
 

 

 1397 ستانتابو  بهار، 7، شمارة 5سال علم زبان؛ 

 تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی

 دوست مهدی تهرانیـ  ،3مهند محمد راسخـ 2، *مجید عالئیـ 9

 شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ری زباندکتـ 9

 شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران استاد زبانـ 5

 ایران، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران استاد روانـ 8

 (98/95/9816؛ تاریخ پذیر : 81/98/9816)تاریخ دریافت: 

 چکیده
شود، با هد  اقنـاع اصـول  می ها ایجاد سازه حرکت نحوی که طی آن تغییراتی در ترتیب

عنوان عـاملی صـوری نقـش اثرگـذاری در عملکـرد  ها به گیرد. طول سازه می وری صورت بهره
قواعد حرکت دارد. آرایش ساختار نهایی با سهولت پردازشی همبستگی دارد. این پژوهش بـا 

بـه سـطپ پردازشـی  گیری از الگوی ردیاب چشمی به بررسی رفتـار چشـم در واکـنش بهره
پـردازد، و شـواهدی رفتـاری بـرای تـأثیر طـول در  جمالت با ساختارهای نحوی متفاوت می

دهـد. در چـارچوب  می  های متناظر در زبان فارسی ارائـه عملکرد حرکت دستوری در صورت
ی   الگوی ردیاب چشمی، دو نوع حرکت )خروج بند موصولی و پسایندسازی( در دو مجموعـه

شد. سپس، رفتارهای چشمی نظیـر  ی، در دو سطپ طولی )کوتاه و بلند( بررسی ا چهل جمله
مـورد تحلیـل  SPSSافـزار  هـای خروجـی در نرم تعداد و دیر  تثبیت، واپسگرد ثبت و داده

گرفت. در رابطه با الگوی تعداد و دیر  تثبیت، زمانی که طول سازة مورد مطالعه کوتـاه  قرار
نشد و در حالتی که قاعدة  ی حرکت دیده  ل و بعد عملکرد قاعدهبود، تفاوت چندانی میان قب

نکرده، میانگین تعداد و دیر  تثبیت کمتر بود. افزایش طول سـازه منجـر بـه  حرکت عمل 
تعداد واپسگردها پـس از    ها و تفاوتی معنادارشد. با افزایش طول سازه، وارونگی الگوی تثبیت

گر چشـمی،  گفته در تحلیل پـایش های پیش ه مؤلفهجا ک عملکرد حرکت کاهش یافت. از آن
گرفت، عملکرد قواعد  توان نتیجه الگویی کارآمد در سنجش سطپ پردازشی جمالت است، می

شـود.  ها مرتبط اسـت و در راسـتای تسـهیل پـرداز  انجـام می حرکت نحوی با طول سازه
وری  ز  افـزایش بهـرهتر است و بـا انگیـ حرکت به جایگاه پسافعلی، با افزایش طول محتمل

 .گیرد پردازشی صورت می

 چشمی، بار پردازشی، تأثیر طول، رفتار چشمی. حرکت نحوی، تحلیل ردیاب :ها کلیدواژه
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 . مقدمه9

های مختلف دستوری، حاصل واکنش  رفتار گزینشی دستور زبان در رابطه با پدیده

پـرداز  اسـت. طوری که نتیجة نهایی آن تسـهیل در  به اصول پردازشی است؛ به

ها در چـارچوب  های همگانی بر حرکت سـازه عملکرد برخی گشتارها و محدودیت

کرد کـه اصـول  گونه عنـوان توان این نظریه پردازشی به نحو، قابل تبیین است. می

شـدگی اصـول  اند. از این رویکـرد تحـت عنـوان دستوری پردازشی، دستوری شده

(. بـه عنـوان مثـال، در Hawkins, 1994:6; 2004:1شـود ) می  نام برده 9پردازشی

بر بند و نه بر گروه  5ها، در سطپ کنش زبانی، عملکرد قواعد خروج بسیاری از زبان

 ,Hawkinsهـای زیـر )برگرفتـه از  شدگی اسـت. در مثال اسمی، حاصل دستوری

گیری بند در جایگاه مرکزی مسدود شده و سـاختی غیردسـتوری  ( النه20 :1994

گیری گـروه اسـمی در  کـه النـه (، حـال آن1aدهد ) دست می ی بهدر زبان انگلیس

 (:1cهمین جایگاه به لحاظ دستوری مجاز است )

1. a. *Did S [that John failed his exam] surprise Mary? 
            b. Did it surprise Mary S [that John failed his exam]? 
           c. Did NP[this fact] surprise Mary? 

 1cاسـمی در مثـال   تر از گـروه ، طـوالنی1aی مورد بحث در مثـال  طول سازه

شـود. از دیگـر مـوارد  است، بنابراین پـرداز  جملـة نخسـت بسـیار دشـوارتر می

 8جایی گـروه اسـمی سـنگین شدگی اصول پردازشی، عملکرد قاعدة جابه دستوری

ساس به طول سـازه اسـت است، ح 2است. این قاعده نیز که در شمار قواعد سبکی

(Hawkins, 1994: 20:) 

                                                            
1. grammaticalization of  processing principles 
2. extraposition rules 
3. heavy NP shift 
4. stylistic rules 
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2. a. I VP[gave NP[the valuable book that was extremely difficult to 

find]   PP[to Mary]] 
 b. I VP [gave pp[to Mary] NP[the valuable book that was extremely 

 difficult to find]] 

ت که از تولید سـاختی کـه بـه در مورد فوق، عمکرد قواعد حرکت برای آن اس

لحاظ پردازشی دشوار است،  پیشگیری کند، نه اینکه صورتی ایجاد کنـد کـه بـه 

رسد سـازوکاری در دسـتور  نظر می  ساخت باشد. بنابراین، به لحاظ دستوری خو  

های  زبان وجود دارد که منجر به ارجحیـت برخـی سـاختارها نسـبت بـه سـاختار

شـود و ریشـه در اصـول  نامیـده می 9ازوکار تأثیر طولشود. این س شان می متناظر

ها در تغییرات سـاختاری هـم در سـنت  پردازشی دارد. نقش طول سازه 5وری بهره

گرایی، مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار  گرایی و هم در رویکرد نقش پژوهشی صورت

 رسـد ایـن رفتـار زبـانی نظـر نمی  تر گفته شد، به گونه که پیش است. همان گرفته 

صرفاً تغییرات سبکی و کامالً اختیـاری باشـد؛ یقینـاً، تفـاوت در سـطپ پـرداز  

گیری الگوهای گونـاگون سـاختاری اسـت. در پاسـخ بـه  انگیزشی قوی برای شکل

شناسـی زبـان بـا تکیـه بـر   های نظری، سنت نسبتاً نوپـای روان بسیاری از پرسش

را دارد که به بسـیاری از ایـن ، این توانایی  های تجربی های رفتاری و داده آزمایش

گیـری از  ها پاسـخی درخـور دهـد. ایـن پـژوهش سـعی دارد بـا بهره قسم پرسش

هـای  دستگاه پایشگر چشمی، به بررسی رفتار چشمی در بافت جمالتی بـا آرایش

ساختاری متفاوت بپردازد و شواهد آزمایشگاهی برای تعیین نقش بار پردازشی در 

عد حرکت نحوی ارائـه دهـد. ابـزار ردیـاب چشـمی شدگی و عملکرد قوا دستوری

های نـوین در مطالعـات علـوم رفتـاری در تحلیـل بـرخط  عنوان یکی از تکنیک به

فرایندهای پردازشی در تولید و همچنین درک زبان بسیار کارآمد است. به همـین 

                                                            
1. length effect 
2. efficiency principles 
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و قلـب نحـوی  9منظور دو نوع  قاعدة حرکت نحوی، شامل خـروج بنـد موصـولی

 گیرد. مورد تحلیل قرار می 8ع پسایندسازیاز نو 5کوتاه

ساخت موصولی یک گروه اسمی است که شامل هستة موصولی و بند موصولی 

ای مشـترک در بنـد اصـلی و  است. در زبان فارسی، هستة اسمی به عنـوان سـازه

ا  در بنـد  شود و به عنوان مرجع قرینـه موصولی است که در بند اصلی ظاهر می

باشد )محمـودی،  2د بند موصولی دارای خال یا ضمیر تکراریشو موصولی باعث می

(. در بندهای موصولی فاعلی، خالء اجباری است. در بندهای موصولی 528: 9812

کار رونـد و  توانند به جای یکدیگر بـه از جایگاه مفعولی، خالء یا ضمیر تکراری می

دارنــد  هــای دســتوری دیگــر، ضــمایر تکــراری کــاربرد اجبــاری در جایگــاه نقش

(Rasekh-Mahand, & et al., 2016: 24زبان فارسی در زمرة زبان .)  هـایی اسـت

کنـد. در  را نشاندار می 6و غیرتحدیدی 7که تفاوت میان بندهای موصولی تحدیدی

شـود، حـال  نشـاندار می« ی-»ی بند با پسـوند  بندهای موصولی تحدیدی، هسته

 Comrie, 1989; cited inسـت )نشان ا که هستة بند موصولی غیرتحدیدی بی آن

Rasekh-Mahand & et al., 2016: 22هـای دسـتوری  (. در فارسی، تمامی نقش

هـای مختلـف  سازی است؛ بـه بیـان دیگـر، از جایگاه قابل دسترسی برای موصولی

هـای دسـتوری بـرای  مراتـب دسترسـی نقش سازی کرد. سلسـله توان موصولی می

گروه اسمی که کیـنن  5مراتب دسترسیِ لسلهسازی در فارسی، بر اساس س موصولی

 شود: اند، چیده میکرده  ( ارائه9155) 3و کامری

                                                            
1. relative clause extraposition 
2. short distance scrambling 
3. postposing 
4. resumptive pronoun 
5. restrictive 
6. non-restrictive 
7. the Accessibility Hierarchy 
8. Keenan & Comrie 
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 اضافی متممی مفعول غیرصریپ مفعول صریپ فاعل

 تر است.  مراتب به معنی در دسترس در این سلسله« »عالمت 

یـک نمونـه از  5«حرکـت بنـد»، 9گزینی در چارچوب نظریة حاکمیت و مرجـع

عدة حرکت آلفا است که طی آن یک سازه به انتهای جمله یا به جایگاه عملکرد قا

(. متعاقـب آن، Baltin, 2006کنـد ) ا  حرکـت می بالفاصله پس از جایگاه اصـلی

شـود. ایـن ردّ و مرجـع آن  شده به جا گذاشته می ردّی در جای سازة حرکت داده

شوند. وجـود ایـن  می  شده( با یک نمایه واحد نمایش داده )یعنی سازة حرکت داده

نمایــة واحــد در کنــار ردّ و یــک ســازه حــاکی از هــم مرجــع بــودن آن دو اســت 

( 9812(. در مثـال شـمارة سـه، )برگرفتـه از محمـودی، 253: 9835)دبیرمقدم، 

 است: شده   ای از حرکت بند موصولی به جایگاه پسافعلی نشان داده نمونه

 شناسم. میکرد مردی را[ که حسن به او کمک  الف. من ] آن .8

 که حسن به او کمک کرد[.iشناسم [  ] می iرد من آن مردی را]ب.          

شده و شقّ متناظری که در آن بند موصـولی  جمالت دارای بند موصولی خارج

کنند و دارای شرایط صدق  را بیان می  همجوار با هستة بند است، هر دو یک گزاره

اه پسافعلی منوط به ایفای نقش دسـتوری اند. حرکت بند موصولی به جایگ یکسان

هـای  توانـد از جایگاه خاصی از سوی گروه اسمی هسته نیسـت و ایـن حرکـت می

های متفاوتی برای حرکت بند موصولی بـه  مختلف دستوری صورت گیرد. انگیز 

گرایی و جنبـة  شده است که برخی از منظر رویکـرد صـورت جایگاه پسافعلی ارائه 

 ,9812Baltin, 2006; Karimiانـد )محمـودی،  ده پرداختهنحـو بـه تبیـین پدیـ

2001; Fox, D. & J. Nissenbaum, 1999; Aghaei, 2006 برخی نیز از منظر .)

                                                            
1. Government and Binding Theory 
2. extraposition 
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 ,.Arnold et al؛ 9835گرایی، عواملی نظیر ساخت اطالع )مدرسـی، رویکرد نقش

2000; Takami, 1999; Huck, & Na; 1990( وزن دستوری ،)Francis, 2000; 

Francis & Michaelis, 2014; Rasekh-Mahand et al., 2016; Arnold et al., 

( در عملکـرد خـروج Rochemont and Culicover, 1990( و نوع گزاره را )2000

 اند. بند موصولی دخیل دانسته

ای بـه نـام  شناسی برای اشاره به پدیده قلب نحوی اصطالحی است که در زبان

( که نخستین بار این اصطالح را 9165) 5است. راس ر رفتهکا به 9ی آزاد ترتیب واژه

ی سبکی دانست که کاربرد آن اختیاری اسـت  کار برد، قلب نحوی را یک قاعده به

 (.Karimi, 2003)به نقل از 

شـود و در نتیجـه، آرایـش  ها دسـتخو  تغییـر می در قلب نحوی، توالی سازه

ن بازآرایی تغییری در معنای تحلیلی گردد، هرچند ای دار می ها در جمله نشان سازه

طور عمـده در دو سـنت  کند. قلب نحوی در زبان فارسی نیـز بـه جمله ایجاد نمی

ــی صــورت  ;Karimi, 1999, 2003, 2005؛9835گرایی )مدرســی،  پژوهش

Browning & Karimi, 1994مهند و  ؛ راسـخ9837مهند،  گرایـی )راسـخ ( و نقش

اسـت. همچنـین، در رویکـرد نـوین  گرفتـه  ر ( مـورد تحلیـل قـرا9818قیاسوند، 

 8ای نیـز، عـدلی پـژوهش مشـاهده آزمایشگاهی بـه دسـتور و در چـارچوب رو  

بـه بررسـی و تحلیـل  2مند گیری از آزمون قضاوت مقبولیت درجه ( با بهره5898)

است. معـادل فارسـی  رابطة میان کانون )تباینی( و قلب نحوی در فارسی پرداخته

کاربرد. مثـال  ( بـه9852بار دبیرمقدم ) نخستین« قلب نحوی»یعنی  این پدیده را،

                                                            
1. free word order 
2. Ross 
3. Adli 
4. gradient acceptability judgment  
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از قلـب نحـوی اسـت کـه مفعـول   ای ( نمونـهKarimi, 2003: 92زیر )برگرفته از 

 طی پیشایندسازی به جایگاه آغازی جمله حرکت کرده است: 9مشخص

   VPخونه ها می [ کیمیا اغلب برای بچه]این کتاب داستان رُ .2

های گفتمانی عامـل حرکـت در  ( معتقد است نقش999ـ986: 5888کریمی )

گر هسـتة  زبان فارسی هستند. او جایگاه پس از حرکت مفعول مقلوب را مشـخص

 ,Faghiri, & Samvelianنقـل از:  کند )بـه  نقشی مانند مبتدا یا کانون فرض می

(.  یکــی دیگــر از انــواع قلــب نحــوی کوتــاه پسایندســازی اســت. در 221 :2014

سازی جهت حرکت سازه به سمت انتهـای جملـه و بعـد از فعـل )جایگـاه پسایند

نشان آن پیش از فعـل  ای که جایگاه بی پسافعلی( است. بر اساس این فرایند، سازه

 (:9818مهند و قیاسوند،  کند )راسخ است به جایگاه پس از فعل حرکت می

 کیف رُ گذاشت ]توی جیب بغل کتش[. .7

ها در چیـدمان و آرایـش سـاختاری  د، طول سازهش  تر گفته همانگونه که پیش

جایی گـروه اسـمی  های نحوی، از جمله جابه جمالت بسیار تأثیرگذار است. پدیده

، مواردی حساس به طـول 8و حرکت مفعول غیرصریپ 5سنگین، حرکت جزء فعلی

اند و عامــل طــول در عملکــرد و یــا عــدم عملکــرد حرکــت نحــوی،  ســازه

شده برای عملکرد حرکت نحـوی در  های ارائه است. تبیینی قوی  ا کننده بینی پیش

 ,Hawkins, 1994وری ) ها و اصـول بهـره چارچوب نظریـة کنشـی ترتیـب سـازه

ای جمـالت زبـانی دارد.  (، حکایت از تأثیر راندمان پردازشی در ساخت سازه2004

وری  صرفاً به دالیل سبکی، که برای اقنـاع بهـره  تر، حرکت نحوی نه به بیان دقیق

توان صرفاً با تکیـه بـر شـواهد مـوردی  جا که نمی گیرد. از آن پردازشی صورت می

                                                            
1. specific object 
2. particle movement 
3. dative alternation 
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بنیاد، به بررسی رویکرد پردازشی به دستور پرداخت و  های پیکره زبان و یا پژوهش

های نحوی، از جمله حرکت از پردازشگر  هایی در رابطه با تأثیرپذیری پدیده تعمیم

عنوان یکـی  گیری از ابزار ردیاب چشمی، به با بهرهداد، پژوهش حاضر  ذهنی، ارائه 

ــوین پژوهش شــناختی،  زبان هــای روان از الگوهــای آزمایشــی کارآمــد در ســنت ن

کوشد تا سطپ پردازشی جمالت را پیش و پس از عملکـرد حرکـت نحـوی، بـا  می

ها تحلیل نماید و شواهدی رفتـاری بـرای تـأثیر طـول در  کنترل متغیر طول سازه

ای ارائه دهد. به همین منظور دو نوع حرکت نحـوی  ها و ساختار سازه هحرکت ساز

گیرد  سازی( مورد بررسی قرار می ) خروج بند موصولی و قلب نحوی از نوع پسایند

است،  5آغاز های هسته هاکینز، که البته خاص زبان 9«کوتاه قبل از بلند»و گرایش 

ی رفتارهـای چشـم از طریـق شود. بررسی دقیق برخـ به بوتة آزمایش گذاشته می

و رخـداد  2هـا ، طـول جهش8ابزار پایشگر چشمی از قبیل دیر  تثبیت و خیرگی

به لحظة پرداز  شناختی بـه ویـژه   ای به درک لحظه تواند دریچه می 7ها واپسگرد

(. شـایان ذکـر اسـت ارزیـابی Just & Carpenter, 1980در فرایند خواندن باشد )

بنیاد تنها در سـایة شـواهد رفتـاری و  های پیکره ور و یافتهمح  های نظریه زنی گمانه

 شود. الگوهای آزمایشی است که محقق و مورد استناد واقع می

شود پاسـخی مبتنـی بـر شـواهد رفتـاری بـرای ایـن  در این پژوهش سعی می

شود که پدیدة حرکـت نحـوی کـه بـا وجـود حفـی معنـای تحلیلـی  پرسش ارائه

انجامد، در سطوح پرداز  زبانی چه تأثیری ایجاد  ها می سازهگفتار به بازآرایی  پاره

ها تأثیری در گـرایش بـه  کند. پرسش دیگر آن است که آیا افزایش طول سازه می

کند. سپس، در نظر است پاسخی برای این پرسش  عملکرد قاعدة حرکت ایجاد می

                                                            
1. Short Before Long 
2. head-initial 
3. fixation and gaze duration 
4. saccade length 
5. regressions 
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مطالعـه ارائه شود که آیا عدم عملکرد قاعدة حرکت در شرایطی کـه سـازة مـورد 

شــود. در همــین راســتا،  نســبتاً بلنــد اســت منجــر بــه افــزایش بــار پردازشــی می

 گردد:های پژوهش به شرح ذیل مطرح می فرضیه

 انجامد، در سطوح پرداز  زبانی تـأثیر  ها می حرکت نحوی که به بازآرایی سازه

 کند. ایجاد می

 وی ها، منجـر بـه گـرایش بیشـتر بـه عملکـرد حرکـت نحـ افزایش طول سـازه

 گردد. می

عدم عملکرد قاعدة حرکت در شرایطی که سازة مورد مطالعه نسبتاً بلند است، 

 شود. منجر به افزایش بار پردازشی می

 . مروری بر مطالعات گذشته2

گرفتـه دربـارة تـأثیر  ای از مطالعات انجام در این بخش از پژوهش، به ارائة پیشینه

شــود و  می ت نحــوی پرداختــه ها و وزن دســتوری در عملکــرد حرکــ طــول ســازه

های نحـوی در چـارچوب الگـوی تحلیـل  های مرتبط بـا پدیـده همچنین پژوهش

 گردد. رفتارهای چشمی ارائه می

 ها و حرکت نحوی . تأثیر طول سازه9ـ2

ها که گاه به آن وزن دستوری یا سنگینی گفتـه  بررسی نقش طول در ترتیب سازه

 9گـردد؛ بهاگِـل ز یک سدة پـیش بـاز میشود، سنت نوپایی نیست و به بیش ا می

                                                            
1. Behaghel 
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( مشاهدة خود را که عبارات بلند و پیچیده، گرایش به این دارند که در 1909/10)

 ارائه نمود: 9«قانون عناصر رو به افزایش» انتهای بندها ظاهر شوند، تحت عنوان 

6. “Das Gesetz der Wachsenden Glieder”. 
                  the law of the growing elements. 

از دو سـازة »( نتیجة موجز دیگری را کـه 1930بهاگِل در پژوهش بعدی خود )

به دسـت داد « آید تر می تر پس از سازة کوتاه های متفاوت، سازة بلند زبانی با طول

شـده بـرای طـول   در اکثر تعاریف ارائه (.Arnold, & et al., 2000: 29)به نقل از: 

است؛ چه آن دست  عنوان مفهومی یکسان مطرح شده یز بهها، وزن دستوری ن سازه

ها را معیـاری بـرای  از تعاریفی که در قالب ساختار درختـی، افـزایش طـول سـازه

هـایی کـه  سنجش پیچیدگی ساختاری در نظر گرفته و چـه آن دسـت از پژوهش

( بـا 1997) 5اسـت. واسـو هـا توصـیف کرده طول زنجیرة سازه را برابر با تعداد واژه

شده داشت. او به  های پیکره، سعی در ارزیابی تعاریف متنوع ارائه گیری از داده بهره

شـده، همـة تعـاریف آرایـش  های متعدد ارائه این نتیجه رسید که بر مبنای ویژگی

( معتقد است در 38 :2010) 8ند. فرانسیسکنمی  ینیب شیپ قینسبتاً دقها را  سازه

ول یا سنگینی نسبی یک عبـارت بـه نسـبت تحلیل تأثیر طول، آنچه مهم است ط

های بلندتر به لحاظ وزن دستوری،  دیگر عبارات همان جمله است. از دید او، سازه

 تر دارند. های کوتاه تر از سازه ترند و ساختاری پیچیده سنگین

های پیکـره، نقـش وزن دسـتوری را در  گیری از داده ( با بهره83 :1997واسو )

اسـمی   جایی گـروه س به وزن در انگلیسی، شـامل جابـههای حسا عملکرد ساخت

 کـرده  بررسـی و مطالعـه سنگین، حرکت جزء فعلی و حرکت مفعـول غیرصـریپ،

است. وجه اشتراک این سه پدیده، حرکت نحوی پسافعلی سازه و ایجاد دو تنـاوب 

                                                            
1. the law of the growing elements 
2. Wasow 
3. Francis 
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تر به لحاظ کـاربردی بـا معیـار طـول یـا  ساخت ممکن است. انتخاب آرایش خو 

هـای  شود. واسو در پژوهش خود نتیجه گرفته است که تبیین تعیین میپیچیدگی 

هسـتند و  5که اغلب بر محور مالحظـات تقطیـع 9شده برای اصل وزن پایانی ارائه 

گیرند، همواره بـرای تبیـین تولیـد زبـان کارآمـد نیسـتند. او  می  را نادیده  گوینده

بـه نسـبت تقطیـع بـرای ریزی جمالت تبیین بهتری  معتقد است مقتضیات برنامه

دهد. در پایان، واسو چنین نتیجه گرفته است که  دست می اصل سنگینی پایانی به

شده برای سنگینی پایانی، نباید صرفاً ساختارمحور باشـد، بلکـه بایـد  تعاریف ارائه 

 عوامل واژگانی را نیز در نظر گیرد.

ها  چیـدمان سـازه( با هد  بررسی تأثیر طول در 1998) 8استالینگز و همکاران

جایی گروه اسمی سنگین یا بلنـد پرداختنـد.  ویژه مفعول صریپ، به تحلیل جابه به

گیری از تکالیف رایانشی، ثابت کردند که طول گروه اسمی، چیـدمان  ها با بهره آن

دهـد.  ای را حین فرایند تولید تحت تـأثیر قـرار می اضافه گروه اسمی و گروه حر 

فعال را در قبال همجواری متمم و یا عدم نیاز به همجـواری چنین رفتار ا ها هم آن

های اسـتالینگز و همکـاران حـاکی از فعـال  با متمم مورد تحلیل قرار دادند. یافته

هـای چیـدمانی در  های نحوی با منشـاء واژگـانی و امکان شدن همزمانی بازنمایی

 ریزی جمله بود. برنامه

گی ساختاری و وضعیت گفتمانی بر در پژوهش دیگری با محوریت تأثیر پیچید

( به بررسی دو عامل سـنگینی و اطـالع 2000ها، آرنولد و همکارانش ) ترتیب سازه

بنیـاد و آزمایشـگاهی  نو در توالی واژه در زبان انگلیسی بـا اتخـاذ رویکـردی پیکره

صورت همزمان در  ها نشان دادند که هر دو عامل مستقل از هم، و به پرداختند. آن

                                                            
1. End-weight Principle 
2. parsing 
3. Stallings & et al. 
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جایی گـروه اسـمی سـنگین و جابـه جـایی  د دو حرکت نحوی، یعنی جابـهعملکر

گیری کردند که پسایندسـازی  گونه نتیجه ها این مفعول غیرصریپ، تأثیرگذارند. آن

های بلند که به لحاظ ساخت اطـالع نـو هسـتند، منجـر بـه تسـهیل فراینـد  سازه

 شود. ریزی و تولید زبانی می برنامه

انـد، دربـارة زبـان ژاپنـی انجـام داده (2001) و چانگ تایاماشدر پژوهشی که ی

شـود، آغـاز مشـاهده مـی های فعل چه در زبان نتایج از گرایشی وارونه نسبت به آن

حکایت دارد. این دو پژوهشگر با اجرای دو آزمایش بـرخط در زبـان ژاپنـی ثابـت 

ــد کــهکر ــان موضــوع دن  تر از های بلنــد را در جایگــاهی قبــل گویشــوران ایــن زب

ها نشان داد در زبان ژاپنی که زبـانی  آن کنند.  پژوهش های کوتاه بیان می موضوع

 برتری دارد.« بلند قبل از کوتاه»پایان است، فعل

های تجربی، بنـابر توصـیة واسـو،  ( پس از درک خالء پژوهش2010فرانسیس )

زبـان  اقدام به انجام پژوهشی دربارة تأثیر وزن دستوری در خروج بند موصولی در

انگلیسی، نقش آن در پرداز ، مقبولیت دستوری و کاربرد آن نمـود. او بـا هـد  

 9سازی حوزه (، با عنوان اصل کمینه2004شده توسط هاکینز ) آزمایش فرضیة ارائه

کننـدة پدیـدة وابسـتگی ناپیوسـته  که در رابطه با خروج بند موصولی بلند، توجیه

 5پذیرفتاری و تکلیـف خوانـدن خودگـاماست، دو آزمایش در قالب تکلیف قضاوت 

طراحی کرد. در تکلیف نخست، زمانی که جمالت دارای بند موصولی کوتاه بودند، 

تر  طور معناداری پذیرفتنی ( به جوار با هسته نشان )بند موصولی هم ترتیب سازة بی

وم، رفت. در تکلیف د بود، اما این تفاوت در زمانی که بند موصولی بلند بود، از بین 

ها حرکت بند ر  داده بود،  در حالتی که بند موصولی بلند بود، جمالتی که در آن

نشان خـوانش شـدند؛ حـال  طور معناداری سریعتر از جمالت با ترتیب سازة بی به

                                                            
1. Domain Minimization Principle 
2. self-paced reading task 
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های کوتاه، تفاوت معناداری وجود نداشت. در ادامـة ایـن پـژوهش،  که در سازه آن

شـده  یافت که طول بندهای موصـولی خارجهای پیکره در فرانسیس با اتکا به داده

کـه بنـدهای همجـوار طور میانگین بیشتر اسـت؛ درحـالی به نسبت گروه فعلی به

گیری کرد که با افزایش نسبت طول گروه فعلی  طور نتیجه ترند. او این  هسته کوتاه

 یابد. به طول بند موصولی، تعداد جمالت دارای حرکت بند کاهش می

  گرفته در زبان فارسی دربـارة نقـش طـول در آرایـش جامهای اندک ان پژوهش

مهند و  انـد. راسـخبنیاد به موضـوع پرداختـه ها، صرفاً با اتخاذ رویکردی پیکره سازه

چون وزن دسـتوری، معرفگـی،  ( به بررسی تأثیر عوامل نقشی هم9818قیاسوند )

های حاصل  جانداری و ساخت اطالعی در قلب نحوی کوتاه فارسی پرداختند. یافته

گفته در  دهد به استثنای عامل جانداری، همة عوامل پیش از این پژوهش نشان می

در زبان فارسی مؤثرند؛ به بیان دیگـر، هرچـه سـازة مـورد نظـر   شدن سازه مقلوب

شدنش بیشـتر اسـت.  تر و از لحاظ اطالعی نوتر باشد، احتمال مقلوب تر، بلند معرفه

عامل ساخت اطالعی، سـپس معرفگـی و پـس از آن ترتیب  از میان این عوامل، به

بـا  تری در رابطـه کننـدة قـوی بینی ها، نقـش بیشـتری در وقـوع  پیش طول سازه

 احتمال وقوع قلب نحوی دارند.

هــای  کــه در پیشــینة پژوهش ( بــا اشــاره بــه این2014) 9فقیــری و ســمولیان

ابطه با تـأثیر طـول ای در ر پایان، همچون ژاپنی و کره های فعل گرفته، زبان صورت

دهند، بـا  های بلند را نشان می ها، رفتاری عکس پسایندسازی سازه در ترتیب سازه

های پیکره دربارة ترتیب نسبی مفعول صـریپ و مفعـول غیرصـریپ در  اتکا به داده

انـد زبـان فارسـی نیـز است، نشـان داده SOVزبان فارسی که زبانی با توالی واژة 

کنـد.  پایان، گـرایش بلنـد قبـل از کوتـاه را تأییـد می علهای ف همچون دیگر زبان

ها نقشی ثانویـه  حال، فقیری و سمولیان معتقدند وزن نسبی در توالی مفعولبااین
                                                            
1. Faghiri & Samvelian 



 9815 ستانبهار و تاب، 5، شمارة 7سال علم زبان؛    11

 

طور عمده وابسـته بـه میـزان و درجـة  کند، چراکه جایگاه مفعول صریپ به ایفا می

های بلنـدتر  ر سازهگیرند اطالعات واژگانیِ بیشتر، د می  ها نتیجه معرفگی است. آن

دهد. بنابراین زبـان  تر قرار می ها را به لحاظ مفهومی دردسترس است که این سازه

 فارسی، بیشتر حساس به عوامل مفهومی است تا به عوامل صوری.

بنیـاد و در چـارچوب نگـر   های جدید که با اتخاذ رویکرد پیکره یکی از پژوهش

است، پـژوهش  ر زبان فارسی پرداخته گرایی، به تحلیل خروج بند موصولی د نقش

های حرکت بند موصولی  ( است. این پژوهش انگیز 2016مهند و همکاران ) راسخ

کند. در این پژوهش، نقش وضعیت اطالعی، وزن دستوری و را بررسی و تبیین می

های پـژوهش  اسـت. یافتـه شده  طبقة فعل در عملکرد خروج بند موصولی بررسـی

و   گفته، مؤثرترین عوامـل وزن دسـتوری از میان عوامل پیش حاکی از آن است که

های ایـن پـژوهش مؤیـد  سپس  طبقة فعل و عامل وضعیت اطالعی است.  یافتـه

( آن را مطـرح کـرد. همچنـین، 2004هـاکینز )  سازی حوزه است کـه اصل کمینه

مد دهد که در طبقة افعال ربطی، خروج بند موصولی با بساها نشان می تحلیل داده

   دهد. بیشتری ر  می

 دازش زبانی و تحلیل پایشگر چشمی. پر2ـ2

استفاده از رو  رصد حرکـات چشـم بـه منظـور تحلیـل و بررسـی پـرداز  

مـیالدی،  9165شناسی شناختی مقارن است. در سال  جمالت حدوداً با آغاز روان

یـت بـه بررسـی نقـاط تثب 5وورس با استفاده از یک دوربین مـک 9مِهلر و همکاران

هنگام خوانش جمالت دارای ابهام و در بافت ساختارهای نحوی متفاوت  چشمی به

 را که دارای ابهام نحوی است، در نظر بگیرید: 6پرداختند. جملة شماره 

                                                            
1. Mehler et al. 
2. N. Mackworth 



 59 و... مجید عالئی /...تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس

 

7. They gave her dog candies 

ة   نبـات سـگی دوسـت دارد، واژ اگر این جملـه دربـارة دختـری باشـد کـه آب

نباتِ سگی( تحلیل شـوند،  ان یک سازه یا عبارت )آبعنو باید به سگو  ها نبات آب

 her( باشد، ضمیر مفعولی a girl’s dog« )سگِ دختر»اما اگر همین جمله دربارة 

های مهلـر و همکـاران  عنوان یـک سـازه تحلیـل شـوند. یافتـه باید به سگو واژة 

نسـبت  در حالـت نخسـت بهسـگ ها روی واژة  ( نشان داد که تعداد تثبیت1967)

ها این بـود کـه خواننـده بـه تثبیـت بـر واژه  حالت دوم، بیشتر است. برداشت آن

بخش آن )بـه نقـل از:   آغازگر یک سازة نحوی، تمایل بیشـتری دارد تـا بـه پایـان

Clifton, & Staub, 2011.) 

نخستین اثری که به واسطة آن، ردیاب چشمی معیـاری مهـم بـرای مطالعـات 

سال بعد منتشر شد. فرزیـر و  97رفت، قریب به پردازشی جمالت نوشتاری لقب گ

تر، عالوه بر ثبت دیر  تثبیت، جایگـاه  گیری از ابزاری مدرن ( با بهره1982) 9رینر

 5کننـده مسیر گمراهنام نظریة   های مرتبط را با نظریة تقطیع صریپ به بینی و پیش

حلیل ردیاب بررسی و تحلیل کردند. این پژوهش آغازگر حجم باالیی از مطالعات ت

هـایی بـا  چشمی به منظور بررسی تقطیع و خوانش جمله شد. از آن پس، پژوهش

هد  تحلیل محورهایی نظیر تأثیر مقبولیت و گفتمان و بافت ارجاعی در تقطیـع 

 بندی نحوی و معماری سازوکار پرداز  جمالت انجام گرفت. نحوی، تحلیل زمان

رداز  زبـانی در چـارچوب الگـوی های انجام شده دربارة پ ای از پژوهش دسته

شــوند و  تحلیــل حرکــات چشــمی، بــه جمــالت دارای ابهــام نحــوی مــرتبط می

های ساختار  پردازند که به دلیل پیچیدگی ای دیگر به بررسی جمالتی می مجموعه

شـوند. برخـی  گر می ای، منجر به تحمیل بار اضافی به حافظه و قوای پرداز  سازه

                                                            
1. Frazier and Rayner 
2. ‘garden-path’ theory of parsing 
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ی در جایگاه میانی دارند و بـه دلیـل پیچیـدگی روابـط گیر از جمالت چندین النه

ها دشوار اسـت. بـدین سـبب، دستوری و تحمیل بار پردازشی به حافظه، درک آن

ها مالحظات حافظه را نیز در رویکردهای خود به پرداز   پردازی بسیاری از نظریه

گیری از  هره( با ب1992 ,1980) 9اند. به عنوان مثال، جاست و کارپنتر زبان گنجانده

دهنـد کـه مالحظـات و  می  ای از درک زبـان ارائـه تحلیل حرکـات چشـم، انگـاره

هـا  گیرد. همچنـین، آن فرایندهای مرتبط با حافظة فعال و بلندمدت را در نظر می

های فردی در میزان ظرفیت حافظة فعال از طریق بررسی حرکات چشـم  بر تفاوت

 کنند. در عمل خواندن تأکید می

های دسـتوری بـاز  نحوی که بـه اطالعـات اشـتقاق نحـوی سـاخت پیچیدگی

شود. یکی از اصـول  ها نمایان می گردد، در سطپ روساخت با افزایش طول سازه می

اسـت.  5«نظریة اشتقاقی پیچیـدگی»زبانشناسی،  ای و نخستین چارچوب روان پایه

له، منجر به بر اساس این نظریه، افزایش تعداد گشتارها در فرایند اشتقاق یک جم

تواند بـه ایـن  می  شود. خوانش دیگر این نظریه افزایش میزان سختی پردازشی می

های نحـوی در سـاختار درختـی، معیـاری بـرای  شکل باشد که افزایش تعداد گره

(. از منظـر Clifton, & Staub, 2011: 900سـنجش پیچیـدگی نحـوی اسـت )

نظـر  شـود. بـه  ن خـوانش میتر منجر به کاهش زما های پیچیده پردازشی، درخت

رسد این روند در تحلیل پایشگر چشمی با افزایش دیر  و تعداد تثبیت نمـود  می

پیدا کند. هرچند شواهد بسیار اندکی در دست است که با تکنیک ردیاب چشـمی 

کاهـد. یکـی از  اند که پیچیدگی نحوی از سرعت خـوانش میاین فرضیه را آزموده

دهـد ردیـابی  ( اسـت کـه نشـان می1988ر و رینـر )معدود شواهد، پژوهش فرزیـ

 گردد.  شود، مختل می چشمی در جمالتی که با فاعل جمله آغاز می

                                                            
1. Just and Carpenter 
2. Derivational Theory of Complexity 
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( بـا ارائـة شـواهدی از سـه آزمـایش رصـد حرکـات 2002) 9تراکسلر و همکـاران

چشمی، به بررسی و تحلیل پـرداز  جمـالت دارای بنـدهای موصـولی فـاعلی و 

داد که پـرداز   حاصل از نخستین آزمایش نشان می های مفعولی پرداختند. یافته

تر از جمالت دارای بندموصـولی فـاعلی  جمالت دارای بند موصولی مفعولی سخت

عنوان   و اسم درون بند موصولی به   است. در دومین آزمایش، مقبولیت فاعل جمله

کاری شد. پـرداز  جمـالت دارای بنـد موصـولی  کنشگر فعل بند موصولی، دست

لی نسبت به جمالت دارای بند موصولی فاعلی برای خوانندگان دشوارتر شـد. مفعو

در آزمایش سوم، جانداری فاعل جمله و اسم درون بند موصولی تغییـر کـرد. ایـن 

آزمایش نشـان داد کـه سـختی پردازشـی بنـدهای موصـولی مفعـولی کـه فاعـل 

پـژوهش را در  های ایـن غیرجاندار دارند، کمتر است. تراکسـلر و همکـاران یافتـه

های تقطیع نحوی تفسیر کردند. در پژوهشی مشـابه، بتـانکورت و  ارتباط با نظریه

( به بررسی تأثیر جانداری در پرداز  بندهای موصولی فـاعلی و 2009) 5همکاران

گیری از آزمایش ردیاب چشمی پرداختند. نتایج  مفعولی در زبان اسپانیایی با بهره

عولی به نسـبت بنـدهای موصـولی فـاعلی، سـختی نشان داد بندهای موصولی مف

دهـد.  کنند، هرچند جانداری این گرایش را تغییـر می پردازشی بیشتری ایجاد می

ها مشابه بـود، هرچنـد در زبـان  شده با دیگر زبان  ها و الگوهای دیدهدر کل، یافته

های نحوی خاص بندهای موصـولی، برخـی نتـایج ایـن  دلیل ویژگی  اسپانیایی، به

پژوهش بینشی نوین دربارة سازوکارهای پردازشی زیرسـاختی بنـدهای موصـولی 

 .ارائه داد

                                                            
1. Traxler et al. 
2. Betancort et al.  
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 . روش پژوهش3

چشـمی، ثبـت تثبیـت و   پژوهش حاضر با اسـتفاده از الگـوی تحلیـل پایشـگر

حرکات چشم، به بررسی رفتار چشم در واکنش بـه سـطپ پردازشـی جمـالت بـا 

واهد رفتـاری بـرای تـأثیر طـول کوشد شـ پردازد و می چیدمان نحوی متفاوت می

های زبان فارسی کـه معنـای ها در عملکرد حرکت نحوی آن دسته از ساخت سازه

 دهد.  تحلیلی یکسان و آرایش نحوی متفاوت دارند، ارائه 

 کنندگان . شرکت9ـ3

زبان  زبانـة فارسـی نفـر از دانشـجویان تک 88کنندگان در این آزمـایش  شرکت

نفر( دانشـگاه  8نفر( و دکتری ) 93، کارشناسی ارشد )نفر( 95مقاطع کارشناسی )

کنندگان سابقة عمل لیزیک چشم نداشتند  یک از شرکت شهید بهشتی بودند. هیچ

کنندگان بـه  نفر از شرکت 2های  کردند. داده و عینک و یا لنز تماسی استفاده نمی

هـا  لیلگیری بیش از یک درجه در دستگاه ردیاب چشمی از تح دلیل خطای اندازه

آزمودنی مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت.  51های  خارج شد و در نهایت داده

کنندگان به تفکیک جنسیت در جدول شماره  میانگین و انحرا  معیار سن شرکت

 است. ارائه شده 9

 کنندگان در آزمایش ردیابی چشمی برحسب جنسیت مقادیر توصیفی سن شرکت(: 9جدول )

 انحراف معیار میانگین کثرحدا حداقل تعداد جنسیت
 7 18/57 81 58 97 زن
 5/8 59/55 82 52 92 مرد
 5/2 77/56 81 58 51 کل

شـود، میـانگین سـنی زنـان  طور که در جدول شمارة یـک مشـاهده می  همان

های اعتبـار  است. شـاخص بوده 59/55کننده  و مردان شرکت 18/57کننده  شرکت
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کنندگانِ مـورد بررسـی در جـدول  ای شرکتگیری دستگاه ردیاب چشمی بر اندازه

 است. ارائه شده  شمارة دو

 های اعتبار دستگاه ردیاب چشمی های توصیفی شاخص اندازه(: 2جدول )

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل شاخص
انحراف از 

 Xمحور 

5/8 9 6/8 5/8 

انحراف از 
 Yمحور 

8/8 9 67/8 5/8 

 6/9 3/15 1/11 7/18 نسبت ردیابی

یک  گیری هیچ شود، خطای اندازه طور که در جدول شمارة دو مشاهده می همان

طـور میـانگین  مانده باالتر از یک درجـه نبـوده اسـت و بـه کنندگانِ باقی از شرکت

 است. درصد از زمان آزمایش توسط دستگاه ردیابی چشمی ثبت شده  3/15

 . مواد آزمون3-2

ی و قلب نحـوی از نـوع پسایندسـازی( دو نوع حرکت نحوی )خروج بند موصول

ای در دو سـطپ طـولی )کوتـاه و بلنـد( بـرای  در قالب دو مجموعـة چهـل جملـه

ها،  کنندگان ارائه گردیده است. دلیل اسـتفاده از دو سـطپ طـولی در سـازه شرکت

مقایسه و تحلیل سطپ پرداز  جمالت و تأثیر طول سازه پیش و پس از عملکـرد 

حوی بوده است. مجموعـة نخسـت شـامل جمـالت دارای قاعدة حرکت پسافعلی ن

سازة مورد مطالعة کوتاه بود: الف( بیست جملة دارای بنـد موصـولی در دو آرایـش 

شـده  ( و بند موصـولی خارجRCCنشان همجوار هسته ) بند موصولی در جایگاه بی

(RCE بیست جمله شـامل جفـت جمـالت )هر زیرمجموعه شامل ده جمله؛ ب ،)

و سـازة پسایندشـده  (PVCفعلـی ) سـازة غیرمقلـوب در جایگـاه پیشمتنـاظر بـا 

و  هر کدام ده جمله. مجموعه دوم نیز همین آرایـش را داشـته و  (PVM)مقلوب/ 
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های آن بلند بوده است. شایان ذکر است، برخی از جمالت آزمـایش از پایگـاه  سازه

ت فرهنگـی، و دادگان زبان فارسی، متعلق بـه پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـا

های خبری پربازدید  تعدادی دیگر به انتخاب پژوهشگر از جراید، مطبوعات و پایگاه

استخراج شد. سعی شده است طول گروه فعلی در تمام جمالت یکسـان باشـد. در 

های مجموعة اول و دوم جمالت در دو سطپ  ی از محرک ا جدول شمارة سه، نمونه

نشـان و ب: در  بررسـی، الـف: در جایگـاه بیطولی و دو آرایش نحوی )سازة مورد 

 شده است. جایگاه پسافعلی( ارائه 

نمونه جمالت مجموعة نخست )کوتاه( و دوم )بلند( در دو آرایش نحوی )الف: در  (:3) جدول

 (نشان و ب: در جایگاه پسافعلی جایگاه بی

 نمونه جملة محرک آرایش نحوی طول سازه

 کوتاه
 ای واژه 4

 

RCC رفت. نشانه بود  که روی شاخه نشستهکی را حسن گنجش 
RCE 
 

 .که روی شاخه نشسته بودرفت  حسن گنجشکی را نشانه

PVC 
 

 کرد. روشن ها را های چلچراغ تمام شمعفخری 

PVM 
 

 .ها را های چلچراغ تمام شمعکرد  فخری روشن

 بلند
 ای واژه 95

RCC 
 

ایش که افزگران پرداز  اطالعات بر این باور  پژوهش
بندی  توانایی پرداز  اطالعات با رشد مغز و طبقه

 کنند. تأکید می مند اطالعات ارتباط تنگاتنگ دارد نظام

RCE 
 

کنند  گران پرداز  اطالعات بر این باور تأکید می پژوهش
که افزایش توانایی پرداز  اطالعات با رشد مغز و 

 .مند اطالعات ارتباط تنگاتنگ دارد بندی نظام طبقه

PVC 
 

برای حفی جان، مال، ناموس، وطن و جوانان جان برکف 
روانة  صیانت از اصول دین و ارکان انقالب اسالمی

 های دفاع مقدس شدند. جبهه

PVM 
 

های دفاع مقدس شدند  جوانان جان برکف روانة جبهه
برای حفی جان، مال، ناموس، وطن و صیانت از اصول 

 .دین و ارکان انقالب اسالمی
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 ابزار .3ـ3

ها، از دسـتگاه  گیری متغیرهـای وابسـته در هنگـام خـوانش جملـهبرای اندازه

استفاده شد. این دستگاه متشکل اسـت  SMI-RED-120Hzردیابی چشمی مدل 

کننده امواج مـادون  اینچی برای ارائه محرک، دستگاه دریافت 55گر  از یک نمایش

هرتز در ثانیه، نرم افـزار  958برداری  قرمز برای ثبت حرکات چشم با سرعت نمونه

iview X  برای ثبت حرکات و تغییرات چشم، نرم افزارexperiment center  بـرای

هـای  برای تحلیـل داده begazeها و نرم افزار طراحی آزمایش و نحوه ارائه محرک

های چشـم  گیری محل تثبیتشده. این دستگاه همچنین مقادیر خطای اندازه ثبت

کنـد. کرده و گزار  مـی  ( محاسبهYو انحرا  از محور  Xاز محور را نیز )انحرا  

به عالوه، شاخص دیگری با عنوان نسبت ردیابی نیز قابل محاسبه است که عبارت 

اسـت و در  های آزمودنی توسط دستگاه ردیابی شدهاست از درصد زمانی که چشم

 شد.  به آن اشاره 9ـ8بخش 

 . روال آزمایش4ـ3

ز عدم استفاده از لنزهای تماسی و عدم سابقة جراحی لیزیـک، از پس از اطمینان ا

کنندگان درخواســت شــد کــه در محــل آزمــایش )آزمایشــگاه  هریــک از شــرکت

شناسی و علوم تربیتـی دانشـگاه شهیدبهشـتی( حاضـر  شناسی دانشکده روان روان

دهنـدة  روی صـفحة نمایشـگر ارائه کننده، روبـه شوند. محل نشسـتن هـر شـرکت

طوری  شد، به گر تنظیم می ها با توجه به مشخصات فیزیکی او توسط آزمون محرک

صـورت  که دستگاه ردیاب چشـمان او را شناسـایی کنـد. نحـوة ارائـة جمـالت به

بود، بنابراین احتمال ارائة دو بازنمایی سـاختاری متفـاوت از   تصادفی طراحی شده

رک، بسـیار پـایین بـود. دلیل وجود هشتاد جملة مح صورت پیاپی، به یک جمله به

هـای  پس از توضـیپ اجمـالی هـد  آزمـایش )خـوانش و درک جمـالت بـا طول
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شد همزمان با ظهـور جملـه بـر  کننده خواسته متفاوت( در دستورالعمل، از شرکت

گر اقدام به خواندن آن با سرعت دلخواه کنند و پس از درک کامـل  صفحة نمایش

محرکی در  شد. فاصله میـان نمایان می ، محرک دیگرSpaceجمله با فشردن کلید 

بود. در شکل یک، طرحـی از   ریزی شده طراحی آزمایش، پانصد هزارم ثانیه برنامه

هــا را مالحظــه  نحـوة بازنمــایی جمـالت محــرک و نحـوة محاســبة الگـوی تثبیت

 کنید. می

 محرکی فاصلة بین جملة محرک محرکی فاصلة بین

کـه از خـاک خوانـد  او همیشع بر مهری نماز می 
 کربالست.

 

محاسبة برخط دیر  و تعـداد تثبیـت و رخـداد  هزارم ثانیه788
 (AOIواپسگردها در ناحیة مورد عالقه در جمله )

 هزارم ثانیه788

 آزمایش ردیاب چشمی در محرک جمالت  ارائه ةنحو یریتصو ییبازنما (:9) شکل

 ها . یافته4

 . تعداد تثبیت9ـ4

بنــد موصــولی توســط روی  9تعــداد تثبیــتمیــانگین و انحــرا  معیــار 

 2حسب طول بند موصولی و آرایش نحـوی در جـدول شـماره کنندگان بر شرکت

 است. گزار  شده

میانگین و انحرا  معیار تعداد تثبیت روی بند موصولی به تفکیک طول و آرایش (: 4جدول )
 بند موصولی

ساختار 
 نحوی

RCE RCC کل 

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

 5/9 2/9 11/9 79/2 5/9 63/8 کوتاه

                                                            
1. fixation count 
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 56/98 51/59 9/91 73/57 5/99 95 بلند

 1/6 5/95 3/1 87/97 6 82/98 کل

های موصـولی  شود که تعداد تثبیـت روی بنـد می مالحظه 2با توجه به جدول 

اسـت. تعـداد تثبیـت  51/59و  بندهای موصولی بلند  2/9کوتاه به طور میانگین 

اســت. طبــق  RCC 87/97و  82/98نیــز  RCEروی بنــد موصــولی در جمــالت 

دارای بنـد  RCEکمتـرین تعـداد تثبیـت مربـوط بـه جمـالت  2های جدول  داده

دارای بنـد  RCCموصولی کوتـاه و بیشـترین تعـداد تثبیـت مربـوط بـه جمـالت 

 موصولی بلند است.

تاری بند موصولی بر تعداد تثبیـت در به منظور بررسی اثر طول و آرایش ساخ

های مکـرر  )روی بند موصـولی( از تحلیـل واریـانس عـاملی بـا انـدازه AOIناحیه 

است. به دلیل دوسطحی بـودن  گزار  شده 7شد که نتایج آن در جدول   استفاده

 ها برقرار است. گروهی، مفروضه کرویت داده هر دو متغیر درون

های مکرر برای بررسی اثر وزن و ساختار موصولی بر  لی با اندازهتحلیل واریانس عام(: 5جدول )
 تعداد تثبیت روی بند موصولی

 منبع
مجموع 
 مجذورات

df 
میانگین 
 مجذورات

F Sig. η
2 

 67/8 89/8 75 3761 9 3761 طول سازه
    968 53 2753 خطا

 52/8 89/8 32/3 625 9 625 ساختار موصولی
    55 53 5888 خطا
زه* طول سا

 ساختار موصولی
286 9 286 52/7 87/8 96/8 

    38 53 5851 خطا
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شود کـه اثـر تعـاملی طـول سـازه و سـاختار  مشخص می 7با توجه به جدول 

موصولی بر تعداد تثبیت روی بند موصولی معنادار است؛ به بیان دیگر، اثر ساختار 

ول سـازة ( بر تعداد تثبیت روی بند موصـولی، توسـط طـRCCو  RCEموصولی )

شود. این بدین معنـی اسـت کـه تعـداد تثبیـت روی بنـد  مورد بررسی تعدیل می

تحت تأثیر کوتاهی و بلندی جمالت قرار دارد.  RCCو  RCEموصولی در جمالت 

دهد. مقدار مجذور اتا نیز حاکی  این اثر تعاملی را به طور واضپ نشان می 9نمودار 

د تثبیت روی بنـد موصـولی توسـط اثـر درصد از واریانس تعدا 96از این است که 

 شود. تعاملی طول سازه و ساختار موصولی تبیین می

 
 اثر تعاملی طول سازه و ساختار موصولی بر تعداد تثبیت روی بند موصولی (:9نمودار)

شود، وقتی طول بند موصولی کوتاه است،   طور که در نمودار هم دیده می همان

تفاوت زیادی ندارد، امـا  RCEو  RCCجمالت  تعداد تثبیت روی بند موصولی در
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زمانی که جمالت دارای بند موصولی بلند هستند، تعداد تثبیت روی بند موصولی 

 است. RCEبه طور معناداری بیشتر از جمالت  RCCدر جمالت 

ی مـورد بررسـی در دو حالـت  میانگین و انحرا  معیار تعداد تثبیت روی سازه

حسـب طـول کنندگان بر و غیرمقلوب توسـط شـرکتشده(  نحوی مقلوب )پسایند

 است. گزار  شده  6سازه در جدول شمارة 

سازه در دو حالت نحوی   میانگین و انحرا  معیار تعداد تثبیت به تفکیک طول(: 6جدول )
 مقلوب و غیرمقلوب

ساختار 
 نحوی

PVM PVC کل 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 عیارم
 1/8 95/2 5/9 2 3/9 52/2 کوتاه
 9/3 97/96 96 22/91 5/8 36/95 بلند
 ¼ 98/98 3 55/99 85/5 77/3 کل

شود که میـانگین تعـداد تثبیـت روی  ، مالحظه می6با توجه به جدول شمارة 

اسـت. میـانگین  97/96و در حالت بلنـد  95/2سازة مورد مطالعه در حالت کوتاه 

و روی ســازة  77/3( نیــز PVMشــده ) زة مقلــوب پسایندتعــداد تثبیــت روی ســا

، 6طبـق جـدول شـمارة . براسـت 55/99( PVCنشـان ) غیرمقلوب در جایگـاه بی

کمترین تعداد تثبیت روی سازة کوتاه غیرمقلوب و بیشترین تعداد تثبیت مربـوط 

 به سازة غیرمقلوب بلند است.

تثبیت روی سـازة مـورد  ها بر تعداد برای بررسی اثر طول و آرایش نحوی سازه

های مکرر استفاده شـد کـه نتـایج آن در  مطالعه از تحلیل واریانس عاملی با اندازه

که به دلیل دو سطحی بودن هـر دو متغیـر  است. ضمن این گزار  شده  5جدول 

 ها برقرار است. گروهی، مفروضه کرویت داده درون
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ر برای بررسی اثر طول و ساختار نحوی بر های مکر  تحلیل واریانس عاملی با اندازه(: 7جدول )
 تعداد تثبیت روی سازة مورد مطالعه

 منبع
مجموع 
 df مجذورات

میانگین 
F Sig. η مجذورات

2 

 5/8 89/8 62 2588 9 2588 طول سازه
    67 53 9388 خطا

 98/8 87/8 91/2 519 9 519 ساختار نحوی
    61 53 9126 خطا

طول سازه* 
 ساختار نحوی

883 9 883 68/2 87/8 92/8 

    55 53 5828 خطا

شـود کـه اثـر تعـاملی طـول سـازه و  مشـخص می 5با توجه به جدول شماره 

ساختار نحوی بر تعداد تثبیت روی سازة مورد مطالعه معنادار است. به بیان دیگر، 

( بر تعداد تثبیت روی سازة مورد مطالعه، توسط PVCو  PVMاثر ساختار نحوی )

شود، یعنی تعداد تثبیت روی سازة مورد بررسی در جمـالت  تعدیل میطول سازه 

PVM وPVC  ایـن اثـر  5تأثیر کوتـاهی و بلنـدی سـازه قـرار دارد. نمـودار  تحت

دهد. مقدار مجذور اتا نیز حاکی از این اسـت کـه  تعاملی را به طور واضپ نشان می

سط اثر تعاملی طول درصد از واریانس تعداد تثبیت روی سازة مورد مطالعه تو 92

 گردد. سازه و ساختار نحوی تبیین می
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 اثر تعاملی طول سازه و ساختار نحوی بر تعداد تثبیت روی سازة مورد مطالعه (:2نمودار )

شـود، وقتـی جمـالت دارای سـازة کوتـاه  طور که در نمودار هم دیده می همان

یرمقلـوب در ی مقلـوب و غ هستند تفـاوت چنـدانی در تعـداد تثبیـت روی سـازه

شود، اما هنگامی که جمـالت دارای سـازة بلنـد  دیده نمی PVCو  PVMجمالت 

طـور معنـاداری  بـه PVCهستند، تعداد تثبیت روی سازة غیرمقلـوب در جمـالت 

 است. PVMبیشتر از سازة مقلوب متناظر در جمالت 

 . دیرش تثبیت2ـ4

ط بنــد موصــولی توســمیــانگین و انحــرا  معیــار دیــر  تثبیــت روی 

گـزار   3حسـب طـول سـازه و سـاختار موصـولی در جـدول کنندگان بر شرکت

 است. شده
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میانگین و انحرا  معیار دیر  تثبیت روی بند موصولی به تفکیک طول سازه و (: 8جدول )

 (ثانیه ساختار موصولی )هزارم

ساختار 
 نحوی

RCE RCC کل 

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

راف انح میانگین
 معیار

 78 893 76 898 58 856 کوتاه

 57 825 995 867 61 851 بلند

 72 885 58 885 77 855 کل

شود که میـانگین دیـر  تثبیـت روی  مالحظه می 3با توجه به جدول شماره 

هــزارم ثانیــه و در  893های دارای بنــد موصــولی کوتــاه  بنــد موصــولی در جملــه

هزارم ثانیه است. همچنین، دیر  تثبیت  825های دارای بند موصولی بلند  جمله

هـزارم ثانیـه  RCC 885و در جمـالت  RCE 855روی بند موصولی در جمـالت 

 RCCکمترین دیر  تثبیت مربـوط بـه جمـالت کوتـاه  3است. بر اساس جدول 

 RCC (867ثانیه( و بیشترین دیر  تثبیت مربوط بـه جمـالت بلنـد  میلی 898)

 ثانیه( است. میلی

سی اثر طول سازه و ساختار موصولی جمله بر دیر  تثبیت روی بنـد برای برر

شد، که نتـایج آن در   های مکرر استفاده موصولی از تحلیل واریانس عاملی با اندازه

که به دلیل دو سطحی بـودن هـر دو متغیـر  است. ضمن این گزار  شده 1جدول 

 ها برقرار است. گروهی، مفروضه کرویت داده درون
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های مکرر برای بررسی اثر طول سازه و ساختار  تحلیل واریانس عاملی با اندازه (:1جدول )
 موصولی بر دیر  تثبیت روی بند موصولی

 منبع
مجموع 
 مجذورات

df 
میانگین 
 مجذورات

F Sig. η
2 

 92/8 87/8 59/2 52697 9 52697 سازه  طول
    7558 53 926953 خطا

 85/8 2/8 5/8 5133 9 5133 ساختار موصولی
    2565 53 991828 خطا

طول سازه*ساختار 
 موصولی

91327 9 91327 5/2 87/8 98/8 

    2558 53 985951 خطا

شود کـه اثـر تعـاملی طـول سـازه و سـاختار  ، مشخص می1با توجه به جدول 

موصولی بر دیر  تثبیت روی بند موصولی معنادار است؛ به ایـن معنـی کـه اثـر 

( بر دیر  تثبیت روی بند موصولی، توسط طـول RCCو  RCEساختار موصولی )

شود؛ به بیان دیگر، دیـر  تثبیـت روی بنـد موصـولی در  بند موصولی تعدیل می

تأثیر کوتاهی و بلندی بند موصولی قـرار دارد. نمـودار  تحت RCCو  RCEجمالت 

ن دهد. مقدار مجذور اتا نیز حـاکی از ایـ طور واضپ نشان می این اثر تعاملی را به 8

درصد از واریانس دیر  تثبیت روی بند موصولی توسط اثـر تعـاملی  98است که 

 شود. طول سازه و ساختار موصولی تبیین می
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 اثر تعاملی طول سازه و ساختار موصولی بر دیر  تثبیت روی بند موصولی (:3نمودار )

 شود، وقتی جمالت دارای بند موصولی کوتـاه طور که در نمودار دیده می همان

کوتـاهتر از جمـالت  RCCهستند، دیر  تثبیت روی بند موصـولی در جمـالت 

RCE  است، اما زمانی که جمالت دارای بند موصولی بلند هستند، دیـر  تثبیـت

 RCEطـور معنـاداری بلنـدتر از جمـالت  بـه RCCروی بند موصولی در جمـالت 

 است.

ر دو حالـت میانگین و انحرا  معیار دیر  تثبیت روی سـازة مـورد بررسـی د

حسـب طـول کنندگان بر وسـط شـرکتشده( و غیرمقلوب ت نحوی مقلوب )پسایند

 است.  گزار  شده 98ثانیه در جدول شمارة  سازه و در مقیاس هزارم
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سازه در دو حالت نحوی   میانگین و انحرا  معیار دیر  تثبیت به تفکیک طول(: 91جدول )
 ثانیه( مقلوب و غیرمقلوب )هزارم

ساختار 
 نحوی

PVM PVC کل 

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

 72 855 59 898 38 889 کوتاه

 56 868 988 838 61 828 بلند

 73 828 61 823 68 885 کل

شود که میانگین دیر  تثبیـت روی  ، مالحظه می98با توجه به جدول شمارة 

ثانیـه اسـت.  هزارم 868ی بلنـد  ثانیـه و سـازه مهزار 855سازة مورد مطالعه کوتاه 

و در  885نیـز  PVMمیانگین دیر  تثبیت روی سازة مورد مطالعـه در جمـالت 

، کمتـرین میـانگین 98طبـق جـدول باشـد. بر ثانیه می هزارم PVC 823جمالت 

 PVC (898دیر  تثبیت روی سـازة مـورد مطالعـة مربـوط بـه جمـالت کوتـاه 

ــه جمــالت بلنــد ثانیــه( و بیشــتری میلی ــوط ب  PVC (838ن دیــر  تثبیــت مرب

 ثانیه( است. میلی

منظور بررسی اثر طول سازه و ساختار نحـوی جملـه بـر دیـر  تثبیـت در  به

های غیرمقلوب و جمالت متناظر دارای سازة مقلوب از تحلیل  جمالت دارای سازه

گـزار   99ل شد که نتایج آن در جـدو های مکرر استفاده واریانس عاملی با اندازه

گروهـی،  سـطحی بـودن هـر دو متغیـر درون که بـه دلیـل دو است. ضمن این شده

 ها برقرار است. مفروضه کرویت داده
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های مکرر برای بررسی اثر طول و ساختار نحوی بر  تحلیل واریانس عاملی با اندازه(: 99جدول )
 دیر  تثبیت

 منبع
مجموع 
 مجذورات

df 
میانگین 
 مجذورات

F Sig. η
2 

 8/8 89/8 99/95 23382 9 23382 ول سازهط

    2889 53 995312 خطا

 88/8 86/8 36/8 8788 9 8788 ساختار نحوی

    2865 53 998185 خطا

طول سازه * 
 ساختار نحوی

52286 9 52286 55/2 87/8 92/8 

    7958 53 922559 خطا

سـازه و   شود کـه اثـر تعـاملی طـول ، مشخص می99با توجه به جدول شمارة 

بیـان دیگـر، اثـر سـاختار نحـوی  ساختار نحوی بر دیر  تثبیت معنادار است؛ به 

(PVM  وPVC بر دیر  تثبیت، توسط طول سازة مورد مطالعه در جمله تعدیل )

 PVCو  PVMشود؛ یعنی دیر  تثبیـت در سـازة مـورد مطالعـه در جمـالت  می

ایـن اثـر تعـاملی را بـه طـور  2دارد. نمـودار  تأثیر کوتاهی و بلندی سازه قرار تحت

درصـد از  92دهد. مقدار مجذور اتا نیـز حـاکی از ایـن اسـت کـه  واضپ نشان می

واریانس دیر  تثبیت روی سازة مورد مطالعه توسـط اثـر تعـاملی طـول سـازه و 

 شود. ساختار نحوی تبیین می



 81 و... مجید عالئی /...تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس

 

 

 زة مورد مطالعهاثر تعاملی طول سازه و ساختار نحوی بر دیر  تثبیت روی سا (:4نمودار )

شـود، وقتـی جمـالت دارای سـازة کوتـاه  طور که در نمودار نیز دیده می همان

 PVMهستند تفاوت چندانی در دیر  تثبیت روی سازة مورد مطالعه در جمالت 

شود، اما هنگامی که جمالت دارای سازة بلنـد هسـتند، دیـر   دیده نمی PVCو 

طور معنـاداری بلنـدتر از جمـالت  به PVCتثبیت روی سازة مورد نظر در جمالت 

PVM .است 

 . تعداد واپسگرد3ـ4

نـد میانگین و انحـرا  معیـار تعـداد واپسـگرد در ناحیـه مـورد عالقـه )روی ب

حسب طول سازه و ساختار موصولی در جدول کنندگان بر موصولی( توسط شرکت

 است. ، گزار  شده 95
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روی بند موصولی به تفکیک طول سازه و  میانگین و انحرا  معیار تعداد واپسگرد(: 92جدول )
 ساختار موصولی

ساختار 
 نحوی

RCE RCC کل 

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

 6/8 68/9 3/8 83/9 3/8 31/9 کوتاه
 8/5 9/2 2 16/2 2/9 52/8 بلند
 8/9 35/5 5 95/8 1/8 76/5 کل

شود که تعداد واپسـگرد روی بنـد موصـولی  ظه می، مالح95با توجه به جدول 
های داری بنـد موصـولی  و در جملـه 68/9های داری بند موصولی کوتاه  در جمله

است. تعداد واپسگرد روی بند موصـولی در جمـالت بـا سـاختار نحـوی  9/2بلند 
RCE  ــز ــد. بر می RCC 95/8و  76/5نی ــدول باش ــق ج ــداد  ،95طب ــرین تع کمت

واپسـگرد( و بیشـترین  83/9کوتـاه ) بـا تعـداد  RCCجمالت واپسگرد مربوط به 
 واپسگرد( است. 95/8بلند ) با تعداد  RCCتعداد واپسگرد مربوط به جمالت 

منظور بررسی اثر طول و آرایش نحوی بند موصولی بر تعـداد واپسـگرد روی  به
ایج آن شد کـه نتـ های مکرر استفاده بند موصولی از تحلیل واریانس عاملی با اندازه

بودن هـر دو  که به دلیل دو سـطحی است. ضمن این در جدول سیزده گزار  شده
 ها برقرار است. گروهی، مفروضه کرویت داده متغیر درون

های مکرر برای بررسی اثر طول و ساختار بند  تحلیل واریانس عاملی با اندازه(: 93جدول )
 موصولی بر تعداد واپسگرد

 منبع
مجموع 
 df مجذورات

نگین میا
F Sig. η مجذورات

2 

 76/8 89/8 87 956 9 956 وزن دستوری
    12/2 53 983 خطا

 9/8 83/8 52/8 76/98 9 76/98 ساختار موصولی
    57/8 53 19 خطا

طول سازه* 
 ساختار موصولی

25/86 9 25/86 3 89/8 55/8 

    72/2 53 955 خطا
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طـول و سـاختار بنـد  شود کـه اثـر تعـاملی مشخص می 98با توجه به جدول 

بیـان دیگـر، اثـر   موصولی بر تعداد واپسگرد روی بند موصولی معنـادار اسـت؛ بـه

( بر تعـداد واپسـگرد روی بنـد موصـولی، توسـط RCCو  RCEساختار موصولی )

شود؛ بـه ایـن معنـی کـه تعـداد واپسـگرد روی بنـد  طول بند موصولی تعدیل می

وتاهی و بلندی جمالت قـرار دارد. تأثیر ک تحت RCCو  RCEموصولی در جمالت 

دهد. مقدار مجذور اتا نیز حـاکی  طور واضپ نشان می این اثر تعاملی را به 7نمودار 

درصد از واریانس تعداد واپسگرد روی بند موصولی توسـط اثـر  55از این است که 

 شود. تعاملی وزن دستوری و ساختار موصولی تبیین می

 

 دستوری و ساختار موصولی بر تعداد واپسگرد روی بند موصولیاثر تعاملی وزن  (:5نمودار )

شود، وقتی جمالت دارای بند  نیز مشاهده می 7طور که در نمودار شماره  همان

و  RCCموصولی کوتاه هسـتند، تعـداد واپسـگرد روی بنـد موصـولی در جمـالت 

RCE ند، تفاوت زیادی ندارد، اما زمانی که جمالت دارای بند موصولی بلنـد هسـت
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طـور معنـاداری بیشـتر از  بـه RCCتعداد واپسگرد روی بند موصولی در جمـالت 

 است. RCEجمالت 

( جمـالت AOIمیانگین و انحرا  معیار تعداد تثبیت در ناحیـه مـورد عالقـه )

حسب طول سـازه و سـاختار نحـوی آن )سـازة مقلـوب کنندگان بر توسط شرکت

 است. گزار  شده  92دول ( در جPVC /و سازة غیرمقلوب PVM پسایندشده/

سازه در دو حالت نحوی   میانگین و انحرا  معیار تعداد واپسگرد به تفکیک طول(: 94جدول )

 مقلوب و غیرمقلوب

ساختار 
 نحوی

PVM PVC کل 

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 5/8 95/5 9/9 98/5 9 9/5 کوتاه

 5/9 7/8 3/5 95/2 5/9 35/5 بلند

 9 39/5 5/9 97/8 1/8 26/5 کل

شود که میانگین تعداد واپسگرد روی  مالحظه می 92با توجه به جدول شماره 

اسـت. همچنـین،  7/8و در حالـت بلنـد  95/5سازة مـورد نظـر در حالـت کوتـاه 

و در  PVM 26/5میانگین تعداد واپسـگرد روی ناحیـة مـورد عالقـه در جمـالت 

کمترین تعداد واپسگرد روی سازة  ،92است. بر طبق جدول  PVC  97/8جمالت 

واپسگرد( و بیشترین تعداد واپسـگرد  9/5) PVMمقلوب کوتاه مربوط به جمالت 

 واپسگرد( است. 95/2) PVCمربوط به سازة غیرمقلوب بلند جمالت 

برای بررسی اثر طول و ساختار نحوی جمله بر تعداد واپسگرد روی سازة مـورد 

هـای مکـرر  های گذشته از تحلیل واریانس عاملی بـا انـدازه چون بخش العه هممط

کـه بـه دلیـل  است. ضـمن این گزار  شده 97شد که نتایج آن در جدول  استفاده

 ها برقرار است. گروهی، مفروضه کرویت داده سطحی بودن هر دو متغیر درون دو



 28 و... مجید عالئی /...تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس

 

برای بررسی اثر طول و ساختار نحوی بر های مکرر  تحلیل واریانس عاملی با اندازه(: 95جدول )
 تعداد واپسگرد

 منبع
مجموع 
 df مجذورات

میانگین 
F Sig. η مجذورات

2 

 29/8 89/8 37/91 77 9 77 طول سازه
    53/5 53 55 خطا

 99/8 85/8 7/8 3/98 9 3/98 ساختار نحوی
    18/8 53 998 خطا

طول سازه* 
 ساختار نحوی

22/95 9 22/95 57/7 87/8 95/8 

    96/5 53 68 خطا

شود که اثـر تعـاملی طـول سـازه و سـاختار  مشخص می 97با توجه به جدول 
تر، اثر  بیان شفا   مورد مطالعه معنادار است. به  نحوی بر تعداد واپسگرد روی سازه

( بر تعداد واپسگرد روی سازة مورد مطالعه، توسـط PVCو  PVMساختار نحوی )
این معنی که تعداد واپسگرد روی سازة مورد نظر در   د؛ بهشو طول سازه تعدیل می

 6تحت تأثیر کوتاهی و بلندی جمـالت قـرار دارد. نمـودار  PVCو  PVMجمالت 
دهد. مقدار مجذور اتـا نیـز حـاکی از ایـن  طور واضپ نشان می این اثر تعاملی را به

توسـط اثـر  درصد از واریانس تعداد واپسگرد روی سازة مورد مطالعه 95است که 
 شود. تعاملی طول سازه و ساختار نحوی تبیین می

 
اثر تعاملی طول سازه و ساختار نحوی بر تعداد واپسگرد روی سازة مقلوب و  (:6نمودار )
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شود، وقتی جمالت دارای سـازه کوتـاه  هم دیده می 6طور که در نمودار  همان

د روی سـازة مـورد بررسـی در ای در تعـداد واپسـگر هستند، تفاوت قابل مالحظه

شـود، امـا هنگـامی  دیده نمی (PVCو پسایندنشده ) (PVMجمالت پسایندشده )

اپسـگرد روی سـازة غیرمقلـوب در بلنـد هسـتند، تعـداد و  که جمالت دارای سازه

 طور معناداری بیشتر از سازة مقلوب جمـالت پسایندشـده جمالت پسایندنشده به

 است.

 گیری . بحث و نتیجه5

در نظر گرفتن این مهم که در مطالعات رفتارهای چشمی، الگوهای تثبیت و با 

دهند،  مالحظاتی برای حوزة پرداز  زبانی ارائه می 9روندة چشمی های پس حرکت

ها در عملکرد قاعـدة  های پژوهش مبنی بر تأثیر طول سازه منظور ارزیابی فرضیه به

هـای حاصـل از  تحلیـل دادهمحـور بـه  هـای پرداز  تبیین  حرکت نحوی و ارائـه

کنندگان در تکلیف خواندن جمله، شامل تعداد و دیـر   رفتارهای چشمی شرکت

  های مـورد مطالعـه( پرداختـه تثبیت و تعداد واپسگرد در نواحی مورد عالقه )سازه

های حاصل از تعداد تثبیت حاکی از آن است که در رابطه بـا هـر  شده است. داده

نشان  بند موصولی با دو آرایش بند موصولی در جایگاه بیدو دستة جمالت، دارای 

  مجاور هسته و بند موصولی در جایگاه پسافعلی و مجموعـة جمـالت دارای سـازه

ها، هنگامی که سازة مورد مطالعه کوتـاه  نشان آن ازای بی به شده و ما مقلوب پسایند

ملکـرد قاعـدة هـا پـیش و پـس از ع است، تفاوت معناداری در الگوی تعداد تثبیت

شود؛ در شرایطی که طول سازة مـورد مطالعـه در هـر دو حرکت نحوی دیده نمی

طور  هـا بـه دسته از جمالت بلند است و عنصر پسافعلی حرکت کرده، تعداد تثبیت

حسـب های مرتبط با دیـر  تثبیـت کـه بر همعناداری کمتر است. در رابطه با داد

                                                            
1. regressive movements 
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جمالت، دارای بند موصولی بـا دو   و دستةشده است، در هر د ثانیه محاسبه  هزارم 

آرایش نحوی و جمالت دارای سازة مقلـوب و جفـت متنـاظر غیرمقلوبشـان، یـک 

الگوی یکسان مشاهده شده است؛ به این ترتیب کـه، وقتـی سـازة مـورد مطالعـه 

نشـان کمتـر از  کوتاه است، میانگین دیر  تثبیت در جمالت با آرایش نحـوی بی

ای در جایگاه پسافعلی دارند. هرچنـد میـزان ایـن اخـتال  هجمالتی است که ساز

معنادار نیست. در شرایطی که طول سازة مورد مطالعه بلند است و عنصر پسافعلی 

طور معناداری کمتر است. شـکل شـمارة  ها به حرکت کرده، میانگین دیر  تثبیت

ایش ردیـاب هـای آزمـ ای بصری برگرفته از خروجی تحلیل داده عنوان نمونه ، به 5

دهد تعداد و دیر  تثبیت پس از عملکرد حرکت نحـوی چشمی است و نشان می

ها در ناحیـه مـورد  یابد. در شکل زیر، هر یک از دایرههای بلند کاهش میدر سازه

دهندة دیـر  تثبیـت  عالقه )بند موصولی( یک نقطة تثبیت و قطر هر دایره نشان

لکـرد حرکـت خـروج بنـد موصـولی، طور که مشهود است، پس از عم است. همان

 یابد:طور معناداری کاهش می ها به تعداد و دیر  تثبیت

 

 ای بصری از مسیر پایش جمالت دارای بند موصولی بلند نمونه(: 2شکل)



 9815 ستانبهار و تاب، 5، شمارة 7سال علم زبان؛    11

 

رونـده، میـانگین تعـداد  هـای پس های حاصل از الگـوی حرکت در تحلیل داده

های آن  به گردید کـه یافتـههای مورد مطالعه محاس واپسگردها پس از تعیین سازه

از این قرار بود. تعداد واپسـگردها در شـرایطی کـه سـازة مـورد مطالعـه، هـم در 

(، PVCو  PVM( و هـم در دسـتة دوم )RCCو  RCEی نخست جمـالت ) دسته

کـه بـا پس از حرکت پسافعلی نداشتند، درحالی کوتاه بود، تمایز معناداری پیش و

ها بـه  عملکرد قاعدة حرکت نحوی، تعداد واپسگرد افزایش طول سازة مورد نظر، با

طرز معناداری کمتر شد. در نتیجه، با مفروض پنداشتن این مهم که تغییـر قابـل 

مالحظه در تعداد و دیـر  تثبیـت و الگـوی واپسـگردها در رفتارهـای چشـمی، 

دهنده تفاوت در سطپ پرداز  زبانی است، فرضیة نخست پژوهش مبنی بـر  نشان

کنـد، تأییـد  ها در سطوح پرداز  زبانی تأثیر ایجاد می حرکت نحوی سازهکه   این

گونـه  تـوان این کوشی پردازشی در زبـان، می شود. همچنین با پذیر  اصل کم می

جـایی کـه  تبیین کرد که اگر طول سازة مـورد مطالعـه افـزایش پیـدا کنـد، از آن

، پس از عملکرد حرکت شدة پژوهش های تحلیل ه سهولت پردازشی با استناد به داد

گونه نتیجه گرفت که افـزایش طـول  توان این یابد، می ها افزایش می پسافعلی سازه

ها یکی از دالیل تأثیرگذار در گرایش بیشتر به عملکرد حرکت نحـوی اسـت؛  سازه

گردد. با توجه به اختال  معنادار  به همین سبب، فرضیة دوم پژوهش نیز تأیید می

یر  تثبیت و تعداد واپسـگردها در شـرایطی کـه سـازة مـورد میانگین تعداد و د

مطالعه نسبتاً بلند است، میانگین این متغیرها در شرایطی که سازة مـورد نظـر در 

است، بسیار بیشـتر از میـانگین   نشان و بند موصولی در مجاورت هسته جایگاه بی

توان گفـت  یشده پس از عملکرد حرکت نحوی است. در نتیجه، م   مقادیر محاسبه

-های بلند، افزایش بار پردازشی را رقـم مـی عدم عملکرد قاعدة حرکت برای سازه

زند. این یافته نیز با فرضیه سوم پژوهش همخوانی دارد، بنابراین این فرضـیه نیـز 

 گردد. تأیید می
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گفته در تحلیل پایشگر حرکات چشمی، الگویی  های پیش جایی که مؤلفه از آن

تـوان نتیجـه گرفـت،  طپ پردازشی جمالت زبـانی اسـت، میکارآمد در سنجش س

ها و در راستای تسهیل پرداز ِ  عملکرد قواعد حرکت نحوی حساس به طول سازه

گیرد. حرکت به جایگاه پسافعلی در خروج بند موصـولی و قلـب  برخط صورت می

تر است و بـا انگیـز  افـزایش  نحوی از نوع پسایندسازی، با افزایش طول محتمل

گیرد. همچنین، اگرچه زبان فارسی حداقل در گونـة  وری پردازشی صورت می رهبه

 کوتـاه پـیش از بلنـداسـت، گـرایش  SOVنشـان  نوشتاری دارای ترتیب سازة بی

است، در ساختارهای نحوی مـورد مطالعـة ایـن  VOهای  هاکینز که مختص زبان

ایـن زبـان در قبـال روی، رفتاری که  اینگردد. از در زبان فارسی تأیید میپژوهش 

سـوی بـا  دهـد، هم ها از خـود نشـان می گرایش کوتاه پیش از بلند و ترتیب سـازه

سـو بـا یکـی از فرضـیات مطـرح در  . این نتیجـه همOVاست و نه  VOهای  زبان

ــات رده ــدم،  مطالع ــان فارســی اســت )دبیرمق ــوالی واژه در زب ــناختی ت : 9815ش

شناسی تـاریخی( مشـخص شـده  )رده ( که با استناد به شواهد درزمانی923ـ953

اسـت.  آغاز در حال رانـش و تغییـر رده  پایان به ردة فعل است این زبان از ردة فعل

عنوان یکی از نخستین مطالعات رویکرد پردازشـی بـه  های این پژوهش به دستاورد

عنوان شواهد  تواند به شناختی می زبان شناسی روان ها در چارچوب رو  توالی سازه

 شناختی درزمانی تلقی شود. های رده زمانی برای فرضیه ی همرفتار

 قدردانی

شناسی و علـوم  شناسی دانشکدة روان دانیم از همکاری آزمایشگاه روان  الزم می

سـپهر، دانشـجوی  اهلل منصوری تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی و جنـاب آقـای روح

مچنـین، از اسـتاد شناسی این دانشکده صـمیمانه قـدردانی کنـیم. ه دکتری روان

زاده نیـز بـه خـاطر رهنمودهـا و مشـاورة  فرزانه، سرکار خانم دکتر شـهین نعمـت
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ارزشمند در حین انجام پروژه سپاسگزاریم. بدون تردید، در صورت عدم همکـاری 

 رسید. های این عزیزان پژوهش به سرانجام نمی و راهنمایی
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