  ایماندن  

می  یبردارلم یف  نیدورب م  برد بهره  م  نکیع  دید  دانیکه  ضبط  فرکندیرا  داخل  پرتو   نک، یع  می    منبع   یدو 
 ک ی   یها را روو آن  کندیم  افت ی ها را درچشم  یرگ یخ   یفروسرخ وجود دارد که با تاباندن آن به چشم محل دق

   دهدی نشان م  SMIماصوص  انهیدستراه را

 پرسشنامه .  3- 4

سن،   ت، یشامل جنس  یاطالعا  شاص  یدارانامه  پرسن  کیشد به    درخواست  مااطباناز    نیاز آزما  نیپ
آزمون کوتاه  ک ی به لم، یف دنیداز  بعدشد که  تقاضا هاآن از ضمن در  دهند پاسخرا  یفارس ریر یدانن زبان
به ز  زه یانر  جادیآزمون ا  ن یا   گرفتن  لیدلدهند     پاسخ   ها ی رنوی در مورد ز  ن ی بود  ا  ها ی رنوی دقت کردن 
 خواندن  با  تنها  کنندهشرکت  که  یصورت  به  بود   ی رنوی ز  خود  یمحتوا  از  یانهی پنج ساال چهارگز  یآزمون حاو

   دهد پاسخ سااال  نی ا به توانستیم ها ی رنوی ز

 ش ی آزما   دمان ی چ   3- 5

فاصله  شرکت به  نما  ی متری سانت  60کنندگان  قابل  یصندل   کی  یرو  ینچیا  15  شرریاز  ارتفا    میتنظ  تیبا 
فرا سپ    بار  کی  هاآن   پرداختند  لم یف  یتماشا  به  هاکنندهشرکت  ، یانقطهسه  ونیبراسیکال  ندی نشستند  

 را   کامل ۀبافاصل یها ی رنوی ز ساعته، م یوقفه ن کیرا مشاهده کردند و پ  از  فاصلهم ین  یحاو یها ی رنوی ز
استفاده شد  به    2کانترباالن   روش   از  اول،   بار  یبرا  لمیف  دنید  تجربه  ریتثث  تداخل  از  ی ریجلوگ   یبرا   دندید

 فاصلهم یکه ن  دندیرا د  ییهاپیشدند  گروه ناست، در ابتدا کل  میکنندگان به دو گروه تقسشرکتاین ترتیب که  

 
1. Chinrest 

2. Counterbalance 
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معهو  شد  گروه  بیترت  نیگروه دوم ا  یکامل را مشاهده کردند  برا ۀفاصل یدارا یهاپیداشتند و سپ  کل
کل ابتدا  د  یدارا  یهاپیدوم  را  کامل  کل  دندیفاصله  سپ   ن   یپیو  کردند    فاصلهم یکه  تماشا  را  داشت 

تماشا  ستیبایکنندگان مشرکت به  آن  لم، یف  یپ  از   لمیف   ی رنوی ز  یآزمون کوتاه در مورد محتوا  ک یها 
 بود   ها ی رنوی دقت کردن به ز زه یانر جادیآزمون ا نی  هدف از ا دادندی پاسخ م

 ها داده   ل ی و تحل   ی گردآور  3- 6

هر کدام از   یانجام شد  برا  BeGaze 3و    iViewافزار  توسط نرم   بیبه ترت   یحرکا  چشم  لیو تحل  ثبت
 یشده روثبتتعریف شد و حرکا  چشمی  1موردنظر هیناح کی  ی رنوی کل ز نیو همچن  ی رنوی کلما  ز

 دستراه  کارشنا   یهمهار  با  مرحله  نی ا   شدند  یسازاده یپ   ی رنوی گرفته شده از هر سهان  و ز  ریتصاو
  ،یابیرد   اتمام  از  پ    شود  ی ریجلوگ   پژوهشرران  یاحتمال  ی ریسوگ   وقو   از  تا  شد  انجام  یچشم  ابیرد 

کننده  هر شرکت یبرا تیتثب نیزمان اول  و 2توجه  درصد ها، تیتثب تعداد ت،یتثب زمان شامل یچشم یهاداده 
زمان  نییعامل ماثر در تع  زیطول کلمه را ن   نیاز محقق یبرخ یاز طرف نههیو واژه استاراج شدند  با توجه به ا

بود،   یاز واژگان دستور  شتریپژوهن ب نیدر ا یتعداد و طول واژگان قاموس رر، ید یو از طرف دانندیم تیتثب
دو گروه واژه بر  نیا یبرا یچشم یهاداده   نیانریعوامل، م نیا ریتثثبه حداقل رساندن  یبر آن شد برا میتصم

 27هر نفر در مجمو   یبرا یهاداده  نیا نیانریدو گروه واژه محاسبه شود  سپ  م یهااسا  تعداد کاراکتر
   شد  لیتحل SPSSافزار با استفاده از نرم   ی رنوی ز

 جینتا -4

 ی چشم   ی کم   ی ها داده   4- 1

نشان داد اگرچه طول زمان   یزوج   یت  آزمون جینتا   دهدی م نشان  را  یچشم  یهاداده   لیتحل  جینتا  1  جدول
کامل  ۀبافاصلداشتند کمتر از واژگان  (M = 9661.13, SD = 3020.48) فاصلهم ی ن ه ک یواژگان یبرا تیتثب

 هاتیتثب تعداد  متوسطمشان شد    نیهمچن(   p=0.24, t(32) = - 3.21تفاو  معنادار نبود    نی بود، اما ا
فاصل  یواژگان  یبرا داشتند    ۀکه  دارا  یبرا  و  بود(  SD=15.32   57.16کامل   51.16  فاصلهم ین  یواژگان 
 SD= 11.30   نبود  معنادار  تفاو   نیا   البته( بود   Pp=0.41, t(32)= -2.73   )نشان داد   نیهمچن  جینتا

ببه طور متوسط شرکت  که ثانیه وقت صرف خواندن واژگان    6420.16  ،اول  بار  یراکنندگان   یدارا هزارم 
هزارم ثانیه  5557.96و به  افتیکاهن  فاصلهم ین  ی واژگان دارا  یزمان برا نی   هرچند اکنندی م  کامل ۀفاصل

 
1. Area of Interest (AOI) 
2. Subject hit count 



 نخست   ۀ شمار   سوم،   ۀ دور  فرانسه   ۀ هاي زبان و ترجم پژوهش  130

 
اختالف   نیهمچن   نبود  معنادار  فاصله  نو   دو  خوانن   نیب  تفاو    نیا   البته  که(  SD= 655.85 رسید  

کامل   ۀکه فاصل  یواژگان   و  (M = 95.26, SD = 5.61)  فاصلهم ین  یدرصد توجه به واژگان دارا  نیب  یمعنادار
از   ی شتریدرصد ب فاصله، مین یدارابا واژگان  سهی  در مقانشد مشاهده (M = 98.13, SD = 2.58)داشتند 
نشان داد،    ابیرد   نیآزما  یکم  جی نتا  ن، یکه فاصله کامل داشتند توجه کردند  بنابرا  یبه واژگان  کنندگانشرکت

به واژگان به جا  یاگرچه توجه مااطب  م  ۀاز فاصل  فاصلهم ین  یکه   ن ی ا  اما  است  شتریب  کندی کامل استفاده 
  ستین معنادار تفاو  

 چشم  حرکات  یاب یرد ش یآزما ج ینتا. ۱ جدول

 یی دما   ف ی ط   4- 2

 فاصلهم ینو   بافاصلهخواندن واژگان  نیب  یاز تفاو  معنادار  ی حاک یچشم ابیرد  نیآزما یکمّ  جینتا اگرچه
مشان   ریتصاو  نیدو نساه مشاهده شد  در ا  نیب یتفاو  جالب  ییدما  یهاف یط  ینبود اما پ  از بررس

جز  کیتفه   یبرا  فاصلهم یناز    یوقت  کهشد   م   ءدو  استفاده  م  شود، ی واژه  بر  مااطب  متمرکز   ۀانیتوجه  واژه 
کامل  ۀبافاصلبار  کی وقت«، چی»ه ۀواژ، 2 و 1 شهل در  است ساده یهامانند توجه به واژه   قام یکه دق شودی م

قرار   ی رنوی ( در ز2 شهل  وقت«چیبه صور  »ه فاصلهمینبار با  کی( و 1وقت«  شهل  چیبه صور  »ه
بار تهواژ  کیکامل،  بافاصلهمااطبان در هنرام خواندن واژه  دهدی نشان م  ییدما فیط یگرفته است  بررس

  فاصله،م ینواژه با ن در هنرام خوانداست که  یدر حال نی   اخوانندیبار هم تهواژ »وقت« را م کیو  چ«ی»ه
توجه   د ی  بانندیبیم  مستقل  کِلّ   کی  صور    به  را  آن  قتیحق  در  و  است  واژه   مرکز  در  مااطبان  تمرکز  ۀعمد

 پژوهن است   نیکننده ا شرکت 32 کلنراه  ندیبرآ ییدما فیداشت که ط

p df t M SD  پارامتر فاصله نو 

0.2۴ 32 3.21- 
 زمان طول  فاصله مین 3020.۴8 9661.13

 کامل فاصله 3386.8۴ 11126.30 تیتثب

0.۴1 32 2.73 - 
 فاصله مین 11.30 ۵1.16

 ت یتثب  تعداد
 کامل فاصله 1۵.32 ۵7.16

0.062 32 2.39 - 
 نیاول  طول  فاصله مین 6۵۵.8۵ ۵۵۵7.96

 کامل فاصله 100۵.62 6۴20.16 تیتثب

0.110 32 1.9۴- 
 فاصله مین ۵.61 9۵.26

 توجه درصد
 کامل فاصله 2.۵8 98.۴6
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ی  فیلم ِال  نیم  طیف 2شهل   طیف رنری زیرنوی  فیلم ِال  فاصله کامل(1شهل  فاصله( رنری زیرنو

 
واژه   انیدر م  یمرکز توجه در هنرام خواندن واژه »شماها« زمان  دهند، ی م نشان  4 و  3طور که شهل همان

 فاصله »شما« ریضم »ها« جمع و  نیکامل ب ۀفاصل ی(  وقت4استفاده شده است  شهل  فاصلهم یناست که از 
 ر یضم  به  معطوف   توجه  ۀعمد   قسمت  که  یشهل به   شودی م  میتقس  جز  دو  نی ا  نیب  زین  مااطب  توجه  اندازد ی م

  است جمع نشانه به معطوف  زین یقسمت و است
 

  
ی  فیلم وسواسی شدید  3شهل   طیف رنری زیرنو

  فاصله کامل(
ی  وسواسی شدید  ۴شهل   طیف رنری زیرنو

 فاصله(  نیم
 

  دهدی را نشان م  فاصله م ی ن بار با   کیکامل و  ۀ بافاصل  هباری « ی دونی »م  واژه   خوانن  نیب   تفاو   6و  5 شهل
توجه مااطب  ۀ( سبب شده عمد5 شهل   «ی»دون  و  «ی »م تهواژ نیب  کامل ۀفاصل از استفاده، 5 شهل مطاب 

  اما  خوانندی نم کامل  ۀواژ کی صور    به را آن مااطبان  کهمعناست  نیدوم باشد که به ا  ءزدر مرکز تهواژ و ج
   است هشد ترک ینزد   «یدون ی واژه »م  انه ی استفاده شد، مرکز توجه مااطب به م  فاصله م ی ناز   یوقت
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 فاصله(   طیف رنری زیرنوی  فیلم ِال  نیم6شهل    طیف رنری زیرنوی  فیلم ِال  فاصله کامل(۵شهل 

 
از فاصله کامل استفاده شده، توجه مااطب در رالب   «یهادهی»ا  ۀواژ  در  ی وقت  دهدیم  نشان  7  شهل 

استفاده کرده،   فاصلهمینکه از  8با شهل  ا یق در ییشده است و تمرکز دما میدر پهنه واژه تقس ییدما فیط
واژه متمرکز شده   ۀانیاستفاده کرده توجه بر م فاصلهم ینکه از  یادر واژه  ، یقبل موارد  همانندکمتر است    اریبس

 کامل دارد   ۀفاصل باتفاو  بارز با توجه به واژه  نیا  که است

  
 فاصله(   طیف رنری زیرنوی  فیلم ِال  نیم8شهل    طیف رنری زیرنوی  فیلم ِال  فاصله کامل(7شهل 

 
  ،هر دو واژه  دراست     یبر خالف اشهال قبل  10و    9دار در شهل  فاصلهم ین دار و  فاصله  واژگانبه    توجه

 یتر از واژه دارا کمرنگ  اریدار بسفاصلهم ین ۀواژ ییدما فیط 10مرکز توجه تهواژ دوم است اگر چه در شهل  
 خواستم«ی»م واژه  از شتریب( کامل فاصله  خواستم« ی»م  ۀواژ به توجه یعنیاست   9فاصله کامل در شهل 

 ( بوده است  فاصلهم ی ن
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 فاصله(   طیف رنری زیرنوی  فیلم ِال  نیم10شهل  فیلم ِال  فاصله کامل(  طیف رنری زیرنوی  9شهل 

 یر یگجهیو نت  بحث
پژوهن با هدف   نیا  ، (1386مقدم،    یمتون  صفار  حیدر خوانن صح  یگذارفاصلهم ینتوجه به نقن ماثر    با

انجام شد   یفارس  ی رنوی در ز فاصلهم ینکامل و  ۀفاصل یتوجه مااطب به واژگان دارا ۀسیو مقا ی ریگاندازه 
کمتر  کنندی استفاده م فاصلهم ی نکه از  یواژگان  به  توجه اگرچه کهنشان داد  ی چشم ابیرد  نیآزما یکمّ  جینتا

 معنادار  ی چشم  ابیرد   یپارامترها  از  کی  چیه  در  تفاو    نیا  اما  استکامل    ۀفاصل  یدارا  واژگان از توجه به  
  تفاو   واژگان  دست  دو  نیا  خوانن  در   اگرچه  داد  نشان  یچشم  حرکا   ییدماف یط  حال،   نیا  بانبود   

نشان   ییدما  یهافیط  یدو نو  واژه با هم تفاو  دارد  بررس  نیخوانن ا  یالرو  اما  ندارد   وجود  یمعنادار
اکثر   در  واژگان  هاآن داد  خواندن  دارند    ی مااطبان هنرام  کامل  فاصله  دو واژ  هاآن که  به صور   مجزا   ۀرا 

 ک ی واژه است و واژه به صور   انهیدار، مرکز توجه در م فاصلهم ینکه در خوانن واژگان  یدر حال خوانندی م
 به  کامل  ۀفاصل  از  استفاده  صور    در  که  دارد   وجود  امهان  ن یا  ررید  عبار    به   شودیمستقل خوانده م  کّل 
 یزمان سوتفاهم  نیا و درک لحن جمال  دچار سوتفاهم شود   واژگان خوانن در مااطب فاصله، م ین یجا
 خوانده  آنچه  مرور  و  برگشت  یبرا  یفرصت فرد   ، ی رنوی ز  خواندن  هنرام  میبدان  که  شودیم  تر پررنگ  و  دتری شد

   ست ین مطلوب  که لمیف یتماشا ندی فرا در توقف یعنی کار نیا و ندارد 
رعا  یفارس  یها ی رنوی ز  مشهال   از  یه ی  که   داده  نشان  گذشته  قا یتحق است   فاصلهم ین  تیعدم 

که بان   دهدی م  نشان  هم  و  است  واژه   بودن  جدا   کننده  مشان  هم  فاصلهم ین (   1397  ، یابانی مدر  خ
پ  ی مورد نظر جزئ  ل ی دل   به  که  هستند  ی موارد   از  »ها«  جمع   پسوند  ا ی  «ی»م   یفعل  شوندیاز خود واژه است  

 عدم  موارد   نی تراز متداول  یه ی و    اندشده  دهید  هاهره یپ  در  قلتمس  یاواژه   عنوان  به  کامل  ۀفاصل  از  استفاده
 ن ی ا  یهاافتهی  یگواه  به  ت یرعا  عدم  ن یا(   1397  ، یابانی مدر  خ  شوندیم  محسوب  فاصله  مین  تیرعا
را تحت    یمعنادار  ریتثث  هاواژه   به  توجه  زانیم  در  دیشا   اگرچه   یتحق خواندن  اما شهل  قرار   ریتثثنرذارد 
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جا  یواژگان  ، ییدما  یهافیط  یبررس  از  حاصل  جینتا  مطاب    دهدی م به  فاصل  فاصلهم ین  یکه  کامل   ۀاز 

 یدر موارد   تواندیم  نیا   که  شوندیم  خوانده  مستقل   تهواژ  دو  صور    به  خواندن  هنرام  در  کنندیاستفاده م
 به  کنندیاستفاده م  فاصلهم یناز    که  ی(  واژگان1388  ، یآن واژه شود  داوود  یمنجر به سوء برداشت از معن

 ن ی ( با رد ا1389  نی   ستااندازند ی را به دردسر و مشهل نم  هاآن و  شوندی نم  ییمعنا یۀتجز مااطبان  ۀلیوس
است   معتقد  را   یسی نوسرهم   عوض   در   وا   کند  حفظ  را  واژگان  استقالل  همواره   تواندی نم  فاصلهم ینادعا 

به   دهدی م  شنهادیپ م  یزعم وکه  واژگان  خوانن  در  کاهن سوءتفاهم  و  بهتر  خوانن    هن،یل   شودی سبب 
 کند ی وارد م  فاصلهمینکه استفاده از    یرادی ا  7و    کندی نم  استفاده  یتجرب  ۀداد  چیهخود از    ۀدر مقال  ن یستا

واژگان   یوقت  ی  به اعتقاد وستین یفیک  ای  یکمّ   ۀداد  چیبر ه  یمبتنبوده و    یو  ی  نظر شاصبر اسا  صرفام 
 خواند ی م هیالمااطب آن را به صور  مااف و مااف شوندینوشته م فاصلهم ینبا  مو«یل»آبمانند  یمرکب

اثبا  آن ارائه   ایرد    یبرا  یاداده  چیه  رای ز  ماندیم  یادعا باق  کی   سطح  در  گزاره   ن یا   دهدی م  کسره   مااف  به  و
   هاآن دار است و نه خواندن  فاصلهم ین واژگانناظر بر نرارش  فاصله، م ینبه  یو رادا یا یمابقنشده است و 

  ،اند نپرداخته  ی حرکا  چشم  یبر مبنا   ی رنوی خوانن ز  یبه بررس  گذشته  یهاپژوهن  نههیا  به توجه  با
کامل در زبان  ۀو فاصل فاصلهمینخوانن  وه یش یشناخت ۀسیناست جهت مقا گام تواندیم  یتحق نی ا جینتا

 هی دار، توص   فاصلهمین  با توجه با خواندن مستقل واژگان  باشد   یفارس  یها ی رنوی ز  در  خصوص   هب  یفارس
 افت ی تهواژها استفاده کرد تا مااطب در در کیتفه  یبرا فاصلهم ین از  االمهانیحت  ی رنوی ز یۀ تهدر  شودی م

نشود   دچار سوءتفاهم  در   هاآن  توانیم  که  بود  پژوهن  نی ا  یرو  نیپ  ییهاتیمحدود  همچنین   معنا  را 
پژوهن حاضر   ی، چشم  ابیاستفاده از دستراه رد   یباال  یهانهی هز  به  توجه  بابر طرف نمود     یآت  یهاپژوهن

در ق کرد  کننده استفاده  شرکت  32  از  تنها  قابل تعداد    نیا  ی، چشم  ابیرد   یهاپژوهن  ریبا سا  ا یکه البته 
که  یاستفاده کنند و تعداد موارد  ی شتریکننده باز تعداد شرکت توانندی م  یآت یها، اما پژوهنه استبود قبول 

  / کامل   فاصله  از  استفاده   نیب  تواندی م  یآت  یهاپژوهن  نیهمچن   دهند   نیافزا  زین   دارند  کامل   ۀفاصل  /فاصلهم ین
ماار (   «ی»م  ایجمع    »ها« مثل   یفی مرکب که صرفام از تهواژ تصر  ریدر واژگان مرکب و واژگان ر  فاصلهم ین

بافت ا  یارحرفهیر  ی ها ی رنوی ز  ریگچشمرشد    به  توجه  باقائل شود     تفاو    کند، یم  استفاده به    رانی در 
نمونه   قه،یسلخوش ؛  1397  قه، یسلخوش و    پناهح ی فاضل؛  139۵  پناه، ح ی فاضل و    قهیسلخوش   :عنوان 

 نرونهیا   افتی در  تواندی م  یآت  یهاپژوش (،  2019  قه،یسلخوش و    ی ؛ عامر2018  ، یزادخان یمهدو    ی عامر
 کند   پژوهن زیرا ن ها ی رنوی ز
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 وستیپ
 نامه درک محتواپرسش

 متهم   مرد  و  سیپل: اول تی موقع
 در مورد متهم چه ذهنیتی داشت؟ پلیس  1

 الف  متهم کسی را به قتل رسانده است 
 ب  متهم ادای فرانسوی بودن را در می آورد 

 ج  متهم از زندان فرار کرده است  
 د  متهم دست به سرقت زده است 

 قادر به نشان دادن هویت خود نبود؟متهم چرا   2
 الف  چون دروغ می گفت  

 فراموشی شده بود ب  چون دچار 
 ج  چون مدارک شناسایی همراه نداشت  

 د  چون می ترسید پلی  هویت حقیقی او را بفهمد  
 مقصر همه این ماجرا ها را چه کسی می پنداشت؟ متهم در انتها   3

 الف  ژان والژان
 ب  آنتون میرسالو

 ج  آنا 
 د  برادر آنا

 الی کرد؟ از همهارش چه سو  پلیسدر مهالمه تلفنی انتهای ویدئو،   4
 الف  اینهه شان را بازداشت کرده اند  

 ب  اینهه اطالعاتی در مورد هویت آنتون به دست آمد 
 ج  اینهه حرف های متهم دیرر ثبت شد  
 د  اینهه مدارک شناسایی پیدا شده است  

 ادعا داشت متولد کدام شهر است؟متهم   5
 الف  مارسی 

 ب  تولوز
 ج  پاری 

 د  لیون
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 گفتگوی مادر و پسرموقعیت دوم: 

 در بدو ورود از مادرش عذر خواهی کرد؟ پسر  چرا   1
 الف  چون سرزده آمده بود 

 ب  چون تاخیر داشت  
 ج  چون با مادرش قهر بود  

 د  چون همسرش را همراهن نیاورده بود 
 در مورد دلیل کبودی چه گفت؟ مادر   2

 الف  ُسر خوردن روی راه پله ها
 ب  ضربه در باشراه ورزشی

 زمین خوردن از روی دوچرخه ج  
 د  ضربه ای که شوهرش به وی وارد کرده بود  

 خواست؟ در مورد کدام یک از موارد زیر از پسرش اطالعا  می  مادر   3
 الف  همسرش 

 ب  شتلن
 ج  خودروش

 د  مدیرش 
 برای چه چیز نیاز به ضمانت داشت؟  پسر   4

 الف  خرید خودرو
 ب  وام

 ج  خرید خانه 
 د  پرداخت قسط

 ، کار پسر شبیه چه کاری بود؟مادر برای   5
 الف  اداره دولتی 

 ب  بانک
 د  مک دونالد 

 ج  اپل
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یرنویس  هاب. ز
یرنویس شماره  ز

 وقت سوارش نشدیولی به نظر میاد هیچ 1
ید  2  مگه شماها چند نفر
 دونی چرا؟می 3

یادی برای دکوراسیون داره جوسی ایده 4  های ز

 خواستم نه پول ازت زمانت می 5
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