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 آموزاندانش در اطالعات يادآوري و مطلب درك بر متن در استعاره از استفاده ريتأث
  رستانيدب سوم سال

تواند بر درك و به شناختي استعاره، استفاده از استعاره ميهاي بر اساس نظريه :هدف
دهي نشده مؤثر باشد. هدف اين پژوهش بررسي تأثير استفاده يادسپاري اطالعات سازمان

از استعاره در متن بر درك مطلب و يادآوري دانش آموزان سال سوم دبيرستاني است. 
ني در شهرستان الهيجان شركت آموز سال سوم دبيرستادانش 40: در اين پژوهش، روش

نفر) و  20( اي انتخاب شدند و در دو گروه كنترلگيري خوشهكردند. آنها به روش نمونه
اللفظي نفر) قرار گرفتند. يك گروه متن استعاري و گروه ديگر متن تحت 20آزمايش (

ن براي آموزااي را مطالعه كرد. بالفاصله پس از خواندن متون، دانشكلمه 500 تقريباً
براي  t: نتايج آزمون هايافتهنامه پاسخ دادند. پرسش ودبررسي درك مطلب و يادآوري به 

آموزاني كه آزمون درك مطلب نشان داد كه بين نمرات درك مطلب گروه آزمايش (دانش
آموزاني كه متن داراي معناي متن استعاري را مطالعه كرده بودند) و گروه كنترل (دانش

را خوانده بودند) تفاوت معناداري وجود دارد. طبق نتايج آزمون دوم، بين الفظي تحت
: گيرينتيجهآموزان دو گروه ياد شده تفاوت معناداري مشاهده نشد. نمرات يادآوري دانش

تر مفاهيم انتزاعي و درك روابط غيرعيني استفاده از ساختار استعاري براي معرفي كامل
 مناسب تأثيرگذار است.

  .يادآوري ،استعاره، درك مطلب: هاژهكليدوا
  

 
 
 

 
Effects of Using Text Metaphors on Comprehension and Recall among 

High-School Students 
 

Introduction: Based on the contemporary cognitive theories, using metaphors 
help learners to effectively comprehend new disorganized information. The aim 
of this study was to investigate the effects of using metaphors on comprehension 
and recall among high-school students. Methods: A total of 40 high-school 
students participated in the study. Participants were 40 senior students from 
Lahijan, selected through cluster sampling. They were divided into control and 
experimental groups. Each group studied metaphorical or literal texts of 
approximately 500 words. Instantly after reading, participants took 
comprehension and recalling tests. Results: Data were analyzed using T-test. 
Results demonstrated that students who studied metaphorical text, significantly 
earned higher comprehension scores than those who went through a literal text. 
However, the results of recalling scores did not show any significant difference 
between the metaphorical and literal study group. Conclusion: Using appropriate 
metaphoric structure seems to be an effective method to introduce abstract 
concepts and grasp invisible relationships. 

Keywords: Metaphor, Comprehension, Recalling. 
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  مقدمه
 ازبهتـر مطلـب    افـزايش سـطح آمـوزش و درك    بـراي 
، 2سـازي ذهنـي  شـبيه  ،1مـدل هاي مختلفي ماننـد  روش

بـا توجـه بـه     .شوداستفاده ميو ...  3تصويرسازي ذهني
آمـوزان در مـورد   ماهيت مطالب آموزشي و زمينة دانش

ها جايگـاه  موضوع، آموزگاران براي برخي از اين روش
 براي نشان دادن هامدل اند. براي مثال،اي قائل شدهويژه

 .كارايي قابل تـوجهي دارنـد   ي در شيميآرايش مولكول
 شناسي زبان جريانيروان در اخيراً هادر كنار اين نظريه

. اين رويكرد است 4"استعاره"شكل گرفته كه محور آن 
هاي ديگري از تفكـر  توانسته است با اضافه كردن جنبه

هـاي  شدند) در روشناديده گرفته مي(كه تا پيش از آن 
اشاره به چيـزي   يعنياستعاره آموزش تحول ايجاد كند. 

حالـت عـادي بـراي    ديگـري كـه در    ةبا استفاده از واژ
پـس از آن  "در جملـة   .روداشاره بـه آن بـه كـار نمـي    

، واژة سـرد  "حادثه رابطة ما دو نفر بـه سـردي گراييـد   
اي بيان كم شـدن  معناي عادي خود را ندارد و از آن بر

در  .روابط اجتماعي و عاطفي دو نفر استفاده شده است
 )سرما( 5"وسيلة استعاره" تااستعاره برخي از خصوصي

اين انتقـال   .شوندنتقل ميم )رابطه( 6"استعارههدف "به 
در حـالي   گيرد،بدون اشارة گويندة استعاره صورت مي

يـك جنبـه از وسـيله بـه هـدف       فقط  7"تشبيه"كه در 
و ابهام  شودانجام ميشود و اين انتقال آشكار منتقل مي

مـا  "جملـة   ماننـد ؛ استعاري را ندارد ةموجود در استفاد
  ).1( "دويديمهمه همچون خرگوش مي

در متــون آمــوزش علــم بــه  "قيــاس "و "اســتعاره"از 
هاي متفاوتي استفاده شـده و حتـا گـاه بـه جـاي      روش

اند. تفاوت قياس و استعاره ايـن  يز به كار رفتهيكديگر ن
بـه عنـوان شـيء     "الـف "است كه در استعاره از شـيء  

مشـابه   "الـف "شود، ولي در قياس، شـيء  ياد مي "ب"
هاي ). به عبارتي، در قياس، شباهت2است ( "ب"شيء 

ها نيز به صورت شوند و تفاوتبين دو موضوع ذكر مي
توان براي ها مياز استعارهگيرند. ضمني مد نظر قرار مي

، در تر كردن مفاهيم يا كاربردها استفاده كرد. مثالًروشن
كـرد  احمد خود را در يك دوراهي احساس مي" جملة

نويسـنده از   "اش در گـروي آن قـرار داشـت،   كه آينده
بـراي   "دوراهـي احمد خود را بر سـر يـك   "ي استعاره
تر كردن وضعيت و بيان احساسات احمد استفاده روشن

توان برخـي  ها ميهمچنين با كاربرد استعاره كرده است.
تر بيان كرد. بـراي مثـال،   هاي ساختاري را برجستهجنبه

-، به برخي جنبه"انسان نوعي ماشين است "در استعارة

ها مانند نياز به انـرژي، مـادي بـودن،    هاي خاص انسان
  دار بودن و ... توجه بيشتري شده است .سازمان

انـد كـه   نشـان داده ) 3( آلبريتون، مـك كـون و گريـگ   
واره تواننـد سـاختارهاي طـرح   هاي مفهومي مياستعاره

مانندي فـراهم كننـد كـه اطالعـات را حـول موضـوع       
به ساختار بازنمـايي كـه دانـش را از    دهي كنند. سازمان
ــ جــرم  "ةدر اســتعار"بيمــاري"اســتعاره ( ةوســيل ةدامن

در  "جـرم "اسـتعاره (  ة هـدف )، به دامنـ "بيماري است
ة وارطـرح "، نگـارد ) مـي "بيماري اسـت  جرم" ةاستعار
تواننـد در  ها ميوارهاين طرح .ويندگمي "8محوراستعاره

ــازمان  ــب و س ــه   درك مطل ــد ب ــات جدي ــي اطالع ده
يادگيرندگان كمك كنند. همچنين يادگيرندگان به وسيلة 

كوشـند در دو  برقراري ارتباط با استعارة به كار رفته مي
هاي بيشتري پيدا كننـد كـه ايـن    سوي استعاره مطابقت

خود باعث افزايش حس كنجكاوي و انگيزة يادگيرنـده  
 شود.مي

مهم علوم شناختي معاصر اين اسـت   هايفرضيكي از 
هـاي زبـان نيسـت، بلكـه     يكي از جنبه فقطكه استعاره 

مهــم شــناخت بشــري اســت. ســاختار  وجــوهيكــي از 
ـ  تـا   ،خصـوص مفـاهيم انتزاعـي   ه بسياري از مفاهيم، ب

نگاشت (فرافكني) اسـتعاري اطالعـات    ةحدي به وسيل
نبـع كمتـر آشـنا    يـك م  ةيك منبع آشنا به دامنـ  ةاز دامن

 انـد هنشـان داد  )5(تاييرا و كوزومي  ).4( گيردشكل مي
خواننـد، اسـتفاده از   هـايي را مـي  ها مـتن وقتي آزمودني

در  دوشـ مـي  باعـث مرسـوم  غيرو  مرسـوم  هاياستعاره
 به كار برند. همچنينجمالت استعاري بيشتري  هاپاسخ

بودن يا غيرمرسوم استفاده از استعاره با توجه به مرسوم 
تسهيل يا ايجاد مانع در فرآيند خواندن و  به تواندآن مي

نتايج آزمايش آنها نشان داد كه  شود. منجر به يادسپاري
يـي كـه در   هاي به كار رفته بر ساختار مفهـومي استعاره

  گذارند.  گيرد، تأثير ميذهن يادگيرنده شكل مي
هـايي كـه از يـك    براي آموزش مطالب پيچيده، نگاشت

گيرنـد  اي ناآشنا صورت مـي مفهومي آشنا به دامنه دامنة
ــد در درك نســبتمــي ــه  توانن ــده ب هــا و مفــاهيم پيچي

تواند اطالعات يادگيرنده كمك كنند، زيرا يادگيرنده مي
پيشين خود را براي درك يا ساختن مفـاهيم جديـد بـه    

 

1. Model        5. Vehicle 
2. Mental simulation    6. Target 
3. Mental imagery      7. Simile 
4. Metaphor        8. Metaphor -based schema
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شـود فـرد از يـادگيري    كار برد. اين مقايسه باعـث مـي  
گرفتـه و بـه مقايسـه و     سطحي و حفـظ كـردن فاصـله   

ــت ــه درك   دس ــه ب ــردازد و در نتيج ــاهيم بپ ــاري مف ك
تري از موضوع دست يابد. اين نوع يـادگيري، بـا   عميق

در آموزش، كـه بـر برقـراري     1"گراييسازنده"رويكرد 
ارتباط بين مفاهيم جديـد بـا دانـش پيشـين يادگيرنـده      

  سوست.تأكيد دارد، هم
توصيف يك دامنه (معنايي) استفاده از استعاره به منظور 

گـذارد . يكـي از   بثير أدرك آن دامنه ت ةتواند بر نحومي
ها در اين مورد اين است كـه اسـتعاره باعـث    زنيگمانه
اسـتعاره وجـود   ة وسيلة دانشي كه در دامن تا از شودمي

 3موضـوع  ةبراي فهميـدن دامنـ   2دارد به عنوان داربستي
هـاي  رد اسـتعاره . در مـو  شـود (هدف) استعاره استفاده 

جريـان آب بـراي جريـان     ةقياسي دقيق ماننـد اسـتعار  
كه بهتر شناخته شـده   ة مفهوميالكتريكي، دانش از دامن

استفاده مفهوم كمتر شناخته شده  ةمنبراي درك دااست 
  ).6( ودشمي

، مقايسه شـامل فراينـد   4"نگاشت ساختار " ةطبق نظري
سازگاري روابط مفهومي مشـترك اسـت    بيشترينيافتن 

هــاي مربــوط بــه نگاشــت بــر اســاس ايــن  و اســتنتاج
نشـان داده اسـت كـه     5د. جنتنرنگيرمي شكلسازگاري 

هاي شناختي وسيعي از زمينه ةچنين فرايندهايي در دامن
كنند. بيشتر مطالعات جنتنر بر يادگيري متمركز عمل مي

ـ  پـيش  بـر اسـاس  است.  ، اختارنگاشـت سـ   ةبينـي نظري
هاي مشترك اي با برجسته كردن سامانهپردازش مقايسه

كند ها، يادگيري را تقويت ميارتباطي و ترغيب استنتاج
اگر بين هدف و  نگاشت ساختار، ةبا توجه به نظري ).7(

وسيلة اسـتعاره يـك سـازگاري سـاختاري پيـدا شـود،       
هاي مرتبط ديگري نيز از دامنـة وسـيلة اسـتعاره    داللت
در ايـن   شود.گاشت به هدف استعاره بررسي ميبراي ن
شود كه آيا اين دو يكمتر به اين موضوع توجه مفرايند 
اسـتعاري   ةبنابراين در جملـ  ؟يا خير اندمشابه اًمورد ذات

ظـاهر ايـن دو در    اگرچـه در  "سقراط يك مامـا بـود  "
، برخـي  تفـاوت دارنـد   "هاي منبـع و پايـه كـامال   دامنه

افـراد (هـر دو بـه ديگـران كمـك      هـاي نسـبي   شباهت
: شـود در نظـر گرفتـه مـي   كنند تا چيزي توليد كنند) مي

هـايي توليـد   دهد تا ايـده سقراط به يادگيرندگان ياد مي
  ).  8كند (كنند و ماما در توليد كودك به مادر كمك مي

)، 10)، گـاليني و سـيمن (  9هاي لين و خـوان ( پژوهش
مـك كـون و گريـگ    )، آلبريتون، 11وتاكاهاشي ( گلين

 ) و هريس و موازر12( و ساپارليس سارانتوپولس )،3(

در مورد اثر استفاده از اسـتعاره و قيـاس در ارائـة     )13(
دهندة تأثير ارائة استعاري اطالعـات بـر   اطالعات، نشان

گيري مفاهيم و يادآوري بهتـر هسـتند. اسـتفاده از    شكل
انتزاعـي  تواند در درك مفـاهيم  بيان استعاري مطالب مي

و مبهم به صورتي آشناتر بـه يادگيرنـده كمـك كنـد و     
باعث تسهيل به خاطر سـپردن اطالعـات در ذهـن وي    

در آزمـايش خـود بـه ايـن      )13هريس و موازر (شود. 
نتيجه رسيدند كه استفاده از جمالت اسـتعاري بـيش از   

ــل   ــي كام ــابي و بازشناس ــه بازي ــبيه ب ــالت تش ــر جم ت
) 12سارانتوپولس و سـاپارليس ( انجامد. در پژوهش مي

استفاده از قياس در آموزش درس شيمي تأثيرات مثبت 
آموزان داشته است. همچنـين  بلندمدتي بر نمرات دانش
انــد بــا موضــوع درس ارتبــاط دانــش آمــوزان توانســته

  بيشتري برقرار كنند و حس بهتري را گزارش كردند. 
مسـأله   ) نشان دادنـد اگـر قالـب بيـان    14رابينز و مير (

هـا  هاي آزمودنيگيرياستعاري باشد، قضاوت و تصميم
كنــد و تحـت تـأثير اسـتعارة مـورد اسـتفاده تغييـر مـي       

ها با توجـه بـه نـوع بيـان     احساسات و نگرش آزمودني
 و تاكاهاشـي  در آزمايش گلـين گيرد. استعاري شكل مي

داراي قيـاس   آموزان يـك مـتن  )، دو گروه از دانش11(
و يك متن استاندارد ا يك كارخانه) يك سلول ب قياس(

 اين پژوهشگران از هدف د.ردنمطالعه ك را سلول ةدربار
تواننـد  آمـوزان مـي  آيا دانـش  ببينند آزمايش اين بود كه

 ةآشنا و عيني يك كارخانه را بـه دامنـ  ة هاي دامنويژگي
منتقـل  سـلول  ة هاي كمتر آشنا و غيرقابل مشاهدويژگي
ــد ــي  كنن ــه ويژگ ــ  و در نتيج ــه ط ــلول را ب ــاي س  وره
 ةتري به ياد بسپارند. به ايـن صـورت كـه وظيفـ    دارمعنا

 ةسلول را از حفـظ بنويسـند. نتيجـ    ةهفت قسمت عمد
آمـوزاني كـه از مـتن    آزمايش نشـان داد نمـرات دانـش   

حاوي قياس استفاده كرده بودند، به صـورت معنـاداري   
كه متن استاندارد را مطالعـه كـرده    بود بيشتر از گروهي

آموزان نيز مشـابه  دند. نتايج آزمون دو هفته بعد دانشبو
  .ودب

) انجـام  15زرنـگ (  پژوهشي كـه شـادماني  در در ايران 
هــاي بــه روش آمــوزاناز دانــش داده اســت، دو گــروه

 مدارس آمـوزش آموزش استعاري و آموزش معمول در 
 

1. Constructivism 
2. Scaffold 
3. Topic 
4. Structure mapping 
5. Gentner  
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آمـوزان  دانـش  حـاكي از آن بـود كـه    شدند. نتـايج  داده
بودنـد، در   يـده روش استعاري آمـوزش د  باگروهي كه 

دنـد و در  بو تـر انتقال مطالب آموزش داده شـده موفـق  
در  بيشـتري كسـب كردنـد.    اتنمـر  نيـز  آزمون حافظه

هاي مربـوط بـه اسـتعاره، بيشـتر جنبـة نظـري       پژوهش
هـاي كـاربردي آن بررسـي شـده     زمينـه استعاره و كمتر 

است. اين پژوهش تأثير استفاده از استعاره در متن را بر 
درك مطلب و يادآوري يكي از مباحث علوم اجتمـاعي  

  آموزان دبيرستاني بررسي كرده است.در دانش
 

   روش
 آنآزمايشــي و طــرح  نيمــه از نــوع پــژوهشروش 
هـاي پـژوهش در   آزمون با گروه گواه بود. آزمودنيپس

و پس از مطالعـة  ند قرار گرفتدو گروه آزمايش و كنترل 
هاي درك مطلب الفظي به آزمونمتون استعاري يا تحت

 ةآمـاري آزمـايش كليـ    ةجامعـ  و يادآوري پاسخ دادنـد. 
 بودند كه در سـال  آموزان پسر سال سوم دبيرستانشدان

-مـي  در شـهر الهيجـان تحصـيل    1389 -90تحصيلي 
اي گيـري خوشـه  اين پژوهش از روش نمونهدر  .كردند

دبيرسـتان   12استفاده شد. به ايـن صـورت كـه از بـين    
مدرسه (مدرسه غيرانتفـاعي   يك شهر الهيجان ، ةپسران

و از بين سه كالس سوم اين مدرسه، دو كـالس  ارشاد) 
نفـر در آزمـايش    40به صورت تصادفي انتخـاب شـد.   

وه در گــراز يــك كــالس نفــر  20 شــركت كردنــد كــه
در گروه كنتـرل قـرار    از كالس ديگر نفر 20آزمايش و 

    گرفتند.
  

  ابزار پژوهش 
اي كلمـه  500 تقريبـاً آزمايش پژوهشگر دو متن  اين در

ابزار  از آنجا كه .براي دو گروه آزمايش و كنترل ساخت
بـه صـورت    ابتـدا  پژوهشگر ساخته بود، راگيري اندازه

اجـرا   دوم دبيرستانة سال نفر 16با يك گروه  1مقدماتي
هايي كه بيش از حد دشوار يا سـاده بودنـد   الؤشد و س
ال آزمون ؤيك سسر انجام شدند.  دادهتغيير  و يا حذف

آزمـون درك مطلـب    الؤسـه سـ   و در حـذف  يادآوري
به دليل پايين بودن ميـانگين نمـرات    .داده شدتغييراتي 

آمـوزان سـال   آزمون مقدماتي، آزمون اصلي روي دانش
بررسي پايايي نتـايج آزمـون روش    براي اجرا شد.سوم 
پايايي آزمون درك مطلـب   و در نهايت به كار رفتآلفا 
براي  به دست آمد. 74/0پايايي آزمون يادآوري  و 78/0

اجراي آزمايش، دو كالس سال سوم ( هركالس شـامل  

نفــر) از دبيرســتان غيرانتفــاعي ارشــاد بــه صــورت  20
 1389آذر سـال   21تصادفي انتخاب شـدند. در تـاريخ   

آمـوزان  آموزان يك كالس متن استعاري و دانـش دانش
اللفظـي را مطالعـه كردنـد. بـه     كالس ديگر مـتن تحـت  

يل شركتشان در اين آزمـون  آموزان گفته شد كه دلدانش
تعيين سطح اطالعات و ميزان درك عمـومي آنهاسـت.   
سپس متن در اختيارشان قرار گرفت و از آنها خواسـته  
شد در سـكوت و در زمـان تعيـين شـده آن را مطالعـه      

 10هـا را در مـدت   آموزان متنكنند. پس از اينكه دانش
دادن  دقيقه مطالعه كردند، بالفاصله در مورد نحوة پاسخ

ها (شامل هشت سؤال نامهتوضيحاتي داده شد و پرسش
در آزمون يادآوري و نُه سؤال در آزمـون درك مطلـب)   

گـويي آزمـون   در اختيار آنها قرار داده شد. زمان پاسـخ 
دقيقه  12دقيقه و براي آزمون درك مطلب  11يادآوري 

آموزان بـا توجـه بـه    هاي دانشدر نظر گرفته شد. پاسخ
هـا و  نمت شده ارزشيابي شدند.از پيش تعيينهاي مالك
مربوطـه  متخصـص   ييـد أت بـه نامه از نظر روايي پرسش

  رسيدند.
ها كه در مورد نقش محيط و تصميم افـراد  موضوع متن

انتخـاب   طـوري  شان بـود ، در تعيين موقعيت اجتماعي
نداشـته  قبلـي  آموزان با موضـوع آشـنايي   شد كه دانش

از مباحثي است كه در چند  . بحث مورد نظر يكيباشند
دهة اخير بسيار مورد توجه پژوهشـگران حـوزة علـوم    
انساني قرار گرفته است و جا دارد كه در آمـوزش دورة  

هـا در مـورد نقـش و    متن. دبيرستان به آن پرداخته شود
هـاي اجتمـاعي   توانايي افراد در ايجاد تغيير در موقعيت

فردمحـور  هـاي  كننـد. نظريـه  سه نظريه را معرفـي مـي  
هاي فردي در پيشرفت و ها و انتخاببر توانايي "عمدتا

هـاي  كننـد. نظريـه  تعيين موقعيت اجتمـاعي تأكيـد مـي   
شده و سـاختار  هاي ازپيش تعيينساختارمحور، موقعيت

دانند و در آخـر  كنندة نهايي مياجتماعي را عامل تعيين
شـدة  هاي از پيش تعيينگرا كه موقعيتهاي نسبينظريه

هـا  دانند، اما معتقدنـد ايـن موقعيـت   محيطي را مهم مي
  نسبي و تغييرپذيرند.

اسـتفاده   "بـازيكن فوتبـال  " در متن استعاري از استعارة
شد تا دانش آموزان با استفاده از زمينـة آشـناتر فوتبـال    

قرار كنند و روابط تري بربتوانند با موضوع ارتباط عميق
عينـي مجسـم نماينـد. در مـتن     گروهي را بـه صـورت   

اللفظي، موضوع با استفاده از توضيح و ارائه مثـال  تحت
 

1. Pilot 
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هـاي فردمحـور هـر    شرح داده شـد. بـر اسـاس نظريـه    
هـاي  تواند با مصمم بودن و تالش كافي، گلبازيكن مي

هاي سـاختارمحور از  زيادي به ثمر برساند، اما در نظريه
تظـار بـه ثمـر    كنـد، ان بازيكني كه در خط دفاع بازي مي

هـاي  رود. از ديـد نظريـه  هـاي زيـاد نمـي   رساندن گـل 
گرا نيز اگرچه بازيكني كه در پست دفـاعي بـازي   نسبي
كند فاصلة بيشتري با دروازه ودر نتيجه بـا گـل زدن   مي

هـاي خـود بـه    دارد، اما با تالش و نشـان دادن توانـايي  
تواند اين موقعيت را تغيير دهد و به خط ميانه مربي مي

يا حمله منتقل شود. عالوه بر اين، در هر متن فشارهاي 
دروني و بيروني كه در موقعيت اجتماعي بـه فـرد وارد   

هـاي فـردي در تعيـين    شوند وهمچنين نقش تصميممي
اين موقعيـت توضـيح داده شـدند. در مـتن اسـتعاري،      
بازيكن خط دفاعي (فردي با موقعيت اجتمـاعي پـايين   

ه خط ميانـه منتقـل شـود تـا     خواهد بدر جامعه) كه مي
شانس بيشتري براي گل زدن داشته باشد (بـه موقعيـت   
اجتماعي بـاالتر دسـت پيـدا كنـد و بـه اهـداف خـود        

تر شود) بايـد ريسـك كنـد و خـود را بـازيكني      نزديك
نشان دهد كه توانايي حمله دارد. در اين راستا فشـاري  

ت شود كه همان فشار مسئولياز سوي تيم به او وارد مي
فشـار  "وي در قبال خـط دفـاع اسـت، بـه ايـن فشـار       

گفته مي شود. فشار دومـي كـه بـر فـرد وارد      "خارجي
آيد، ناشي از نارضايتي خود فـرد در قبـال موقعيـت    مي

اش است. به ايـن  اكنون و فاصله داشتن با اهداف فردي
  گويند. مي "فشار دروني"نوع فشار 

  
 هايافته

در  مسـتقل  tبراي آزمون فرضيات پـژوهش از آزمـون   
و بـراي بررسـي   اسـتفاده   16SPSS افـزاري محيط نـرم 

 در نظـر گرفتـه شـد.    α> 01/0 احتمال خطاي نوع اول
 ةفرضـي  .مداثر به دست آ ةانداز نيز كوهن dشاخص با 

اسـتعاره باعـث بهبـود درك     پژوهش اين بـود كـه  اول 
بر اساس نتـايج، ميـانگين نمـرات درك     شود.مطلب مي

با خطـاي اسـتاندارد    1/4مطلب در گروه متن استعاري 
زان آموبه دست آمد، در صورتي كه دانش 36/0ميانگين 

بـا   92/2اللفظي، ميـانگين درك مطلـب   گروه متن تحت

گونه همان كسب كردند. 31/0خطاي استاندارد ميانگين 
 مشاهده شده tشود ، مقدار مشاهده مي 1كه در جدول 

است. با توجه به اينكـه   45/2 براي آزمون درك مطلب
ــ ــر از داري مشــاهده شــده كوچــكاســطح معن  01/0ت

درصد فرض صفر رد و  99ان است، با اطمين )0095/0(
استفاده از استعاره موجب بهبود  كه شودنتيجه گرفته مي

) 77/0اثر مشاهده شـده (  ة. اندازشده استدرك مطلب 
ميانگين نمرات  آيد.اثر بزرگ به شمار مي ةنيز يك انداز

برانگيز بودن دهندة چالشاز نُه نمره) نشان 92/2و  1/4(
  آموزان است.  ها براي دانشمتن
اسـتفاده از اسـتعاره    پژوهش نشـان داد كـه  دوم  ةفرضي

در آزمـون دوم، ميـانگين    شود.باعث بهبود يادآوري مي
آموزان در گـروه مـتن اسـتعاري    نمرات يادآوري دانش

و ميــانگين  24/0بــا خطــاي اســتاندارد ميــانگين   75/2
اللفظي آموزان در گروه متن تحتنمرات يادآوري دانش

به دست آمـد. در   26/0با خطاي استاندارد ميانگين  2/2
آمـوزان مـتن   اين آزمون اگرچه ميانگين نمـرات دانـش  
آمـوزان مـتن   استعاري بيشتر از ميـانگين نمـرات دانـش   

است. بـا   54/1مشاهده شده  tمقدار تحت اللفظي بود، 
) 066/0( 01/0از  بيشـتر داري اتوجه به اينكه سطح معن

صـد، فـرض صـفر پذيرفتـه و     در 99است، با احتمـال  
ـ اسـتفاده از اسـتعاره    كـه  شودمي گيرينتيجه ر بهبـود  ب

البته انـدازة اثـر بـه دسـت      .شته استثير نداأيادآوري ت
است كه انـدازه اثـري   49/0آمده از تحليل نتايج آزمون 

 24/2و  75/2آيد. ميانگين نمـرات ( متوسط به شمار مي
دو گـروه  از هشت نمره) دشواري آزمون را بـراي هـر   

بر نتيجـة آزمـايش اثـر داشـته      دهد كه احتماالًنشان مي
  است.

  
  گيرينتيجهبحث و 
آمـوزان  نامة مربوط به درك مطلـب از دانـش  در پرسش

خواسته شد به سـؤاالت مربـوط بـه كـاربرد مفـاهيم و      
هـايي كـه از   هاي معرفي شده پاسخ دهنـد. يافتـه  نظريه

اول  آزمون درك مطلب بـه دسـت آمـد مؤيـد فرضـية     
آزمايش يعني تأثير مثبت استفاده از استعاره در مـتن بـر   

آمـوزان  آموزان بود. به عبارتي، دانـش درك مطلب دانش

  براي دو آزمونمستقلtنتايج آزمون-1جدول
 dاندازة اثر   سطح معناداري يك دامنه درجة آزادي tمقدار  

  77/0  0095/0 38 45/2  آزمون درك مطلب
  49/0  066/0 38 54/1  آزمون يادآوري
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توانستند دانش خود را از زمينة آشناتر وسيلة استعاره به 
اي كمتر آشنا ولي با ساختاري مشابه انتقال دهنـد.  زمينه

) 3اين نتيجه با فرض آلبريتـون، مـك كـون و گريـگ (    
مفهومي موجـود در  ة مبني بر اينكه چارچوبي كه استعار

توانـد بـه درك مطلـب اطالعـات     ، مي سازدمي را متن
بـه دسـت آمـده     ةجديد كمك كند موافق اسـت. نتيجـ  

، )11گلين و تاكاهاشـي ( هاي پژوهش ةهمچنين با نتيج
و پــژوهش شــادماني  )12ســارانتوپولس و ســاپارليس (

ار بودن استفاده از استعاره ثيرگذأ) در مورد ت15زرنگ (
-با پـيش  نتيجه اين .خواني داردهم در آموزشو قياس 
نگاشت ساختار در مورد استعاره، مبنـي بـر    ةبيني نظري

اي در استعاره بـا برجسـته كـردن    اينكه پردازش مقايسه
هــا، هــاي مشــترك ارتبــاطي و ترغيــب اســتنتاجســامانه

ـ كند و همچنين با پييادگيري را تقويت مي  ةشنهاد نظري
دانش مورد آمـوزش، بايـد    در اين باره كهگرايي سازنده
آمـوز در يـك فراينـد تطبيـق دادن     خود دانش ةبه وسيل

خـوان  هـم دانش پيشين با دانش جديد صـورت گيـرد،   
توان به صورت استعاره در متن مي كاربرد با يعني است؛

سـاخت دانـش    بـراي ثر از دانش پيشـين يادگيرنـده   ؤم
  . كردستفاده ا اوجديد 

آمـوزان  نامـة مربـوط بـه يـادآوري از دانـش     در پرسش
خواسته شد برخي از مفـاهيم مطـرح شـده در مـتن را     

ها، فرضية آزمايش مبني بر تأثير مثبـت  شرح دهند. يافته
استفاده از استعاره در يادآوري مطالب مطرح شده را رد 

هـاي هـريس و   پـژوهش  هاييافته كردند. اين نتيجه، با
، سـارانتوپولس و  )11گلـين و تاكاهاشـي (   )،13موازر (

) در مورد كاربرد 15و شادماني زرنگ ( )12ساپارليس (
نگاشت  ةبيني نظريبا پيش و نيز و قياسروش استعاري 

ساختار در مـورد اسـتعاره ، مبنـي بـر اينكـه پـردازش       
اي صورت گرفته در استعاره بـا برجسـته كـردن    مقايسه
هــا، ارتبــاطي و ترغيــب اســتنتاجهــاي مشــترك ســامانه

اگرچـه   خـوان نيسـت.  هـم كند، يادگيري را تقويت مي
 قابل توجه اسـت، اين فرضيه نتايج اثر مربوط به  ةانداز

استفاده از استعاره بازيكن فوتبـال نتوانسـت بـه ميـزان     
آمـوزان تـأثير مثبـت    معناداري بر نمرة يـادآوري دانـش  

زمينـه نيـاز بـه    در ايـن   رسـد بگذارد كـه بـه نظـر مـي    
  هاي بيشتر باشد.پژوهش

ــار و     ــونگي رفت ــورد چگ ــده، در م ــه ش ــون تهي در مت
مطـالبي   اجتمـاعي هـاي  گيري افراد در موقعيت تصميم

بـه دو صـورت    موضوعهايي در مورد و نظريهبيان شد 
فظي براي دو گروه آزمايش و كنترل لالاستعاري و تحت

ه بـا  ايدة اصـلي ايـن پـژوهش ايـن بـود كـ       شد. مطرح
هـاي  استفاده از استعارة بازيكن فوتبال، مفاهيم و نظريه

ارائه شده در متن، به صورتي بيان شـوند كـه يـادگيري    
آمـوزان بتواننـد مفـاهيم    تري ايجاد شود و دانـش عميق
شده را با كمك گرفتن از اطالعات پيشين خـود در  ارائه

زمينة زمينة قواعد بازي فوتبال و انتقال اين اطالعات به 
، لفظـي لادر متن تحـت  روابط اجتماعي بهتر درك كنند.

ذكـر  و  ارائـه توضـيح  با و نظريه ها موضوع  همينبيان 
استفاده از اين  فرض ما اين بود كه صورت گرفت. مثال

شود مفهوم موقعيت فرد بـه صـورت   استعاره باعث مي
. از آنجا كـه  ملموس و آشنا براي يادگيرندگان بيان شود

رتباط با مفاهيم مرتبط با موقعيت اجتمـاعي و  برقراري ا
بـا   آمـوزان دشـوار اسـت،   دروني كردن آنها براي دانش

ايـن   بـود زمين فوتبـال سـعي شـده     ةاستفاده از استعار
تـر و  بـه صـورت ملمـوس    آننسـبي بـودن   موقعيت و 

آشناتر براي يادگيرندگان بيـان شـود. ايـن خصوصـيت     
باعــث نــوعي توانــد در ذهــن يادگيرنــده اســتعاره مــي

با توجه به نتـايج آزمـايش    دهي اطالعات شود.سازمان
حاضر، اين نحوة برقراري ارتباط، به خصوص در مورد 
درك مطلب و سـاختار مفهـومي موضـوع، مـؤثر بـوده      

  است.
 
17/4/93: پذيرش          ;       1/8/92: دريافت 
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