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  چكيده
 يك هر درك سن تعيين و زمان حركتي هاي استعاره فراگيري بررسي پژوهش، اين هدف

 درك اين مطالعـه توانـايي  . است زبان فارسي كودكان در زمان حركتي هاي استعاره انواع از
هـا در   كند. آزمون درك اسـتعاره  ميارزيابي  را در كودكان زمان حركتي استعاره نوع چهار
فرد بزرگسال بـه عنـوان گـروه     46سال و  7و  6، 5، 4، 3هاي سني  كودك در گروه 121

انـواع   كودكـان  دهـد  مـي  نشـان  مطالعـه  هـاي  يافتـه  آمـاري  گواه انجام شده است. تحليل
يـين  گيرند. همچنـين دو عامـل در تع   حركتي زمان را در سنين متفاوتي فرامي هاي استعاره

هاي حركتي زمان در كودكان موثر هسـتند. نخسـتين عامـل،     ميزان دشواري درك استعاره
تعداد موضوعات در مسير حركت حوزه مبدأ اسـت. هـر چقـدر اسـتعاره از موضـوعات      

شود. اين  تر بوده و در سنين باالتري درك مي بيشتري برخوردار باشد، براي كودكان پيچيده
هاي شناختي كودكان با افزايش سن نسبت داد. عامل دوم  واناييتوان به رشد ت مسأله را مي

ها، نوع موضوع در حال حركـت در حـوزه مبـدأ اسـت.      در تعيين ميزان دشواري استعاره
هايي كه شامل حركت خود فرد باشـند،   بودن تعداد موضوعات، استعاره درصورت يكسان
انـد. ايـن    ها ايجاد شده رويدادشوند كه از نگاشت حركت  هايي درك مي زودتر از استعاره
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  . مقدمه1
هاي ارسطو  اي ادبي به آموزه آرايهعنوان  سنت مطالعه استعاره به ،)Gibbs,2011( گيبز گفته به

 The Conceptual(مفهـومي   اسـتعاره  نظريـه  گـردد امـا،   مـي  در فن بالغت و سـخنوري بـاز  

Metaphor Theory(، كتـاب  بـا  نظريـه  ايـن  .رود شـمار مـي   بـه  استعاره مطالعات در انقالبي 
 و ليكـاف   نوشـته ) Metaphors We Live by( "كنـيم  مـي  زنـدگي  ها آن با كه هايي استعاره"

 ,Johnson( جانسـون  توسط آن از پس و شد مطرح) Lakoff and Johnson, 1980( جانسون

. در كرد پيدا بسط) Lakoff, 1990( ليكاف و) Lakoff & Turner, 1989( ترنر و ليكاف ،)1981
اين نظريه، استعاره تنها يك ويژگي ادبي مختص زبان نيست، بلكـه ابـزاري بـراي تفكـر و     

رود. اين نگاه تازه به استعاره در ارتباط نزديك بـا   شمار مي مفاهيم پيچيده و انتزاعي بهدرك 
هاي قـراردادي و سـاختار    شناسي شناختي قرار دارد، كه در آن زبان تنها نظامي از نشانه زبان

دهد. به ايـن ترتيـب    ها نيست بلكه بخشي از ساختار تفكر انسان را تشكيل مي حاكم بر آن
هاي ديگر شناختي و تجربيات جسمي انسان و در ارتباط تنگاتنگ بـا   سو با توانايي زبان هم

 مبناي بر كه است معتقد) Lakoff, 1993( شود. ليكاف نقش ارتباطي و فرهنگي آن تعريف مي
 مبناي بر زمان درك گويد مي وي. است استعاري ماهيتاً انسان مفهومي سيستم زباني، شواهد
 بـراي  هـايي  گيرنده داراي انسان بينايي سيستم وي اعتقاد به. دارد طبيعي و ذاتي ريشه مكان،
 رو، همـين  از نـدارد  وجـود  خاصـي  گيرنـده  زمان درك براي اما هاست مكان و اشياء درك
 در ديگـر  عبارت به. شود درك مكان در ها آن حركت و اشياء مبناي بر زمان كه است طبيعي
 صـورت  زمـان  حـوزه  بـه  حركت حوزه از) Mapping( نگاشت زمان، حركتي هاي استعاره

 Fauconnier( ترنر و فاكونير و) Alverson, 1994( آلورسون مانند محققان از برخي. گيرد مي

and Turner, 2008 (از هـا  زبـان  تمـام  معتقدند و دانسته جهاني را زمان حركتي هاي استعاره 
از نـوع   حاضـر  پـژوهش  .كننـد  مـي  استفاده زمان سازي مفهوم مكان براي حوزه در حركت
هـاي حركتـي زمـان در كودكـان      تحليلي است و بـه بررسـي فراگيـري اسـتعاره    _توصيفي
پاسـخ دهـد كـه انـواع       كوشـد تـا بـه ايـن پرسـش      پردازد. اين پژوهش مي زبان مي فارسي
چنـين   شوند. هـم  زبان در چه سني فراگرفته مي هاي حركتي زمان در كودكان فارسي استعاره
هاي حركتي زمان را مشخص كرده و نقش ايـن   شد عوامل موثر در فراگيري استعارهمي كو

  هاي حركتي زمان تبيين كند.  عوامل را در تعيين ميزان دشواري انواع استعاره
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  مطالعات ة. پيشين2
ها در بزرگساالن و  هاي اخير تحقيقات متعددي در زمينه درك انواع مختلف استعاره در سال
 مفهـومي  هـاي  اسـتعاره  نظريه بودن  جديدتر به توجه  حال با انجام شده است. با اينكودكان 

 زمينـه  در كه هايي پژوهش تعداد حيطه، اين گستردگي و استعاري هاي ديدگاه ساير نسبت به
  است، زياد نيست. شده انجام كودكان در زمان حركتي هاي استعاره درك

 حوزه دو در كودك درك رشد متعاقب تعارهاس يك درك است معتقد) Keil, 1986( كيل
 مطالعات بر مروري) Vosniadou,1987( واسنيادو .دهد مي  رخ استعاره آن به مربوط مفهوميِ
 اسـتعاري  رشد كه كند مي اظهار و داده انجام كودكان در ها استعاره رشد زمينه در شده انجام

 اسـت   معتقـد  وي. دانسـت  ناگهاني فرايندي را آن توان نمي و است پيوسته روندي كودكان
 كـردن  محـدود  در مهـم  عوامل از كودكان در اطالعات پردازش توانايي و دانش محدوديت

  .است ها آن استعاري هاي توانايي
ليكـاف و جانسـون    مفهـومي   استعاره نظريه به استناد با )Özçalışkan,2005( ازچليشكان

)Lakoff and Johnson, 1980،( كـه  را تركـي  زبـان  هاي استعاره پربسامدترين از برخي درك 
 زبان تركي ساله پنج و چهار سه، كودك شصت در اند، شده ساخته مكان مبدأ حوزه برمبناي
 رابطـه  برقـراري  در كودكـان  توانـايي  پيشـين،  مطالعات بيشتر وي ي گفته به. كند مي بررسي
. انـد  گرفتـه  نظـر  در كودكان در استعاري درك ها را توانايي شباهت برمبناي اشياء بين قياسي

 يـك  تبيـين  بـه  قـادر  كـه  آن نخست: دارد عمده اشكال دو اين نظريه ازچليشكان، ي گفته به
 اين. نيست مفهومي سطح در چه و زباني سطح در چه ها استعاره درك براي عمومي سيستم
 بـين  مفهـومي  هـاي  شباهت يافتن مبناي بر قياس معادل و سطح هم را استعاري تفكر نظريه،
 كودكـان  استعاري درك ارزيابي براي تصادفي و پراكنده زباني هاي مثال از و پندارد مي اشياء

 هـاي  قيـاس  ايـن  چطـور  كـه  نيسـت  مساله اين توضيح به قادر آن بر عالوه. كند مي استفاده
 از يك هر چگونه و آورند مي وجود به كودكان در را استعاري يكپارچه سيستم هم با پراكنده

 اشـكالي  دومين. شوند مي تبديل زباني مند قاعده و منظم تظاهرات به پراكنده هاي قياس اين
 بـين  ارتبـاط  توانـد  نمـي  نظريـه  ايـن  كه است اين كند، مي ها وارد شباهت نظريه به وي كه

در  را هـا  حـوزه  ايـن  از كـدام  هـر  سهم نيز ها و استعاره نگاشت در مقصد و مبدأ هاي حوزه
ــتعاري  ــت اس ــه نگاش ــور ب ــفاف ط ــخص ش ــين و مش ــد تبي ــن از. كن ــكان رو اي  ازچليش

)Özçalışkan,2005( درك و فراگيـري  بررسـي  براي مناسبي چهارچوب ها را شباهت نظريه 
 Lakoff and(و جانسون  مفهومي ليكاف هاي استعاره نظريه و ندانسته كودكان در ها استعاره
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Johnson, 1980( نظريـه  عيـوب  رفـع  و اصـالح  بـه  قـادر  كه مناسب جايگزيني عنوان به را 
 جامع توضيح تواند مي مفهومي هاي استعاره نظريه وي عقيده به. گزيند مي بر است، ها شباهت

 نتـايج . كنـد  ارايه زباني سطح در هم و مفهومي سطح در هم ها استعاره درك براي كاملي و
. ندارنـد  شـده  مطـرح  هـاي  اسـتعاره  از دركي ساله سه كودكان كه دهد مي نشان وي مطالعه
 سـالگي  پـنج  سـن  در و كننـد  درك بافـت  در را ها استعاره اين توانند مي چهارساله كودكان
 ازچليشـكان . شود مي آغاز حوزه دو بين استعاري نگاشت مورد در كودكان استدالل توانايي

)Özçalışkan,2007( كودكـان  در را زمـان  حركتـي   اسـتعاره  در مطالعه ديگري درك دو نوع 
 هر در كودكان گيرد مي نتيجه وي. است كرده بررسي زبان تركي و انگليسي ساله پنج و چهار
 هستند زمان حركتي هاي استعاره درك به قادر سالگي چهار سن در تركي و انگليسي زبان دو
) Grzywna, 2007( گرژيونـا . دهنـد  توضـيح  را ها استعاره اين توانند مي سالگي پنج سن در و

 وي. كند مي  بررسي  ساله پنج و سه كودكان در را جديد دستوري و معنايي استعاره چهارنوع
 و اسـت  سـاله  سـه  كودكـان  از بهتر بسيار ساله پنج كودكان در ها استعاره درك كند مي اظهار
 استعاري گفتار ظهور سن توان مي را سالگي چهار سن حدود كه گيرد مي نتيجه ترتيب  بدين

  مرحله سه كودكان در ها استعاره يادگيري براي) Johnson, 2012( جانسون كريستوفر. دانست
 بـا  كـودك  دوم مرحلـه  در. گيرد مي فرا را مبدأ حوزه تنها كودك اول مرحله در. شمارد مي بر

 فعـال  زمـان  هـم  طـور  بـه  مقصـد  و مبدأ حوزه دو هر ها آن در كه شود مي رو روبه تجربياتي
 حـوزه  دسـتور  و معنـا  بـا  را مبدأ حوزه هاي واژه  تا آموزد مي كودك مرحله اين در. هستند
 كنـد   مـي  اسـتفاده  اسـتعاري  طـور  بـه  ها واژه از كودك سوم مرحله در و بگيرد كار به مقصد

ازچليشـكان   اسـتايتس و . نـدارد  وجـود  مبدأ حوزه از اي نشانه هيچ لحظه آن در كه حالي در
)Stites and Özçalışkan, 2013 ( كودكـان  در را زمـان  حركتـي  هـاي  اسـتعاره  فراگيري روند 

 سـن  تـا  مطالعـه  مـورد  كودكـان  كه دهد نشان مي آزمون نتايج. اند كرده بررسي زبان انگليسي
 سـالگي  شـش  سـن  از و آورند مي دست به را نظر مورد هاي استعاره درك توانايي سالگي پنج

  .شود مي نزديك بزرگساالن به ها استعاره اين تفسير و توضيح در ها آن كالمي هاي توانايي

ها در كودكان انجام شـده   در زبان فارسي نيز چندين پژوهش در حوزه يادگيري استعاره
 و پـنج  چهـار،  سـنين  در زبـان  فارسـي  كودك ده در رساله خود )1386( كمان است. رنگين

 در يادگيري براي ها استعاره ترين آسان وي ي گفته به. دهد مي قرار بررسي مورد را سال شش
 سـاختي  هـاي  استعاره و حركتي هاي استعاره شناختي، هستي هاي كودكان، به ترتيب استعاره

 سني رده در داستان كتاب ده در رفته كار به هاي استعاره) 1389( شيروان و شريفي. باشند مي
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 و تـرين  مهـم  كـه  دهـد  مـي  نشـان  مطالعـه  اين نتايج. اند كرده بررسي را نوجوانان و كودكان
 حيوانات، به بخشي شخصيت "ب" و "الف" سني گروه هاي كتاب در استعاره پربسامدترين

 و بـوده  بيشـتر  رفته كار به هاي استعاره تنوع نوجوانان هاي كتاب در. است واشياء ها خوراكي
 .شـوند  مـي  نيـز  سـاختاري  و مفهـومي  هـاي  استعاره و اصطالحات و ها المثل ضرب شامل

 سـاله  هشـت  و هفـت  شـش،  كـودك  سـي  در را تـازه  هـاي  استعاره درك )1392صادقي (
 آزمون از گرفته بر اي گزينه دو آزمون دو از مطالعه اين در وي. است كرده بررسي زبان فارسي
 باال با كه دهند مي نشان آزمون اين هاي يافته. است كرده استفاده) Grzywna, 2007( گرژيونا
 هـاي  اسـتعاره  درك چنـين  هـم . يابـد  مـي  افـزايش  ها استعاره درك ميزان كودكان سن رفتن

 اي گـزاره - شـناختي  روان هـاي  اسـتعاره  درك از كودكـان  گـروه  سه هر در اي گزاره- ادراكي
 تـا  دو زبـان  فارسـي  كـودك  ) شصـت 1394همكاران ( و رضوي است. شجاع بوده تر آسان
 نكادكو كه ستا آن از حاكي هشوپژ ينا ييافتهها. انـد  داده قـرار  بررسي مورد را ساله پنج
  ميباشند.  دارا را مندنبد يهارهستعاا درك از نشانههايي سالگيدو ودحد سنين در

  
  . جمعيت مورد مطالعه3
انـد. از   سال مورد آزمون قـرار گرفتـه   7 تا 3 سني هاي گروه در كودك 121 پژوهش اين در

 26 سـاله،  پـنج  كـودك  24 سـاله،  چهار كودك 39 ساله، سه كودك 14كودك،  121مجموع 
و   كـودك  اين كودكان از شش مهـد  .اند آزمون شده ساله هفت كودك 18 و ساله شش كودك
 بزرگسال فرد 46 را آزمون اين كنترل اند. گروه دبستاني در منطقه دو تهران انتخاب شده پيش
 نفـر  167 آزمـون  ايـن  در كننـده  شـركت  افراد مجموع. دهند مي تشكيل سال 50 تا 20 بين
  .است  بوده

  
  . روش پژوهش4

هاي حركتي در  تر گفتيم هدف از انجام اين پژوهش، بررسي فراگيري استعاره چه پيش چنان
رو در بخش نخست اين پژوهش، آزموني بـراي ارزيـابي درك انـواع     كودكان است. از اين

هاي حركتي زمان در زبان فارسي طراحي شده است . در بخش دوم پـژوهش، ايـن    استعاره
  مون در گروهي از كودكان فارسي زبان به اجرا در آمده است. آز
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  ساخت آزمون 1.4
 از كودكـان،  در زمـان  حركتـي  هـاي  اسـتعاره  درك آزمـون  سـاخت  منظـور  بـه  مطالعه اين

 Stites and(و اسـتايتس و ازچليشـكان    )Özçalışkan,2005;2007(هاي ازچليشكان  پژوهش

Özçalışkan, 2013  (آزمـون  اين انجام روش ساخت و ماهيت حال با اين .است گرفته الهام  
را شـرح   هـا  آن ادامـه  در كـه  دارد محققان اين روش با عمده تفاوت چند  حاضر مطالعه در
هـاي   نخستين تفاوت اين مطالعه با مطالعات پيش از خود در تعداد و انواع استعاره .دهيم مي

بنـدي ليكـاف و    توجـه بـه تقسـيم   بـا   )Özçalışkan,2007( حركتي زمان است. ازچليشـكان 
، درك دو نوع استعاره حركت زمان و حركت ناظر را )Lakoff and Johnson, 1980(جانسون 

مبنـاي   بـر )  Stites and Özçalışkan, 2013( ازچليشـكان  و اسـتايتس  ارزيـابي كـرده اسـت.   
ن را در هـاي حركتـي زمـا    درك سه گروه از استعاره )Moore, 2000;2006بندي مور ( تقسيم

هاي  حاضر كه در زبان فارسي انجام شده است، استعاره پژوهش كنند. در كودكان بررسي مي
) به چهار نوع مختلف تقسـيم  1395حركتي زمان در زبان فارسي برمبناي رساله منصوري (

 در را زمـان  حركتـي   هاي اين استعاره نوع چهار هر درك توانايي شوند. پژوهش حاضر، مي
 بنـدي  طبقه نوع و تعداد در مطالعه اين ترتيب بدين. است كرده مطالعه بررسيمورد  كودكان
دومـين تفـاوت ايـن مطالعـه بـا       .دارد تفـاوت  پيشين مطالعات با زمان حركتي هاي استعاره

 تعـداد  مطالعـه  ايـن  هـاي سـني مـورد مطالعـه اسـت. در      مطالعات پيشين خود تعداد گروه
 را ســال 7 و 6 ،5 ،4 ،3 ســني هــاي گــروه و هبــود بيشــتر مطالعــه مــورد ســني هــاي گــروه

 سـن  تـا  ها استعاره از انواع برخي درك توانايي ديد، در ادامه خواهيم چه چنان. گيرد مي بر در
 بـه   نسـبت  بـاالتري  سـني  گـروه  تـا  اسـت  نياز و شود نمي كامل فارسي زبان در سال هفت

تفاوت سوم اين مطالعه با مطالعات پيشين اسـتفاده   .بگيرد  قرار بررسي مورد پيشين مطالعات
طور مستقل و خارج از بافت زباني قصـه بـوده اسـت. ازچليشـكان      از جمالت استعاري به

)Özçalışkan,2005(  ازچليشـكان   و و اسـتايتس)Stites and Özçalışkan, 2013  ( منظـور  بـه 
 كـار  بـه  اي استعاره قصه هر در اند. كردهاز قصه استفاده  كودكان، در ها استعاره درك ارزيابي
. اسـت  هـا  آن در رفتـه  كـار  بـه  هاي استعاره درك مستلزم ها قصه اين درك و فهم است. رفته

دهند وجود قصه و بافـت زبـاني همـراه اسـتعاره در درك معنـي       مطالعات پيشين نشان مي
 ,Winnerآنان شـود ( تواند موجب فهم بهتر استعاره در  استعاره در كودكان مؤثر است و مي

1976; Winner et al., 1993; Ortony, 1993تنهايي  ). در  پژوهش حاضر، جمالت استعاري به
رو توانـايي كـودك در درك    انـد. از ايـن   و خارج از بافت كمكي قصه به كودك ارائه شـده 
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جمالت استعاري فارغ از رهنمودهاي بافتي ارزيابي شده است. ويژگي چهارم اين مطالعـه،  
 از هـا  داده تحليـل  بـراي  مطالعـه،  ايـن  شده اسـت. در  هاي آماري استفاده ها و تحليل روش
 كـه  اسـت  ذكـر  بـه  الزم. اسـت  شـده  استفاده پيشين مطالعات با متفاوتي آماري هاي روش

 هـيچ ) Stites and Özçalışkan, 2013 و Özçalışkan,2005 ، Özçalışkan,2007(پيشين محققان
) Analysis of variance assumptions( واريـانس  تحليـل  هاي فرض پيش برقراري به اي اشاره
 تحليـل  بـر  عـالوه  حاضـر،  پـژوهش  در. انـد  نكـرده  خـود  بررسي مورد هاي داده تحليل در

 مـورد  نيـز ) Binomial logistic regression( اي دوجملـه  لجسـتيك  رگرسيون مدل واريانس،
 قابـل  واريـانس  تحليـل  هاي فرض پيش نبودن برقرار صورت در كه است گرفته قرار استفاده
 از اسـتفاده  بـا  بـار  يك پژوهش هاي داده آمده، دست به نتايج كنترل منظور به .است استفاده
 نتـايج . انـد  شـده  تحليل اي دوجمله لجستيك رگرسيون روش با ديگر بار و واريانس تحليل
 هـا  داده بـودن  نرمـال  هـاي  فـرض  پـيش  نبـودن  برقـرار  دليل به واريانس تحليل دهد مي نشان

)Normality (واريانس همگني و )Homogeneity of variance (و متفـاوت  تحليـل  توانـد  مي 
  .دهد دست به ها داده از اشتباهي

  
  انجام آزمون 2.4
 شرط اولين پردازد، مي كودكان در استعاري عبارات درك بررسي به مطالعه اين كه جايي آن  از

 با متناسب گفتار توليد و زبان طبيعي درك آزمون، اين در كننده شركت كودكان حضور براي
  آزمـون  انجـام  از پـيش  كننده شركت كودكان همه مطالعه، اين در رو اين از .باشد مي سنشان

 ارزيـابي  مـورد  زبـان  و گفتـار  ارشد كارشناس يك توسط جلسه  يك طي ها، درك استعاره
 همسـاالن  به نسبت گفتار شناس آسيب ارزيابي به توجه با كه كودكاني .اند گرفته قرار باليني
 كودكـان مبـتال بـه    آن بـر   عالوه. اند شده گذاشته كنار مطالعه از اند، داشته تاخير خود طبيعي

 بـه  مشكوك مورد گونه هر و گفتار نارواني يا آواها توليد در اختالل مانند گفتاري اختالالت
 مطالعـه  ايـن  هـاي  آزمـودني  گروه از نيز تمركز و توجه كمبود و فعالي بيش چون اختالالتي

 از كـودك  9 مرحله، اين در شده ارزيابي كودك 134 مجموع از ترتيب بدين. اند شده حذف
هـا   پس از ارزيابي گفتاري كودكان، آزمون درك اسـتعاره  .اند شده گذاشته كنار اصلي آزمون

تـر گفتـه شـد،براي ارزيـابي درك كودكـان از       چه پـيش  انجام شده است. اين آزمون، چنان
هاي زمان  هاي حركتي زمان در زبان فارسي ساخته شده است. در اين آزمون استعاره استعاره
 ايـن  انـواع  از يك هر اند و درك دهبر حركت در مكان به چهار گروه مختلف تقسيم ش مبني
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 هشت شامل مطالعه اين ترتيب بدين. است شده ارزيابي استعاري جمله دو توسط ها استعاره
 هـاي  واژه نـوع  و تعـداد  و دسـتوري  پيچيدگي لحاظ از جمالت اين. است استعاري جمله

 آوري گـرد  طريـق  از جمـالت  انتخـاب . هسـتند  كودكـان  مناسب و ساده ها آن در رفته كار به
 برنامـه  مجريـان  و سـخنان  "ب" و "الـف " سني گروه هاي كتاب در رفته كار به هاي استعاره
 يـك  دسـتوري  سـاخت  گـاه  ها، استعاره كردن ساده منظور به. است بوده تلويزيون در كودك

در  .انـد  شـده  جـايگزين  تـر  ساده هاي واژه با آن در رفته كار به هاي واژه و شده استعاره حفظ
كاررفتـه در آن   هـا و نمونـه جمـالت اسـتعاري بـه      نحوه انجام آزمون درك اسـتعاره  ادامه،
  شوند. مي  معرفي

هـا، از چهـار نـوع اسـتعاره حركتـي زمـان        تر گفتيم، آزمون درك استعاره چه پيش چنان
  اند از: ساخته شده است. اين چهار نوع عبارت

 حـال  در زمـان  و اسـت  ثابـت  نـاظر  حالت اين در: زمان حركت استعاره يا اول استعاره
وقـت  «باشـد. نمونـه جملـه ايـن اسـتعاره در ايـن آزمـون عبـارت اسـت از :           مـي  حركت
  ».رسيد  بازي

 واقـع  ثـابتي  مكـان  در زمان ها، استعاره نوع اين در: ناظر حركت استعاره يا دوم استعاره
رنامه كودك به ب«است. نمونه جمله اين استعاره عبارت است از:  حركت حال در ناظر و شده

  ». شويم نزديك مي
 حركت دو هر زمان و ناظر حالت، اين در: زمان و ناظر حركت استعاره يا سوم استعاره

 كـودك  برنامه از«ها چنين است:  كنند. نمونه جمله استعاره سوم در آزمون درك استعاره مي
  ».مانديم جا

 و نداشـته  وجـود  نـاظر  حالـت،  ايـن  در: نـاظر  بـي  حركـت  اسـتعاره  يا چهارم استعاره
شوند. نمونه جمله اين استعاره عبارت است  مي سنجيده يكديگر نسبت به زماني رويدادهاي

  ». بستني رفت بعد از برنامه كودك«از: 
 ساخت حال در گر آزمون كه شد مي گفته كودك به ها پيش از انجام آزمون درك استعاره

 گر آزمون به قصه اين ساختن در تواند مي بخواهد اگر كودك و است كودكان براي قصه يك
 نبـود  گر آزمون با همكاري به مايل  كودك يك كننده، شركت كودكان تمام بين از. كند كمك

 معرفي كودك به گر آزمون همكارهاي عنوان به عروسك دو ادامه در. شد حذف مطالعه از كه
 دقـت . داشـتند  تفاوت هم با  لباس رنگ در تنها و بوده هم شبيه عروسك دو اين شدند، مي
 دادن جـواب  در و نبـوده  پسـرانه  يـا  دخترانه جنسيت يادآور ها عروسك لباس رنگ كه شد
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 ها آن از كه هايي سوال به عروسك دو اين كه شد مي گفته كودك به. نباشد گذار تاثير كودكان
 غلـط  پاسـخ  عروسـك  يـك  و صحيح پاسخ عروسك يك. دهند مي پاسخ شود، مي پرسيده
 كـرده  انتخاب دهد، مي صحيح پاسخ كه را عروسكي و باشد مراقب بايد كودك. داد خواهد

 صـورت  به ساده سوال چند آزمون، اصلي هاي سوال انجام از قبل. دهد نشان گر آزمون به و
 قواعد فراگيري از شدن مطمئن آزمايش، اين از هدف. شد مي پرسيده ها عروسك از آزمايشي

 كـودك  كـه  ايـن  بـراي  .بـوده اسـت   اصـلي  آزمون براي وي آمادگي و كودك توسط بازي
 شد مي تاكيد كودك به نكند، فرض خاصي عروسك به  مربوط را غلط و درست هاي جواب

 آزمـون  در ديگـر  سوي از دهد مي غلط جواب گاهي و درست جواب گاهي عروسك هر كه
 در. داد مي ساده هاي سوال به غلط پاسخ هم و صحيح پاسخ هم ها بار عروسك هر آزمايشي
 روي خـط  يـا  شـير  از اسـتفاده  بـا  و تصادفي ها عروسك دادن جواب ترتيب اصلي، آزمون
 كار روند متوجه كودك شد نمي مطمئن كه زماني تا گر آزمون. بود شده مشخص نامه پرسش
 سـه . كـرد  نمـي  شـروع  را اصـلي  آزمون ندارد، درست عروسك انتخاب در مشكلي و شده

 از كننـد،  انتخـاب  آزمايشي آزمون در را درست عروسك دوبار نتوانستند كه ساله سه كودك
 گرفتنـد،  مـي  يـاد  را كار انجام روش كودكان كه اين از پس. شدند گذاشته كنار مطالعه روند
 ي جملـه  هشـت  شـامل  تر گفته شد، چه پيش اصلي چنان آزمون. شد مي انجام اصلي آزمون

. بودنـد  شده مرتب نامه پرسش در خط يا شير شيوه با و تصادفي صورت به كه بود استعاري
 مادر قول از استعاري جمالت. شد مي داده نشان كودك به فرزند و مادر يك تصوير ابتدا در
 كـه  شد مي سوال ها عروسك از سپس و شده تكرار بار دو جمله هر. شد مي گفته فرزندش به

 ديگـري  و صحيح پاسخ ها عروسك از يكي. چيست منظورش و گفته  چه فرزندش به مادر
 را جمله استعاري معناي درك و بوده هم متضاد ها عروسك هاي پاسخ. دادند مي غلط پاسخ

 بـراي  كرد، مي انتخاب بود داده جواب درست كه را عروسكي كودك اگر .كردند مي ارزيابي
 كرد، مي انتخاب بود داده جواب اشتباه كه را عروسكي اگر و يك، نمره استعاري ي جمله آن

 نامـه  پرسـش  جداگانـه  هـاي  ستون در تيك شكل به كودك هاي پاسخ. گرفت مي صفر نمره
  .شد مي  ثبت

 ايـن  سـن . دهنـد  مي تشكيل زبان فارسي بزرگسال فرد 28 را مطالعه اين در كنترل گروه
. اسـت  بـوده  ليسـانس  فـوق  و ديـپلم  بين ها آن تحصيالت و و سال پنجاه تا بيست بين افراد
 درك ارزيـابي  منظور به. اند نبوده گفتار و زبان مشكالت داراي خود گفته ها بنابر آن كدام هيچ

 كـه  جـايي  آن از. اسـت  شـده  تهيـه  بـرگ  يك در اي نامه پرسش بزرگسال، افراد در ها استعاره
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 بسـيار  بزرگسـاالن  در ها آن درك است، شده آماده كودكان براي اصل در  استعاري جمالت
 خوشـايندي  حـس  هـا  آن براي نامه پرسش سواالت اين امكان وجود داشت كه و بود ساده
 ايـن  كـه  شـد  مـي  داده توضـيح  فـرد  بـه  آزمون، انجام از قبل رو همين از باشد نداشته پي در

 بـراي . هسـتند  كودكانـه  سـواالت  چـرا  و اسـت  شـده  ارائه وي به منظور چه به نامه پرسش
 سـن  چنـين  هـم  و ها بيماري سابقه تحصيالت، و سن اما نبود نام درج به الزامي بزرگساالن
 قـرار  زبـان  دو معـرض  در كودكي كه در شد. افرادي مي پرسيده ها آن از دوم زبان يادگيري
 كنـار  مطالعـه  از بودنـد،  آموختـه  را ديگـري  زبـان  زبـان،  يـك  به تسلط از قبل يا اند داشته

  اند. شده  گذاشته
 در. باشـد  مـي  اي گزينـه  دو سـوال  هشت شامل كنترل، گروه در استفاده مورد نامه پرسش

 شـده  پرسـيده  هـا  اسـتعاره  درك آزمون در زمان حركتي هاي استعاره از يكي معني سوال هر
 دادنـد،  مي گر آزمون سواالت به ها استعاره درك آزمون در ها عروسك كه هايي جواب. است
 فرد از. است شده ذكر استعاره هر براي اي گزينه دو هاي جواب صورت به نامه پرسش اين در

 اسـت،  تر نزديك شده خوانده ي جمله معني به وي نظر به كه را هايي گزينه تا شد مي خواسته
  شود. دست آمده از اين آزمون مشاهده مي در بخش بعد نتايج به .كند مشخص

  
 هاي مطالعه . يافته5
 سـني  هـاي  گـروه  تفكيـك  بـه هـا   در آزمون درك استعاره كودكان كلي نمره )1نمودار ( در

 جملـه  هشـت  از يـك   هيچ به كودك كه است معنا بدين صفر نمره. است شده داده نمايش
 جملـه  هشـت  هـر  يعنـي  هشـت  نمـره . اسـت  نداده صحيح جواب ها استعاره درك آزمون

   .است شده داده صحيح جواب ها آن همه به و شده درك درستي به
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 ها آزمون درك استعارهها در  . نمره كل آزمودني1نمودار

 در نيـز  هـا  آزمـودني  نمره سن، افزايش با شود، مي مشاهده )1( نمودار در كه طور همان
 اي اسـتعاره  هـيچ  به ساله سه درصد كودكان 7/35 اگرچه. رود مي باالتر استعاره درك آزمون
 پاسـخ  اسـتعاره  دو حـداقل  بـه  افراد تمام سني هاي گروه ساير در اما اند نداده صحيح پاسخ

 در و اسـتعاره  چهار از باالتر به سال، 6 و 5 سني هاي گروه در كودكان تمام. اند داده صحيح
 همـه  بـه  كه كودكاني درصد. اند داده صحيح پاسخ استعاره شش باالي به سال 7 سني گروه

 ،7/41 ،1/5 ،/.0 ترتيب به سال 6 ،5 ،4 ،3 سني هاي گروه در اند درست داده پاسخ ها استعاره
 كامـل  نمـره  كـه  اي سـاله  هفت كودكان درصد شود، مي مشاهده چه چنان. است بوده 2/46

   .است بوده) 1/76( بزرگساالن درصد گروه به نزديك بسيار) 2/72( اند گرفته
) به ترتيب نمرات كودكان سـه، چهـار، پـنج،    7) و (6)، (5)، (4)، (3)، (2هاي ( نمودار
هـاي حركتـي زمـان نشـان      ه تفكيك انـواع اسـتعاره  ساله و گروه بزرگسال را ب شش، هفت

 ارزيـابي  جملـه  دو توسط استعاره هر تر گفتيم، در اين آزمون، درك چه پيش دهند. چنان مي
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 پاسـخ  دهنـده  نشـان  1 نمـره  جملـه،  دو هر به غلط پاسخ دهنده نشان صفر نمره. است شده
  . است جمله دو هر به صحيح پاسخ دهنده نشان 2 نمره و جمله يك به فقط صحيح

 هاي مختلف در گروه سني سه سال . نمرات استعاره2نمودار 

 ي جمله دو هر به كه اي ساله سه كودكان درصد شود، مي مشاهده )2( نمودار در چه چنان
درصـد   1/7 و 1/7 ،1/57 ،6/28 ترتيـب  به اند داده صحيح پاسخ چهارم تا اول هاي استعاره
 سـني  گروه اين براي استعاره ترين ساده دوم استعاره كه گفت بايد اساس اين بر. است بوده
 آن از پس. اند داده صحيح پاسخ آن جمله دو هر به ها آزمودني از نيمي از بيش است و بوده

 درصـد . دارد قرار بعد جايگاه در جمله، دو هر به صحيح درصد پاسخ 6/28 با اول استعاره
 سوال دو هر به چهارم و سوم هاي استعاره در مساوي طور به) 1/7( ساله سه كودكان از كمي
 درصـد در  1/57 و سـوم  استعاره در ساله سه كودكان درصد از 6/78.  اند داده صحيح پاسخ

 و اول هاي استعاره در رقم اين. اند نداده صحيح پاسخ جمالت از كدام هيچ به چهارم استعاره
 .درصد است 7/35 مساوي طور به دوم

   .شود حركتي زمان مشاهده مي استعاره چهار در چهارساله كودكان ) نمرات3( نمودار در
 

35
.7

35
.7

78
.6

57
.1

35
.7

7.1

14
.3

35
.7

28
.6

57
.1

7.1 7.1
ل و ا ه  ر ا ع ت س ا م و د ه  ر ا ع ت س ا م و س ه  ر ا ع ت س ا م ر ا ه چ ه  ر ا ع ت س ا

نمره صفر نمره يك نمره دو



 149   هاي حركتي زمان در كودكان فارسي زبان فراگيري استعاره

 

 

  سال چهارهاي مختلف در گروه سني  . نمرات استعاره3نمودار 

 در را 2 نمـره  بيشـترين  سـاله  چهـار  كودكـان  شـود،  مي ) مالحظه3درنمودار ( چه چنان
 اسـتعاره  در 2 نمره بيشترين آن از پس). درصد 4/74( اند گرفته) ناظر حركت( دوم استعاره

 استعاره در ساله چهار كودكان عملكرد). درصد 3/51( است شده كسب) زمان حركت( اول
 2/28 و 8/30 از عبـارت  ترتيـب  به ها آن در 2 نمره درصد و بوده هم نزديك چهارم و سوم
 صـفر  نمـره  و نـداده  صـحيح  پاسـخ  سـوالي  هيچ به كه كودكاني درصد چنين هم. باشد مي

 در درصـد  ايـن  كـه  حـالي  در اسـت  1/5 و 3/10 ترتيـب  به دوم و اول استعاره در اند گرفته
 دو هـر  بـه  صحيح پاسخ برمبناي. باشد مي 8/30 و 5/38 ترتيب به چهارم و سوم هاي استعاره
 اول، اسـتعاره  دوم، اسـتعاره  ترتيـب  بـه  سـاله  چهار كودكان گفت توان مي ها استعاره ي جمله

 .اند كرده درك كامل طور به را سوم استعاره آخر در و چهارم استعاره

 حركـت  اسـتعاره  چهـار  در  سـاله  5 هـاي  آزمودني توسط شده كسب نمرات )4نمودار (
  دهد.  را نشان مي ناظر بي حركت و ناظر، و زمان حركت ناظر، حركت زمان،
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  سال پنجهاي مختلف در گروه سني  . نمرات استعاره4نمودار 

 سـوال  دو هـر  به كه اي ساله پنج كودكان درصد شود، مي ) مشاهده4(در نمودار  چه چنان
 هـا  اسـتعاره  سـاير  از بـيش  دوم استعاره در اند، گرفته 2 نمره و داده صحيح پاسخ ها استعاره
 و درصـد  2/54 با سوم استعاره درصد، 2/79 با اول استعاره آن از پس). درصد 7/91( است
 صـفر  نمره كه اي ساله پنج كودكان درصد. دارند قرار درصد 8/45 با چهارم استعاره آخر در

  .است بوده 3/8 و 7/16 چهارم و سوم استعاره در و./.  دوم و اول استعاره در اند، گرفته
هـاي حركتـي زمـان     سـاله را در درك انـواع اسـتعاره    ) نمرات كودكان شش5نمودار ( 
  دهد.  مي  نشان
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  سال ششهاي مختلف در گروه سني  . نمرات استعاره5نمودار 

 موفـق  هـا  اسـتعاره  سـاير  از بيش دوم استعاره در ساله شش كودكان )5براساس نمودار (
 0/50 بـا  چهـارم  اسـتعاره  درصـد،  9/26 بـا  اول اسـتعاره  آن از پس). درصد 3/92( اند بوده

كودكـان   درصـد  چنـين  هـم . انـد  گرفتـه  درصد قرار 9/76 با سوم استعاره آخر در و درصد
 دوم اول، استعاره در اند نداده صحيح پاسخ استعاره كدام از جمالت هيچ به كه اي ساله شش

  .است بوده 7/7 سوم استعاره در و 8/3 چهارم و
   .دهد مي نشان ساله هفت كودكان در را مختلف هاي استعاره نمرات )6نمودار(
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  سال هفتهاي مختلف در گروه سني  . نمرات استعاره6نمودار 

 هـر  به ساله هفت كودكان تمامي مطالعه اين شود، در ) مشاهده مي6چه در نمودار ( چنان
 ماننـد  سـاله  هفت كودكان در استعاره اين درك. اند داده صحيح پاسخ دوم استعاره جمله دو

 كـودك  18 مجمـوع  از كـودك  يـك  اول استعاره در. است بوده درصد 0/100 كنترل گروه
 به كه است نبوده اي ساله هفت كودك هيچ و داده اشتباه پاسخ جمالت از يكي به ساله هفت
 در سـاله  هفـت  كودكـان  درصـد  8/77 و 9/88. دهـد  جواب غلط اول استعاره جمله دو هر

 كه كرد مشاهده توان مي نمودار اين در. اند كرده كسب را 2 نمره چهارم و سوم هاي استعاره
  .است نكرده دريافت صفر نمره اي استعاره هيچ در اي ساله هفت كودك هيچ

 هـم  بـا  مختلـف  هـاي  اسـتعاره  در را بزرگساالن گروه هاي توان نمره ) مي7نمودار ( در
   .كرد مقايسه
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  بزرگسالهاي مختلف در گروه سني  . نمرات استعاره7نمودار 

 از يكـي  بـه  حـداقل  بزرگسـال  آزمـودني  هـر  شود، مي ) مالحظه7( نمودار در چه چنان
 در كـه  بزرگسـاالني  درصد. است داده صحيح پاسخ ها استعاره از هركدام استعاري جمالت
 ،0/100 ترتيب به اند، داده صحيح پاسخ جمله دو هر به چهارم و سوم دوم، اول، هاي استعاره

  .باشد مي 8/97 و 8/84 ،5/93
 

  ها . تحليل داده6
پس از گردآوري،   ها هاي مطالعه ارائه شدند. اين داده جداول توصيفي دادهدر بخش پيشين، 
انـد و وجـود رابطـه و     هاي آماري مورد تحليـل قـرار گرفتـه    ها و روش با استفاده از آزمون

هـاي   معناداري رابطه بين متغيرهاي مطالعه بررسي شده است. در اين بخـش نتـايج تحليـل   
  شوند. مي هاي مطالعه شرح داده آماري داده
 درك و سـن  متغير دو بين رابطه وجود بررسي در )chi squareاسكوئر( كاي آزمون نتايج
 بررسي در )Spearmanاسپيرمن ( و )Kendallكندال ( هاي روش و زمان حركتي هاي استعاره

 زمـان  حركتي هاي استعاره درك و سن متغير كه است اين از حاكي متغير دو اين رابطه نوع
 سـن،  افزايش با كه معناست بدين و بوده مثبت وابستگي اين چنين هم هستند وابسته هم به

 نمرات )Pairwise comparisonsزوجي ( مقايسه يابد. افزايش مي كودكان در ها استعاره درك

0 0 0 00

6.5

15
.2

2.2

10
0

93
.5

84
.8

97
.8

ل و ا ه  ر ا ع ت س ا م و د ه  ر ا ع ت س ا م و س ه  ر ا ع ت س ا م ر ا ه چ ه  ر ا ع ت س ا

نمره صفر نمره يك نمره دو



  1396سال هشتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،شناخت زبان   154

 

 در كودكـان  كلـي  دهد كـه نمـره   مي بزرگسال نشان نمرات گروه كودكان با هاي سني گروه
 تفـاوت  بزرگسـاالن  نمـره  بـا  سالگي هفت از قبل تا زمان، حركتي هاي استعاره درك آزمون

 معنـا  بـي  آمـاري  لحاظ از بزرگساالن و سال هفت سني گروه نمره تفاوت اما دارد معناداري
 حركتـي  هـاي  استعاره انواع تمام يادگيري سن توان مي را سالگي هفت ديگر عبارت به. است
 اول، هـاي  استعاره در ها آزمودني همچنين نمراتآورد.  شمار به زبان فارسي كودكان در زمان
 تفـاوت  بزرگسـاالن  بـا  سـال  7 و 6 ،4 ،5 سـني  هاي گروه در ترتيب به چهارم و سوم دوم،

 5 سـن  در را زمـان  حركـت  استعاره يا اول استعاره كودكان ديگر عبارت به. ندارد معناداري
 و نـاظر  حركـت  يـا  سوم استعاره سالگي، 4 سن در را ناظر حركت يا دوم استعاره سالگي،
 درك سـالگي  7 سـن  در را نـاظر  بـي  حركت يا چهارم استعاره و سالگي 6 سن در را زمان
ها  ي اين مطالعه در درك تمامي انواع استعاره ساله الزم به ذكر است كه كودكان سه. كنند مي

  اند.  تفاوت معناداري با بزرگساالن داشته
 زبـان  فارسـي  كودكان در زمان حركتي هاي استعاره انواع فراگيري ترتيب )1جدول ( در

   .است شده خالصه مطالعه اين هاي يافته اساس بر

  زمان حركتي هاي استعاره انواع فراگيري ترتيب .1جدول
  نوع استعاره  سن فراگيري

  استعاره حركت ناظر  سالگي 4
  استعاره حركت زمان  سالگي 5
  استعاره حركت ناظر و زمان  سالگي 6
  ناظر استعاره حركت بي  سالگي 7

  
 اسـتعاره  و زودتـرين  نـاظر  حركـت  اسـتعاره  شود، مي مشاهده )1جدول ( در چه چنان
 تـوان  مـي  ديگر عبارت به. اند شده گرفته ياد كه هستند هايي استعاره ديرترين ناظر بي حركت
 روند در استعاره ترين سخت را ناظر بي حركت استعاره و ترين آسان را ناظر حركت استعاره
  دانست. مطالعه مورد كودكان در ها استعاره فراگيري

  
  گيري . نتيجه7
 زبان فارسي كودكان در زمان حركتي هاي استعاره فراگيري سن بررسي منظور به مطالعه اين

 آزمـون  اين. است ها استعاره درك آزمون مطالعه، اين در استفاده مورد ابزار. است شده انجام
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 سـه  كودك 121 در و است زمان حركتي استعاره نوع چهار از استعاري لهجم هشت شامل
 از توصـيفي  نمودارهـاي . اسـت  گرفتـه  قرار ارزيابي مورد بزرگسال فرد 46 و ساله هفت تا

دهنـد كـه    هاي آزمون نشـان مـي   تحليل داده. اند شده ارائه مقاله اين در آزمون اين هاي داده
 هاي اما درك تمام انواع استعاره دهند مي نشان فردي هاي تفاوت ها استعاره كودكان در درك

ها در بزرگساالن دارد.  ساله تفاوت معناداري با درك اين استعاره زمان در كودكان سه حركتي
  4زبان استعاره حركـت نـاظر را در سـن     كودكان فارسي  گر آن است كه ها بيان تحليل داده

  6سالگي، استعاره حركت ناظر و زمان را در سن   5سن سالگي، استعاره حركت زمان را در 
  كنند.  سالگي درك مي  7ناظر را در سن  سالگي و استعاره حركت بي

 چـرا  كـه  اسـت  ايـن  شـود  مي مطرح كه سوالي ترين مهم پژوهش هاي يافته به توجه با
 اگـر  انـد؟  فراگرفته متفاوتي سنين در را زمان حركتي هاي استعاره انواع مطالعه مورد كودكان
 اسـت،  ارتباط در ها آن بودن تر سخت يا بودن تر آسان با ها استعاره يادگيري سن كه بپذيريم

 يك درك تا شوند مي موجب عواملي يا عامل چه كه دهيم پاسخ پرسش اين به بتوانيم بايد
 ايـن  به پاسخ براي. باشد ديگر اي استعاره درك از تر آسان يا تر سخت كودكان براي استعاره
 زمـان  حركتـي  هـاي  اسـتعاره  در شـده  واقـع  استعاري هاي نگاشت بر نگاهي ابتدا در سوال

   .داشت خواهيم
 مسـير  يـك  طـول  در) رويـداد ( موضـوع  يـك  زمان، حركت استعاره يا اول استعاره در
 از اسـتعاره  ايـن . شود مي دور وي از يا آمده ناظر سمت به نظر مورد رويداد. كند مي حركت
  .آيد مي دست به زمان حوزه به رويداد حركت نگاشت
 ناظر. كند مي حركت مسير يك طول در) ناظر( موضوع يك ناظر، حركت ي استعاره در

 حاصل استعاره اين. شود مي دور آن از يا شده نزديك مسير اليه منتهي در رويدادي سمت به
  .است زمان حوزه به ناظر حركت نگاشت
 حركـت  مسـير  در) زمـان  و نـاظر ( موضوع دو زمان، و ناظر حركت يا سوم استعاره در
 تـر  عقـب  يـا  جلوتر ديگري از خود حركت مسير در توانند مي رويداد دو اين. دارند وجود
  .شود مي ايجاد زمان حوزه به ناظر و رويداد حركت توالي نگاشت از استعاره اين. بروند
 حركـت  مسير در) رويداد دو(  موضوع دو حداقل ناظر، بي حركت يا چهارم استعاره در
 سـنجيده  هـم  با نسبت به حركتشان و دارند قرار هم با توالي در رويدادها اين. دارند وجود
   .است زمان حوزه به رويدادها حركت توالي نگاشت حاصل استعاره اين. شوند مي
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 چهارم و سوم هاي استعاره درك كه دهند مي ) نشان5) و (4)، (3)، (2هاي ( نمودار نتايج
 بـوده  دوم و اول هـاي  اسـتعاره  درك از تـر  سخت مراتب به كودكان سني هاي گروه تمام در

 گرفته فرا سالگي 7 و 6 سن در ترتيب به استعاره دو اين كه دهد مي نشان )1( جدول. است
 حـوزه  كـه  شـود  مي مالحظه ها، استعاره اين در شده انجام هاي نگاشت به نگاهي با. اند شده

 دوم، و اول هـاي  استعاره در مبدأ حوزه. است زمان مطالعه، مورد هاي استعاره تمام در مقصد
 تـوالي  ترتيـب،  بـه  چهـارم  و سـوم  هـاي  استعاره در و مسير در ناظر يا يك رويداد حركت
 عبـارت  بـه . اسـت  مسير در رويداد دو حركت توالي و هم به نسبت ناظر و رويداد حركت
 اسـتعاري  نگاشت و موضوع يك حركت از دوم و اول هاي استعاره استعاري نگاشت ديگر

   .اند گرفته شكل موضوعات حركت توالي از چهارم و سوم هاي استعاره
 بـودن  تـر  سـخت  دليـل  كه شود مي داده پاسخ گونه اين باال سوال از بخشي ترتيب بدين

 حركت توالي درك بودن تر سخت دوم، و اول استعاره دو از چهارم و سوم استعاره دو درك
 از چون گفت توان مي ديگر عبارت به. است موضوع يك حركت درك به نسبت موضوع دو

 از تـر  سـخت  كودكـان  براي موضوع دو توالي در جايي جابه و حركت درك شناختي لحاظ
 سـنين  در را چهـارم  و سـوم  هـاي  اسـتعاره  ها آن است، مسير در موضوع يك حركت درك

  .گيرند فرامي دوم و اول هاي استعاره از باالتري
 تـوالي  اسـتعاره  درك كـه  كنـد  مـي  تاييـد  نيز) 2013( ازچليشكان و استايتس مطالعات

 هـاي  اسـتعاره  از زبان انگليسي كودكان در) پژوهش اين در چهارم استعاره معادل( رويدادها
 تـر  پـيش  چه چنان. است تر سخت) دوم استعاره( ناظر حركت و) اول استعاره( زمان حركت
 كـه  جـايي  تـا  و انـد  كـرده  بررسـي  را زمان حركتي استعاره نوع سه تنها محققان اين گفتيم
 صـورت  اي مطالعـه  كودكـان  در پـژوهش  ايـن  سـوم  اسـتعاره  درك سن مورد در دانيم مي

    است.  نگرفته
 از چهـارم  و سـوم  استعاره جفت دركي تفاوت دليل اگرچه فوق، توضيحات به توجه با
 چـرا  كه دهيم پاسخ سوال دو اين به بايد چنان هم اما شد، روشن دوم و اول استعاره جفت
 مسـير  در موضـوع  يـك  حركـت  شـامل  دو هر كه آن وجود با دوم استعاره و اول استعاره
 چهارم و سوم هاي استعاره درك سن چرا و شوند؟ مي درك هم از متفاوتي سنين در هستند،

  است؟ متفاوت هم با اند، شده ساخته موضوعات توالي در حركت از دو هر كه
 تفاوت ساده قواعدي ارائه با فوق، سواالت به دادن پاسخ منظور به بخش از مقاله اين در
 بـه  ابتدا منظور بدين. خواهيم داد توضيح را زمان حركتي هاي استعاره مختلف انواع ادراكي
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 بـا  هـا  آن مقايسـه  و) ناظر حركت( دوم و) زمان حركت( اول هاي استعاره وضعيت بررسي
  .پردازيم مي يكديگر
 زمـان  حركـت،  برمبنـاي  زمان هاي استعاره انواع تمام در مقصد حوزه كه گفتيم تر پيش

 بـا  را استعاره ساخت در زمان حوزه كه كنيم مي قرارداد طور مشخص مقاله به اين در. است
 زمـان  حركتي هاي استعاره ضروري جزء حركت، كه جايي آن از. داد خواهيم نشان T حرف

 گونه اين را آن و ناميده حركت ضريب عنوان به قراردادي طور به را K حرف آيد، مي شمار به
  :كنيم مي تعريف
K استعاره مبدأ حوزه در موضوع يك = حركت  

 حركت و زمان حركت  استعاره دو هر استعاري نگاشت در مبدأ حوزه كه گفتيم تر پيش
 رويداد زمان، حركت  استعاره در موضوع اين. است مسير در موضوع يك تنها حركت ناظر،

 k1 هاي ضريب از حركت نوع دو اين بين تمايز براي. است ناظر ناظر، حركت استعاره در و

 :كرد خواهيم استفاده K2 و

K1 رويداد در حوزه مبدأ استعاره حركت =  
K2  ناظر در حوزه مبدأ استعاره حركت =  
 زيـر  شـرح  بـه  اول و دوم هـاي  اسـتعاره  سـاختي  صـورت  گفتـيم،  چـه  آن بـه  توجه با

  :بود  خواهد
  1k1Tاستعاره حركت زمان (استعاره اول) = 
 1k2Tاستعاره حركت ناظر ( استعاره دوم) = 

 موضوعاتي تعداد گر نمايان است، شده ذكر استعاره هر ساختي صورت در كه اولي عدد
 مسـير  در موضـوعات  تعداد كه شود مي مشاهده. دارند وجود مبدأ حوزه مسير در كه است
   است. يكي ها استعاره اين دوي هر

 سـن  در كودكـان  براي دوم استعاره درك شود، مي مشاهده )1جدول ( در كه طور همان
 نتيجه توان مي ترتيب بدين. دهد مي رخ سالگي پنج سن در اول استعاره چهارسالگي و درك

 نگاشـت  بـودن   تـر  سـخت  از ناشي دوم استعاره از اول استعاره بودن تر سخت دليل گرفت
 زيـر  قاعـده  صـورت  بـه  توان مي را نتيجه اين. است ناظر حركت نگاشت از رويداد حركت

  :كرد  بيان
k2> k1  
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 از تـر  سـخت  كودكـان  براي رويداد حركت درك چرا كه شود اين سوال مطرح مي حال
 سوال اين به مناسبي پاسخ تواند مي مندي بدن نظريه رسد مي نظر به است؟ ناظر حركت درك
 گيري شكل در مهمي و اصلي عنصر كودك بدني تجربيات مندي بدن ديدگاه براساس. بدهد
 حركتـي  و حسـي  تجربيـات  بستر در كودك زباني دانش محققان گفته به. هستند وي دانش
 همكـاران  و كاساسـانتو  ،1987 ليكاف( آيد مي دست به اطراف محيط با بدن تعامل از ناشي
 شناخت در كودكان كه كند مي تاكيد نكته اين بر نيز) 1973( پياژه). 2008  بارسالو و 2010
 مفهـومِ  رو ايـن  از. هستند متكي خود  حركتي حسي هاي توانايي به بسيار شان پيرامون دنياي

  .شود مي گرفته ياد ديگر اشخاص و رويدادها از زودتر و تر ساده كودكان براي اول شخص
 نسبت اول استعاره در كودكان عملكرد كه آن علت گفت توان مي ديدگاه، اين به باتوجه

 حركـت ِ درك به  نسبت رويداد حركت درك بودن  تر دشوار است، تر ضعيف دوم استعاره به
محـيط  با بدن تعامل از ناشي حركتي حسي داليل به كودكان ديگر عبارت به. است فرد خود 

 درك رو ايـن  از كننـد  مـي  درك ديگـران  حركـت  از بهتـر  و زودتر را خود حركت اطراف،
 از تر ساده گيرد، مي صورت زمان به فرد حركت حوزه از آن استعاري نگاشت كه اي استعاره
 صـورت  زمـان  بـه  رويـداد  حركـت  حـوزه  از آن اسـتعاري  نگاشـت  كـه  است اي استعاره
  باشد.  گرفته
 در نيز را چهارم و سوم استعاره درك معنادار تفاوت توان مي شد، گفته چه آن به توجه با

 دليـل  بـه  چهارم و سوم هاي استعاره كه گفتيم. داد اين پژوهش توضيح مطالعه مورد كودكان
 اسـتعاره  به نسبت بيشتري شناختي دشواري از حركت مسير در موضوع دو توالي بودن دارا
 چهـارم  استعاره در كودكان سني هاي گروه تمام ديگر سوي از. هستند برخوردار دوم و اول

 دونوع اين ساخت مقايسه و بررسي به اكنون. اند داشته سوم استعاره از تري ضعيف عملكرد
  .پردازيم مي استعاره
 حركـت  مسـير  در موضـوع  دو تـوالي  زمان، و ناظر حركت استعاره يا سوم استعاره در
 نـاظر  ديگـري  و رويـداد  موضـوع  دو ايـن  از يكـي . شـود  مي زمان استعاري درك موجب

 واقـع  يكـديگر  بـا  تـوالي  در موضـوع  دو نيز ناظر بي حركت يا چهارم استعاره در. باشد مي
 كه اين رغم علي ترتيب بدين. هستند رويداد جنس از موضوعات هردوي بار اين اما اند شده
 وجـود  رويـداد  جنس از مشترك موضوع يك ها، استعاره اين دوي هر استعاري نگاشت در

 اگـر . اسـت  رويداد مجدداً چهارم، استعاره در و ناظر سوم، استعاره در دوم موضوع اما دارد
 كـودك  بـراي  ناظر يا فرد خود حركت و حضور درك مندي بدن نظريه مبناي بر كه بپذيريم
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 استعاره در كودكان بهتر نتايج دليل توان مي است، ديگران حركت و حضور درك از تر ساده
ــه نســبت ســوم ــارم اســتعاره ب ــاظر حركــت از برخــورداري را، چه ــر در ن  حركــت براب
  دانست.  رويداد

 را پـژوهش  ايـن  در مطالعـه  مورد كودكان در ها استعاره درك آزمون نتايج ترتيب، بدين
 شناختي درك  توانايي عامل، نخستين. كرد تفسير و داده توضيح عامل دو به توجه با توان مي

 قادر باالتر سنين در كودك شود مي موجب و يابد مي افزايش زمان مرور به كه است كودك
 كودكـان . اسـت  منـدي  بـدن  دوم، عامـل . بشود حركت مسير در موضوعات توالي درك به
. دهند مي شكل را خود دانش اطرافشان، محيط با خود بدن حركتي حسي تعامالت وسيله به

 تر ساده باشد محيط در فرد خود حركت ها آن مبدأ حوزه كه هايي استعاره درك سبب، بدين
 عامـل . باشـد  آمـده  وجـود   به ديگران حركت استعاري نگاشت از كه است هايي استعاره از

 چهـارم  و سـوم  هاي استعاره به نسبت دوم و اول هاي استعاره بهتر درك توجيه در شناختي
 چنـين  هـم  اول، اسـتعاره  از دوم استعاره بهتر درك تواند مي مندي بدن عامل و است كارآمد
  .كند توجيه را چهارم استعاره از سوم استعاره بهتر درك

 در كودكـان  دركـي  توانـايي  مقايسـه  زمينـه  در ديگـري  مطالعه رسد به نظر مي متاسفانه
 Stites and( ازچليشـكان  و اسـتايتس  نيسـت. مطالعـات   موجـود  چهـارم  و سـوم  اسـتعاره 

Özçalışkan, 2013  (دسـت  بـه  دوم و اول استعاره از كودكان درك بين معناداري تفاوت نيز 
اسـتايتس و   مطالعـه  و حاضـر  پـژوهش  متفـاوت  نتـايج  علـت  آيد مي نظر به. است نياورده

 طراحـي  در مقايسه بين دو استعاره اول و دوم،)  Stites and Özçalışkan, 2013(ازچليشكان 
 Stites and( ازچليشـكان  و اسـتايتس  كـه  گفتـيم  تـر  پـيش . باشـد  هـا  اسـتعاره  درك آزمون

Özçalışkan, 2013 ( بـراي  و گرفتـه  نظر را در زمان حركتي استعاره نوع سه خود مطالعه در 
 كودكـان  از قصـه  تعريـف  بـا  هـا  آن. انـد  كـرده  طراحـي  قصـه  دو ها استعاره اين از كدام هر

. دهد پاسخ قصه آن در رفته كار به استعاري جمله مورد در گر آزمون پرسش به تا اند خواسته
 و داننـد  مـي  سالگي پنج كودكان، در را زمان حركتي هاي استعاره يادگيري سن محققان اين

 اظهـار  امـا،  انـد  نكـرده  اعـالم  استعاره نوع تفكيك به را ها استعاره اين يادگيري سن اگرچه
 در را) مطالعـه  ايـن  چهـارم  استعاره( ها در مسير موقعيت توالي استعاره كودكان كه اند داشته
  گيرند. مي فرا  ناظر حركت و زمان حركت هاي استعاره از باالتري سن

 اسـتعاري  جمـالت  و اسـت  نشـده  ساخته اي قصه ها استعاره درك براي مطالعه اين در
 زبـاني  بافـت  كـه  جـايي  آن از. انـد  شـده  ارائـه  كـودك  بـه  زباني بافت از خارج و تنهايي به
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 در خصـوص  بـه  جمـالت  اسـتعاري  معنـي  درك در بسياري كمكي نقش قصه خصوص به
 و اول اسـتعاره  درك در معنـادار  تفـاوت  نداشتن وجود توان مي دارد، تر پايين سنين كودكان

 بـه  را ) Stites and Özçalışkan, 2013(ازچليشـكان   و استايتس مطالعه مورد كودكان در دوم
 )1( نمـودار  در چه چنان. داد نسبت ها استعاره درك در زباني بافت و قصه كننده كمك نقش

 بـا  سـالگي  شـش  سـن  تـا  كودكـان  در هـا  اسـتعاره  درك آزمون كلي نمره َشود، مي مشاهده
 معنـا  بـي  آمـاري  لحـاظ  از تمايز اين سالگي هفت سن در. دارد معناداري تفاوت بزرگساالن

 زبـان  فارسـي  كودكـان  در زمـان  حركتـي  هـاي  اسـتعاره  يادگيري سن ترتيب بدين. شود مي
 يـادگيري  سـن  در كـه  را تفـاوتي  سـال  دو. است سالگي هفت پژوهش اين در مطالعه مورد

 ازچليشـكان  و اسـتايتس  مطالعـه  و پژوهش اين هاي در آزمودني زمان حركتي هاي استعاره
)Stites and Özçalışkan, 2013  (حركتي هاي استعاره بيشتر انواع به توان مي شود، مي مشاهده 
كمك نگرفتن از بافـت   چنين هم ،)زمان و ناظر حركت استعاره شدن اضافه( مطالعه اين در

 ديگـري  دليـل . داد نسبت طور مستقل در مطالعه حاضر قصه و ارزيابي جمالت استعاري به
 آمـاري  هـاي  روش در تفـاوت  دهد، توضيح را پژوهش دو اين بين هاي تفاوت تواند مي كه

 اسـتفاده  مـورد  آمـاري  هـاي  روش بـر  حاضـر  پـژوهش  تر انتقادات پيش. است شده استفاده
 بـودن  شـد صـحيح   گفتـه  چه چنان. است  شده داده توضيح) 2013( ازچليشكان و استايتس
 يـك  هـر  برقـراري  عـدم  كـه  اسـت  مهم فرض پيش چند برقراري به وابسته واريانس تحليل

 .كنـد  مواجـه  جـدي  ترديـد  و شـك  با را پژوهش هاي داده تحليل از حاصل نتايج تواند مي
 هـر  خـاص  ساختارهاي و فرهنگي هاي تفاوت به بايد شد، ذكر باال در كه عواملي بر عالوه
 سـاختاري  هـاي  تفاوت است ممكن ديگر عبارت به. كرد توجه ها استعاره درك در نيز زبان
 مطالعات در ها استعاره فراگيري سن اختالف در نيز انگليسي و فارسي زبان جمله از ها زبان

 در هـا  استعاره انواع درك زمينه در بيشتر مطالعات انجام ترديد بي. باشند داشته نقش مختلف
  .سازد تر روشن محققان براي را كودكان در ها استعاره يادگيري روند تواند مي زبان دو هر
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