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Abstract
The aim of this study was to compare the absolute threshold of
readability among ten commonly used Persian fonts in set of word
recognition rapid serial visual presentation (RSVP) task at three reading
speeds (100, 300 and 500 words per minute). RSVP is a cognitive task
design method that is also used in speed-reading technologies for over
four decades. This research had two goals: First, determine the optimal
Persian font from a visual ergonomic perspective and other investigate the
effect of demographic variables (age, gender and education degree) and
some cognitive abilities (working memory and processing speed) on total
number of reading errors during tasks. In this study, for the first time, the
concept of absolute threshold of readability was introduced as an objective
indicator in comparing fonts. Twenty subjects participated in this study
with ages from 11 to 79 years old and degrees from undergraduate to PhD.
The results indicated that Iran Sans 5.5 is the optimal Persian font from
visual ergonomic perspective. Also, Findings showed that age and total
number of reading errors were positively correlated r = 0.870, p < .001 and
Longest Digit Span Forward (LDSF) and total number of reading errors
are negatively correlated r = -.474, p < .05.
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کــه بــه عنــوان یــک فــن ســریعخوانی نیــز کاربــرد دارد .ایــن پژوهــش دو هــدف را دنبــال

کــرد :نخســت تعییــن فونــت بهینــهی فارســی از میــان فونتهــای b mitra, b yekan,

 b zar, b titr, b Nazanin, b traffic, b lotus, Tahoma, Iran sans 5.5از دیــدگاه

ارگونومــی دیــداری و بــرای اســتفاده در خوانــدن ســریع و متوالــی اســت .در ایــن پژوهــش بــرای

واژهگان کلیدی:

ارگونومی دیداری،
آستانهی مطلق خوانایی،
بازنمایی سریع و متوالی
دیداری ،سریعخوانی،
فونت فارسی ،حافظهی
کوتاه مدت ،خواندن.

نخســتینبار مفهــوم آســتانهی مطلــق خوانایــی بــه عنــوان یــک شــاخص عینــی در مقایسـهی
فونتهــا مطــرح شــد .هــدف دیگــر ،بررســی اثــر متغیرهــای دموگرافیک(ســن ،جنســیت و

تحصیــات) و بعضــی تواناییهــای شــناختی (حافظــۀکاری و ســرعت پــردازش) بــر خطــای
خوانــدن در ایــن تکلیفهــای پرســرعت تشــخیص کلمــه اســت .تحلیــل نتیجههــای بــه دســت

آمــده از بیســت آزمودنــی بــا سـنهای  11تــا  79ســال و مــدارک تحصیلــی از باســواد زیردیپلــم

تــا دکتــرا ،برتــری فونــت  Iran Sans 5.5را نســبت بــه ســایر فونتهــا نشــان داد .ســنجش
رابطــه متغیرهــا بــه شــیوه پیرســون نشــان داد در میــان متغیرهــای دموگرافیــک ســن بــا تعداد

کل خطــا دارای رابطــه مثبــت اســت ( .)r = 0.870, p < .001همچنیــن در میــان متغیرهای
شــناختی طوالنیتریــن فراخنــای عــدد رو بهجلــو  LDSFکــه از تعریفهــای توصیفکننــدهی

حافظـهی کوتــاه مــدت در آزمــون هــوش وکســلر بزرگســاالن نســخهی چهــار اســت با تعــداد کل

خطــا دارای رابطــه منفــی اســت (.)r = -.474, p < .05
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فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
مقدمه

ســرعت  1000کلمــه در دقیقــه را وعــده دادهانــد (بندتــو

بازنمایــی ســریع و متوالــی محــرک دیــداری)RSVP( 1

یــک فــن طراحــی تکلیفهــای شــناختی اســت .در ایــن

روش بــا توجــه بــه هدفهــای هــر پژوهــش ،محرکهــای
دیــداری (تصویــر یــا نوشــته) بهصــورت انفــرادی یــا جمعی

و بهصــورت نمایــش همزمــان یــا متوالــی بــه نمایــش
گذاشــته میشــوند .بــرای نمایــش هــر تصویــر مدتزمانــی

حــدود  200تــا  400میلیثانیــه اختصــاص مییابــد و
بهاینترتیــب در هــر ســه یــا چهــار ثانیــه مجموعــهای

حــدود  50محــرک دیــداری بــه نمایــش گذاشــته میشــوند

(اســپنس .)2002 ،در ســریعخوانی به روش  RSVPمعمو ًال
تــک کلمــه ،بهصــورت منفــرد ،متوالــی ،در مرکــز دیــداری
و بــا ســرعتی متناســب بــا تواناییهای فــردی نمایــش داده

میشــود .ایــن روش بازنمایــی متــن ،گامــی فناورانــه در
راســتای یافتههــای پیشــین ادراک متــن در هنــگام فراینــد
خوانــدن بــود کــه نشــانداده بــود انتقــال اطالعــات

از متــن بــه مغــز در حیــن تثبیــت حــرکات چشــم

2

رخ میدهــد و دو حرکــت دیگــر چشــم –جهشهــا 3و

بازگش ـتها - 4وظیف ـهی گــردآوری و تصحیــح دادههــای
تصویــری را بــر عهــده دارنــد (رینــر .)2015 ،ایــدهی

اســتفاده از  RSVPبهعنــوان یــک روش نمایــش متــن آن
بــود کــه در ایــن شــیوهی حروفنــگاری متحــرک ،5بــه

دلیــل تعــدد رخدادن تثبیــت ،جریــان انتقــال اطالعــات

از متــن بــه مغــز بــه میــزان بیشــتری از فراینــد خوانــدن
عــادی اســت و لــذا ســریعخوانی بــدون نیــاز بــه تمریــن
و یادگیــری مهارتهــای خــاص ،بــرای همــگان مقــدور

اســت .از همیـنرو ،اگــر میانگیــن ســرعت خوانــدن بــه
شــیوهی حروفنــگاری ســاکن 6بــرای یــک فــرد عــادی

در زبــان و خــط انگلیســی– از روی کاغــذ یــا نمایشــگر-
حــدود  400تــا  600کلمــه در دقیقــه )WPM( 7اســت
(رابیــن و همــکار ،1992 ،بــک و همــکاران،)2002 ،

توســعهدهندههای نرمافــزار ســریعخوانی بــر پایــهی
فــن  RSVPماننــد  ،Spritzســریعخوانی انگلیســی تــا
1. Rapid Serial Visual Presentation
2. Eye fixation
3. saccadic eye movements
4. regression
5. Dynamic typography
6. Static typography
7. Words per minute

و همــکاران )2015 ،و بــرای برخــی از نمونههــای ایــن

فنــاوری امــکان افزایــش بــه متــن تــا بیشــینهی 1850

کلمــه در دقیقــه در نظــر گرفتــه شــده اســت (بــک و
همــکاران .)2002 ،پنجــاه ســال پــس از آغــاز نخســتین

مطالعههــای بینالمللــی و رشــد فنــاوری  ،RSVPبــا
راهانــدازی یــک وبســایت اینترنتــی 8و طراحــی چندیــن
اپلیکیشــن ســریعخوان بــرای زبــان فارســی ،زمــان
بــرای پژوهــش دربــارهی فونــت بهینــه و ارگونومیــک

فارســی ،مناســب اســت.

مهمتریــن نتیجههــای پژوهشهــای پیشــین

متمرکــز بــر ســریعخوانی بــا فــن  RSVPوجــود نقــاط
قوتــی همچــون افزایــش ســرعت خوانــدن ،افزایــش
توجــه متمرکــز و کاهــش زمــان یادگیــری نســبت بــه

فراینــد خوانــدن عــادی (پروپــس و همــکار ،)2014 ،و
وجــود نقــاط ضعفــی ماننــد ایجــاد خســتگی دیــداری

بــار شــناختی
بــه دلیــل کاهــش پلــکزدن ،افزایــش
ِ

و کاهــش عینــی (آبجکتیــو) درک مطلــب (بندتــو و
همــکاران )2015 ،اســت .ایــن نقــاط ضعــف اگرچــه مانع

اســتفاده از ایــن روش در کاربردهــای خــاص -ماننــد

آمــوزش نظامی -نشــده اســت (پروپــس و همــکار)2014 ،
بــا ایــنحــال بــرای گســترش و تعمیــم اســتفاده از آن،

بهینهســازی فــن  RSVPاز منظــر ارگونومــی دیــداری
الزامــی بــه نظــر میرســد .بــه کارگیــری فونــت بهینــه،

یکــی از مهمتریــن گامهــای تطابــق دادن ســریعخوانی
بــا فــن  RSVPبــا اهــداف دانــش ارگونومــی دیــداری

اســت .ســریعخوانی بــه شــیوهی  ،RSVPهــم یــک
تکلیــف شــناختی و هــم یــک تکلیــف خوانــدن اســت و

تفاوتهــای فــردی در تواناییهــای شــناختی در میــزان
موفقیــت افــراد در ایــن گونــه تکلیفهــا اثرگــذار اســت.

پیشــتر تاثیــر مــوردی تواناییهــای شــناختی ماننــد

حافظــه کوتــاه مــدت (آکیویوریــک و همــکار )2006 ،و
محتوایــات و چگونگــی عملکــرد حافظ ـهی کاری( 9گیــل

گومــز دلیانــو و همــکاران )2014 ،بــر آن مــورد پژوهــش

قــرار گرفتــه اســت .حافظــهی کاری ،هــوش ســیال و
8. Sapience.ir

)9. working memory (WM
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کنتــرل توجــه 10مهمتریــن عوامــل پیشبینــی کننــدهی

انجــام تکلیــف ،نمایــش و عملکــرد دیــداری ،راحتــی

میــان اثــر کنتــرل توجــه ،مالیــم 11و اثــر حافظـهی کاری

(تومینــگاس".)2014 ،

موفقیــت در تکلیفهــای شــناختی هســتند کــه در ایــن

و هــوش ســیال ،قــوی 12اســت (ردیــک و همــکاران،
 .)2016بــا توجــه بــه اینکــه در خوانــدن متــن بــه
شــیوه  RSVPکنتــرل توجــه امــری بنیادیــن و مبنــای

فــن  RSVPاســت ،نقــش دو گــروه متغیــر حافظــهی
کاری و هــوش ســیال در اولویــت قــرار دارنــد .همچنیــن
شیپوفســکی و همــکاران ( )2014نیــز بــه اثربخشــی

مهارتهــای کالمــی و هــوش متلبــور بــر همــهی

تواناییهــای خوانــدن اشــاره کردنــد.

بــرای بهینهســازی فونــت در فنــاوری ســریعخوانی

 ،RSVPمجموعــهای از متغیرهــا بایــد مــورد کنتــرل
قــرار گیرنــد؛ متغیرهایــی همچــون نــوع نمایشــگر،

وضعیــت اســتقرار فــرد نســبت بــه نمایشــگر و زاوی ـهی

دیــد .ایــن متغیرهــا فــارغ از نــوع خــط یــا نــوع فونــت بر
عملکــرد افــراد اثربخــش هســتند .پژوهشهــای فراوانــی
خوانــدن و کار بــا رایانــه را بــه عنــوان یــک ایسـ ِ
ـتگاه کار
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مــورد توجــه قــرار دادهانــد و هــدف آنهــا بهینهســازی

بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و احتمــال درگیــر بــودن

شــرایط بدنــی افــراد اســت .اینگونــه پژوهشهــا در

تکلیفهــای ســریعخوانی بــا فــن  ،RSVPبررســی

نتیجــهی آنهــا بــه عنــوان چارچوبهــای مشــخص

متغیرهــای متعــدد و متمایــز در موفقیــت افــراد در
جداگانــه دو دســته از متغیرهــا الزامــی اســت :دســتهی

اول متغیرهــای مرتبــط بــا بهینهســازی تعامــل انســان
بــا ابــزار اســت کــه بــه طــور عــام در دانــش ارگونومــی

بررســی میشــوند و در ایــن پژوهــش زیــر چتــر دانــش
ارگونومــی دیــداری قــرار دارنــد ،و دســتهی دوم
متغیرهــای توصیفکننــدهی تــوان شــناختی هــر فــرد

اســت کــه ســنجش تواناییهــای شــناختی در چارچــوب
دانــش روانشناســی شــناختی و تحــت عنــوان ارزیابــی
شــناختی انجــام میپذیرنــد.

دانــش ارگونومــی دیــداری بــرای نخســتین بــار در
13

دانــش ارگونومــی دارای پیشــینهی مطلــوب هســتند و
بهینهســازی ،مســتقل از زمین ـهی متغیرهــای فرهنگــی
(مثــل نــوع خــط) قابــل اســتناد و بــه کارگیــری اســت؛
نتیجههایــی ماننــد :بازنمایــی تصویــر در نمایشــگرهای

 LCDنســبت بــه نمایشــگرهای  CRTخســتگی کمتــری
ایجــاد میکند(شــی یــه و همــکار )2000 ،و ارتفــاع
نمایشــگر بایــد بیــن  5تــا  6اینــچ ( 12تــا  15ســانتیمتر)

پایینتــر از ارتفــاع چشــم کاربــر باشــد.

از نظــر دانــش ارگونومــی دیــداری ،پرســش اصلــی

بســیاری از پژوهشهــای مرتبــط بــه ســنجش عملکــرد

یــک فونــت در رابطــه بــا خوانایــی ســاختار واحــدی دارند؛

ســال  2014توســط انجمــن جهانــی ارگونومــیIEA 14

ایــن پرســش کــه کــدام فونــت بــر اســاس معیارهایــی

اســت کــه بــه درک رونــد دیــداری انســان میپــردازد

بهتــر محتــوا) بــرای اســتفاده در یــک فنــاوری نمایــش

اینگونــه تعریفشــد ":یــک دانــش میانرشــتهای
و بــه تعامــل انســان بــا ســایر بخشهــای ســامانه
اهمیــت میدهــد .دانــش ارگونومــی دیــداری

نظریههــا ،دانشهــا و روشهایــی را بــرای طراحــی
و ارزیابــی ســامانهها بــه کار میبــرد کــه بــه خــوب
بــودن انســان و عملکــرد بهینــهی آن ســامانه کمــک

کنــد .موضوعهایــی کــه در حیطــه ایــن دانــش هســتند

عبارتانــد از :روشــنایی ،نیازمندیهــای دیــداری بــرای
10. attentional control
11. moderate
12. strong
13. Visual Ergonomics
14. International Ergonomics Association
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و امنیــت دیــداری و اصــاح نــوری و ابزارهــای کمکــی

خــاص ( خوانایــی ،زیبایــی ،خســتگی کمتــر ،و انتقــال
متــن ،انتخــاب بهینــه اســت؟ در ایــن گونــه از پژوهشهــا
بــه دلیــل دخالــت متغیرهــای فرهنگــی (ماننــد راســتای

نوشــتار ،فــرم نوشــتار ،متصــل یــا منفصــل نویســی

حــروف ،و تعــداد متفــاوت حــروف هــر خــط) امــکان
اســتناد بــه نتیجههــای بــه دســت آمــده بــرای ســایر
خطهــا و زبانهــا آســان نیســت .جســتجو در مقایس ـهی

خوانایــی فونتهــای فارســی ،بــه تعــداد انگشتشــماری از

پژوهشهــا میانجامــد .بــه طــور نمونــه در یــک پژوهــش،

شــاخصهی خوانایــی بــرای مقایسـهی پنــج فونــت فارســی

15. Work station

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
بــه گونـهای ذهنــی و بــا اســتفاده از مقیــاس هفتدرجهای

نیســت .لــذا بــرای نخســتین بــار و طــی ایــن پژوهــش،

لیکــرت مــورد بررســی قــرار گرفــت .پنــج فونــت b Zar,

مفهومپــردازی آســتانهی مطلــق خوانــدن بــرای هــر

و  28پوینــت و بــا هــدف مقایســهی خوانایــی فونــت بــه

فونــت کــه  50درصــد از کلمــات ارائــه شــده بــه درســتی

 b Nazanin, b Titr, b Lotus, Arialدر دو انــدازه 24
منظــور اســتفاده در اســاید نرمافــزار پاورپوینــت بررســی

و گــزارش شــد فونــت  b Titrدر انــدازه  28پوینــت
باالتریــن خوانایــی و اســاید بــا فونــت  b Lotusدر اندازه

 24پوینــت کمتریــن خوانایــی را از نظــر آزمودنیهــا

داشــت (ســیف و همــکاران .)2013 ،در پژوهشــی دیگــر

و از معــدود پژوهشهــای صــورت پذیرفتــه در مطالعـهی
ارگونومــی فونــت فارســی بــا فــن نمایــش ســریع

کلمههــا ،بررســی اثــر شــش فونــت پرکاربــرد فارســی
(نازنیــن ،لوتــوس ،زر ،تیتــر ،ترافیــک و یــکان) بــر

کارایــی قرائــت در انــدازهی دوازده پوینتــی و بــا تکنیــک

تشــخیص ســریع کلمــه (در ســرعت نمایــش دوهــزار
کلمــه در دقیقــه) مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ایــن
ـی تعــداد خطــا بــرای مقایس ـهی
پژوهــش از معیــار عینـ ِ
کارایــی فونتهــا بهــره بــرده شــد .فونــت یــکان ،فونــت
بهینــه گــزارش شــد و پــس از آن تعــداد خطــا بــه ایــن

ترتیــب افزایــش را نشــان داد :تیتــر ،ترافیــک ،نازنیــن،
زر ،لوتــوس (زمانــی و همــکاران.)2014 ،

فونــت بــه ایــن صــورت تعریــفشــد :کوچکتریــن ابعــاد
دیــده و اعــام شــوند.

اســتخراج و مقایسـهی آســتانهی مطلــق خوانایــی هر

فونـت ،معیــاری عینــی اســت کــه بــه کمــک آن تعییــن

کمین ـهی ابعــاد خوانایــی هــر فونــت امکانپذیــر اســت.

فونتــی کــه آســتانهی مطلــق خوانایــی کوچکتــری

دارد ،از شــانس بیشــتری بــرای خوانــده شــدن در ابعــاد
کوچــک یــا فواصــل دور برخــوردار اســت .همچنیــن اگــر

مجموعــه فونتهایــی کــه آســتانهی مطلــق خوانایــی
کوچکتــری دارنــد ،از صفــات طراحانــهی مشــترکی
برخــوردار باشــند ،امــکان تعریــف چارچــوب صفــات

موفــق بــرای طراحــی فونتهــای خواناتــر امکانپذیــر

خواهــد بــود.

دومیــن گــروه از متغیرهایــی کــه الزم اســت

اثــر آنهــا بــر عملکــرد آزمودنیهــا در ایــن گونــه
تکلیفهــای خوانــدن در ســطح کلمــه مشــخص شــود،

متغیرهــای توصیفکننــدهی تــوان شــناختی هــر فــرد

اســت .بــه ایــن منظــور وجــود یــک ســازهی نظــری (کــه

بــا توجــه بــه توســعهی ســامانههای ســریعخوانی

چگونگــی اثربخشــی تواناییهــای شــناختی بــر موفقیــت

مفهومپــردازی آســتانهی مطلــق خوانایــی 16و مقایســه

را شــرح دهــد) و یــک روش ارزیابــی شــناختی (کــه

فارســی ،ایــن پژوهــش تــاش دارد بــا تعریــف
میــان ده فونــت پرکاربــرد فارســی بــر ایــن اســاس ،بــه

معیــاری تــازه و عینــی بــرای ارزیابــی ارگونومــی دیــداری

ت دســت یابــد .مطالعــه در آســتانهی مطلــق 17ریشــه
فونـ 
در روانشناســی احســاس و ادراک 18دارد و بــه صــورت
"حداقــل شــدت محــرک کــه در  50درصــد مــوارد

احســاس شــود" تعریــف شــده اســت (ایروانــی و همــکار،
 .)2014هرچنــد آســتانهی مطلــق دیــداری مفهومــی
شــناخته شــده اســت ،امــکان بهــره بــردن از آن در

تکالیــف خوانــدن وجــود نــدارد ،زیــرا هــدف از نوشــتار

کشــف رمــزگان حــروف و انتقــال صحیــح معنــای متــن
مکتــوب اســت و دیــده شــدن محــرک بــه تنهایــی کافــی
16. The Absolute Threshold of Readability
17. absolute threshold
18. Psychophysics

در تکلیفهــای پیچیــدهی شــناختی ماننــد ســریعخوانی
مفهومهــای موجــود در ســازهی نظــری را بــه دقــت
کمــی نمایــد) دو گام مهــم در شناســایی و ســنجش
ّ

متغیرهــای شــناختی موثــر در تکلیــف ســریعخوانی بــا
فــن  RSVPاســت .ســازهی نظــری مــورد اتــکا در ایــن
پژوهــش نظریــهی کتل-هــورن-کارول 19اســت کــه یــک
ســازهی شــناخته شــده و جامــع در زمین ـهی مطالع ـهی

تواناییهــای شــناختی محســوب میشــود .در ایــن نظریــه

کــه ریشــهی آن بــه نظریــهی سلســلهمراتبی ســهالی های
هــوش کتــل و هــورن در ســال  1966دارد؛ عامــل
عمومــی هــوش در الیــه نخســت قــرار دارد ،از ســال
20

 2013در آخریــن مــدل ارائــه شــده شــانزده توانمنــدی
19. Cattel-Horn-Carroll (CHC) theory of cognitive abilities
20. general component of intelligence
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فراگیــر 21در الیــه دوم قــرار دارنــد (از ســال  1990تــا
ســال  2012ده توانمنــدی در ایــن الیــه جــای داده

شــده بــود) و در الیــهی ســوم تواناییهــای محــدود

راهــکار و راهبــرد ،کاربــردی اســت.

22

جــای داده شــدهاند (ونآکــن و همــکاران .)2017 ،بــا
پذیــرش ســازهی پیشــنهادی یکپارچــه و سلســله مراتبــی

 ،CHCآزمــون ســنجش هــوش بزرگســاالن وکســلر
نســخهی چهــارم ،بــا تعریــف چهــار شــاخصهی حافظـهی

کاری ،23دلیــل یابــی ادراکــی ،24ســرعت پــردازش 25و

درک کالمــی 26بــه ســنجش یکپارچــهی تواناییهــای
شــناختی زیــر عنــوان مفهــوم هــوش میپــردازد .کتــل

دو مفهــوم پــردازی هــوش ســیال (شــامل تواناییهــای
شــناختی موثــر در حــل مســائل تــازه و یادگیــری)و

هــوش متبلــور (شــامل تواناییهــای اســتنباطی) را بــه
عنــوان دو بخــش متمایــز هــوش فــرد مطــرح ســاخت.

در آزمــون هــوش وکســلر شــاخصهی حافظــهی کاری و
ســرعت پــردازش بازنمــود کننــدهی هــوش ســیال فــرد

هســتند ،در حالیکــه شــاخصهی دلیلیابــی ادراکــی و
درک کالمــی ســنجش هــوش متبلــور را بــر عهــده دارنــد
(هولدنــاک و همــکاران.)2013 ،

لــذا بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده ،هــدف از

ایــن پژوهــش طراحــی یــک تکلیــف بــه منظــور بررســی

اثــر نــوع فونــت بــر صحــت خوانــدن آزمودنیهــا در
ســرعتهای متفــاوت خوانــدن اســت .همچنیــن

بــه دلیــل اهمیــت نقــش متغیرهــای دموگرافیــک و
شــناختی ،اثــر ایــن نــوع متغیرهــا بــر نتیجههــای

حاصــل آمــده از تکلیفهــا مــورد ســنجش قــرار گرفــت.

روش
طرح پژوهش
ایــن پژوهــش از دو قســمت تشــکیل شــده اســت:

قســمت اول از نــوع طــرح شــبه آزمایشــی(تک گروهــی

پــس آزمــون) اســت و قســمت دوم از نــوع رابطــهای
محســوب میشــود .هــدف از ایــن پژوهــش از منظــر
21. broad abilities
22. narrow abilities
)23. Working Memory Index (WMI
24. Perceptual Reasoning Index
25. Processing Speed Index
26. Verbal Comprehension Index
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طراحــی تکلیــف از نــوع بنیــادی ،و از منظــر ارائــه

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری:
جامعــهی پژوهــش ،افــراد دارای ســواد خوانــدن و

نمونــه پژوهــش شــامل  ۲۰نفــر از آزمودنیهــای  ۱۱تــا

 ۷۹ســاله بودنــد کــه بــه شــیوه دردســترس انتخــاب
شــدند .معیــار ورود ،ســامت دیــد (در صــورت نیــاز بــا

کمــک ابــزار بهبــود بینایــی) و ســواد خوانــدن در نظــر

گرفتــه شــدند .بــا آنکــه حجــم نمونــه  15نفــر بــرای

پژوهــش از نــوع آزمایشــی کفایــت دارد (هومــن)1383 ،
بــرای ایــن پژوهــش حجــم نمونــه  20نفــر انتخــاب شــد.
معیــار خــروج وجــود بیماریهــای نورولوژیــک ماننــد

ســکته مغــزی و صــرع ،همچنیــن وجــود ســابقه آســیب
جــدی بــه ســر و چشــم بــود .همــه آزمودنیهــا در

تمــام تکلیفهــای ســریعخوانی شــرکت کردنــد ،امــا
بــا توجــه بــه آغــاز محــدودهی ســنی آزمونهــای هــوش

بزرگســاالن از  16ســال ،در ســنجش رابطهی همبســتگی

متغیرهــای هــوش بــا ســایر متغیرهــا ،دادههــای یــک

آزمودنــی  11ســاله حــذف شــد(جدول  .)1هیــچ یــک از

آزمودنیهــا تجربــهی ســریعخوانی بــه شــیوهی RSVP
را نداشــتند.

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی

ت شناختی بیست آزمودنی
جدول  -1ویژگیهای جمعی 
مردها

زنها
سن

مدرک تحصیلی

سن

مدرک تحصیلی

11

زیردیپلم

32

دیپلم

16

زیردیپلم

32

کارشناسی

27

کارشناسی ارشد

34

کارشناسی

29

کارشناسی ارشد

35

کاردانی

32

کاردانی

37

دیپلم

35

دیپلم

41

کارشناسی ارشد

45

کارشناسی

44

کارشناسی

74

کاردانی

51

دکترا

52

دکترا

59

زیردیپلم

65

کاردانی

79

کاردانی

ابزارهای پژوهش:

محیــط وب بــود کــه در ایــن پژوهــش فونتهــای

آزمــون ســریعخوانی ده فونــت پرکاربــرد
فارســی بــا فــن :RSVP

شــدند .هــر فونــت در ســه ســرعت صــد ،ســیصد و پانصد

در ایــن پژوهــش بــه منظــور تعییــن آســتانهی مطلــق

کلمــه در دقیقــه انتخــاب شــد تــا عملکــرد هــر فونــت در

 Tahomaو  Iran Sans 5.5از ایــن کاربــرد انتخــاب
کلمــه در دقیقــه مــورد بررســی قــرار گرفــت .ســرعت صــد

خوانایــی ،ده فونــت فارســی انتخــاب شــدند .در انتخــاب

خوانــدن متــن بــه شــیوهی  RSVPدر ســرعتی نزدیــک

فونــت و تمایــز در کاربردشناســی و رایــج بــودن مــورد توجــه

شــود و دو ســرعت دیگــر انتخــاب شــدند تــا تــوان هــر

ارزش خطــی یکنواخــت و ارزش خطــی متغیــر)  5فونــت

آشــکار کننــد .تمــام فونتهــا در حالــت عــادی (غیــر از

بــه لحــاظ کاربردشناســی از فونتهــای دارای کاربــرد

در هــر ســرعت ،مجموع ـهای شــامل شــش کلم ـهی

دارای کاربــرد اســتفاده در چــاپ شــش فونــت (b Mitra،b

بــا توجــه بــه اهمیــت شــبکه هــای معنایــی در ایجــاد

و از فونتهــای تیتــر فونــت ( )b Titrانتخــاب شــدند

از بــه کار بــردن کلمههــای دارای نزدیکــی معنایــی بــه

پژوهشهــای پیشــین ،عــدم توجــه بــه فونتهــای

کنتــرل اثــر منفــی دشــواری معنــای کلمــه در ســرعت

ایــن مجموعــه فونــت ،معیارهــای تمایــز در ســبک طراحــی

بــه ســرعت خوانــدن متــن فارســی از روی کاغذ ســنجیده

قــرار گرفــت .لــذا از هــر دو ســبک طراحــی فونــت (دارای

فونــت را در شــرایط پرفشــار و غامــض ســریعخوانی

انتخــاب شــدند.

ایتالیــک و بولــد) اســتفاده شــدند.

اســتفاده در تابلوهــای شــهری ( ،)b Trafficاز فونتهــای

تــا حــد امــکان غیرتکــراری انتخــاب شــدند .همچنیــن

)Roya ، b Lotus، b Yekan ،b Zar ، b Nazanin

حافظـهی کاذب (نجاتــی و همــکاران )1394 ،تالش شــد

(نیکومــرام و همــکار .)2010 ،یکــی از نقیصههــای

هــم در مجموعــه کلمههــا اجتبــاب شــود .بــه منظــور

فارســی طراحــی شــده بــرای نمایشــگرهای رایانــه و

خوانــدن ،منبــع انتخــاب ایــن کلمههــا ،لیســت ســه
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هــزار واژهی پرکاربــرد زبــان فارســی بــود (عاصــی ،در

موثــر در انجــام موفــق تکلیفهــای شــناختی اســت.

بــر ناخوانایــی ،هــر مجموعــه شــامل کلمههــای ســه ،

تمرکــز و حافظــهی کاری را نشــان میدهــد و از ســه

دســت چــاپ) .بــا هــدف بررســی اثــر تعــداد حــروف
چهــار ،پنــج ،شــش ،هفــت و هشــت حرفــی بــود .تالش
شــد بــا عــدم تکــرار کلمههــا در کل آزمونهــا ،بحــث
یادگیــری از آزمــون مــورد کنتــرل قــرار گیــرد ،بــا ایــن

حــال بــه دلیــل کمبــود تعــداد کلمــات شــش ،هفــت

و هشــت حرفــی در لیســت منبــع ،بــه طــور گریزناپذیــر
برخــی از کلمههــا تکــرار شــدند.

آزمــون تشــکیل شــده اســت :آزمونهــای فراخنــای
عــدد )DS( 27کــه شــامل مجموعــهای از تکلیفهــا

اســت :فراخنــای اعــداد رو بــه جلــو ( )DSFکــه بــه
28

ســنجش حافظ ـهی کوتــاه مــدت 29میپــردازد ،فراخنــای

اعــداد روبــه عقــب ( )DSBو مرتبســازی فراخنــای
30

اعــداد )DSS( 31کــه حافظـهی کاری شــنیداری 32را مــورد

هــر تکلیـف بــه صــورت فیلــم ســه دقیقـهای طراحــی

بررســی قــرار میدهنــد .یکــی از نتیجههــای جانبــی

مجموعــه کلمههــا از انــدازهی خوانــای  11پوینتــی تــا

زنجیــرهای اســت کــه توســط آزمودنــی تکــرار شــده اســت

شــد ،بــرای ســنجش هــر فونــت و در هــر ســرعت،
انــدازه بســیار ریــز  5پوینتــی در فواصــل یــک پوینتــی و

در هفــت مرحلــه بــه نمایــش در آمدنــد .فاصلــه زمانــی

ارائــه هــر کلمــه حــدود  4ثانیــه در نظــر گرفتــه شــد و
آزمودنــی موظــف بــود پــس از دیــدن هــر کلمــه ،آن را
بــا صــدای بلنــد اعــام کننــد .آســتانهی مطلــق خوانایــی

بــرای یــک فونــت و در هــر ســرعت کوچکتریــن

انــدازهای در نظــر گرفتــه شــد کــه میانگیــن کلمههــای
تشــخیص داده شــده در هــر دســته ،برابــر یــا بیشــتر از
عــدد ســه (نیمــی از کلمــات ارائــه شــده) باشــد.

کــه در هــر ســه تکلیــف بــه دســت میآیــد طوالنیتریــن
کــه بــه ترتیــب طوالنیتریــن فراخنــای اعــداد روبــه
جلــو ( ،)LDSFطوالنیتریــن فراخنــای اعــداد رو بــه
33

عقــب )LDSB( 34و طوالنیتریــن مرتبســازی فراخنــای

اعــداد ( )LDSSنــام دارد .تکلیــف حســاب ( )ARکــه
36

35

حافظــۀکاری را مــورد ســنجش قــرار میدهــد .شــاخصهی

ســرعت پــردازش ،ســرعت پردازشهــای ذهنــی را بــه

کمــک اســتفاده از محرکهــای دیــداری و مهارتهــای
ترســیمی ســاده نشــان میدهــد و از ســه تکلیــف تشــکیل
شــده اســت :رمزنگاری ،)CD( 37جســتجوی نمــاد)SS(38

در ایــن پژوهــش دو معیــار عینــی بــرای انتخــاب

و ابطــال ( .)CAشــاخصهی چاالکــی شــناختی ()CPI

 .1آســتانهی مطلــق خوانایــی فونــت بهینــه ،در

نمــره دو شــاخصهی حافظ ـهی کاری و ســرعت پــردازش

فونــت بهینــه در نظــر گرفتــه شــد:

هــر ســه ســرعت ارایــهی تکلیفهــا از ســایر فونتهــا
کوچکتــر باشــد.

 .2در خواناتریــن انــدازهی نمایــش حــروف (در

ایــن پژوهــش  11پوینــت) شــیب رشــد خطــا (ســرعت
ناخوانــا شــدن) در فونــت بهینــه ،از کندتریــن تکلیــف

( )wpm 100بــه تندتریــن تکلیــف ( )wpm 500از ســایر

فونتهــا بیشــتر نشــود.

آزمون هوش بزرگساالن وکسلر نسخه چهارم:
در ایــن پژوهــش آزمونهــای بــه کار رفتــه بــرای

دو شــاخصهی حافظــهی کاری و ســرعت پــردازش از

آزمــون هــوش بزرگســاالن وکســلر نســخهی چهــارم

انتخــاب شــدند .دلیــل انتخــاب ایــن شــاخصه ،اهمیــت
ل شــناختی
ســنجش هــوش ســیال بــه عنــوان عامــ 
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شــاخصهی حافظــهی کاری در هــر آزمودنــی توجــه،

39

40

در تفســیر آزمــون هــوش وکســلر بزرگســاالن بــا تجمیــع
مفهــوم پــردازی شــده اســت .کســب نمــره باالتــر در ایــن
آزمــون بــه معنــای ســرعت باالتــر در جســتجوی دیــداری،
کنتــرل بهتــر تــوان ذهنــی ،و تســهیل کننــدهی موفقیــت

در تکلیفهــای ســطح بــاال اســت(هولدناک و همــکاران،
.)2013

27. Digit Span
28. Digit Span Forward

29. short-term memory
30. Digit Span Backward
31. Digit Span Sequencing
32. Auditory Working Memory
33. Longest Digit Span Forward
34. Longest Digit Span Backward
35. Longest Digit Span Sequencing
36. Arithmetic
37. Coding
38. Symbol Search
39. Cancellation
40. Cognitive Proficiency Index

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی

یافتهها :

روش اجرای پژوهش

بــا مقایســهی معیــار آســتانهی مطلــق خوانایــی ،دو

بــه دلیــل مــدت زمــان طوالنــی آزمونهــا و کنتــرل

اثــر خســتگی بــر آزمــون ،تکلیفهــا در دو بخــش و در

فونــت  Iran Sans 5.5و ســپس  b Titrبرتــری خــود را

هــر بخــش نیمــی از تکالیــف ســریعخوانی و نیمــی از

دو فونــت  Iran Sans 5.5و  b Titrدر انــدازه  7پوینــت

نشــان دادنــد.

فاصلـهی زمانــی دو روز تــا یــک هفتــه برگــزار شــدند .در

تکالیــف آزمــون هــوش وکســلر انجــام شــد .بــا هــدف

خوانــا بودنــد (جــدول .)2تغییــر ســرعت نمایــش ،اثــری بر

صــورت هــر فــرد تــا مانیتــور بیــن  35تــا  40ســانتیمتر

همچنیــن مجمــوع خطــای خوانــدن ایــن دو فونــت کمتــر

تغییــر آســتانهی مطلــق خوانایــی ایــن دو فونــت نداشــت.

ایجــاد شــرایط بهینــهی ارگونومــی خوانــدن ،فاصلــهی

تنظیــم شــد .پــس از نشســتن فــرد در صندلــی و اعــام

از ســایر فونتهــا بــود.

مرکــز نمایشــگر(محل ارائـهی نوشــتار) دوازده تــا پانــزده

در ابعــاد خوانــای  11پوینــت ،شــیب رشــد خطــا در فونــت

بــا افزایــش ســرعت نمایــش کلمههــا در تکلیفهــا و

راحتــی ،ارتفــاع مانیتــور بهگونــهای تنظیــم شــد کــه

 Iran Sans 5.5کمتــر از  b Titrثبــت شــد و از ایــن نظــر

ســانتیمتر پایینتــر از ارتفــاع خــط چشــم هــر فــرد

فونــت  Iran Sans 5.5برتــری خــود را بــر فونــت b titr

باشــد .در تمــام مراحــل ایــن پژوهــش رنــگ متــن ســیاه

( )H=0, S=0, B=0و رنــگ زمینــه ســفید ()H=0, S=0, B=100

نشــان داد.

انتخــاب شــد .ابــزار پژوهــش لپتــاپ برنــد  ،Asusمــدل
 X455Lو دارای وضــوح تصویــر  768 * 1366بــود.

جدول  -2مقایسهی تفکیکی ده فونت بر اساس دو شاخص تعداد کل خطا و آستانهی مطلق خوانایی در سه تکلیف

تعداد مجموع خطای ثبت شدهی آزمودنیها

آستانه مطلق خوانایی (پوینت)

100 wpm

500 wpm
3

1.5
3

ارزش خطی
طراحی

مجموع خطا در اندازه
 11پوینت در سرعت

مجموع خطا در اندازه
 11پوینت در سرعت

100
wpm

300
wpm

500
wpm

تعداد
کل خطا

Iran sans

ثابت

7

7

7

828

2

b Titr

متغیر

7

7

7

842

2

6

Tahoma

ثابت

8

7

7

959

9

10

1.1

b Yekan

ثابت

8

7

7

1047

5

13

2.6

b Traffic

ثابت

9

8

8

1250

4

13

3.2

b Roya

ثابت

9

9

8

1337

3

18

6

b Lotus

متغیر

10

8

8

1357

6

22

3.6

b Nazanin

متغیر

10

8

8

1489

11

21

1.9

b Zar

متغیر

9

10

8

1494

4

19

4.7

متغیر

11

9

8

1573

22

45

2

نام فونت

b Mitra

شیب رشد
افزایش خطا
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در تکلیــف خوانــدن کلمههــای فارســی بــا فــن

 RSVPهمانگونــه کــه قابــل پیشبینــی بــود بــا افزایــش
ســرعت ارایـهی متــن ،میانگیــن خطــای خوانــدن افــراد

در همــهی فونتهــا بــه تدریــج افزایــش یافــت و از
میانگیــن  174.2در ســرعت  100کلمــه در دقیقــه بــه
میانگیــن  ۲۰۵.۲در ســرعت  300کلمــه در دقیقــه و در

نهایــت  228.2خطــا در ســرعت  500کلمــه در دقیقــه
رســید.

تعــداد خطــای هــر آزمودنــی بــر اســاس ســرعت تکلیــف)
انجــام پذیرفــت .نرمــال بــودن توزیــع نمرههــا بــرای

تمــام متغیرهــا بــا آزمــون شــاپیرو-ویلک احــراز شــد.

در بررســی اثــر متغیرهــای دموگرافیــک ،بررســی اثــر

جنســیت بــر تعــداد کل خطــای هــر آزمودنــی بــا آزمــون

 tمســتقل نشــان داد جنســیت اثــر معنــاداری بــر تعــداد

کل خطــای آزمودنــی نــدارد .بررســی رابطــهی متغیــر
ســطح تحصیــات و تعــداد کل خطــای هــر آزمودنــی بــه

تحلیــل اســتنباطی بــرای بررســی اثــر چهار گــروه متغیر

روش پیرســون هــم نشــان از عــدم وجــود رابطــه میــان

ســطح تحصیــات) ،متغیرهــای مرتبــط به حافظـهی کاری

تعــداد کل خطــای هــر آزمودنــی بــه روش همبســتگی

مســتقل شــامل متغیرهــای دموگرافیک (ســن ،جنســیت،
(،)WMI، DSF, LDSF, DSB, LDSB, DSS, LDSS

ایــن دو متغیــر بــود .بررســی رابطــه میــان ســن بــا
پیرســون نشــان از ضریــب همبســتگی  r=0.870و

متغیرهــای مرتبــط بــه ســرعت پــردازش (AR, CD,

ســطح معنــاداری ( )pکوچکتــر از  0.001اســت .در

( )CPIبــر دو متغیــر وابســتهی توصیفکننــدهی توزیــع

پراکندگــی نتیجههــا میــان ایــن دو متغیــر مشــخص

 )SS, CA,PSIو متغیــر شــاخصهی چاالکــی شــناختی
ناخوانایــی (تعــداد کل خطــای هــر آزمودنــی ،مجمــوع

شــکل  1و در قالــب یــک نمــودار  scatterplotوضعیت

شــده است.

شکل -1توزیع تعداد کل خطای خواندن
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بررســی رابطــهی همبســتگی میــان متغیرهــای

همچنیــن همبســتگی ایــن دو متغیــر بــا تعــداد خطــا در

خطــا در ســه ســرعت انجــام تکلیفهــا بــه روش

بــا یافتههــای پیشــین آکیویــورک و همــکار( )2006بــود

تواناییهــای شــناختی بــا تعــداد کل خطــا و تعــداد
همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه طوالنیتریــن

فراخنــای اعــداد رو بــه جلــو ( )LDSFبــا تعــداد خطای

هــر آزمودنــی در ایــن تکلیفهــا در ارتبــاط اســت.

ســه ســرعت حاصــل شــد (جــدول .)3ایــن نتیجههــا

کــه بــه اثــر حافظــهی کوتــاه مــدت در موفقیــت در
تکلیفهــای  RSVPاشــاره داشــت ،در یــک راســتا

اســت.

جدول  -3رابطه تعداد مجموع خطای هر آزمودنی و LDSF
تعداد خطا

LDSF
ضریب همبستگی پیرسون )(r

سطح معناداری ()p

درسرعت  100کلمه در دقیقه

-.503

0.028

درسرعت  300کلمه در دقیقه

-0.432

0.064

درسرعت  500کلمه در دقیقه

-.510

0.026

تعداد کل خطا

-.474

0.040

ســنجش بــه روش همبســتگی پیرســون نشــان داد

بــه تیتــر برخــوردار اســت ،شــاهدی بــر نــزول خوانایــی

شــناختی  WMI، PSI، CPIبــه طــور معنــادار بــا هیــچ

مقایســهی آســتانهی مطلــق خوانایــی و تعــداد کل

هیچکــدام از ســه شــاخصهی اصلــی توانایــی هــای
کــدام متغیرهــای توصیفکننــدهی توزیــع ناخوانایــی

دارای رابطــه نیســتند.

بحث و نتیجه گیری:

فونــت تیتــر در تکلیفهــای بســیار ســریع اســت.

خطــا میــان فونتهایــی بــا ارزش خطــی یکســان و

متغیــر ،نشــان از هماهنگتــر بــودن فونتهــای دارای

ارزش خطــی یکســان بــا فنــاوری ســریعخوانی RSVP

همانطــور کــه در شــکل یــک قابــل مشــاهده

اســت .لــذا منطقــی اســت طراحــی حــروف بــر مبنــای

گرفتــه شــده بــرای فونــت بهینـهی ارگونومیــک فارســی

فونــت بــرای کاربــری ســریعخوانی در کانــون توجــه

اســت ،فونــت  5.5 Iran Sansویژگیهــای در نظــر
بــرای اســتفاده در فنــاوری ســریعخوانی  RSVPرا

دارد :کوچکتریــن آســتانهی مطلــق خوانایــی را در
هــر ســه ســرعت ارائــهی تکلیفهــا ،عــدم تغییــر در

انــدازهی آســتانهی مطلــق خوانایــی بــا افزایــش ســرعت
تکلیفهــا ،کمتریــن تعــداد خطــای ثبــت شــده،

و کوچــک تریــن شــیب رشــد خطــای نســبت بــه

ارزش خطــی ثابــت ،بــه عنــوان یــک اصــل در طراحــی
قــرار گیــرد.

پیشــتر اشــاره شــد کــه ســن آزمودنیهــا بــا تعــداد

کل خطــای آنهــا همبســتگی مثبــت داشــت و لــذا

افزایــش ســن ،افزایــش خطــای آزمودنــی را بــه همــراه
داشــت .ایــن یافتــه بــا نتیج ـهی پژوهشهــای پیشــین
بــا موضــوع اثــر ســن بــر تکلیفهــای شــناختی

مهمتریــن فونــت رقیــب .بــه نظــر میآیــد فونــت b

همراســتا بــه نظــر میآیــد .پژوهشهــا نشــان داده

بــا افزایــش ســرعت تکالیــف مزیــت خوانایــی خــود را از

ســیال (ماننــد اســتدالل ،ســرعت پــردازش ،جهتیابــی

کــه نشــان داد در نمایــش متــن بــا ســرعت  2000کلمــه

مرتبــط بــا هــوش متبلــور (ماننــد توانایــی هــای مربــوط

 Titrکــه نزدیکتریــن رقیــب  5.5 Iran Sansاســت،
دســت میدهــد .پژوهــش زمانــی و همــکاران ()2014

در دقیقــه ،فونــت یــکان از خوانایــی بهتــری نســبت

اســت کــه تواناییهــای شــناختی مرتبــط بــه هــوش
فضایــی) از حــدود  40ســالگی و تواناییهــای شــناختی
بــه اعــداد و زبــان) از حــدود  60ســالگی کاهــش
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مییابند(شــای و همــکار .)1993 ،علــت ایــن کاهــش

طــول زنجیــرهی بــه یادآمــده طوالنیتــر باشــد ،میــزان

کاهــش تــوان شــناختی (هرتــزوک و همــکاران)2008 ،

اســت .لــذا همراســتا بــا یافتــه هــای آکیویوریــک

تغییرهــای فراگیــر در دســتگاه عصبــی و در نتیجـهی آن

اســت.

همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه قلــهی عملکــرد

تواناییهــای شــناختی مرتبــط بــا هــوش متبلــور عمدتــا

در ســنین حــدود  45تــا  55ســالگی گــزارش شــده

اســت (هارتشــورن و همــکار ،)2015 ،و آنگونــه کــه در
شــکل  1نشــان داده شــد میــزان خطــای آزمودنیهــا

بــا باالرفتــن ســن در حــال افزایــش اســت ،دور از ذهــن
نیســت کــه نقــش تواناییهــای شــناختی مرتبــط بــا

هــوش متبلــور را در موفقیــت افــراد در ایــن تکلیــف
شــناختی ســریعخوانی پراهمیــت ندانیــم .همچنیــن

پیشــتر اشارهشــد کــه رابطــهی همبســتگی میــان
ســطح تحصیــات آزمودنیهــا و تعــداد کل خطــای

هــر آزمودنــی وجــود نــدارد .ســطح تحصیــات یــک
پیشبینــی کننــدهی موثــر عملکــرد شــناختی بــه طــور

اخــص در ســنین باالتــر (گویرا-کالــو و همــکاران)2017،
و دارای رابطــهی همبســتگی بــا هــوش متبلــور

اســت(کافمن و همــکاران ،)2009 ،لــذا عــدم رابط ـهی
همبســتگی آن بــا تعــداد خطــا را میتــوان بــه عــدم

رابط ـهی هــوش متبلــور و تعــداد خطــا در ایــن تکلیــف

مرتبــط دانســت.

نگاهــی بــه قلــهی عملکــرد تواناییهــای شــناختی

مرتبــط بــا هــوش متبلــور ســیال (هارتشــورن و همــکار،
 )2015نشــان میدهــد قلـهی عملکرد شــناختی ســرعت
پــردازش در ســنین بیــن 20تــا  30ســالگی ،حافظــهی
کاری در ســنین  16تــا  30ســالگی و حافظــهی کوتــاه

مــدت در ســنین  16تــا  20ســالگی اســت .رونــد کاهــش

تدریجــی حافظــهی کاری و حافظــهی کوتــاه مــدت در
ســیر زندگــی افــراد ،بــا الگــوی رشــد تدریجــی خطــا

در شــکل  1مشــابهت دارد .پیشــتر نیــز اشــاره شــد

کــه متغیــر طوالنیتریــن فراخنــای اعــداد رو بــه جلــو

( )LDSFکــه از متغیرهــای توصیفکننــدهی ظرفیــت

حافظــهی کوتــاه مــدت( )STMاســت ،بــا تعــداد کل

خطــای هــر آزمودنــی در تکلیفهــای ســریعخوانی
همبســتگی معکــوس دارد؛ بــه بیــان دیگــر هــر چــه
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بــروز خطــا در تکلیــف ســریعخوانی نیــز کاهــش یافتــه

و همــکار ( )2006دور از ذهــن بــه نظــر نیســت کــه
ظرفیــت حافظــهی کوتــاه مــدت را بــه عنــوان یــک

شــاخص پیشبینــی کننــده در عملکــرد افــراد در ایــن
تکلیــف تشــخیص کلمــه در نظــر بگیریــم.

فصلنامـه روانشناسـی شناختـی
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