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  چكيده
 7، 6زبان از سه گروه سني  پژوهش حاضر توانايي درك استعاره در كودكان فارسي

معتقدند كـه درك اسـتعاره     گرانگروهي از پژوهش. است  هكردسال را ارزيابي  8و 
ديگـر از پژوهشـگران بـر ايـن     برخـي  . گيـرد  مي  نوجواني صورت ةدر اوايل دور

. نـد ا اسـتعاري در بـه فهـم مفـاهيم    اند كه كودكان در سنين پيش از دبستان قا عقيده
هاي اساسي زبان و شناخت است  شناسان شناختي نيز معتقدند استعاره از جنبه زبان
صورت ذاتي و ناآگاهانه براي درك احساسات و ديگر مفاهيم ذهني و انتزاعي   بهكه 
ل اي شـام  منظور ارزيابي توانش استعاري كودكان، آزموني دوگزينه  به. رود مي كار  به

ـ   .گرديد و اجرا  استعاري در قالب چهار زيرآزمون تدوين ةجمل 36 نتـايج   ةبـر پاي
 ،اماچندان توانا نيستند ، كودكان در سنين پايين در درك انواع استعاره آمده  دست  به
  هاي شناختي، تفاسير و استنباط موازات رشد سني، تعقلي و گسترش دانش جهان به

  .گردد تر مي تر و پرورده متكامل در روندي تكويني، ،ها آنان از استعاره
  .زبان  شناختي، شناخت، درك استعاره، رشد زبان، كودك فارسي ةنظري :ها كليدواژه

  
 مقدمه. 1

ديگـر   ةاي بـه حـوز   نوعي بازنمايي جديد و گسترش مفاهيم از حوزه )metaphor( استعاره
 در ديـدگاه كالسـيك  . مختلفـي را برشـمرد  هـاي   توان ديدگاه استعاره، مي  ةدر مطالع. است

)classic view(گذار آن بـود، اسـتعاره موضـوعي صـرفاً زبـاني و       ، كه ارسطو نخستين پايه
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گويي عبارات استعاري . شد، نه موضوعي ذهني و فكري مي  گرفته نظر خاص زبان ادب در
 ارسـطو نوشـته  آثار كالسـيكي كـه پـس از    . زبان روزمره و عادي در تناقض بودند ةبا حوز

ــه   ــز عمــدتاً دنبال ــد، و ســه نگــرش جــايگزيني    شــدند ني رو همــان گــرايش نظــري بودن
)substitution(اي ، مقايسه )comparison(، و تعاملي )interaction( اسـتعاره در ايـن    ةدربار

شـود،   مـي   ناميده )romantic view( در ديدگاه دوم كه ديدگاه رمانتيك .شدند  ديدگاه مطرح
در اين رويكرد، استعاره به زبـان ادب  . ميان زبان خودكار و زبان ادب مطرح نيستتمايزي 

زبان و انديشه براي بيان جهان خارج و شاهدي براي نقش تخيـل    ةشود و الزم محدود نمي
  ).368: 1387صفوي، (آيد  مي  حساب سازي و استدالل به در مفهوم
شناسـي اسـت،    مكاتب نوين زبـان  ه ازك، )cognitive linguistics( شناسي شناختي زبان

 ةدرك و شـيو  ةزبـان بـر اسـاس تجربيـات مـا از جهـان، نحـو        ةرويكردي است به مطالعـ 
الگوهـاي   ةاز ايـن نگـاه، مطالعـ    ،زبـان  ةبنابراين، مطالع .)conceptualization( سازي مفهوم
ـ  ،نـد و ا رمانتيـك شناسـان شـناختي پيـرو نگـرش      زبان .سازي است مفهوم ديگـر  خـالف   هب

نظرند  دانند، بر اين  ويژه خاص زبان ادبي مي اي زباني و به نظران كه استعاره را پديده صاحب
شود فقـط نمـودي از    مي چه در زبان ظاهر اي شناختي و ذهني است و آن كه استعاره پديده

خود كـه    ةدر نظري )Lakoff and Johnson, 1980( ليكاف و جانسون. ذهني است ةاين پديد
 ةانـد، از اسـتعار   ناميده )contemporary theory of metaphor(» معاصر استعاره ةنظري« آن را

دارند كه استعاره امري تزئيني يـا   مي  و بيان اند گفته  سخن) conceptual metaphor(مفهومي 
بلكه در انديشه و عمل هر روز  ،و حتي مخصوص زبان نيست ،مخصوص زبان ادبي نيست

كنـيم   مـي  بنابراين، نظام مفهومي ما كه بر اسـاس آن فكـر و عمـل    . تما ساري و جاري اس
  ).62: 1381گلفام، (استعاره دارد ماهيتي اساساً مبتني بر 

از منظـر  . شـود  مـي  بررسـي ) pragmatics(كاربردشناسـي زبـان    ةدرك استعاره در حـوز 
معني  .معني زباني و معناي مورد نظر گوينده :گفتار دو نوع معني دارد كاربردشناختي، هر پاره

كه معناي لفظي هدف   هنگامي .كند مي  گفتار را منتقل زباني اطالعات زباني موجود در آن پاره
گفت كه معنـاي لفظـي و معنـاي مـورد نظـر گوينـده بـر هـم           توان نهايي گوينده است، مي

 )defective( گفت معناي جملـه نـاقص    توان ندارد، مي اند، اما وقتي اين انطباق وجود منطبق
طبق ديدگاه كاربردشناختي . در اين حالت، شنونده بايد معناي ضمني جمله را بيابد ،است كه

، يكي از موارد عدم انطباق بين معناي )Glucksberg and Kaysar, 1993( گالكسبرگ و كيسر
 گالكسـبرگ و كيسـر   بـر مبنـاي نظـر   . زباني جمله و معناي مورد نظر گوينده استعاره است

درك استعاره اساساً متفاوت از درك معناي لفظي نيست و فرد معناي استعاري  ،)406 :1993(
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بـودن معنـاي     ثانويـه  ةنظريـ ها  بنابراين، آن .كند مي  اللفظي درك معناي تحت را پيش از رد
معتقـد   )Morgan, 1993: 128( مورگـان . استعاري نسبت به معناي لفظي را مردود دانسـتند 

، هرچند اسـتعاره  دن را ندارندش  به تشبيه و سپس درك قابليت تبديل شدنها  است استعاره
بـه نظـر او، در درك   . و تشبيه هر دو مبتني بر شـباهت بـين دو چيـز يـا دو شـيء هسـتند      

صـورت مسـتقيم بـا شناسـايي      بـه ها، فرد نخست بايد وجـه تشـابه دو چيـز را يـا      استعاره
ـ     ،صـورت غيرمسـتقيم    بـه بافت حاضر يـا  هاي مرتبط با  ويژگي  شـامل  ةبـا توجـه بـه مقول

)superordinate( بيابـد و سـپس مشـبه و    اسـت هاي مشترك آن دو  ويژگي ةكه دربردارند ،
آگـاهي معنـايي،    مسـتلزم  اين مراحلتحقق . كند  بندي جديد دسته ةبه را در يك مقولٌ  مشبه
  .رسد مي نظر  بهرو، درك استعاره مشكل   اين از ،واست ) metalinguistic( و فرازباني ،زباني

  با توجه به اهميت رشد شناختي و ذهني انسان در دوران كودكي، محققان بسياري سعي
، )Piaget, 1959( پيـاژه  .كننـد  اند توانش استعاري كودكان را از سـنين پـايين ارزيـابي    كرده
  ةبر اين نظـر بـود كـه قـو     ،)stage development theory( »اي رشد مرحله ةنظري«گذار  بنيان
 ديگر رشد اي از مراحل كيفي مجزا از يك در جريان زنجيره ،يا به تعبير او هوش انسان ،فكر

و نوجـواني،   ،به اعتقاد او، كودكان مفـاهيم مختلـف را در دوران نـوزادي، كـودكي    . كند مي 
ودكان با گذر از چهـار مرحلـه   ك  ةپياژه، هم يةبر اساس نظر. كنند مي  تر درك تدريج عميق  به

هـا در مراحـل    تر، از نظر كيفي، با استدالل آن در مراحل پايين  ها كنند و استدالل آن مي رشد
 نظـر  اي كه او براي رشد شـناختي و عقالنـي كـودك در    چهار مرحله. كند مي  باالتر تفاوت

از تولـد تـا    ،)sensorimotor stage( حركتـي ــ   حسـي    ةرحلـ م .1: نـد از ا عبـارت گيـرد   مي
  ةمرحلـ . 3 ،سـالگي  دو تا هفت  ،)preoperational stage( عملياتي پيش  ةمرحل .2 ،دوسالگي

عمليـات    ةمرحلـ  .4و  ،سالگي هفت تا يازده  ،)concrete operational stage( عمليات عيني
 ).18: 1387زيگلر و آليبـالي،  (سالگي  يازده تا شانزده  ،)formal operational stage( صوري
 دبستان است، كـودك توانـايي انجـام     ةزمان با دور سوم، كه هم ةمعتقد است در مرحل پياژه
توانـد ارتبـاط امـور ملمـوس و      عبارت ديگر، مي بهيا  ،يابد عمليات منطقي عيني را مي دادن

هاي اشيا را دريابد  تواند تفاوت ميان گروه ين ميچن او هم. كند عيني را در ذهن خود استنتاج
انجـام عمليـات منطقـي      ةچهارم رشد شناختي، كه دور ةدر مرحل. كند  بندي ها را طبقه و آن

شـود و ظرفيـت تفكـر     مندتر مـي  تر و نظام ذهني و درك روابط انتزاعي است، تفكر منطقي
او، طبق نظر . شود مي در نوجوان پيدا )hypothetico-deductive thinking( قياسيـ  اي فرضيه

كننـد،   مي هاي جدا فكر عنوان ايده بهطبقات اشيا و روابط بين اين طبقات   ةكودكان ابتدا دربار
ديگـر را   طبقـات مختلـف بـا يـك      ةو رابط  پارچه درك صورت يك  بهها را  ولي در نهايت آن
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كودكـان   ،)Inhelder and Piaget, 1964( و پياژه طبق نظر اينهلدر). 25: همان(كنند  مي  كشف
ــه ــراي مقول ــد درك درســتي از ســاختارهاي سلســله  ب ــات خــود باي  مراتبــي بنــدي تجربي

)hierarchical structures( شمولـ  و روابط طبقه )class-inclusion relations( باشند؛   داشته
باشد كه آن  يشامل ةطبقتر از  كنند كه هر زيرطبقه بايد همواره كوچك  ها بايد درك يعني آن

معتقدند كه عمليات ) Cometa and Eson, 1978( كمتا و اسن. است  گرفته بر زيرطبقه را در
كنـد كـه    مـي  جديـدي را ايجـاد   ةطبقـ  )intersectional classification( بندي اشتراكي دسته
درك توانـايي   .سـت ا هـا  هـاي مشـترك آن   نقاط مشترك دو طبقه از لحـاظ ويژگـي   ةنمايند
 ،يابد و مي بندي اشتراكي رشد زمان با توانايي انجام عمليات دسته گفتارهاي استعاري هم پاره
كـرد   ادعـا   تـوان  كنـد، مـي   مـي  عمليات عيني رشد ةاواخر مرحل در كه اين توانايي جا آن از

  .كنند  ها را درك توانند پيش از يازده سالگي استعاره كودكان نمي
 كودكـان انجـام   ةاسـتعار در مورد درك  1970  ةايي كه در دهه هاي اغلب پژوهش يافته

ها نيز نظر پياژه را  حال، نتايج بسياري از پژوهش  عين در. سو با نظر پياژه بودند هم نيز شدند 
 حال تصـور   به چه تا تر از آن بيشبسيار  ،دادند كه كودكان خردسال  نكردند بلكه نشان  تأييد
 ،)Gardner, 1974( نمونـه، گـاردنر  از گونه مسائل را دارند؛  است، توانايي درك اين  شده مي

 و نيز وسنيادو و همكـاران  )Winner et al., 1980( ، وينر و همكاران)Gentner, 1977( گنتنر
)Vosniadou et al., 1984( كه هيچ عاملي بـر درك اسـتعاره تـأثير     در صورتي ،دادند  نشان 

. سالگي توانـايي انـدكي در پـردازش زبـان مجـازي دارنـد       4كودكان از سن باشد،   نداشته
سن درك استعاره در كودكـان را متـأثر از چنـد عامـل      ةنظر دربار  پژوهشگران اين اختالف

توان به نوع صورت زبـاني اسـتعاره، بافـت اسـتعاره، نـوع آزمـون        دانند كه از جمله مي مي
  ).Vosniadou, 1986: 35( كرد اشارهو محتواي استعاره  ،سنجش درك استعاره

اي در  هاي گسترده شناسان به اجراي پژوهش تعامل بين دانشمندان علوم شناختي و زبان
عنـوان   است و اسـتعاره بـه   شده هاي مختلف زباني و شناختي منجر استعاره از ديدگاه  ةزمين

. اسـت   شـده   فراگيـري زبـان در كودكـان بررسـي      ةبخش اساسي زبـان و تفكـر در حـوز   
صـورت ذاتـي و    ها بـه  اند كه استعاره بر اين عقيده خالف نظر پياژه، هشناسان شناختي، ب زبان

اسـتعاره از  . رونـد  مـي  كـار   بـه ناآگاهانه براي درك ذهن، احساسات و ديگر مفاهيم انتزاعي 
 ناآگاهانـه و صـورت   بـه هاي اساسي زبان و شناخت است كه مانند ديگر مفاهيم زباني  جنبه
هاي آغازين زندگي  شود و كودكان در سال مي  آساني توسط كودك از زمان تولد فراگرفته به

). 709: 1386كمـان،   گلفـام و رنگـين  (نـد  ا اسـتعاري قادر به درك و توليد برخي از مفاهيم 
معتقدند كه انسان زبان را براي انديشـيدن و انتقـال معنـي، حـل      )1999( ليكاف و جانسون
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گيـرد و جهـان را از راه تجربـه     مـي  منطقي و پيچيده، تحقيق و ارزيـابي يـاد  مسئله، ارتباط 
بعـدي   ةست، وسـيل ا حركتي اوـ  شناخت براي انسان دستگاه حسي ةلياو ةوسيل. شناسد مي

هاي محيطـي بـه كمـك     بندي تجربه مقوله ةبندي جهان خارج زبان است و شيو براي مقوله
  ).102- 99: 1390پور،  نيلي(استعاري است   ةزبان عمدتاً به شيو

 ةســال 8- 6هــدف پــژوهش حاضــر بررســي فراينــد رشــد درك اســتعاره در كودكــان 
هـاي تحقيقـات مختلـف در مـورد فراگيـري       ها و يافته با توجه به ديدگاه. استزبان  فارسي
گيـري مفـاهيم اسـتعاري،     در كودكان و تأثيرات محيطي و فرهنگي حاكم بر شـكل   استعاره
زبـان   كـودك فارسـي   30كه ميزان و ماهيت مهارت درك اسـتعاره را در   ندر آنان بگنگارند

ضـمن ارزيـابي عملكـرد     ،تا كنندسال مطالعه و مقايسه  8و  7، 6تهراني در سه گروه سني 
گروهي اين مهارت در هر گروه سني، الگوي رشدي اين فرايند را نيز از طريق بررسي  درون
نظـر   از ديگـر اهـداف مـورد   . كننـد  و ارائـه   مشـخص گروهـي ايـن كودكـان     هاي بين داده

هـاي معنـايي بـر درك انـواع      هاي نحـوي و حـوزه   پژوهشگران، بررسي ميزان تأثير ساخت
  .است استعاره در هر يك از سه گروه سني

نسبت به  )Miller, 1993( براي نيل به اهداف مورد نظر در پژوهش حاضر، نگرش ميلر
هاي زباني  انواع مختلف ساخت )400-357 :1993( ميلر. است  هگرفت استعاره مبناي كار قرار

ــه و آن ــتعاره را مطالع ــزاره   اس ــوع نحــوي گ ــه ن ــه س ــا را ب ــبي )predicative( اي ه ، تناس
)proportional( اي و جمله )sentential( اي با ساخت نحـوي   هاي گزاره استعاره. كرد  تقسيم
دارد كـه   وجـود    ، يك مشبه در اين نوع استعاره ،يعني ؛مانند تشبيه هستند» به مشبه=    مشبه«

زرافـه  « ةنمونـه، در جملـ   از. كنـد  مي  توصيف  به صورت استعاري يك مشبه به را اين مشبه
 منتقـل    بـه مشـبه    به هاي مشبه است و ويژگي  به مشبه »نردبان« و   مشبه »زرافه«، »نردبان است

چشم مينا « ة، در جملالًمث. ندارد اسبي هستند كه يك جزءهاي تناسبي، تن استعاره .است  شده 
بنابراين، . »باريدن«است به  »ابر«مانند نسبت  »گريه«به  »چشم«نسبت  ،»باريد ابري بود كه مي

دارد كه يك مشـبه در روسـاخت    به وجود گفت در زيرساخت دو مشبه و دو مشبه  توان مي
هـر دو   »گريـه «و  »چشـم «ند و ا به مشبههر دو  »باريدن«و  »ابر«در مثال باال، . شود نمي  ديده

هـاي   از نظر سـاخت نحـوي، اسـتعاره   . آيد درنمي  لفظ  به »گريه«مشبه، ولي مشبه دوم يعني 
هـاي   در اسـتعاره  ،صورت كـه   اين ند؛ به ا متفاوتاي و تناسبي  هاي گزاره اي با استعاره جمله
بنابراين، در ايـن نـوع   . شود  بايد از بافت استنباطبه  دارد و مشبه فقط مشبه وجود ،اي جمله

هـا از فعـل جملـه     كند بلكـه ايـن ويژگـي    نمي  هاي مشترك را بيان به ويژگي مشبه ،استعاره
  .»كرد  باد تمام شب در گوش او زمزمه«شود، مانند  مي  برداشت
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دهنـد   مـي  هايي كه محور ايـن پـژوهش را تشـكيل    با تمركز بر اهداف يادشده، پرسش
، )perceptual-predicative( اي گـزاره ـ  ادراكياستعارة مهارت درك انواع . 1: ند ازا عبارت
 )perceptual-proportional( تناسبيـ  ادراكي ،)psychological-predicative( اي گزارهـ  شناختي روان

زبـان در هـر    در كودكان فارسـي  )psychological-proportional( تناسبيـ  شناختي روانو 
بنـدي دشـواري    درجـه . 2سـال در چـه سـطحي اسـت؟      8و  7، 6هاي سني  يك از گروه

تفـاوت  . 3سـني آزمـودني چگونـه اسـت؟       در هر يك از سه گروه  پردازش انواع استعاره
سـال   8و  7، 6هاي سني  زبان در گروه ان فارسيو كيفي درك انواع استعاره در كودككمي 

اي و تناسـبي و   هاي نحـوي گـزاره   ميزان تأثير ساخت. 4لحاظ رشدي چگونه است؟ و  به
هاي هر يك از  بر عملكرد آزمودني  شناختي انواع استعاره هاي معنايي ادراكي و روان حوزه

  سه گروه سني چگونه است؟
  

  پژوهش ةپيشين. 2
 انجام) Asch and Nerlove, 1960( نرلو و اش را يدرك زبان مجاز ةدربار پژوهش نخستين
 ةرا كـه بـه دو حـوز    يدرك اصـطالحات  ي،شناسـ  روان يها آزمون از استفادهبا  ،ها آن. دادند

 12تـا   3كردنـد در كودكـان    مي  اشاره ،شناختي هاي روان فيزيكي و ويژگي ياشيامتفاوت، 
فيزيكـي را   ياشـيا داد كه كودكان اصطالحات مربـوط بـه     نتايج نشان. كردند ساله بررسي 

كردند و تنها تعدادي  مي  شناختي بهتر درك هاي روان نسبت به اصطالحات مربوط به ويژگي
هـاي ايـن    يافتـه . شـدند  مي  ارتباط بين اين دو حوزه را متوجهتر  بزرگساله و  9از كودكان 
  .سو با مدل رشد شناختي پياژه بود پژوهش هم

هـا را از   تأثير صورت زبـاني در درك اسـتعاره   )Winner et al., 1980( ينر و همكارانو
 ساله بررسـي  9و  7، 6اي در كودكان  طريق آزمون بياني تفسير استعاري و آزمون چندگزينه

 ة، تشبيه، اسـتعار   استعاري در پنج صورت متفاوت گزاره ةها، يك جمل در اين آزمون. كردند
. شد  گرديد و درك استعاره مورد ارزيابي واقع  و معما به كودكان عرضه ،بدون مشبه، قياس

 ،صورت كه درك معما  اين  نتايج نشان از تأثير نوع صورت زباني بر درك كودكان داشت؛ به
كه درك قيـاس    حالي هاي ديگر بود، در تر از صورت دليل صورت زباني آشناتر آن، آسان به

مانند آشـنايي   ،شد عوامل زباني  توان مدعي بنابراين، مي. تر بود مشكلو استعاره بدون مشبه 
بودن مقايسـه و وجـه تشـابه اسـتعاري، درك اسـتعاره را        با صورت زباني استعاره، روشن

  .كنند مي  تسهيل
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ساالن بر  در تحقيقي رشد درك استعاره را در كودكان و بزرگ )Gentner, 1988( گنتنر
دادن   بـا هـدف نشـان    )Structure Mapping Theory( »نگاشـت سـاختاري   ةنظري«مبناي 

هـايي بـا    هاي عينـي مشـترك، اسـتعاره    هايي با ويژگي استعاره(ها  تفاوت بين انواع استعاره
دو آزمـون روي  . كـرد   بررسي) هاي مركب از هر دو نوع ساختار مرتبط مشترك و استعاره

شد كه از هر گروه سـني    اجرا) دانشجو(ساالن  سال و بزرگ 10- 9سال،  6- 5سه گروه سني 
بايست تفسيري از هر سه  ها مي در هر يك از اين دو آزمون، آزمودني. داشتند  نفر حضور 10

هـا،   با افزايش سن آزمـودني  ،در هر دو آزمون ،داد كه  نتايج نشان. دادند مي  نوع استعاره ارائه
كه تفاوتي در درك بهتر   حالي شد، در  هاي ساختار مشترك داده تري از استعاره تفسير روشن

ـ   گنتنر هـم . نشد  دو نوع ديگر استعاره با افزايش سن حاصل خـود بـه نتـايج     ةچنـين در مقال
  .كند مي  رهمورد رشد درك استعاره در كودكان اشا شده در متناقضي از مطالعات انجام

خـود بـه بررسـي درك اسـتعاره در كودكـان        ةنامـ  در پايـان ) Grzywna, 2007( گرژيونا
خالف  هب ،دهد  هدف از اين پژوهش آن بود كه به كمك آزموني نشان. دبستاني پرداخت پيش
  بيـان ) Cometa and Eson, 1978( ها كمتـا و اسـن   و پيروان آن )1964( چه اينهلدر و پياژه آن

آزمون ايـن   طراحي  ةپاي. شود مي سالگي آغاز 4اند، توانايي درك استعاره در كودكان از  كرده
و ) 1978( ، كمتـا و اسـن  )1977( ، گنتنر)1974( هاي گاردنر پژوهش  پژوهش، چهار آزمون

 3ژيونا، كودكان دو گروه سني  در آزمونگر. بود) Nippold, et al., 1984(نيپولد و همكاران 
گرفتند و درك  نو و ناآشناي نحوي و معنايي قرار  ةدر مواجهه با چهار نوع استعار سال 5و 
سـاله درك   5دادند كـه كودكـان     ها نشان يافته. شد  اي ارزيابي ها از طريق تست دوگزينه آن

 حالي ند، درا نحويتأثير ساخت   ها فقط تحت ساله 5. ساله دارند 3بهتري نسبت به كودكان 
تناسـبي  ــ   شـناختي  روان ةاستعار. ندا معنايي ةتأثير ساخت نحوي و حوز  ها تحت ساله  3كه  

اي فقـط   گـزاره ــ   ادراكـي  ةها بود؛ اسـتعار  براي هر دو گروه سني دشوارترين نوع استعاره
اي را بهتر و  گزارهـ  شناختي روان ةها استعار ساله 5ترين نوع بود، ولي  ها ساده ساله 3براي 
  .كردند  ركتر د ساده

از  ،خود به نتايج چند تحقيـق  ةدر مقال )Stewart and Walker, 2010( استوارت و واكر
ارتباط بـين تعـداد    ،در آن ،كنند كه مي  اشاره) Cunningham, 1976( جمله تحقيق كانينگهام

هـاي ايـن    آزمـودني . است شده   بررسي هاي موجود در متن و تأثير آن بر درك متن  استعاره
بـار بـا مـتن     بررسي درك استعاري، داستاني يـك براي . ساله بودند 12آموزان  تحقيق دانش

شـد و سـپس دو     آمـوزان داده  بدون استعاره و بار ديگر با متني شامل چند استعاره به دانش
د درك مـتن  دا  نتـايج نشـان  . شـد   ها گرفته از متن داستان )cloze test( »آزمون تكميل متن«
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نيـز آزمـون    )Carter, 1977( كارتر. تر از درك متن بدون استعاره بود داراي استعاره مشكل
آموزان متن بـدون اسـتعاره را    كرد و بر مبناي نتايج تحقيق او نيز دانش  مشابهي را طراحي

  .كردند  بهتر درك
ويژه  شناسي شناختي، به زباندر زبان فارسي مطالعات بسياري در مورد استعاره از ديدگاه 

بخشي از اين مطالعـات بـه بررسـي تـأثير اسـتعاره بـر       . است  شده  هاي اخير، انجام در سال
از  ،ان، تنها تعداد اندكي از ايـن مطالعـات  گنگارنداساس بررسي  بر ،اند اما آموزش پرداخته

در ايـن بـاره بـه    تـوان   انـد كـه مـي    به فرايند درك استعاره پرداخته ،منظر رشد زبان كودك
فراگيري استعاره در كودكان  خود، ةدر مطالع ،وي. كرد  اشاره) 1386(كمان  رنگين ةنام پايان
 6و  5، 4كودك در سنين  10هاي اين پژوهش  آزمودني. است كرده  دبستاني را بررسي  پيش
عاري، دادن تصـاوير بـا مفهـوم اسـت      هاي اين پژوهش به سه روش ارتباط داده. ندا هبودسال 

ـ   و داستان ،بررسي شعرهاي كودكانه در كودكستان كودكـان در قالـب تصـاوير     رايگـويي ب
داد كودكان در سنين پيش از دبستان قادر بـه فهـم     آمده نشان  دست  بهنتايج . شد  آوري جمع

كودكـان ابتـدا بـا    . شـود  مـي تـر   بـيش  مفاهيم استعاري هستند و اين توانايي با افزايش سن
  تـر شـكل   هاي انتزاعـي  تري دارند و سپس استعاره ملموس  ةشوند كه جنب مي آشنامفاهيمي 

حركتي   ةشناختي، استعار هستي  ةكه استعاراست هاي اين بررسي حاكي از آن  يافته. گيرند مي
هـاي   از جمله پـژوهش  .ندها براي كودكان ترين استعاره ترتيب ملموس  بهساختي  ةو استعار

) 1385(زاده  چوپـان . كـرد  توان به دو نمونه اشاره آموزش، مي ةر حوزمرتبط با استعاره د
ارچوب هـ خـود بـه بررسـي كـاربرد اسـتعاره در گفتمـان آموزشـي در چ        ةنامـ  در پايان

ـ   است كه اين رويكرد حاصل تركيـب جنبـه    رويكردي ارتباطي پرداخته  ةهـايي از نظري
بــر اســاس . اســت )Cameron( شــناختي اســتعاره و رويكــرد كاربردشــناختي كــامرون

هـاي زبـاني و متعـارف بـاالتر از بسـامد سـاير        هاي اين پژوهش، بسـامد اسـتعاره   يافته
  .است تر از بسامد آن در نوشتار ها و بسامد استعاره در گفتمان بيش استعاره

خود، تأثير كاربرد استعاره بر آموزش خالقانـه   ةنام در پايان ،نيز) 1387(زرنگ   شادماني
نگـرد و از ميـان    ديدگاهي شناختي به استعاره مي ةاين پژوهش بر پاي. ه استكرد  رسيرا بر

 ةيادگيري، نظريـ  ةگرايي در حوز و ساخت ،، شناختي)behaviorism( رفتارگرايي ةسه نظري
كه آمـوزش اسـتعاري بـا      دهد مي هاي اين پژوهش نشان يافته. دهد مي شناختي را مبنا قرار

  .معناداري دارد ةماندگاري مطالب در ذهن يادگيرنده رابطيادگيري و ميزان 
به بررسي استعاره در ادبيـات كـودك و     اي مقالهدر ) 1389(شريفي و حامدي شيروان 
در اين پـژوهش، پـس از معرفـي    . اند پرداختهشناسي شناختي  نوجوان در چهارچوب زبان
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هاي منتشرشده براي گروه   ستانرويكرد شناختي به استعاره، ده كتاب داستان از مجموعه دا
انـواع  كـردن    هدف از اين بررسي، مشـخص  .است  شده بررسي سني كودكان و نوجوانان 

تـر   يك از ايـن انـواع بـيش    كدامكه  است و اين  ها بوده كاررفته در اين كتاب  بههاي  استعاره
 اي اهيم ذهنـي ها از اسـتعاره بـراي تسـهيل درك چـه مفـ      رفته و اساساً در اين كتاب كار به

هايي كه ليكاف  از ميان انواع استعاره ،دهد كه مي   نتايج اين تحقيق نشان. است  شده  استفاده
شـناختي   هـاي هسـتي   بخشي، كه از جملـه اسـتعاره   است، شخصيت  كرده  معرفي )1980(

كاررفتـه    بـه هاي  است و نوع استعاره  رفته كار  بهها  در اين داستان  است، بيش از انواع ديگر
 كـرده   ها در غالب موارد با مراحل رشد شناختي و تفكر كودك، كه پياژه بيان در اين كتاب

هـا در آمـوزش برخـي     دهـد كـه اسـتعاره    مي  چنين، نتايج نشان هم. دارند  ، سازگارياست
مفاهيم به كودكان و نوجوانان و نيز درك بهتر كودكان از برخي مفاهيم پيچيـده و انتزاعـي   

  .مي دارندنقش مه
  

  روش پژوهش. 3
. است شده   انجامصورت گروهي   بهها  گيري آزمودني ميداني، نمونهـ  در اين پژوهش تجربي

 10تهـران،   5 ةدبستاني مهدكودكي واقـع در منطقـ   مقطع پيش ةسال 6كودك  10ها  آزمودني
 .بودند) كودك 30در مجموع (دبستاني در همان منطقه  ةسال 8كودك  10و  ،ساله 7كودك 

چنين، همگـي آنـان از    هم. زبانه بودند تك داشتند و  ها در شهر تهران سكونت آزمودني ةهم
هـاي   درصـد تعـداد پاسـخ    .هوشي طبيعي برخوردار بودند  ةسالمت جسمي و رواني و بهر
هار زيرآزمـون درك اسـتعاره،   در سه گروه سني در چ ،زبان درست كودكان آزمودني فارسي

  .شدند  گرفته نظر عنوان متغير وابسته در به
زبـان در درك   فارسـي  ةسـال  8تـا   6منظور ارزيابي توانايي كودكـان   در اين پژوهش، به

است كـه ايـن     شده  استفاده) 2007(نحوي، از آزمون پژوهش گرژيونا ـ  هاي معنايي استعاره
آزمـون پـژوهش حاضـر از    . است )1984( ولد و همكارانآزمون خود برگرفته از آزمون نيپ

  شده  آزمون اصلي تشكيل و يك ) word recognition test(» تشخيص واژه«آزمون  يك پيش
كنـد    حاصـل   بود كه آزمونگر اطمينان  آزمون تشخيص واژه اين هدف از اجراي پيش. است

هـاي   هاي ذكرشـده در جملـه    به مشبهيا  /و   هاي سني مورد آزمون نام مشبه كه كودكان گروه
 9است كـه بـه چهـار زيرآزمـون       جمله 36آزمون اصلي شامل  .دانند آزمون را مي  استعاري
اي و تناسبي و  هاي نحوي گزاره هاي نو و ناآشنا با ساخت اي از انواع مختلف استعاره جمله
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هـاي   كه برخـي از نمونـه   جا از آن. شود مي  شناختي تقسيم هاي معنايي ادراكي و روان حوزه
هاي فرهنگي و اجتماعي زبـان فارسـي    كاررفته در آزمون نيپولد با ويژگي به  به و مشبه   مشبه
هاي   به و مشبه   است و جمالت ديگري با مشبه  شده نظر ها صرف اند، از آن خواني نداشته هم

يراني و خصوصـيات  ا ةاجتماعي جامعـ  ها و مقتضيات فرهنگي مناسب با توجه به مشخصه
اسـتعاري،   ةجملـ  36آزمون و تثبيت  پس از اجراي پيش. اند ها شده آن نشينزبان فارسي جا
  .درآمد اجرا  آزمون اصلي به

در هر چهار زيرآزمون، آزمونگر براي سنجش درك آزمودني از مفهوم استعاره، پـس از  
كه آزمـونگر    ترتيب اين  به  كرد؛ مي  اي، همان جمله را به تعبيري ديگر بيان هر محرك جمله

صـورت    بهها  تعبير آن جمله و سپس دو گزينه را براي هر يك از آزمودني آغازگر ةابتدا واژ
 عنوان پاسخ درست انتخـاب   بهبايست يكي از دو گزينه را  مي  خواند و آزمودني جداگانه مي

درسـت و منطقـي     ةاياي است كه پ اي، پاسخ درست مشخصه هاي گزاره در استعاره .كرد مي 
   مشـبه  ةكه پاسخ نادرست فقط شامل مشخص    صورتي ، دراست  به و مشبه   شباهت بين مشبه
اول و    دوم و ارتباط آن با مشبه   پاسخ درست مربوط به مشبه هاي تناسبي است و در استعاره

بالفاصله بعد از پاسخ ها،  در تمامي زيرآزمون. اول است   پاسخ نادرست فقط مربوط به مشبه
داشـته و مفهـوم اسـتعاره را     خوبي تمركـز  كه كودك به يافتن از اين  براي اطمينان ،آزمودني

 مطـرح ) probe question( است، آزمـونگر يـك پرسـش سـنجش      كرده  درستي برداشت به
هاي  اول در استعاره   نوع اول به مشبه. ندا هشد  هاي سنجش به سه نوع تقسيم پرسش. كرد مي 

نـوع   ؛دارد  اي اشاره هاي با ساخت نحوي گزاره در استعاره   با ساخت نحوي تناسبي و مشبه
اول در استعاره  به دوم به مشبه هـاي بـا    در اسـتعاره   بـه  هاي با ساخت نحوي تناسبي و مشبه

هاي با ساخت نحوي تناسبي  دوم در استعاره  به و نوع سوم به مشبه ؛اي ساخت نحوي گزاره
پيش از ثبت پاسخ كـودك، يـك پرسـش    . دارند  اي اشاره و اسم آخر جمله با ساخت گزاره

از آزمـودني   ،به تناسـب سـاخت نحـوي جملـه     ،ها پرسش ةگان سنجش از يكي از انواع سه
دهـد و پاسـخ    توانست پاسخ خود را تغييـر  بعد از اين پرسش، آزمودني مي. شد مي  پرسيده

 آزمونگر در جدولي ثبت وسيلة به »نادرست«يا  »درست«صورت  عنوان پاسخ نهايي به  بهدوم 
  ةهاي هر گروه بـراي همـ   چنين ترتيب خواندن جمله ها و هم زيرآزمون ةترتيب ارائ .شد مي 

ايـن   هاي الف و ب متغيـر بودنـد؛ بـه     هاي درست بين گزينه پاسخ. سان بود ها يك آزمودني
پاسـخ ب   ،در نيمـي ديگـر   ،پاسخ الف پاسخ درست بود و ،ها در نيمي از جمله ،ترتيب كه 

  ةنيفتد، هم  قلم شوند و هيچ پاسخي از  درستي ثبت ها به كه پاسخ براي اين. بود پاسخ درست 
  .شد  ضبط mp3دستگاه  بامراحل آزمون 
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  ها تحليل داده. 4
 ،گروه سنيهاي هر يك از سه  هاي خود، عملكرد آزمودني توصيف دادهبراي  ،پژوهشگران

ــ   اي، ادراكـي  گزارهـ  شناختي اي، روان گزارهـ  هاي ادراكي در چهار زيرآزمون درك استعاره
هاي جداگانه بر اسـاس درسـتي و نادرسـتي     را در جدول ،تناسبيـ  شناختي تناسبي و روان

هاي هر يـك   هاي درست آزمودني سپس ميانگين پاسخ. ندددا  ها نمايش هاي آزمودني پاسخ
هاي پژوهش، با استفاده  با توجه به پرسش ،و  هاي سني را در هر زيرآزمون محاسبه گروهاز 

  .ها پرداختند از آمار توصيفي به تجزيه و تحليل داده
  
سـال در چهـار    8و  7، 6تجزيه و تحليل عملكرد كودكان در سه گروه سني  1.4

  زيرآزمون درك استعاري
 درج 1سال در درك انواع استعاره در جدول  6هاي درست كودكان گروه سني  درصد پاسخ

هـاي درسـت    كه ميانگين درصد پاسخ دهد مي  جدول نشانهاي اين  تحليل داده. است  شده 
هـاي   اسـتعاره  ، در درك%3/45اي  گزارهـ  هاي ادراكي ساله در درك استعاره 6هاي  آزمودني

 و در درك، %40تناسـبي  ــ   هـاي ادراكـي   ، در درك استعاره%3/35 اي گزارهـ  شناختي روان
اين  ،كلي طور  بهكه،  ندها گوياي آن اين داده .است %3/24تناسبي ـ  شناختي روان هاي استعاره

  .دادند  از خود نشانها  توانايي پاييني در درك استعارهها  گروه از آزمودني
  سال در درك انواع استعاره 6هاي درست كودكان گروه سني  درصد پاسخ. 1جدول 

 ساله 6  استعاره نوع

 %3/45 يا گزارهـ  يادراك

  %3/35 يا گزارهـ  يشناخت روان
 %40 يتناسبـ  يادراك

 %3/24 يتناسبـ  يشناخت روان

سـال را در درك انـواع    7 يگـروه سـن   هاي يدرست آزمودن يها درصد پاسخ 2 جدول
 ،%66 بـا  را اي گـزاره  ــ  ادراكـي  هـاي  اسـتعاره  كودكـان  از گروه اين. دهد مي  نشان  استعاره
 و %50را بـا   تناسبي ـ ادراكي هاي استعاره، %5/57را با  اي گزاره ـ شناختي روان هاي استعاره
 بنـابراين، . انـد  كـرده   درك درسـت  پاسـخ  %40را بـا   تناسـبي  ــ  شـناختي  روان هاي استعاره
  .دادند  نشان خود از استعاره انواع درك در متوسطي توانايي ساله 7 هاي آزمودني
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  سال در درك انواع استعاره 7هاي درست كودكان گروه سني  درصد پاسخ .2جدول 
 ساله 7 نوع استعاره 

  %66 اي گزارهـ  ادراكي
 %5/57 اي گزارهـ  شناختي روان

 %50 تناسبيـ  ادراكي

 %40 تناسبيـ  شناختي روان

سـال در درك انـواع    8 يگروه سـن  هاي يدرست آزمودن يها درصد پاسخ 3جدول  در
 ــ  ادراكـي  هـاي  استعاره درك در آنان درست هاي پاسخ درصد. استاستعاره قابل مشاهده

 هـاي  اسـتعاره  درك در ،%3/76 اي گزاره ـ شناختي روان هاي استعاره درك در ،%80 اي گزاره
 اين. است  بوده %51 اي گزاره ـ شناختي روان هاي استعاره و در درك ،%64 اي گزاره ـ ادراكي
  .دهند مينشان  ها در درك استعاره را كودكان اين باالي نسبتاً توانايي ها داده

 سال در درك انواع استعاره 8هاي درست كودكان گروه سني  درصد پاسخ .3جدول 

 ساله 8 استعاره نوع

 %80 يا گزارهـ  يادراك

 %3/76 يا گزارهـ  يشناخت روان

 %64 يتناسبـ  يادراك

 %51 يتناسب ـ يشناخت روان

  
  آزمودني سني هاي گروه از يك هر در استعاره انواع پردازش دشواري بندي درجه 2.4

هاي هر يك از سه گروه سني در درك انواع اسـتعاره   در بخش قبل، به بررسي عملكرد آزمودني
هـاي   ترتيب ميزان دشواري پردازش توسط آزمـودني  به در اين بخش، انواع استعاره. شد  پرداخته

. شـوند  مـي   داده  صورت جداگانه در نمودارهـاي مربـوط نمـايش    بههر يك از سه گروه سني 
 6بندي دشواري پردازش انواع استعاره در كودكـان گـروه سـني     كه مربوط به درجه، 1نمودار 

هـاي   سطح ادراكي را در اسـتعاره باالترين  دهد كه كودكان اين گروه سني مي  ، نشاناستسال 
تناسـبي بـراي آنـان دشـوارتر از     ـ  شناختي هاي روان اي داشتند و درك استعاره گزارهـ  ادراكي

بـا وجـود    ،را تناسـبي ـ  هاي ادراكي چنين اين كودكان استعاره هم. است  استعاره بوده انواع ديگر
  .اند كرده  اي درك گزارهـ  شناختي روانهاي  تر از استعاره شان، بيش ساخت نحوي پيچيده
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 در سه گروه س
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شناختي روان 

ررسي ميزان تأثير
هاي هر زمودني
و سپس  ررسي

داراي ساخت ةر
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ن درصـد    
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ساله 6كودكان 
 در درك اسـتع

با اختالف ،ساله
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 ميـانگين عملك
مي  ست، نشان

هـاي گـزاره ره
هـاي تناسـ عاره

سـال 6هاي  نيد
رها   عملكرد آن

  .كند مي  هيل

ت كودكان گروه س

ين درصد پاسخ
هاي رصد پاسخ

ياي آن است ك
هاي روا ستعاره

ها آسا  آزمودني

ت كودكان گروه س

گزاره اي

ادراكي

س8- 6ه در كودكان

ط بـه بررسـي
اي و تناسبي اس 

ر درك اسـتعار
ا در درك اسـتع
ي درست آزمود

اي بر ي گزاره
كودكان را تسه

هاي درست د پاسخ

دهد كه ميانگي ي
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 رشد درك استعاره
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ساله د 6ودكان
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يي ادراكي براي

ميانگين درصد .6 
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درست كو
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نمودار

نمودار
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هـاي   عاره  
 داشـتند،  
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س گروه كودكان ت

اي گزارهـ  راكي
هـا عمل عاره، آن

هـاي ادراكـي ره
آ ستعاره ها براي

هاي عملكرد كو
ساخت نحوي ب

ساله در 8ودكان
ر درك استعاره

هاي گزاره تعاره
 ميزان تفاوت ب
اي  نحوي گزاره

ت كودكان گروه س

ادراكي

گزاره اي

س8- 6ه در كودكان

درست هاي پاسخ 

هاي ادر  استعاره
ز اين نوع اسـتع
نسبت به استعار
ز دشوارترين اس
ه ختالف ميانگين
رفت كه تأثير س

  .است  ه
هاي درست كو

ها د  درست آن
ساله است 8هاي
اين. اند كرده  ك

تر ساخت  بيش

هاي درست د پاسخ

روان شناختي

تناسبي

 رشد درك استعاره

درصد ميانگين. 8
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اي نس گزارهـ  تي
تناسبي نيزـ  تي

اخت% 5/7 ميزان
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ميـانگين    
دهـد   مـي 
هـاي   عاره  

 يمعناي

 براي اين 
هـاي   عاره 
هـاي   عاره 
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 نحوي و 

بـيش از   

حاصـل از   
كودكان  .

انـايي در    
ـه گـروه   
ـوارترين   

تناسبي ـ  

دوست و شهره صاد

و ميـزان 72%   
م  نشـان  10دار  

بهتـر از اسـتع %

  
مهاي  استعاره رك

ها  نوع استعاره
اسـتع ،ترتيـب  ه 
اسـتعكردنـد؛    ك 

جه به ترتيب در
هاي ك استعاره

 ساخت نحوي

هـاي ح يافتـه  ة
1 :ند ازا عبارت

 متفـاوتي از توا
براي هر سـ ،ي

گروه سـني دشـ
اي و ادراكي  ره
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د شهال رقيب
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تناسبيـ  دراكي
آ ستعاره ها براي

ك ن هاي عملكرد
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فرضيه. دنشو ي
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تناسبيـ  اختي
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ادراك

ساله در 8كان
هـاي روان ستعاره
هاي ادراكي عاره

  .د

هاي درست د پاسخ

هاي كه استعاره
ز ايـن نـوع اس

هاي اد و استعاره
ز دشوارترين اس
ختالف ميانگين
رفت كه براي آ

 

هاي پژوهش ب ه
مي ارزيابي ها  ضيه

ز سه گروه سني
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ساله استع 8اي
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درك اسـتعاره در   .3 ؛هاي سـه گـروه سـني متفـاوت باشـد      نيز ممكن است براي آزمودني
با افزايش سن و رشـد شـناختي، قـدرت درك و تفسـير      ،كودكان روند رشدي دارد؛ يعني

ها بـر   با وجود تأثير ساخت نحوي استعاره .4و  ؛يابد مي  كودكان از مفاهيم استعاري افزايش
 حـالي  ، درهستند ها معنايي استعاره ةتأثير حوز  تر تحت ها بيش ساله، آن 6عملكرد كودكان 

  .پذيرند مي ها تأثير تر از ساخت نحوي استعاره ساله بيش 8و  7كه كودكان 
، 6زبان در هر يك از سه گروه سني  نخست اين پژوهش، كودكان فارسي ةبر مبناي فرضي

نتـايج  . دهنـد  مـي   درجات متفاوتي از توانـايي را در درك انـواع اسـتعاره نشـان     ،سال 8و  7
سـاله در درك انـواع    6دادند كـه توانـايي كودكـان      هاي آماري نشان آمده از تحليل  دست  به

تر و بهتر از  اي را بيش گزارهـ  هاي ادراكي اين كودكان استعاره .است  استعاره بسيار پايين بوده
كـه   ،تناسـبي ــ   شناختي هاي روان در مقابل، درك استعاره ،كردند و  انواع ديگر استعاره درك

. ساخت نحوي پيچيده و مفـاهيم انتزاعـي بـود، بـراي آنـان بسـيار دشـوار بـود         ةدربردارند
تر متكـي بـر تجربيـات     بيش ،احتمال قوي بهه سني، هاي اين گرو هاي درست آزمودني پاسخ

منطق و استدالل، شباهتي بـين   ةبر پاي ،كه غيرزباني آنان يا مبتني بر حدس و گمان بود تا اين
بودند، قادر   كرده  ها پاسخ درست را انتخاب در مواردي هم كه آن ،زيرا ؛به بيابند مشبه و مشبه

ساله توانايي متوسط ولـي بهتـر از    7كودكان . نبودند به بيان دليل انتخاب پاسخ درست خود
ترين پاسخ درست را در  ها نيز بيش آن. آزمودني در درك انواع استعاره داشتند ةسال 6كودكان 

هـاي درك   در زيرآزمـون  ،ترتيـب  بـه  ،اي و سپس گزارهـ  هاي ادراكي زيرآزمون درك استعاره
. تناسـبي داشـتند  ــ   شـناختي  و روان ،تناسـبي ــ   ياي، ادراك گزارهـ  شناختي هاي روان استعاره

هـاي   سال، پاسخ 6هاي گروه سني  عكس آزمودني به ،داد كه  بررسي عملكرد اين گروه نشان
شد و مبتنـي بـر روابـط منطقـي ذهنـي       نمي  صورت تصادفي يا شانسي ارائه  بهها  درست آن
مراتب بيش از توانايي كودكان  بهساله در درك انواع استعاره  8توانايي كودكان . كودكان بود

ميـزان  . سـاله بـود   7ها همانند كودكـان   استعاره ها از آن ساله بود، ولي ترتيب ميزان درك 7
اي تقريباً  گزارهـ  شناختي اي و روان گزارهـ  هاي ادراكي ساله از استعاره 8هاي  درك آزمودني

مفـاهيم انتزاعـي و تشـخيص     ها از تر آن سان بود كه ممكن است دليل آن شناخت بيش يك
كـه كودكـان    ،را 1 ةها فرضي مجموع اين داده. تر روابط منطقي ميان مفاهيم زباني باشد دقيق

  .كند مي ها را به ميزان متفاوتي دارند، تأييد هر سه گروه سني توانايي درك استعاره
هاي هر يـك   اي براي آزمودني گزارهـ  هاي ادراكي ، استعاره2 ةفرضي بيني پيش اساس بر

هـا   تناسبي براي آنـ  شناختي هاي روان ها و استعاره ترين نوع استعاره از سه گروه سني ساده
بنـدي دشـواري درك انـواع     درجـه ، 1بر اسـاس نمـودار   . ها بودند دشوارترين نوع استعاره
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هـاي   اسـتعاره  .2اي،  گزارهـ  هاي ادراكي استعاره .1 :صورت سال به 6استعاره در گروه سني 
تناسبي ـ  شناختي هاي روان استعاره. 4و  ،اي گزارهـ  شناختي هاي روان استعاره. 3تناسبي، ـ  ادراكي

سال را  8و  7بندي دشواري درك انواع استعاره در گروه سني  درجه 3و  2نمودارهاي . بود
اي،  گـزاره ــ   شـناختي  روانهـاي   اسـتعاره ) 2اي،  گـزاره ـ  هاي ادراكي استعاره .1 :صورت  به
ايـن  . دادنـد   تناسبي نشـان ـ  شناختي هاي روان استعاره .4و  ،تناسبيـ  هاي ادراكي استعاره  .3

بندي دشواري درك انواع استعاره در هـر   بر اساس درجه. داردخواني  هم 2 ةبا فرضيها  يافته
اي  گزارهـ  شناختي روانهاي  سه گروه سني، ترتيب درك دو نوع ديگر استعاره، يعني استعاره

بـر   بنـا . است سال 8و  7سني   سال متفاوت با دو گروه 6در گروه سني  ،تناسبيـ  و ادراكي
  .گيرد مي قرار تأييد مورد 2 ةفرضي ها، اين يافته
هاي سه گروه سني بود، از نظر  عملكرد آزمودني ةكه مربوط به مقايس ،4هاي جدول  داده

بـا  . دهـد  مـي را نشان  ها با افزايش سن درك استعاره در فزايندهروشني روند رشدي  بهكمي 
دادند كـه منظـور جملـه     مي  ساله تشخيص 6گفت كه كودكان   توان ها، مي توجه به اين داده

هـاي   شود، اما تنها در مـورد اسـتعاره   مي  صورت لفظي بيان  بههمان چيزي نيست كه ظاهراً 
مختلف  ةبين دو حوز  هاي ظاهري و ملموس شباهت توانستند با توجه به ويژگي ادراكي مي
اي ارتباط بين معناي لفظي و  هاي گزاره توانستند در استعاره ساله مي 7كودكان . كنند  را درك

هاي  ، كه منجر به پاسخرا هاي صحيحي دهند و استدالل  منظور استعاري عبارت را تشخيص
ناسبي متوجه معناي ضمني نهفته در جملـه  هاي ت كنند، ولي در استعاره  شد، ارائه درست مي

 ساله خواسته 8كه از كودكان   در طول اجراي چهار زيرآزمون استعاري، هنگامي. شدند نمي
كه مبتني بر شـباهت   ،انتخابي خود بدهند، استدالل خود را ةشد توضيحي در مورد گزين مي 

هاي مختلف عينـي   بين حوزهتوانستند  ميكردند و نسبتاً  مي  استعاري بود، بيان ةبين دو حوز
هـا را   معنـاي ضـمني اسـتعاره    ،در موارديارتباط برقرار كنند و، ها  و انتزاعي با ديگر حوزه

توان رشد ادراكي كودكـان را   هاي آماري، مي ترتيب، با توجه به يافته  اين  به. دهند  تشخيص
  .كرد  تأييد را 3 ةو فرضي  به تناسب سن مشاهده

هـاي سـه    معنايي بر عملكـرد آزمـودني   ةآخر ميزان تأثير ساخت نحوي و حوز ةفرضي
 بينـي  گونـه كـه پـيش    همان ،داد  آمده نشان  دست  بههاي  يافته .كند ميرا بررسي  گروه سني

هـاي   كردنـد و اسـتعاره   مي  معنايي ادراكي توجه ةتر به حوز ساله بيش 6بود، كودكان   شده 
اي و  گـزاره ــ   شـناختي  هـاي روان  تناسبي را بيش از استعارهـ  ادراكياي و  گزارهـ  ادراكي
اي بـراي آنـان    هـاي گـزاره   چنين درك اسـتعاره  هم. كردند مي  تناسبي دركـ  شناختي روان
با وجود تأثير هر دو عامل نحو و  ،گفت  توان بنابراين، مي. تناسبي بود هاي تر از استعاره ساده
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هـا   معنـايي اسـتعاره   ةتأثير حوز  تر تحت ها بيش ساله، عملكرد آن 6معنا بر عملكرد كودكان 
هاي تناسبي  اي را بهتر از انواع استعاره هاي گزاره ساله نيز انواع استعاره 7كودكان . است  بوده
هـا بـر    معنـايي آن  ةها مـؤثرتر از حـوز   رو، ساخت نحوي استعاره  اين از ،كردند و مي  درك

هاي  مانند آزمودني ،ساله هم 8كودكان . است  سال بوده 7سني مهارت دركي كودكان گروه 
ادراكـي و   ةتـأثير نـوع سـاخت نحـوي بودنـد و درك هـر دو حـوز         تر تحت بيش ،ساله 7

ة بينـي فرضـي   گرفت كه پيش  نتيجه توان  ترتيب، مي  اين  به. شناختي براي آنان ساده بود روان
تر نحـو   ساله و تأثيرگذاري بيش 6عملكرد كودكان تر معنا بر  مبني بر تأثيرگذاري بيش ،آخر

  .دشو تأييد مي ،ساله 8و  7بر عملكرد كودكان 
نظيـر   ،هـاي مشـابه پيشـين    هـاي پـژوهش   هاي اين پژوهش با يافته در مورد تطبيق يافته

هاي هر  گفت كه يافته بايد ،)Grzywna, 2007( و گرژيونا )Nippold, 1984( مطالعات نيپولد
هـا در كودكـان از سـنين     دهند توانايي درك اسـتعاره  مي  طور همگون، نشان  به ،سه پژوهش
بر اساس نتـايج   ،چنين هم. يابد مي  صورت منظم افزايش  بهشده و با افزايش سن  پايين آغاز

هاي تناسبي در مقايسه  هاي مختلف سني در درك استعاره ها در گروه آمده، آزمودني  دست به
هـاي پـژوهش حاضـر،     با توجـه بـه يافتـه   . داشتند تري  اي مشكل بيش ههاي گزار با استعاره

دهند، ولـي درك   مي  تر را نشان هاي ساده هايي از درك استعاره كودكان در سنين پايين نشانه
 تر در سنين بـاالتر  رشد شناختي بيشمستلزم و مبتني بر مفاهيم انتزاعي   هاي پيچيده استعاره
هاي حاصل از مطالعات رشد  اي از داده گسترده ةاست كه مجموعبا اين همه، بديهي . است

و  دسـت آورد  بـه  تـر  زبان استعاري در كودكان الزم است تا بتوان در اين مورد نتايج شفاف
  .ارائه كرد تر نظريات دقيق
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