
 

  

  

  

  : زبان زيابي رشد زبان استعاري در كودكان فارسيار

  اي بررسي مقايسه

1شهره صادقي
****  

   دانشگاه عالمه طباطبائي ،شناسي كارشناس ارشد زبان. 1
 25/11/1392:     پذيرش13/09/1392: دريافت

  چكيده
 7، 6زبان از سه گروه سـني   در پژوهش حاضر، روند رشدي درك استعاره در كودكان فارسي       

هـاي متفـاوتي      در زمينة درك استعاره در كودكان، ديدگاه      . ال مورد بررسي قرارگرفت    س 8و  
اي در قالـب دو       منظور ارزيـابي تـوانش اسـتعاري كودكـان، آزمـوني دوگزينـه              به. وجود دارد 

ــتعاره  ــون درك اس ــي  زيرآزم ــاي ادراك ــزاره-ه ــناختي اي و روان  گ ــزاره-ش ــي و  گ اي طراح
هـاي آمـاري توصـيفي مـورد      ها با روش  ن، عملكرد آزمودني  پس از اجراي آزمو   . گرديد  تدوين

داد كه درك استعاره در كودكان روند فزايندة          آمده نشان   دست  هاي به   يافته. تحليل قرارگرفت 
رشدي دارد؛ يعني با افزايش سن و رشد شناختي، قدرت درك و تفسير كودكان از مفـاهيم                 

  . يابد مي صورت منظم افزايش استعاري به

  .زبان   درك استعاره، شناخت، نظرية شناختي، رشد زبان، كودك فارسي: كليديواژگان

                                                                                                                   
E-mail: shohrehsadeghi27@yahoo.com نويسندة مسؤول ∗ 
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  مقدمه. 1

تـر از   هـاي مهـم   هاي روزمره گرفته تا بخش هاي زندگي، از گفته  در تمامي جنبه  1كاربرد استعاره 
 ها در برقـراري  انگيز استعاره شود و افراد از قدرت شگفت    مي  جمله اقتصاد، سياست و آموزش مشاهده     

هاي زباني مبتني بر جانشيني معنايي اسـت          استعاره نوعي بازي نشانه   . برند  مي  ارتباط با يكديگر بهره   
368: 1387صفوي، (شود   مي3 جانشين مشبه2به كه در آن مشبه .(  

هـاي مطـرح در مـورد اسـتعاره،           يكـي از ديـدگاه    . در مطالعة استعاره، چندين ديدگاه وجوددارد     
ــت  ــيك اس ــدگاه كالس ــونيار. دي ــه 1993 (4ت ــل  ؛ ب ــا نق ــدگاه را،  ) 10: 2007، 5از گرژيون ــن دي   اي

  بـر اسـاس ايـن ديـدگاه، واقعيـات جهـان خـارج مـستقل از دانـش           . نامد   مي 6گرا  ديدگاه غيرسازمان 
ــرض  ــان ف ــشر و زب ــي ب ــيفي از آن   م ــستقيم، توص ــاط م ــك ارتب ــان در ي ــردد و زب ــه گ ــا ب ــت ه    دس

در ايـن  . دارد ها، زبان غيراستعاري بر زبان اسـتعاري برتـري    تترتيب، در توصيف واقعي     اين  به. دهد  مي
شد، نـه موضـوعي ذهنـي و          مي  رويكرد، استعاره موضوعي صرفاً زباني و خاص زبان ادبي درنظرگرفته         

  . فكري
ــه  ــي و نقــش اســتعاره در آن، اســتعاره ب ــان ادب ــاني  جــدا از زب ــورد 7عنــوان يــك هــستار زب    م

  گيـري     تـأثيرات زيـادي بـر شـكل        8هـاي ريچـاردز      طـرح ديـدگاه    .گرفـت   شناسـان قـرار     مطالعه زبان 
  ) 11: از همـان    نقـل     ؛ بـه    1936(ريچـاردز   . اسـت   هاي اسـتعاره در قـرن بيـستم داشـته           اغلب نظريه 

  عنـوان دو     بـه را بـه      او اصـطالحات مـشبه و مـشبه       . اسـت   شـده   براي استعاره اركـان مشخـصي قائـل       
  بـه    عنـوان ايـده زيربنـايي يـا مقـصد اصـلي و از مـشبه                  بـه  است و از مشبه     كرده  ركن استعاره معرفي  

  دارد   مـي   چنـين اذعـان     وي هـم  . كنـد   مـي   شـود، اسـتفاده     مي  داده  چه كه به موضوع نسبت      عنوان آن   به
  از نظـر وي، اسـتعاره حاصـل        . هـا نيـستند     هـا دربردارنـده هـر دوي ايـن قـسمت            كه تمامي استعاره  

ايده از دو چيـز متفـاوت كـه معنـاي نهـايي، حاصـل حـضور                 فرايندي است تعاملي بين دو تصور يا        
؛ ترجمـه   1972،  9هـاوكس (باشـد     همزمان اين دو تصور و متفـاوت از معناهـاي ايـن دو تـصور مـي                

: 2007از گرژيونـا،   نقـل   ؛ بـه  1962 (10نظرات ريچاردز، بعدها توسط بلك). 90-88: 1380طاهري،  
 در مـورد   13 و تعـاملي   12اي  ، مقايـسه  11گـرش جـايگزيني    كار او ارائة سـه ن      ةشد و نتيج    پرورانده) 11

  .استعاره بود
ــان ــه اســتعاره،  در چــارچوب نگــرش زب ــواع مختلــف ) 400-357: 1993 14ميلــر(شناســي ب ان

 و 17، تناسـبي 16اي گـزاره : كـرد   هـا را بيـان       زباني را مطالعه و سه نـوع نحـوي اسـتعاره           15هاي  ساخت
  بـه   صـورت اسـتعاري توسـط يـك مـشبه            دارنـد كـه بـه        مشبهاي يك     هاي گزاره   استعاره. 18اي  جمله
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  بـراي نمونـه، در جملـه    . اي ماننـد تـشبيه هـستند      هـاي گـزاره     نظر استعاره   شود و از اين       مي  توصيف
   بـه    بـه   هـاي مـشبه      اسـت و ويژگـي      بـه   كمان، مـشبه     و رنگين    ، پرنده، مشبه  "كمان بود   پرنده رنگين "

براي مثال،  . باشند  هاي تناسبي، تناسبي هستند كه فاقد يك جزء مي          ارهاستع. است  شده   منتقل   مشبه
 نسبت النه پرنده به تخم پرنده مانند نـسبت قلّـك            " پرنده قلّكي است كه سكّه ندارد      ةالن" ةدر جمل 

به وجوددارد كـه يـك مـشبه     گفت در زيرساخت دو مشبه و دو مشبه        توان  بنابراين، مي . به سكّه است  
بـه هـستند و النـه پرنـده و تخـم              در مثال باال، قلّك و سكّه هر دو مشبه        . شود  نمي  هدر روساخت ديد  

هـاي   در اسـتعاره . آيـد  درنمـي  لفـظ  پرنده هر دو مشبه هستند، ولي مشبه دوم يعني تخـم پرنـده بـه          
به بايد از بافت استنباط شود؛ بنابراين، از نظر ساخت نحـوي،   اي فقط مشبه وجود دارد و مشبه       جمله

هـاي مـشترك را    بـه ويژگـي     در ايـن نـوع نحـوي، مـشبه        . اي شبيه دو نـوع قبلـي نيـست          ع جمله نو
بـاد تمـام شـب در او    "شود، ماننـد،   مي هاي مشترك از فعل جمله برداشت كند، بلكه ويژگي نمي  بيان

  ."كرد زمزمه
ــازمي    ــيالدي ب ــوزدهم م ــرون هجــدهم و ن ــه ق ــتعاره ب ــة اس ــرش دوم در مطالع ــه  نگ ــردد ك   گ

از گرژيونـا،     نقـل     ؛ به   1993(ارتوني  . شد  مي  بينش حاكم بر آن عصر، نگرش رمانتيك ناميده       برحسب  
پيروان اين نگرش، بـه كلـي بـا ايـن تـصور             . نامد   مي 19گرا  اين نگرش را، نگرش سازمان    ) 10: 2007

در نگـرش رمانتيـك،     . نحوي از زبان جداكرد، مخالفنـد       توان به   كالسيك ارسطويي كه استعاره را مي     
 زبــان و انديــشه بــراي بيــان جهــان خــارج نآ شــود و الزمــة اســتعاره محــدود بــه زبــان ادب نمــي

سـازي و اسـتدالل    در اين نگرش، اسـتعاره شـاهدي بـراي نقـش تخيـل در مفهـوم      . آيد  مي  حساب  به
: 1387صـفوي،   (آيد و در نتيجه، تمايزي ميان زبان خودكار و زبان ادب مطـرح نيـست                  مي  حساب  به

368.(  
  اي بــراي  شناســي اســت، زبــان وســيله ، كــه ازمكاتــب نــوين زبــان20شناســي شــناختي اندر زبــ

  هـاي    ايـن رويكـرد، كـه در دهـه        . شـود   مـي   كشف ساختار و نظام شناختي ذهن انسان درنظرگرفتـه        
  بررسـي  . دانـد   است، زبـان را نمـودي از نظـام تـصوري ذهـن مـي               اخير مورد توجه بسيار قرارگرفته    

 كـه   هـايي   در كتاب استعاره  . شناسي شناختي است    هاي مطالعات معني    ين بخش تر  استعاره از بنيادي  
، نظرية استعارة مفهومي بـراي نخـستين بـار          )22،1980ليكاف و جانسون   (21كنيم  زندگي مي  ها  با آن 

ترين نكتة اين نظريه آن است كه استعاره فقط يك ويژگي سبكي زبان ادبي نيـست،          مهم. شد مطرح
  اسـتعارة مفهـومي، در واقـع، ارتبـاط يـك       . ن داراي ماهيـت اسـتعاري اسـت       بلكه خود تفكـر و ذهـ      

  حوزه با حوزة ديگر است و اين ارتبـاط فقـط در سـطح زبـان نيـست، بلكـه در سـطح شـناخت يـا                           
دهنـدة    شـوند انعكـاس     مـي   بنابراين، عبـارات اسـتعاري كـه در زبـان يافـت           . ادراك مفهومي قراردارد  
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  تنهـا    هـا نـه     بـر ايـن اعتقادنـد كـه اسـتعاره         ) 1980(و جانـسون    ليكاف  . زيرساخت فكري ما هستند   
آيند، بلكه برعكس داراي مختـصاتي   نمي حساب هاي نظام زبان به   قاعدگي و تخطي از ويژگي      نوعي بي 

ها، زبان استعاري بر پاية يـك نظـام فكـري اسـتعاري اسـتوار            به نظر آن  . مندند  كامالً منسجم و نظام   
فهومي در ماهيت ارتباط ما با جهان واقعي قراردارند؛ يعني بنيـاني تجربـي        هاي م   است و نيز استعاره   

  .دارند
ــي    ــورد بررس ــان م ــي زب ــوزة كاربردشناس ــتعاره، در ح ــي درك اس ــرد قرارم ــدگاه . گي ــق دي طب

  گفتـار دو نـوع معنـي دارد كـه عبارتنـد از       ، هـر پـاره  )1993 (23كاربردشناختي گالكسبرگ و كيسر  
  گفتـار    معنـي زبـاني، اطالعـات زبـاني موجـود در آن پـاره             . د نظـر گوينـده    معني زباني و معناي مور    

  گفـت كـه معنـاي        تـوان   كه معناي لفظي، هدف نهايي گوينـده اسـت، مـي            هنگامي. كند  مي  را منتقل 
  تـوان  امـا وقتـي ايـن انطبـاق وجودنـدارد، مـي      . انـد  لفظي و معناي مورد نظر گوينده بر هم منطبـق   

  يكـي  . ت كه در اين حالت، شنونده بايد معناي ضمني جملـه را بيابـد      اس 24گفت معناي جمله ناقص   
بنـابراين،  . از موارد عدم انطباق بين معناي زباني جمله و معناي مورد نظـر گوينـده، اسـتعاره اسـت                  

گالكـسبرگ و كيـسر   (همه،   اين با. شود مي  رسد معناي استعاري پس از معناي لفظي درك         مي  نظر  به
بـه نظـر    . بودن معناي استعاري نسبت به معناي لفظي را مردود دانـستند            نويه ثا ةنظري) 406: 1993

  ها، درك استعاره اساساً متفاوت از درك معناي لفظـي نيـست و فـرد معنـاي اسـتعاري را پـيش                    آن
 سـه مرحلـه بـراي درك       ) جـا   همـان (گالكـسبرگ و كيـسر      . كند  مي  اللفظي، درك    معناي تحت  از رد

توانـايي فهـم اسـتعاره      ) 2ناهنجار بودن معناي لفظـي،       /تشخيص ناقص ) 1 :اند  استعاره درنظرگرفته 
بـه را در فراينـد         جديـدي كـه مـشبه و مـشبه         ةتوانـايي خلـق طبقـ     ) 3 ضـمني و     ةعنوان مقايـس    به

بنـدي اشـتراكي،      عمليات دسـته  ) 1978 (26طبق نظر كمتا و اسن    . گيرد   دربر 25بندي اشتراكي   دسته
هـاي مـشترك     نقاط مـشترك دو طبقـه از لحـاظ ويژگـي        ةكه نمايند كند     جديدي را ايجادمي   ةطبق
بـه   ٌ براي درك استعاره، فرد بايد وجه شباهتي كه اساس مقايسه است و نيز مشبه و مـشبه        . هاست  آن

 27آگاهي معنايي، زبـاني و فرازبـاني       اين مراحل به  . كند  بندي  شده، دسته    جديد خلق  ةرا در يك مقول   
  .رسد ك استعاره مشكل به نظر ميرو در نيازدارند و ازاين

: 2006،  29نـولز و مـون    (نامنـد      مي 28"توانش استعاري "توانايي توليد، درك و كاربرد استعاره را        
بــا توجــه بــه اهميــت رشــد شــناختي و ذهنــي انــسان در دوران كــودكي، محققــان بــسياري ). 62

در مورد درك  . رزيابي قراردهند اند توانش استعاري كودكان را از سنين بسيار پايين مورد ا            كرده  سعي
 بر اين نظـر بـود       31"اي رشد   نظريه مرحله "گذار    عنوان بنيان   به) 1959 (30استعاره در كودكان، پياژه   

  اي از مراحــل كيفــي مجــزا از   فكــر و يــا بــه تعبيــر او هــوش انــسان، در جريــان زنجيــره ةكــه قــو
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ا در دوران نوزادي، كـودكي و نوجـواني،         به اعتقاد او، كودكان مفاهيم مختلف ر      . كند  مي  يكديگر رشد 
بـر اسـاس نظـر پيـاژه، همـة كودكـان بـا گـذر از چهـار مرحلـه           . كننـد  مـي  تـر درك  تدريج عميق   به

هـا در مراحـل بـاالتر     تر، از نظر كيفي، با اسـتدالل آن   در مراحل پايين ها كنند و استدالل آن     رشدمي
: گيـرد عبارتنـد از   ختي و عقالني كودك درنظرمياي كه او براي رشد شنا   چهار مرحله . كند  مي  تفاوت

  سـالگي؛   دو تـا هفـت   : 33عمليـاتي  مرحلة پيش. 2از تولد تا دو سالگي؛     : 32حركتي -  حسي  مرحلة. 1
يـازده تـا شـانزده      : 35مرحلـة عمليـات صـوري     . 4هفت تا يازده سالگي و      : 34مرحلة عمليات عيني  . 3

او معتقد است كه در مرحلـة سـوم،         ). 18: 1387رازي،  ؛ ترجمه خ  2005،  36زيگلر و آليبالي  (سالگي  
يابـد و يـا بـه     زمان با دورة دبستان است، كودك توانايي انجام عمليات منطقـي عينـي را مـي                 كه هم 

چنـين   او هـم . نمايـد  تواند ارتباط امور ملموس و عينـي را در ذهـن خـود اسـتنتاج               عبارت ديگر، مي  
در مرحلـة چهـارم رشـد    . كنـد  بنـدي  ها را طبقـه   ا دريابد و آن   هاي اشياء ر    تواند تفاوت ميان گروه     مي

تـر و     شناختي، كه دورة انجام عمليات منطقي ذهنـي و درك روابـط انتزاعـي اسـت، تفكـر منطقـي                   
طبـق نظـر او،    . شـود    در نوجـوان پيـدامي     37قياسـي  - اي  شود و ظرفيت تفكر فرضـيه       مندتر مي   نظام

كنند، ولـي   هاي جدا فكرمي بط بين اين طبقات به عنوان ايده     كودكان ابتدا دربارة طبقات اشياء و روا      
كننـد    مـي    طبقات مختلف با يكديگر را كشف      ةكرده و رابط    صورت يكپارچه درك    ها را به    در نهايت آن  

، كودكـان  )650: 1978از كمتـا و اسـن،    نقـل   ؛ بـه  1964( و پياژه    38طبق نظر اينهلدر  ). 25: همان(
- و روابـط طبقـه   39مراتبـي   ود بايد درك درستي از ساختارهاي سلـسله       بندي تجربيات خ    براي مقوله 

تـر از   كنند كه هر زيرطبقه بايد همواره كوچـك  ها بايد درك معني كه آن اين باشند؛ به   داشته 40شمول
گفتارهـاي اسـتعاري    توانـايي درك پـاره  . اسـت  هر طبقة شامل باشد كـه آن زيرطبقـه را دربرگرفتـه    

كه ايـن توانـايي اواخـر     جا آن يابد و از مي رشد بندي اشتراكي جام عمليات دسته زمان با توانايي ان     هم
تواننـد پـيش از يـازده سـالگي            ادعـاكرد كودكـان نمـي       تـوان   كند، مي   مرحلة عمليات عيني رشدمي   

  .كنند ها را درك استعاره
نـوين  هاي     هشتاد در مورد درك استعاره در كودكان، مجالي براي اجراي روش           ةهاي ده   پژوهش
كـرده و عملكـرد كودكـان در          ها را در بافت زباني مطـرح        ها، استعاره   اين پژوهش . آوردند  علمي فراهم 

 و اجـراي  41اي هاي ديگري غيـر از دگرگفـت، نظيـر آزمـون چندگزينـه            ها را در قالب روش      درك آن 
ي سـنجش درك   ها برا   كارگيري اين روش    با به ). 1986 و ارتوني،    43وسنيادو(كردند     ارزيابي 42نمايش

كه هيچ عاملي بر درك اسـتعاره         استعاره، گروهي از پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه در صورتي          
 سالگي توانايي اندكي در پردازش زبـان مجـازي دارنـد، هـر              4-3باشد، كودكان از سنين     تأثيرنداشته

هـا را ندارنـد و        ه در آن  ها و يا توضيح منطق نهفتـ        چند در اين سنين توانايي كاربرد خالقانة استعاره       
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  .يابد مي تدريج افزايش اين توانايي به موازات افزايش سن و رشد شناختي كودكان به
  كـه انـسان   ) 1999(ليكـاف  . توان از جمله مخالفـان پيـاژه برشـمرد    شناسان شناختي را مي  زبان

ـ  44شـده   اي است جسماني    داند، معتقد است ذهن انسان پديده       را جانوري فلسفي مي      ه ايـن معنـي     ؛ ب
  شـود    حركتـي و هيجـاني آغـازمي   -كه، يادگيري و شناخت انسان از ابتدا از طريـق سيـستم حـسي     

  تـر بـا يـادگيري زبـان، نوبـت       گيرد و سپس در مرحلـة پيـشرفته         مي   محيطي شكل  ةو به كمك تجرب   
اي هـ   بنـدي تجربـه      مقولـه  ةشـيو . رسـد   هاي جهان پيراموني به كمك زبان مـي         بندي پديده   به مقوله 

شناسـان   زبـان ). 102-101: 1390پـور،   نيلي(محيطي به كمك زبان، عمدتاً به شيوه استعاري است        
  شناختي بر اين باورنـد كـه كـاربرد اسـتعاره تخطـي از قواعـد كـنش زبـاني نيـست، بلكـه ابـزاري                          

  تـوان مفـاهيم انتزاعـي و پيچيـدة زبـاني را در قالـب مفـاهيم عينــي و         اسـت كـه از طريـق آن مـي    
هاي اساسي زبان و شناخت است كه مانند ديگـر مفـاهيم زبـاني                استعاره از جنبه  . كرد  س تصور ملمو

هـاي   شـود و كودكـان در سـال    مـي  آساني توسط كودك از زمان تولد فراگرفته صورت ناآگاهانه و به  به
: 1386كمان،    گلفام و رنگين  (آغازين زندگي قادر به درك و توليد برخي از مفاهيم استعاري هستند             

709.(  
زبـان    هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان و ماهيـت مهـارت درك اسـتعاره در كودكـان فارسـي                 

يـابي بـه ايـن هـدف، عملكـرد       در جهـت دسـت  . باشـد   سال مـي 8 و 7،  6تهراني در سه گروه سني      
گروهي مهارت درك استعاره در هر گروه سني ارزيابي و نيز الگوي رشدي اين فرايند از طريـق    درون

هـاي مختلـف      زدن ديـدگاه    چنـين، محـك     هم. شود  مي  گروهي اين كودكان ارائه     هاي بين    داده بررسي
زبان و    ي بينازباني بين كودكان فارسي      موجود در مورد فرايند درك استعاره در كودكان و نيز مقايسه          

ن اسـت، از جملـه اهـداف ديگـر ايـ        شـده   ها انجام   اي در مورد كودكان آن      هايي كه چنين مطالعه     زبان
  .باشند پژوهش مي

  : دهند مي هاي زير محور اين پژوهش را تشكيل با تمركز بر اهداف فوق، پرسش
، در كودكـان    )46اي  گزاره -شناختي   و روان  45اي  گزاره - ادراكي(مهارت درك انواع استعاره      .1
  سال در چه سطحي است؟8 و 7، 6هاي سني  زبان در هر يك از گروه فارسي

تـر و درك   هـاي سـه گـروه سـني آسـان      ع استعاره بـراي آزمـودني  يك از دو نو     درك كدام  .2
  باشد؟ تر مي يك مشكل كدام
 و 7، 6هاي سـني   زبان در گروه  تفاوت كمي و كيفي درك انواع استعاره در كودكان فارسي          .3

 يابد؟ لحاظ رشدي چگونه نمودمي  سال به8

  :شوند مي هاي زير بيان شده، فرضيه هاي مطرح با درنظرگرفتن پرسش
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 سـال درجـات متفـاوتي از    8 و 7، 6زبان در هر يـك از  سـه گـروه سـني       كودكان فارسي  .1
 .دهند مي توانايي در درك انواع استعاره نشان

تـر و درك   هـاي سـه گـروه سـني آسـان      اي براي آزمودني گزاره-هاي ادراكي   درك استعاره  .2
  . باشد تر مي ها مشكل اي براي آن گزاره-شناختي هاي روان استعاره
ك استعاره در كودكان روند رشدي دارد؛ يعني با افزايش سن و رشد شـناختي، قـدرت          در .3

 .يابد مي درك و تفسير كودكان از مفاهيم استعاري افزايش

 پيشينة پژوهش. 1 - 1

  اش توان بـه پـژوهش       درك استعاره در كودكان، مي      ها در مورد توانايي     از جمله نخستين پژوهش   
  هاي اين پـژوهش، عـدم توانـايي كودكـان را در درك اسـتعاره تـا                    يافته .كرد  اشاره) 1960 (47و نرلو 

  هـاي ديگـري در دهـه هفتـاد           پـژوهش . پايان سنين كودكي و آغـاز نوجـواني مـورد تأييـد قـرارداد             
. دادند و توانايي درك استعاره را مهارتي ديرهنگام در كودكان برشـمردند    دست  نيز همين نتيجه را به    
  هـا، فرضـية      آن. نمـود   اشـاره ) 1978(تـوان بـه پـژوهش كمتـا و اسـن              ا، مـي  ه  از جمله اين پژوهش   

  بنـدي اشـتراكي كـه حـدود سـن يـازده              كـه توانـايي دسـته       را مبني بر اين   ) 1964(اينهلدر و پياژه    
  هـاي ايـن    آزمـودني . دادنـد  قـرار  نيـاز درك اسـتعاره اسـت مـورد بررسـي       يابد، پـيش    سالگي بروزمي 

 سـال، مقـاطع اول تـا چهـارم دبـستان و يـك گـروه از                  5-4روه سـني     كودك از سه گ    60پژوهش،  
 استعاره  7. ها از بهرة هوشي معمولي و متوسط برخورداربودند          ساله بودند و همة آن     13آموزان    دانش

هـا را     بايـست ايـن اسـتعاره       هـا مـي     شـد و آن     طـور جداگانـه خوانـده       هـا بـه     براي هر يك از آزمودني    
ها   عملياتي بودند اغلب نتوانستند استعاره      داد كودكاني كه در مرحلة پيش       ننتايج نشا . كردند  تعبيرمي

معنا بود؛ فقط تعابير و توضـيحات كودكـاني كـه اواخـر               ها نيز بي    را تعبيركنند و اندك تعبيرهاي آن     
بنـدي   مرحلة عمليات عيني و اوايل مرحلة عمليات صوري بودند و نيز از توانايي انجام عمليات دسته               

اي رشـد پيـاژه مـورد     بنابراين، مدل مرحله. قبول بود   ي برخورداربودند، از نظر بزرگساالن قابل     اشتراك
  .تأييد قرارگرفت

  هـاي    آزمـودني . قـرارداد    بررسـي      ها را مـورد     اي استعاره   در پژوهشي درك پايه   ) 1974 (48گاردنر
  هـاي آن      محـرك   سـال و   19 و   5/11،  7،  5/3 دختر و پسر در چهـار گـروه سـني            101اين پژوهش   

 50، حـاالت مربـوط بـه چهـره        )تاريـك /روشـن  (49هـاي مختلـف ديـداري       پنج جفت صفت از حـوزه     
) سـرد /گرم (53حركتي-و لفظي ) نرم/سخت (52، المسه )آهسته/بلند (51، شنيداري )ناراحت/خوشحال(

ها، ها، تصاويري از حاالت چهـره، صـدا   ترتيب به كمك رنگ    ها به   بودند كه هر يك از اين جفت صفت       
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شـد   مي ها خواسته ابتدا، از هر يك از آزمودني. شدند مي داده هاي توصيفي كوتاه نمايش   اشياء و عبارت  
هـا را   اللفظـي صـفت     دهند و معنـاي تحـت       هاي مرتبط خود انطباق      را با حوزه   54هاي قطبي   كه صفت 

هـا را   آنداده و معنـاي ضـمني    كنند، سپس، اين جفت صفت را بـا چهـار حـوزة ديگـر انطبـاق                بيان
اي، درك    در اين پژوهش، شواهدي مبني بر وجـود توانـايي برقـراري ارتبـاط بـين حـوزه                 . كنند  بيان

 4شد كه كودكـان   گيري شد و چنين نتيجه  ساله مشاهده4تضادها و قراردادهاي فرهنگي دركودكان      
نـين، رشـد درك    چ  هـم . ها و در مجموع، زبان مجازي را دارنـد          اي در درك استعاره     ساله توانايي پايه  

  .شد ها با افزايش سن مشاهده هاي همة حوزه معناي صفت
  جنتنـر ادعـا   . قرارگرفـت   مـورد بـازبيني     ) 1977 (55توسط جنتنـر  ) 1974(نتايج آزمون گاردنر    

  اي كـه اسـتعاره از     هـايي بـه دانـش او از حـوزه           كرد كـه عملكـرد كـودك در درك چنـين اسـتعاره            
  طبـق نظـر او، عملكـرد    . دارد شـود، بـستگي   مـي   بـه آن منتقـل  اي كـه  شده و نيـز حـوزه       آن برگرفته 

  هـا    هاي ديگر ممكن اسـت بـه دليـل دانـش ناكـافي آن               ها به حوزه    نادرست كودكان در انتقال صفت    
  تـوان آن را نـشان از توانـايي و     هـاي شخـصيتي باشـد و نمـي     شناختي و يا ويژگي    هاي روان   از حالت 

  بنـابراين، جنتنـر در پـژوهش خـود بيـشتر بـر             . هـا دانـست     ارههـا در درك اسـتع       يا عدم توانايي آن   
  كـه گـاردنر تمركـز خـود را بيـشتر بـر        هـاي مختلـف تمركزداشـت؛ درحـالي       دانش كودكان از حوزه   

  هـا،    جنتنـر عـالوه بـر دانـش ناكـافي از حـوزه            . بود  فرهنگي گذاشته -آگاهي از قراردادهاي اجتماعي   
  هـاي    هـا در گـروه      تفاوت عملكـرد كودكـان در درك اسـتعاره        شمرد كه باعث      عوامل ديگري را نيز بر    

  هـاي آشـنا در        اسـتعاره  56يـادگيري   تـوان بـه پـيش       شود؛ از جمله اين عوامـل مـي         سني مختلف مي  
كرد؛ به اين معني كه كودكان بزرگتـر بـه دليـل داشـتن تجربـه زبـاني بـاالتر،                    كودكان بزرگتر اشاره  

. »بچـه شـيرين  «باشـند، ماننـد كـاربرد     شده ك صفت مواجهتر با كاربرد استعاري ي    ممكن است پيش  
اسـت و نـشان از    شـده  هـا ناشـي   ها از توانايي زبـاني بـاالتر آن        گفت عملكرد بهتر آن     توان  بنابراين، مي 

عامل ديگري را كه ممكن است منجـر        ) 1977(چنين، جنتنر     هم. ها ندارد   توانايي استعاري باالتر آن   
بنـابراين، پرسـش    . هـاي آزمـون دانـست       ود، تدوين نادرست محـرك    به پاسخ غيراستعاري كودك ش    

. نادرست منجر به پاسخ نادرست خواهدشد، حتي در شرايطي كه كودك تـوانش اسـتعاري نيـز دارد        
صورت درسـت و نادرسـت    ها به عالوه، آزمونگر ممكن است نظر شخصي خود را در كدگذاري پاسخ    به

هدف جنتنر، مطالعه درك استعاره فـارغ از عوامـل         .  نتايج شود  ترتيب، باعث تغيير    اين  كند و به    اعمال
هـاي مختلـف اهميـت بـسيار          برده بود و براي او بررسي توانايي درك ارتباطات معنايي بين حوزه             نام

  .داشت
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ها را از طريق آزمون بياني تفسير       تأثير صورت زباني در درك استعاره     ) 1980 (57وينر و همكاران  
هـا،   در اين آزمـون .  ساله مورد بررسي قراردادند9 و 7، 6اي در كودكان  دگزينهاستعاري و آزمون چن  

، تشبيه، استعاره بـدون مـشبه، قيـاس و معمـا بـه                  يك جمله استعاري در پنج صورت متفاوت گزاره       
نتايج نشان از تأثير نـوع صـورت زبـاني بـر            . شد  شد و درك استعاره مورد ارزيابي واقع        كودكان عرضه 

تـر از   صورت كه درك معمـا بـه دليـل صـورت زبـاني آشـناتر آن، آسـان             اين  ن داشت؛ به  درك كودكا 
تـوان   بنابراين، مـي . تر بود كه درك قياس و استعاره بدون مشبه مشكل         هاي ديگر بود، درحالي     صورت
بـودن مقايـسه و وجـه تـشابه           شد عوامل زباني مانند آشنايي با صورت زباني اسـتعاره، روشـن             مدعي

  . كنند تر مي درك استعاره را راحتاستعاري، 
اي به بررسي اين مسئله پرداخت كه چگونه افزايش دانـش و آگـاهي از         در مقاله ) 1986 (58كيل

دو نكتـه انگيـزه انجـام ايـن پـژوهش را            . باشـد   هاي مفهومي بر درك اسـتعاره تأثيرگـذار مـي           حوزه
هاي مفهومي هستند كـه در مجـاورت          وزهها، اين ح    كه در بسياري از استعاره      يكي اين : بود  ايجادكرده

كه، وقتـي رابطـه اسـتعاري جديـدي بـين دو           گيرند، نه واحدهاي واژگاني و ديگر آن        يكديگر قرارمي 
هـا    گيـرد، بالفاصـله پـس از آن، ارتباطـات اسـتعاري ديگـري نيـز بـين ايـن حـوزه                       مـي   حوزه شكل 

گرفتـه   هـاي شـكل   انايي درك اسـتعاره  ساله از نظر تو  4 و   2در اين پژوهش، كودكان     . آيد  وجودمي  به
 مفهـومي، مـواردي   ةدر تشكيل اين هشت حـوز  .  مفهومي مورد آزمايش قرارگرفتند    ةبين هشت حوز  

 يـا بـسيار آشـنا و معمـول نباشـند؛            59هـاي مـرده     ها از اسـتعاره     شدند؛ از جمله، استعاره     مدنظر واقع 
كـم،    دسـت . ها باشـند    ه در اغلب مهدكودك   كاررفت  هاي معمول و به     شده از ميان واژه     هاي انتخاب   واژه

وهـوايي، جـنس    شـرايط آب : قرار بودنـد  اين  ها به   اين حوزه .  معنايي نياز بود   ةپنج عنصر براي هر حوز    
هاي جانداران، صداهاي انـساني، انـواع حيوانـات و عناصـر مربـوط بـه                  ها، گياهان، ويژگي    پارچه، مزه 

هـا   هـا و شـغل   هـا، كتـاب   هـا، ماشـين   هاي انسان، ايده  ها به شخصيت    اين حوزه . ها  خوردن و خوراكي  
هـا را بـه    شد معنـاي برخـي جملـه     مي  صورت بود كه از كودكان خواسته       اين  روال اجرا به  . يافتند  بسط

داد كه توانش اسـتعاري   نتايج نشان. دهد  كنند كه چرا چنين معنايي مي       آزمونگر بگويند و ضمناً بيان    
هـا    ن مجـازي در يـك زمـان مـشخص رشـدي در همـه حـوزه                عنـوان تـوانش عمـومي درك زبـا          به

هـا عملكـرد بـسيار خـوبي داشـتند،            كودكـان در مـورد درك اسـتعاري برخـي حـوزه           . يابد  بروزنمي
تـأثير نحـوه    رشد تـوانش اسـتعاري، بـسيار تحـت       . هاي ديگر چنين نبودند     كه در مورد حوزه     درحالي

 در ميان هـر يـك از        60"همه يا هيچ  "ارچه  صورت الگوي يكپ    درك كودكان به  . ها است   ساختن حوزه 
ايـن الگـو    . هم اسـت    باشد و توانايي درك استعاري بين عناصر يك حوزه بسيار مرتبط به             ها مي   حوزه
 تعامل بين همه عناصر يك حوزه هستند و اين تعامـل فقـط بـين           ةها نتيج   دهد كه استعاره    مي  نشان
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اي كـه در فراينـد        ل دريافـت كـه تمـايزات حـوزه        از طرف ديگر، كي   . شود  مفاهيم جداگانه برقرارنمي  
هايي هستند كه در فراينـد     شوند، نخستين حوزه    مي  لحاظ زماني زودتر فراگرفته     آموزي كودك به    زبان

جـان را   بـي  /كند؛ براي نمونه، كودك نخـست تمـايز جانـدار    مي ها را درك    درك استعاري، كودك آن   
  . كند مي ماشين را درك / انسانةترتيب، نخست استعار همين گيرد و به فرامي

   ســال انجــام8-6تحقيقــي در مــورد درك اســتعاره روي كودكــان  ) 1988(وينــر و همكــاران 
گيـري در درك اسـتعاره         سـال اخـتالف چـشم      8-6داد بين كودكـان       نتايج اين تحقيق نشان   . دادند
وينـر و   . دهنـد   تـشخيص بودن معناي استعاره را        كودكان توانستند مثبت يا منفي     ةدارد، اما هم    وجود

همكاران در اين تحقيق، سه گام تشخيص منظور غيرلفظي، تشخيص ارتباط بين معني زباني لفظي               
هـا، كودكـان      طبق نظر آن  . و منظور گوينده و تشخيص معناي ضمني را در درك استعاره برشمردند           

 را كـه  " سختةصخر" ساله عبارت    6براي نمونه، كودك    . دارند  هاي اول و دوم مشكل       ساله در گام   6
دهـد كـه چنـين        مي  پنداشته و پاسخ    شده، از نظر واقعي صادق      تفاوتي يك شخص بيان     در توصيف بي  

 ساله اين   6اشتباه ديگر كودك    . است  كرده  شده، گويي جادوگري او را طلسم       شخصي از سنگ ساخته   
 " سـخت ةصـخر "دهد  مي گيرد، نه مقايسه و پاسخ است كه ارتباط استعاري را نوعي تداعي درنظرمي  

 سـاله در گـذر از گـام سـوم           8در مقابـل، كـودك      . كنـد   فردي است كه در يك زندان سنگي كارمي       
كند، زيرا او تفسير خود را بـر   مي چه را كه منظور گوينده بوده برداشت  دارد و چيزي غير از آن       مشكل

هاي   ي است كه ماهيچه    از نظر او فرد    " سخت ةصخر"براي نمونه،   . است  طرف اشتباه مقايسه بنانهاده   
اسـت،   شـده  چـه گفتـه    كه واقعاً شبيه به آن كرده در اين مثال، كودك چيزي را بيان     . بسيار قوي دارد  

  . باشد
. دبـستاني پرداخـت     نامة خود به بررسي درك استعاره در كودكان پيش          در پايان ) 2007(گرژيونا  

) 1964(چه اينهلدر و پيـاژه        الف آن دهد برخ   هدف از اين پژوهش اين بود كه به كمك آزموني نشان          
 سـالگي  4اند، توانـايي درك اسـتعاره در كودكـان از          كرده  ، بيان )1978(ها، كمتا و اسن       و پيروان آن  

، )1984 (61، نيپولـد  )1978(پاية طراحي آزمون اين پژوهش، چهار آزمون كمتا و اسن           . شود  آغازمي
 سال در مواجهـه     5 و   3ن، كودكان دو گروه سني      در اين آزمو  . بود) 1977(و جنتنر   ) 1974(گاردنر  

هـا از طريـق تـست     با چهـار نـوع اسـتعارة نـو و ناآشـناي نحـوي و معنـايي قرارگرفتنـد و درك آن           
 3 سـاله درك بهتـري نـسبت بـه كودكـان             5دادند كه كودكان      ها نشان   يافته. شد  اي ارزيابي   دوگزينه

تـأثير سـاخت    ها تحت ساله  3كه    هستند، درحالي  تأثير ساخت نحوي    ها فقط تحت     ساله 5. ساله دارند 
تناسبي براي هر دو گروه سني دشوارترين نوع        -شناختي  استعاره روان . نحوي و حوزة معنايي هستند    
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هـا     سـاله  5ترين نـوع بـود، ولـي          ها ساده    ساله 3اي فقط براي      گزاره - ها بود؛ استعارة ادراكي     استعاره
  .كردند تر درك  بهتر و سادهاي را گزاره-شناختي  روانةاستعار

 نفـره بـا   45پژوهشي در مورد رشد درك اسـتعاره و مجـاز در گروهـي      ) 2010 (62روندبلد و اناز  
 داسـتان  10( داستان تصويري كوتـاه    20ها در آزمون خود از        آن. دادند   سال انجام  37-5دامنه سني   

ن از چهـار بخـش تـصويري    هـر داسـتا  . كردنـد  اسـتفاده )  داستان حـاوي مجـاز  10حاوي استعاره و    
خوانـد و   صـورت انفـرادي مـي     هـا بـه     آزمونگر هر بخش را براي هر يـك از آزمـودني          . بود  شده  تشكيل

بخش آخر هر داستان شامل استعاره و يا        . داد  مي  همزمان تصوير همان بخش را نيز به آزمودني نشان        
را شخـصيت اصـلي داسـتان    چـه   شـد آن  مـي  مجاز مورد نظر بود و در اين بخش از آزمودني خواسته       

داد، آزمونگر    نمي  اگر آزمودني پاسخ  . كند  عبارت ديگر، آن صحنه را توصيف       دهد و يا به     بيند توضيح   مي
هـا    داستان. كند  درستي تحليل   ها را به    كرد تا بتواند داده     مي  با چند پرسش، پاسخ را از كودك دريافت       

. شـان باشـد     تـر از معنـاي لفظـي        جاز، پررنگ بودند كه معناي مجازي استعاره و م        شده  طوري طراحي 
نتايج بيانگر رشد درك استعاره و مجاز با افزايش سن بود، اما درك مجاز در مقايسه با استعاره رشـد        

عمكـرد  % 21هاي سني تقريبـاً       هاي همه گروه    داد كه آزمودني    چنين، نتايج نشان    هم. بيشتري داشت 
  . بهتري در درك مجاز داشتند

  ويـژه    شناسـي شـناختي، بـه       ي، مطالعات بسياري در مورد استعاره از ديـدگاه زبـان          در زبان فارس  
بخشي از ايـن مطالعـات بـه بررسـي تـأثير اسـتعاره بـر آمـوزش                  . است  شده  هاي اخير، انجام    در سال 
  است، تنها تعـداد انـدكي از ايـن مطالعـات             قرارداده  اند، اما تا جايي كه نگارنده مورد بررسي           پرداخته

  ) 1386(كمـان     بـراي نمونـه، رنگـين     . انـد   ظر رشد زبان كودك به فرايند درك استعاره پرداخته        از من 
. اسـت  داده قـرار  دبـستاني را مـورد بررسـي     نامه خود، فراگيري اسـتعاره در كودكـان پـيش      در پايان 
  هـاي ايـن پـژوهش        داده.  سـال بودنـد    6 و   5،  4 كـودك در سـنين       10هاي ايـن پـژوهش،        آزمودني
  دادن تـصاوير بـا مفهـوم اسـتعاري، بررسـي شـعرهاي كودكانـه در كودكـستان                    وش ارتبـاط  به سه ر  

  داد كودكـان    آمـده نـشان     دسـت   نتـايج بـه   . شد  آوري  گويي به كودكان در قالب تصاوير، جمع        و داستان 
  در سنين پيش از دبستان قادر به فهم مفـاهيم اسـتعاري هـستند و ايـن توانـايي بـا افـزايش سـن                         

  تــري دارنــد و   ملمــوسةشــوند كــه جنبــ كودكــان ابتــدا بــا مفــاهيمي آشــنامي. ابــدي مــي افــزايش
داشـت كـه اسـتعارة        هـاي ايـن بررسـي بيـان         يافتـه . گيرنـد   مـي   تر شـكل    هاي انتزاعي   سپس استعاره 

هـا بـراي كودكـان      ترين استعاره   ترتيب ملموس   شناختي، استعارة حركتي و استعارة ساختي به        هستي
  .هستند
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 هشروش پژو. 2 - 1

صـورت گروهـي    ها به گيري آزمودني باشد و روش نمونه ميداني مي -صورت تجربي  اين پژوهش به  
 8 و 7، 6زبـان    كودك دختر سالم و طبيعـي فارسـي  30در اين پژوهش، عملكرد     . است  پذيرفته  انجام

هـاي معنـايي متفـاوت بـا اجـراي دو              نحوي يكسان و حـوزه      ساله در درك دو نوع استعاره با ساخت       
دبـستاني مهـدكودكي واقـع در          ساله از مقطع پـيش     6 كودك   10. يرآزمون مورد بررسي قرارگرفت   ز

 ســاله  نيــز از دبــستاني در همــان منطقــه 8 كــودك 10 ســاله  و 7 كــودك 10 تهــران، 5 ةمنطقــ
آمـده   عمـل  هـاي بـه   ها در شهر تهران سـكونت داشـتند و طبـق بررسـي           همة آزمودني . شدند  انتخاب

. چنين، همگي از سالمت جسمي و رواني و بهرة هوشي طبيعي برخـوردار بودنـد                 هم .زبانه بودند   تك
زبان در سه گروه سني در دو زيرآزمون درك           هاي درست كودكان آزمودني فارسي      درصد تعداد پاسخ  

  .شدند عنوان متغير وابسته درنظرگرفته استعاره، به
اي، اجـراي    دوگزينـه  و زيرآزمـون ها در اين پژوهش شامل تهيـه و تنظـيم د    روش گردآوري داده  

 6منظور ارزيابي توانايي كودكـان        در پژوهش حاضر، به   . هاي كودكان است    ها و ضبط و ثبت پاسخ       آن
) 2007(نحـوي، از آزمـون پـژوهش گرژيونـا           -هـاي معنـايي     زبان در درك استعاره      ساله فارسي  8تا  

آزمـون  . باشـد   مي) 1984(لد و همكاران    است كه اين آزمون خود برگرفته از آزمون نيپو          شده  استفاده
آزمـون  . اسـت   شـده   آزمون اصـلي تـشكيل      و يك   » تشخيص واژه «آزمون    پژوهش حاضر، از يك پيش    

هاي نو و ناآشنا با       اي از انواع مختلف استعاره       جمله 9 است كه به دو زيرآزمون         جمله 18اصلي شامل   
اي از    نمونـه (شـود     مـي   شـناختي تقـسيم     انهاي معنـايي ادراكـي و رو        اي و حوزه     نحوي گزاره   ساخت

هـاي ادراكـي بـر     از نظـر معنـايي، اسـتعاره   ). انـد  شـده  جمالت ايـن دو زيرآزمـون در پيوسـت آورده       
شــناختي بــر  هــاي روان هــاي ملمــوس فيزيكــي، عينــي و ظــاهري تمركزدارنــد، و اســتعاره شـباهت 

جـا كـه برخـي از     از آن. ارنـد هاي انتزاعـي تمركزد  هاي شخصيتي و حالت     احساسات، عواطف، ويژگي  
هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي زبـان          كاررفته در آزمون نيپولـد بـا ويژگـي           به  به   و مشبه    هاي مشبه   نمونه

هـاي    بـه   و مـشبه   است و جمالت ديگري با مشبه شده نظر ها صرف اند از آن فارسي همخواني نداشته  
عي جامعـة ايرانـي و خـصوصيات زبـان          اجتمـا  -ها و مقتضيات فرهنگـي      مناسب با توجه به مشخصه    

بـود كـه آزمـونگر        آزمـون تـشخيص واژه ايـن        هدف از اجـراي پـيش     . اند  ها شده   فارسي، جايگزين آن  
هـاي ذكرشـده در         به  يا مشبه   و   هاي سني مورد آزمون نام مشبه       كند كه كودكان گروه     حاصل  اطمينان

 جملـه اسـتعاري،     18آزمـون و تثبيـت        شپس از اجـراي پـي     . دانند   آزمون را مي    هاي استعاري   جمله
 .اجرادرآمد آزمون اصلي به
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اي، آزمونگر براي سنجش درك آزمودني از مفهـوم           گزاره-هاي ادراكي   در زيرآزمون درك استعاره   
كـه    ترتيـب    ايـن    كرد؛ بـه    مي  اي، همان جمله را به تعبيري ديگر بيان         استعاره، پس از هر محرك جمله     

صـورت   ها به  تعبير آن جمله و سپس دو گزينه را براي هر يك از آزمودني     63گر آغاز ةآزمونگر ابتدا واژ  
. كـرد  مـي  عنوان پاسخ درسـت انتخـاب   بايست يكي از دو گزينه را به  مي خواند و آزمودني    جداگانه مي 

باشـد،    مـي  بـه   و مـشبه    اي است كه پاية درست و منطقي شباهت بـين مـشبه             پاسخ درست مشخصه  
هـاي   سـپس، زيرآزمـون درك اسـتعاره     .  است   اسخ نادرست فقط شامل مشخصة مشبه     كه پ       درصورتي

 يـا  "درسـت "صـورت   ها بـه  هاي آزمودني اي نيز به همين صورت اجراشد و پاسخ گزاره-شناختي  روان
در اين دو زيرآزمون، بالفاصـله بعـد از پاسـخ      . شد   توسط آزمونگر در جدولي ضبط و ثبت       "نادرست"

درسـتي    خوبي تمركزداشته و مفهـوم اسـتعاره را بـه           كه كودك به    يافتن از اين    نانآزمودني براي اطمي  
هاي سـنجش بـه سـه نـوع           پرسش. كرد  مي   مطرح 64است، آزمونگر يك پرسش سنجش      كرده  برداشت
. داشـتند  به و نوع سوم به اسم آخر جملـه اشـاره   نوع اول به مشبه، نوع دوم به مشبه    : شدند  مي    تقسيم

بعـد از   . شـد   مـي    سنجش از آزمودني پرسيده     گانه پرسش   خ كودك يكي از انواع سه     پيش از ثبت پاس   
عنـوان پاسـخ نهـايي     توانـست پاسـخ خـود را تغييردهـد و پاسـخ دوم بـه              اين پرسش آزمـودني مـي     

هـاي هـر گـروه بـراي همـة            چنين ترتيب خوانـدن جملـه       ها و هم    ترتيب ارائة زيرآزمون  . شد  مي  ثبت
ترتيـب كـه در     ايـن   هاي الف و ب متغير بودند؛ به   ينههاي درست بين گز     پاسخ. ها يكسان بود    آزمودني

بـراي  . بـود  ها پاسخ الف، پاسخ درست بود و در نيمي ديگـر پاسـخ ب، پاسـخ درسـت          نيمي از جمله  
 مراحل آزمـون توسـط دسـتگاه        ةنيفتد، هم   شوند و هيچ پاسخي از قلم       درستي ثبت   ها به   كه پاسخ   اين

mp3 شد  ضبط.  

 ها تحليل داده.2

پژوهـشگر  . است  شده  ها از آمار توصيفي استفاده      در پژوهش حاضر، به منظور تجزيه و تحليل داده        
هاي هر يك از سه گروه سـني در درك دو زيرآزمـون      هاي خود، عملكرد آزمودني     جهت توصيف داده  

. داد ا نمـايش هـ  هـاي آزمـودني    هاي جداگانه بر اساس درستي و نادرستي پاسخ         استعاري را در جدول   
هـاي سـني را در هـر زيرآزمـون        هـاي هـر يـك از گـروه          هاي درست آزمـودني     سپس ميانگين پاسخ  

  .ها پرداخت هاي پژوهش به تحليل داده كرد و با توجه به پرسش محاسبه
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 سـال در دو     8 و   7،  6تجزيه و تحليل عملكرد كودكان در سه گـروه سـني            .2-1

  اي  گزاره-شناختي اي و روان زارهگ-هاي ادراكي  درك استعاره زيرآزمون

هاي عيني، ملموس و فيزيكي بين دو چيز يا دو شيء و يا               اي، شباهت   گزاره-هاي ادراكي   استعاره
اي متشكل از يك مشبه       شناسان شناختي بين دو حوزه را در قالب ساخت نحوي گزاره            به تعبير زبان  
  گزاره-يشناخت هاي روان استعارهكنند و   مي  به بيان   و يك مشبه بـه،   اي در قالب يك مشبه و يك مشبه

اي ديگـر      يـك حـوزه را بـه حـوزه         هـاي انتزاعـي     هاي شخصيتي و حالـت      احساسات، عواطف، ويژگي  
هـاي درسـت       كـه ميـانگين درصـد پاسـخ        دهـد   مي  نشان 1جدول  ها در     تحليل داده . كنند  مي  مربوط

هــاي   اســتعارهو در درك% 3/45اي  گــزاره-هــاي ادراكــي  ســاله در درك اســتعاره6هــاي  آزمــودني
طـوركلي ايـن گـروه از     ها گوياي اين هستند كه به       اين داده . است  بوده% 3/35 اي  گزاره-شناختي  روان

 . دادند از خود نشانها  توانايي پاييني در درك استعارهها  آزمودني

  

  1جدول 
  
  
  
  

هـا    سـال را در درك اسـتعاره  7هـاي گـروه سـني     هـاي درسـت آزمـودني     درصد پاسخ  2جدول  
 پاسـخ درسـت و    % 66اي را بـا       گـزاره -هـاي ادراكـي     ايـن گـروه از كودكـان اسـتعاره        . دهـد   مي  نشان

 7هـاي   نيبنابراين، آزمود. اند كرده پاسخ درست درك% 5/57 را با اي  گزاره-شناختي  هاي روان   استعاره
  . دادند ساله توانايي متوسطي در درك انواع استعاره از خود نشان

  

  2جدول 
  

  

  

  

  سال6گروه سني  نوع استعاره

%3/45 اي گزاره- ادراكي  

%3/35 اي گزاره-شناختي روان  

  سال7گروه سني  نوع استعاره

%66 اي گزاره- ادراكي  

%5/57 اي گزاره-شناختي روان  
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. باشـد    سال قابـل مـشاهده مـي       8هاي گروه سني      هاي درست آزمودني     درصد پاسخ  3 در جدول 
هـاي     اسـتعاره  و در درك  % 80اي    گـزاره -هاي ادراكـي    نان در درك استعاره   هاي درست آ    درصد پاسخ 

دهنده توانايي باالي اين كودكـان در درك          ها نشان   اين داده . است  بوده% 3/76 اي  گزاره-شناختي  روان
  . باشد ها مي استعاره

  3جدول 
  
  
  
  

ــسة درون. 2-2 ــي   مقاي ــتعارة ادراك ــوع اس ــي درك دو ن ــزاره - گروه اي و  گ

  هاي سني آزمودني اي در هر يك از گروه گزاره-شناختي روان

ــودار  ــودني1نم ــرد آزم ــتعاره     عملك ــني را در درك اس ــروه س ــه گ ــك از س ــر ي ــاي ه ــاي  ه   ه
  هـاي   هـاي درسـت آزمـودني     پاسـخ درصـد . دهد مي اي نشان گزاره - شناختي اي و روان    گزاره-ادراكي

  % 80و % 66، %3/45ترتيـب   اي بـه    گـزاره -هـاي ادراكـي      سال در درك اسـتعاره     8 و   7،  6گروه سني   
  % 3/76و % 5/57، %3/35ترتيــــب  اي بــــه  گــــزاره-شــــناختي هــــاي روان و در درك اســــتعاره

  هـاي    زمـودني هـاي درسـت آ      شـود درصـد پاسـخ       مـي   گونه كه در نمودار نيز مـشاهده        همان. باشد  مي
  هـاي درسـت      اي بيـشتر از درصـد پاسـخ          گـزاره  -هـاي ادراكـي     هر سه گروه سني در درك اسـتعاره       

 -هـاي ادراكـي     بنـابراين، درك اسـتعاره    . باشد  اي مي    گزاره -شناختي  هاي روان   ها در درك استعاره     آن
تـر   اي مـشكل   گـزاره -شـناختي  هـاي روان   تـر و درك اسـتعاره       هـا آسـان     اي براي همة آزمودني     گزاره
  .است بوده

  سال8گروه سني  نوع استعاره

%80 اي گزاره -ادراكي  

%3/76 اي گزاره-شناختي روان  
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 سـال در  8 و 7، 6هاي سه گروه سني      گروهي عملكرد آزمودني    مقايسة بين  .2-3

  اي گزاره-شناختي اي و روان گزاره-درك دو نوع استعارة ادراكي

   7،  6هـاي سـه گـروه سـني           هـاي درسـت آزمـودني       توان ميانگين درصد پاسـخ       مي 4در جدول   
ها را در سه گـروه   روشني روند رشدي درك استعاره هاي اين جدول به  داده. نمود  سال را مشاهده   8و  

 ساله در درك دو نوع اسـتعاره        6هاي    هاي درست آزمودني    ميانگين درصد پاسخ  . دهند  مي  سني نشان 
 7ي هـا  هاي درست آزمودني ، ميانگين درصد پاسخ%3/40اي  گزاره -شناختي اي و روان گزاره-ادراكي

و ميـانگين درصـد   % 7/61اي  گزاره -شناختي اي و روان گزاره -ساله در درك دو نوع استعاره ادراكي
-شـناختي   اي و روان    گـزاره - ساله در درك دو نوع استعاره ادراكـي        8هاي    هاي درست آزمودني    پاسخ
اي در    حظـه مال  بنابراين، كودكان به تناسب رشد سني خود، پيشرفت قابـل         . باشد  مي% 1/78اي    گزاره

  .  اند داده طوركلي، نشان درك انواع استعاره، به
  

هاي سه گروه  هاي درست آزمودني گروهي ميانگين درصد پاسخ مقايسة بين: 4جدول 

   سال در درك دو نوع استعاره8 و 7، 6سني 
  
  
  
  
  

 گروه سني
 نوع استعاره

  ساله8  ساله7  ساله6

 %1/78 %7/61 %3/40 ميانگين
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اي را  گزاره-شناختي اي و روان گزاره-توان روند رشدي درك دو نوع استعارة ادراكي     يچنين، م   هم

  .نمود روشني مشاهده  نيز به2در نمودار 

  

  2نمودار 

 

 گيري نتيجه. 3

  هـاي هـر يـك از سـه      گروهـي آزمـودني   يكي از اهداف پـژوهش حاضـر، بررسـي عملكـرد درون       
  . اي بـود  گـزاره -شـناختي  اي و روان گـزاره -هـاي ادراكـي    سال در درك اسـتعاره   8 و   7،  6گروه سني   

   سـال در درك  6هـاي گـروه سـني     هاي اين آزمـون آشكارشـد كـه توانـايي آزمـودني       با تحليل داده  
  اي   گـزاره -هاي ادراكـي    پاسخ درست در درك استعاره    % 3/45(است     بسيار پايين بوده    دو نوع استعاره  

  در طــول آزمــون، كودكــان ايـــن    ). اي گـــزاره-شــناختي  هــاي روان  درك اســتعاره در % 3/35و 
   6هـاي     آزمـودني . امكان را داشتند تا نخستين پاسخ خـود را پـس از پرسـش سـنجش تغييردهنـد                 

  دادنــد، پاسـخ اول خــود را تغييــر  مــي درســتي پاسـخ  سـاله حتــي اگـر پرســش ســنجش را هـم بــه   
  الزم بـه ذكـر اسـت       . كردنـد   نمي  خوبي درك   ها را به    ها استعاره   ندادند؛ احتماالً به اين دليل كه آ        نمي

  بودنـد، قـادر بـه بيـان دليـل انتخـاب          كـرده   هـا پاسـخ درسـت را انتخـاب          كه در مواردي هم كـه آن      
  هـا بيـشتر      دهد كه در اين موارد، به احتمـال قـوي آزمـودني             مي  اين نشان . پاسخ درست خود نبودند   

  ها بيـشتر مبتنـي بـر حـدس و گمـان       كردند و يا پاسخ درست آن مي هبر تجربيات غيرزباني خود تكي  
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  مقايـسة عملكـرد   . بـه بيابنـد   كه بر پاية منطق و اسـتدالل، شـباهتي بـين مـشبه و مـشبه         بود تا اين  
ــودني  ــروه از آزم ــن گ ــه آن    اي ــت ك ــشانگر آن اس ــتعاره ن ــوع اس ــا در درك دو ن ــه   ه ــشتر ب ــا بي   ه

ــي ــه  ويژگـ ــي توجـ ــاهري و فيزيكـ ــاي ظـ ــتعارهد هـ ــتند و اسـ ــشتر از   اشـ ــي را بيـ ــاي ادراكـ   هـ
   ساله، توانـايي متوسـط ولـي بهتـر از كودكـان             7كودكان  . كردند  مي  شناختي درك   هاي روان   استعاره

ــتند  6 ــواع اســتعاره داش ــودني در درك ان ــتعاره % 66( ســاله آزم ــخ درســت در درك اس ــاي  پاس   ه
  بررسـي عملكـرد ايـن      ). اي  گـزاره -ختيشـنا   هـاي روان    در درك اسـتعاره   % 5/57اي و     گـزاره -ادراكي

  صـورت   هـا بـه   هـاي درسـت آن    سـال، پاسـخ  6هاي گـروه سـني    عكس آزمودني  داد كه به    گروه نشان 
  توانـايي كودكـان    . شد و مبتني بر روابط منطقي ذهنـي كودكـان بـود             نمي  تصادفي و يا شانسي ارائه    

  پاسـخ درسـت    % 80( سـاله بـود      7كـان   مراتب بيش از توانـايي كود        ساله در درك انواع استعاره به      8
  ). اي  گـزاره -شـناختي  هـاي روان  در درك اسـتعاره % 3/76اي و    گـزاره -هاي ادراكـي    در درك استعاره  

  اي، عملكـرد    گـزاره  -شـناختي   اي و روان    گـزاره -هـاي ادراكـي     اين گروه از كودكان در درك اسـتعاره       
ها از مفاهيم انتزاعي و تـشخيص         ر آن بسيار مشابهي داشتند كه ممكن است دليل آن، شناخت بيشت         

 را كه كودكان هر سـه       1ها، فرضية     مجموع اين داده  . تر روابط منطقي ميان مفاهيم زباني باشد        دقيق
  .كند مي ها را به ميزان متفاوتي دارند، تأييد گروه سني توانايي درك استعاره

هـاي هريـك از       براي آزمودني اي     گزاره -هاي ادراكي   ، درك استعاره  2بيني فرضية     بر اساس پيش  
با توجه بـه  .ها دشوارتر بود اي براي آن گزاره-شناختي هاي روان تر و درك استعاره سه گروه سني ساده 

 -هـاي ادراكـي   هاي هر سه گروه سـني در درك اسـتعاره   هاي درست آزمودني   ، درصد پاسخ  1نمودار  
اين . اي بود   گزاره-شناختي  هاي روان   ههاي درست آنان در درك استعار       اي بيشتر از درصد پاسخ      گزاره
هاي ديـداري، ملمـوس و    هاي ادراكي شباهت جا كه استعاره از آن.  همخواني دارد  2ها با فرضية      يافته

  شـناختي اسـت    هاي روان تر از استعاره ها آسان كنند، درك آن مي به را بيان ظاهري بين مشبه و مشبه
  .كنند مي تزاعي داللتهاي ان ها و ويژگي كه بر احساسات، ايده

ي      كه مربوط به مقايسة عملكرد آزمودني4هاي جدول   داده هاي سه گروه سني بـود، از نظـر كمـ
ميـانگين درصـد   (باشد  ها با افزايش سن مي دهندة روند رشدي فزاينده درك استعاره    روشني نشان   به

 7، گـروه سـني      %3/40 سال در درك دو نـوع اسـتعاره          6هاي گروه سني      هاي درست آزمودني    پاسخ
شـود،    بديهي است هرچه سن كودك بيشتر مـي       ). باشد  مي% 1/78 سال   8و گروه سني    % 7/61سال  

شود و رشد شناخت و افزايش قدرت استدالل،          مي  بر دانش و تجربيات زباني و غيرزباني او نيز افزوده         
 زيرآزمـون اسـتعاري،   در طول اجـراي دو . دهد مي  او را در درك بهتر مفاهيم لفظي و غيرلفظي ياري         

شد توضيحي در مورد گزينة انتخابي خود بدهند، استدالل           مي   ساله خواسته  8كه از كودكان      هنگامي
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كردنـد و نـسبتاً قـادر بـه برقـراري             مي  خود را كه مبتني بر شباهت بين دو حوزة استعاري بود، بيان           
توانـستند در مـواردي       نـد و مـي    هـا بود    هاي مختلف عيني و انتزاعي با ديگر حـوزه          ارتباط بين حوزه  

توانستند ارتباط بين معنـاي        ساله تا حدي مي    7كودكان  . دهند  ها را تشخيص    معناي ضمني استعاره  
هـاي   هاي صحيحي كه منجـر بـه پاسـخ    دهند و استدالل لفظي و منظور استعاري عبارت را تشخيص     

 همان چيزي نيست كه ظاهراً   فهميدند كه منظور جمله      ساله مي  6كودكان  . كنند  شد ارائه   درست مي 
توانـستند بـا توجـه بـه          هـاي ادراكـي مـي       شود، امـا تنهـا در مـورد اسـتعاره           مي  صورت لفظي بيان    به

ترتيب، بـا توجـه بـه         اين  به. كنند   بين دو حوزه مختلف را درك       هاي ظاهري و ملموس شباهت      ويژگي
 را مـورد    3نمـود و فرضـية        مشاهدهتوان رشد ادراكي كودكان را به تناسب سن           هاي آماري، مي    يافته
  .قرارداد تأييد 

هاي مـشابه پيـشين نظيـر مطالعـات      هاي پژوهش هاي اين پژوهش با يافته    در مورد تطبيق يافته   
طـور    هاي هر سه پـژوهش بـه        بايدگفت كه يافته  ) 2007(و گرژيونا   ) 1984(شده توسط نيپولد      انجام

ها در كودكان از سنين پايين آغازشـده و بـا افـزايش     دهند كه توانايي درك استعاره مي  همگون نشان 
شـده در   هاي پژوهش حاضر، ديدگاه دوم مطـرح      با توجه به يافته   . يابد  مي  صورت منظم افزايش    سن به 

گيرد؛ به اين معني كه كودكـان در سـنين        مورد توانايي كودكان در درك استعاره مورد تأييد قرارمي        
 و   هـاي پيچيـده     دهند، ولـي درك اسـتعاره       مي  تر را نشان    هاي ساده  هايي از درك استعاره     پايين نشانه 

با اين همه، بـديهي     . باشد  مبتني بر مفاهيم انتزاعي نيازمند رشد شناختي بيشتر در سنين باالتر مي           
هاي حاصل از مطالعات رشـد زبـان اسـتعاري در كودكـان الزم                اي از داده    است كه مجموعه گسترده   

  .تر بپردازيم تر و ارائه نظريات دقيق مورد به نتايج شفافاست تا بتوانيم در اين 

  هانوشت پي. 4

  :اي گزاره-نمونة استعارة ادراكي. 1

 . بود خورشيد، توپ بسكتبال بود كه وسط آسمون نشسته

  خيلي داغ و گرم بود) ب    نارنجي و گرد بود) الف    يعني خورشيد

  :اي  گزاره-شناختي نمونة استعارة روان

 .زد مي ها گشت ها در خيابان ، جغدي بود كه شبآقاي پليس
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  ها بيدار بود شب) ب  كرد مي آژير ماشينش را روشن) الف  يعني آقاي پليس
2. metaphor 
3. vehicle 
4. tenor 
5. Ortony, A. 
6. Grzywna, K. 
7. non-constructivist 
8. language entity 
9. Richards, I. A. 
10. Howkes, T. 
11. Black, M. 
12. substitution view 
13. comparison view 
14. interaction view 
15. Miller, G. A. 
16. structure 
17. predicative 
18. proportional 
19. sentential 
20. Constructivism 
21. Cognitive Linguistics 
22. Metaphors we live by 
23. Lakoff, G. & Johnson, M. 
24. Glucksberg, S. & Kaysar, B. 
25. defective 
26. intersectional classification 
27. Cometa, M. S. & Eson, M. E. 
28. metalinguistic  
29. metaphoric competence 
30. Knowles, M. & Moon, R. 
31. Piaget, J. 
32. Stage Development Theory 
33. sensorimotor stage 
34. preoperational stage 
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35. concrete operational stage 
36. formal operational stage 
37. Siegler, R. S. & Alibali, M. W. 
38. hypothetico-deductive thinking 
39. Inhelder, B. 
40. hierarchical structures 
41. class-inclusion relations 
42. multipel-choice test 
43. enactment 
44. Vosniadou, S. 
45. embodied mind 
46. perceptual-predicative 
47. psychological-predicative 
48. Asch, S. & Nerlove, H. 
49. Gardner, H. 
50. visual 
51. physiognomic 
52. auditory 
53. tactile 
54. verbal-kinesthetic 
55. polar adjectives 
56. Gentner, D. 
57. prelearning 
58. Winner, E., et, al. 
59. Keil, F. C. 
60. frozen metaphors 
61. all or none 
62. Nippold, M., et, al. 
63. Rundblad, G. & Annaz, D. 
64. beginning 
65. probe question 
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