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برده و افزايش سطح فراگيری استعاره در دوزبانه ها با باال رفتن سن آنها و نيز دشوارتر شدن سطوح

 از آنجاکه اين پرسشنامه محقق ساخته: نتيجه گيري.باالتر فراگيری اس��تعاره در هر گروه سنی است
 دوزبانه های مورد بررسی در سطوح باالی،بر مبنای سلسله مراتب شناختی فراگيری بلوم بوده است
فراگيری استعاره مانند توانايی تحليل و ترکيب کردن دشواری زيادی داشته اند و در همه سنين مورد

.نظر اکتساب سطح دانش و درک را نشان داده اند
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Acquisition of Cognitive Metaphors by English-Persian
Bilinguals

Objective: Cognitive metaphor as a special cognitive mechanism, which
facilitates the comprehension of higher level concepts via the comprehension
of the lower level concepts, is acquired by bilinguals in the process of second
language acquisition by means of collocation and lexical selection following a
number of phases. The hierarchical feature of this type of acquisition accounts
for certain problems in comprehension and production of second language
facing bilinguals. The present research aims to assess the levels involved in
the cognitive metaphor acquisition of bilinguals. Method: An ex post facto
experimental design with a descriptive-analytic nature is applied to 248 EnglishPersian bilingual participants in both genders and Persian monolinguals between
11-17 years of age. The research instrument comprises a validated researcher–
made questionnaire based on Bloom’s taxonomy within the cognitive domain.
The relevant statistical tools consist of mean, standard deviation, correlation
coefficient of each question with the total score, alpha coefficient, reviewers
agreement coefficient, Pearson coefficient between re-test values, standard T
and Zscores, and discrimination analysis. Results: Findings offer a validated
cognitive metaphor acquisition questionnaire (0.82 validity and 0.96 reliability)
and a database of bilingual levels of metaphor acquisition in the targeted age limit.
It is also observed that the level of acquisition of cognitive metaphors along with
the level of complexity increases with an increase in age. Conclusion: Although
demonstrating a good capacity for acquiring cognitive metaphors at the levels
of knowledge and comprehension,bilinguals show a considerable amount of
difficulty at higher levels of cognitive domain, namely analysis and synthesis.
Keywords: Conceptual(cognitive) metaphor, lexical selection, bilingualism,
collocation, Bloom’s taxonomy of cognitive domain, acquisition
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مقدمه

هدف کلی اين مطالعه ،دس��ت یابی به ديدگاهی در مورد
س��طح فراگيری اس��تعارۀ مفهومی با توج��ه به هم آيی و
گزينش واژه گانی است .در زبان شناسی شناختی ،استعارۀ
مفهومی مسير شناسايی س��امانۀ مفهومی انسان است که
آگاهی از آن به طور عادی ممکن نیس��ت؛ بدین معنا که
در بيش��تر کارهای کوچک روزان��ه کمابيش در خطوط
خاصی به طور خودکار به س��ادگی فکر و عمل می کنيم،
اما مشخص نيست که اين خطوط چه هستند .يک روش
ب��رای درک اين خطوط توجه به زبان اس��ت .از آنجاکه
ارتباط براس��اس همان س��امانۀ مفهومی که ما در تفکر و
رفتارمان به کار می گيريم برقرار می ش��ود ،زبان در درک
ارتباطات منبع مهمی خواهد بود.
سامانۀ مفهومی ما تا حد زيادی استعاری و بنابراين شیوۀ
فکر کردن و تجارب ما نيز بسیاراستعاری است (ليکاف
و جانس��ون .)2003 ،2همان طورک��ه ليکاف و جانس��ون
بيان کرده اند ،از طريق توجه به اس��تعاره می توان سامانۀ
مفهومی انس��ان را درک کرد .استعارۀمفهومی که در زبان
روزمره بس��يار ب��ه کار می رود و از اي��ن منظر عنصری
زبانی (و نه ادبی) به ش��مار می رود ،طبق تعريف ليکاف
و جانس��ون توانايی ای اس��ت که از طريق آن فهم چيزی
براس��اس چيزی ديگر ممکن می شود .بر اساس تعريف
ليکاف و جانس��ون ،اس��تعارۀ مفهومی در تصويرس��ازی
ذهنی از امور انتزاعی بس��يار نق��ش دارد .برای مثال ،در
استعاره نظريه يک ساختمان است وذهن انسان براساس
ويژگی های واضح يک س��اختمان (مانند اسکلت بندی و
زيربنا) و درک ش��باهتی که ميان س��اختمان و يک نظريه
وجود دارد ،ويژگی های نظري��ه را می فهمد .جمله هایی
مانند"در س��اخت اين نظريه از چه موادی استفاده شده"
نش��ان دهنده حضور اس��تعارۀ مذکور اس��ت .استعاره به
مفهوم پديده ای که در زبان روزمره بسيار وجود دارد ،از
طريق جمله هاو عبارات بيان ش��ده قابل مطالعه است .در
اين مطالعه سعی شد ميزان استعاره های مورد استفاده در
زبان فارس��ی روزمره در دوزبانه های انگليسی– فارسی
بررسی شود .در زمينه فراگيری استعارۀ مفهومی (با توجه
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به ويژگی های زبانی آن) ،در حوزۀ زبان شناسی شناختی،
تاکنون در ايران مطالعه ای نشده است.
دوزبانه های انگليس��ی– فارس��ی اين پژوهش را افرادی
تشکیل می دادند که پس از فراگيری زبان انگليسی (زبان
اول) ،در ح��ال فراگيری زبان فارس��ی (زب��ان دوم) در
جامعۀ ايران بودند .سن شروع فراگيری زبان دوم اهميتی
ندارد .از آنجاکه استعارۀ مفهومی در جمله ظاهر می شود
و يا عبارتی است قابل بازنويسی در قالب جمله ،با توجه
ب��ه درک و کاربرد درس��ت هم آيی و انتخ��اب واژگانی،
س��عی ش��د در طراحی پرسشنامۀ بررس��ی استعاره های
مفهوم��ی ،هم آيی های زبان دومدر نظر گرفته ش��ود .اين
امر ب��ه دنبال اين پيش ف��رض بودکه احتم��االً فراگيران
زبان دوم (در اين مطالعه ،انگليس��ی زبان های فراگيرندۀ
زبان فارس��ی) در دانش ،درک ،کاربرد ،تحليل و ترکيب
هم آيی ها و انتخاب واژه گانی مش��کالتی خواهند داشت
و مفه��وم هم آيی های خاص ه��ر زبان از طريق توجه به
س��طح ظاهری کلمه ها و حتی دستور آنها درک نمی شود
و نياز به دانش خاص ،تمرين و کاربرد زياد هم آيی های
اس��تعاری در بس��ترهای مختلف آن زبان دارد .البته این
مش��کالت در گويش وران هر زبان اندک و در فراگيران
زبان دوم بيشتر است .محدوديت هم آيی به این معناست
ک��ه معنای ي��ک کلمه دربرخ��ی از گروه ه��ای کلمه ای
مشخص و متفاوت شده و در واقع آن معنا محدود به آن
گروه است و به تنهايی وجود ندارد.
پرسش��نامۀ محقق س��اخته (ابزاراين مطالع��ه) ،از طريق
ان��واع پرس��ش های متناس��ب باويژگی ه��ای کليدی هر
سطح ،فراگيری اس��تعارۀ مفهومی را در سطوح فراگيری
ش��ناختی بررس��ی می کند .در اين حوزه ،سطوح دانش،
درک ،کاربرد ،تحليل ،ترکيب و ارزيابی معرفی ش��ده اند
ک��ه البته در طراحی اين پرسش��نامه طبقۀ ارزيابی آن مد
نظرنبوده اس��ت .طرح پژوهش ،توصيفی و غيرآزمايشی
است و بدون هيچ گونه دخل و تصرف در متغيرها (يعنی
س��طح فراگيری اس��تعاره به عنوان متغير مس��تقل و سن
1- Lakoff
2- Johnsen
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و جنس��يت به عنوان متغيرهای وابسته) ،صرف ًا پرسش ها
آزمون ش��دندکه نتيجۀ آن ايجاد پايگاه داده های فراگيری
اس��تعارۀ مفهومی بود .همچنين ويژگی های ابزار ساخته
شده از جمله ضريب دشواری ،ضريب تشخيص ،اعتبار
و روايی در جهت تأييد و آماده س��ازی آن برای استفاده
در پژوهش های آتی مش��خص ش��د .اي��ن مطالعه درپی
پاسخ گویی به پرسش های زير انجام شد:
 -1سطح فراگيری استعارۀ مفهومی در افراد دوزبانۀ 11تا
 17ساله در کدام طبقات فراگيری شناختی بنجامين بلوم
قرار می گيرد؟
 -2س��طح فراگيری اس��تعارۀ مفهوم��ی در دوزبانه ها و
تک زبانه ها در مقايسه با يکديگر چگونه است؟
 -3محدوديت ه��ای هم آيی و انتخ��اب واژه گانی در امر
فراگيری استعاره در افراد دوزبانه چيست؟
در اي��ران ،آث��ار پژوهش��ی در ح��وزۀ اس��تعاره در
زبان شناسی ش��ناختی ،محدود به موضوعاتی اس��ت که
اس��تعاره های ويژه ای را در آثار ادبی خاص و يا در زبان
فارسی بررسی کرده اند و خودِ استعارۀ مفهومی شناختی
به لحاظ چگونگی و س��طوح فراگيری آن (دس��ت کم تا
زمان اجرای اين پژوهش) ارزيابی نش��ده اس��ت .برخی
آثار مطالعاتی و پژوهش��ی در مورد اس��تعارۀ مفهومی در
داخل و خارج از ايران از این قراراس��ت :اس��تعاره هايی
که ب��ا آن زندگی می کنيم؛ دوزبانه گ��ی ،مهارت زبانی و
فراگيری خواندن در دو س��امانۀ نوشتاری (بياليستوک،1

)2005؛ فراگي��ری زبان و دوزبانه گ��ی :نتايج آن در يک
جامعۀ چندزبانه (بياليستوک)2007 ،؛ فراگيری زبان دوم
(وايت)2003 ،2؛ دس��تور زبان جهانی چامسکی (چگنی،
)1387؛ مجموع��ه مقاالت کمبريج در مورد اس��تعاره و
تفکر (گيبس)2008 ،3؛ چش��م اندازی مکمل به استعاره:
زبان شناسی شناختی و نظريۀ وابستگی (تندال 4و گيبس،
)2008؛ دستور زبان شناختی (تيلر)2002 ،5؛ فراگيری زبان
دوم و يادگيری زبان دوم (کراشن)2002 ،6؛ زبان شناسی
شناختی (اوانس 7و گرين)2006 ،8؛ بررسی استعارۀ زمان
در زبان فارس��ی (يوسفی راد)1382 ،؛ بررسی استعاره از
ديدگاه ش��ناختی در اش��عار فروغ فرخزاد (حسن دخت

في��روز)1388 ،؛ تأثير اس��تعاره درمانی ب��ر دوزبانه های
مبت�لا به افس��ردگی (عليزاده فرد)1389 ،؛ روان شناس��ی
زبان استعاره (گالکسبرگ)2003 ،9؛ توانش استعاری در
زبان اول و دوم (ليتلمور)2010 ،10؛ تعيين غلبۀ زبانی در
دوزبانه های انگليسی– مندرين (والریا ،11ليو ،12لينكلن،13
چان ،14انس��لو)2008 ،15؛ پردازش ترتي��ب واژه در مغز
دوزبانه (سور 16و همکاران )2009 ،؛ طبقه بندی فراگيری
شناختی بنجامين بلوم (بلوم)1956 ،17؛ پردازش نحوی در
مهارت توليد دوزبانه های کره ای– انگليسی :شواهدی از
آماده سازی ساختاری بين زبانی (اشين 18وکريستينسون،19
)2009؛ بررسی  fMRIاستعاره های متعارف و غيرعادی
در زبان مندرين چين��ی (ارنز 20و همکاران.)2007 ،حال
مهم ترين و مرتبط تري��ن اين موارد با توجه به نزديک تر
بودن زمان اجرای آنها به زمان حال توضيح داده می شود.
مفهوم فراگي��ری در برابر يادگيری که کراش��ن ()1980
آن را مطرح کرده اس��ت ،تمايز ميان دو سامانۀمستقل در
عملکرد زبان دوم را نشان می دهد":سامانۀ فراگرفته شده"
و "س��امانۀ يادگرفته ش��ده" .س��امانۀ فراگرفته ش��ده (يا
فراگيری) محصول فرايندی نيمه هوش��يار و بس��يار شبيه
به فرايندی اس��ت که کودکان هن��گام فراگيری زبان اول
ط��ی می کنند .فراگيری به تعام��ل معنادار در زبان مقصد
(ارتباط��ات طبيعی) نياز دارد؛ به طوری که س��خن گويان
نه بر ش��کل س��خن که بر خود رفتار ارتباطی متمرکزند.
س��امانۀ يادگرفته ش��ده (یا یادگي��ری) محصول آموزش
رسمی و شامل فرايند هوشياري است که موجب کسب
دانش هوشيارانۀ زبان (مانند دانستن قواعد دستور زبان)
می شود .در اين مطالعه ،فراگيری زبان دوم مد نظر است،
زیرا هدف بررس��ی اس��تعارۀ مفهومی در زبان فارس��ی
در دوزبانه هاي��ی اس��ت که زبان دوم خ��ود را در محيط
11- Valerie
12- Liow
13- Lincoln
14- Chan
15- Onslow
16- Saur
17- Bloom
18- Ah Shin
19- Christianson
20- Ahrens

1- Bialystok
2- White
3- Gibbs
4- Tendahl
5- Taylor
6- Krashen
7- Evans
8- Green
9- Glucksberg
10- Littlemore
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فارسی زبان وارد سامانۀ زبانی خود کرده اند.
بياليستوک ( )2003که در زمينۀ دوزبانه گی و چندزبانه گی
مطالع��ات و پژوهش های بس��ياری کرده اس��ت ،دربارۀ
چگونگی فراگيری زبان دوم تفاس��ير مختلف را بررسی
می کند :اول ،اگ��ر فراگيری زبان دوم را پودمانی هدايت
می کند که طی تکامل طراحی ش��ده تا س��اختار زبان را
کش��ف کند ،پ��س فراگيری زب��ان دوم و ب��رون داد آن
همه گانی 1اس��ت .دوم ،ب��رای س��اختار همه گانی زبان،
ورودی فق��ط به اين دليل الزم اس��ت که کارکرد زبان را
فعال کند و اين خصيصۀ همه گانی بودن س��اختار زبان،
موجب آسان شدن فراگيری س��امانۀ دستوری زبان دوم
می ش��ود .س��وم ،ماهيت قواعد زبانی بر فرايند فراگيری
زبان دوم بس��يار تأثير می گذارد .وی می گوید اينکه زبان
چگونه ياد گرفته می شود ،هنوز مبهم است.
در فراگي��ری زب��ان دوم ،فراگيرنده فراگي��ری را پيش از
ورودی زبان دوم و يا با ارجاع به خصايص دستور زبان
قبلی و با حالت آغازين ش��روع می کن��د که ليديا وايت
( )2003آن را يک نوع دانش زبانی ناهوشيار می داند .او

مطرح می کند که يادگيرندۀ زبان دوم با شرايط فراسنجی
زب��ان اول آغاز کرده و با بازنمايی های دس��توری ،که از
دس��تور زبان اول می آيد ،فراگيری خود را به طور نسبی
شروع می کند .در اين حيطه ،فرضيۀ انتقال کامل دسترسی
کامل ش��وارتز 3و اس��پروز )1998 ،1997( 4مطرح است
که تبيين مناس��بی از چگونگی فراگيری زبان دوم فراهم
می آورد .يکی از نکات قابل توجه در فراگيری زبان دوم،
وج��ود زبان اول در ذهن فرد اس��ت .ک��ودکان فراگيری
زب��ان اول را از صفر ش��روع می کنند و آن را به س��مت
حال��ت ثابت ادامه می دهند ،ام��ا فراگيرندگان زبان دوم،
صاح��ب يکی از نمودهای عينی دس��تور زبان همه گانی
هستند .حالت آغازين ذهن کودک هيچ نوع دانش مرتبط
با زبانی خاص را ندارد ،اما حالت آغازين فراگيرندۀ زبان
دوم از قبل دس��تور زبان اول را در خود دارد که عم ً
ال از
لحاظ اصول و فراس��نج گذاری ها کامل اس��ت .ذهنی که
در حالت آغازين ش��روع ب��ه فراگيری زبان دوم می کند،
از قبل حاوی دس��تور زبان اول (يعنی يک حالت پايانی)
2

4
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اس��ت .به عبارت ديگر ،حالت آغازين زبان دوم مساوی
اس��ت با حالت صفر آغازين به اضافۀ حالت ثابت .زبان
دوم ناچار اس��ت در کنار دستور زبان ديگر زندگی کند.
اين موضوع برفراگيرندگان زبان فارسی اين مطالعه بسيار
تأثير گذاشته بود.
در اين پژوهش ،استعارۀ مفهومی ،که اساسی ترين مفهوم
فراگرفته ش��ده در زبان دوم اس��ت ،طبق تعريف ليکاف
و جانس��ون ( )2003فهميدن و تجربه ک��ردن چيزی بر
حس��ب چيزی ديگراس��ت؛ يعنی حالت صفر آغازين به
اضافۀ حالت ثابت در ش��رايطی که حالت آغازين دارای
اس��تعاره های مفهومی زبان اول است .در حيطۀ فراگيری
اس��تعاره ،زبان شناسان ش��ناختی فرض می کنند که رشد
اوليۀ استعاره ريشه در تجارب جسمی افراد دارد .جانسون
( )2003دربارۀ عدم فهم کودکان از استعاره و فهم ناگهانی
عبارات اس��تعاری خاص نظريه ای ارايه می دهد .به نظر
وی کودکان و حتی نوزادان بين تجربۀ حسی -حرکتی و
عواطف ذهنی همبس��تگی مثبتی را تجربه می کنند که در
طول زمان به صورت شرطی به هم مرتبط می شوند و در
واقع اين ارتباط مبنای تجربی استعاره های اوليه می شود.
تحقيقات تجربی نشان می دهند که گويش وران غيربومی
معن��ای عبارات اصطالحی 5را زمانی بهتر ياد می گیرند و

در ذهن حفظ می کنند که با استعاره های مفهومی سازندۀ
آنها مرتبط باشند (بويرز2003 ،6؛ کوکسز.)2007 ،7
در مي��ان پژوهش های انجام ش��ده در ايران ،مرتبط ترين
پژوهش دربارۀ تأثير استعاره درمانی در دوزبانه های مبتال
به افس��ردگی است که به مقايس��ۀ اثربخشی استعاره های
زبان اول و زبان دوم در اين فرايند درمانی پرداخته است.
نتايج اين پژوهش حاکی از آن اس��ت ک��ه افراد دوزبانه
عموم ًا توانايی حافظۀ بيشتری دارند و چون به زبان های
گوناگ��ون صحبت می کنند و عمليات ش��ناختی مختلفی
را به خدمت می گيرند ،از راه کارهای ش��ناختی بيشتر و
مؤثرتری که موجب بهبود عملکرد حافظه می ش��ود بهره
5- Idiomatic phrases
6- Boers
7- Kovecskes

1- universal
2- Parameter settings
3- Schwartz
4- Sprouse
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می برند .توانايی جانشين سازی نمادين دوزبانه گی موجب
برتری عملکردهای ش��ناختی به ويژه حافظه می ش��ود و
اين اثر به دليل تعامل و ارتباط متقابل افزايش��ی دو زبان
به وجود می آيد .بياليس��توک ()2007تأييد می کند که در
واقع فرد دوزبانه می آموزد تا در رويارويی با هر موقعيت
زبانی به بخشی از اطالعات توجه کرده و از بخشی ديگر
چشم پوش��ی کند .از طرف ديگر ،نتايج بيانگر آن اس��ت
که يادس��پاری زبان اول و دوم در اف��راد دوزبانه تفاوت
معناداری دارد و آنها عباراتی را که به زبان اول آنهاس��ت
بهتر به خاطر می س��پارند .از اين گذشته ،با توجه به تأثير
باف��ت زبان بر عملکرد حافظه نيز می توان تبيين کرد که
يکسانی بافت فرهنگی افراد دوزبانه با زبان دوم ،موجب
برتری عملکرد حافظه در زبان اول شده است.

روش

طرح پژوهش حاضر توصيفی  -تحليلی (غيرآزمايش��ی)
است و پژوهش��گر بدون دخل و تصرف در متغيرها ،به
آزمون پرسش ها پرداخته و ويژگی های ابزار و پرسش های
آن را (اعماز ضرايب دشواری ،تشخيص ،اعتبار و روايی)
مشخص کرده است .در اين پژوهش ،پديدۀ مورد مطالعه،
سطح فراگيری استعاره در دوزبانه هاست؛ پديده ای که در
تمام زندگی افراد حضور دارد .ما استعاری فکر ،احساس
و رفت��ار می کنيم (ليکاف و جانس��ون .)2003 ،فراگيری
اس��تعاره در دوزبانه های انگليسی–فارسی ساکن ايران با
توجه به ويژگي های زبانی انتخاب و هم آيی واژه گانی بر
مبنای سطوح يادگيری شناختی بلوم و همکاران ()1956
وبه وسيلۀ پرسش نامه سنجش فراگيری استعاره (به زبان
فارسی) اندازه گيری شد.
ابزار پژوهش
اين پرسش نامه بر اساس مفهوم استعاره ،پيشينۀ مطالعاتی
نظريۀ اس��تعاره در حوزۀ زبان شناسی شناختی(معاصر)،
چارچ��وب طبقه بندی بلوم در فراگي��ری ،رعايت اصول
آزمون س��ازی (وين ،)1979 ،با همکاری روان شناسان و
زبان شناس��ان متخصص اين ح��وزه و با توجه به مراحل
مختلف آن در دو نس��خۀ انگليسی و فارسی تهیه شد .به
اين ترتيب که فرم فارسی طرح اوليۀ پرسش نامه ،پس از

مطالعۀ منابع گوناگون در حيطۀ استعارۀ مفهومی ،نحو در
زبان شناسی ش��ناختی ،مفاهيم فراگيری و فراگيری زبان
دوم ،اس��تعاره در زبان فارسی و انگليسی و زبان شناسی
ش��ناختی در آموزش زبان ،آزمون دو حيطۀ زبان شناختی
(انتخاب و هم آي��ی واژه گانی) ،دوزبانه گی و انواع آن و
بر اساس س��طوح فراگيری پنج گانۀ بلوم (سطح ارزيابی
که دش��وارترين سطح است طبق صالح ديد استاد راهنما
لحاظ نش��د) طراحی ش��د .ب��رای هر ي��ک از حيطه ها
سئوال هایی انتخاب و هم آيی واژه گانی با رعايت نسبت
تعداد س��ئوال ها در هر پنج سطح فراگيری طراحی شد؛
به طوری که س��ئوال های هر سطح از فراگيری شناختی
به اشکال چندگزينه ای ،پر کردن جای خالی ،همتاسازی،
جمله سازی و پرسش های ترکيبی بود .در مرحلۀ اجرای
اوليه ،فرم فارس��ی آزمون  54س��ئوالی ب��رای  50نفر از
دانش آموزان دختر و پس��ر  11تا  17س��اله با مالحظات
بسياری اجرا و بازآزمايی شد .روايی صوری و محتوايی
اين پرس��ش نامه به همراه ويژگي های س��ئوال های آن با
کمک متخصصان اين حوزه (اس��اتيد راهنما و مش��اور،
زبان شناس��ان ،روان شناس��ان) بررس��ی و در نهاي��ت،
سئوال های دارای دشواری بسيار زیاد و همبستگی کم با
نمرۀ کلی حذف و فرم فارسی نهايی با  30سئوال طراحی
ش��د .اجرای اوليۀ فرم فارس��ی ب��رای تک زبانه ها هم به
شکل اوليه بود و به طور تصادفی از برخی دانش آموزان
خواسته شده بود تا درک خود را از سئوال ها شرح دهند.
تناقضات(ب��ا نظر پژوهش گر) و اصطالحات نامفهوم نیز
مش��خص واصالح شد .انتظار این بود که سطح دشواری
آزمون ب��رای تک زبانه ها پايين و ب��رای دوزبانه ها باالتر
باشد.
اطالعات به دست آمده از اجرای اوليۀ فرم فارسی برای
دانش آم��وزان دوزبانه و تک زبان��ه ،از جمله ويژگی های
س��ئوال هایی مانند بس��امد پاس��خ های درس��ت ،درجۀ
دشواری و تميز برای هر سئوال محاسبه و مقادير ضرايب
اعتبار و روايی آزمون مش��خص شد .پس از بررسی هر
يک از س��ئوال ها و اصالح آنها ،س��ئوال های نامناس��ب
حذف و فرم نهايی آزمون به دست آمد .فرم نهايی روی
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نمونۀ اصلی با حجم دست کم  248نفر(که معرف جامعه
اس��ت) اجرا و نتایج آن تحليل شد .در ادامه ،هنجارها و
نمرات استاندارد گروه نمونه ارائه شد.
اعتبارسنجی پرسش نامه
ب��رای جم��ع آوری اطالع��ات الزم برای کس��ب اعتبار
محت��وای پرس��ش نامه ،پرسش نامۀروايی س��نجی ،که در
واقع همان پرسش نامۀ اصلی با ذکر طبقات فراگيری بلوم
برای هر سؤال است ،تنظيم شد .اين اطالعات شامل نظر
چهاراستاد روان ش��ناس و چهار استاد زبان شناس مسلط
بر طبقه بندی بلوم و اس��تعاره در زبان شناسی شناختی در
مورد س��اختار س��ئوال ها و نيز ميزان تناسب هر پرسش
با س��طح در نظر گرفته ش��ده در این طبقه بندی اس��ت.
به اين ترتيب که در پاس��خ نامۀ روايی س��نجی از اساتيد
محترم درخواس��ت ش��د تا نظرش��ان را دربارۀ متناسب
بودن س��ئوال ها با سطوح مورد نظر و ميزان این تناسب
بدهند و اگر به عقیدۀ آنها سئوالی با سطح مذکور تناسب
نداشت ،س��طح متناس��ب از نظر خود و پيشنهادهایشان
را در آن حيط��ه ارائ��ه کنن��د .س��پس عقیده ش��ان را در
مورد متناس��ب بودن س��اختار هر پرس��ش و ميزان آن و
پيش��نهادهای خود دربارۀ آن س��ئوال ها را اب��راز نمایند.
در پای��ان درب��ارۀ آرای آنها که به ص��ورت مقاديری در
طيف ليکرت به دس��ت آمده ب��ود ،آماره های توصيفی و
استنباطی مناسب به تفکيک هر يک از سئوال ها محاسبه
ش��د .اساتيد مشاور و راهنماروايی صوری پرسش نامه را
بعد از طراحی بر اس��اس س��ئوال های آزمون بررسی و
مناسب تشخيص دادند ،اما مربيان آموزشگاه ها سئوال ها
را برای دوزبانه های 11تا17ساله اندکی دشوار یافتند.
اجرای اصلی آزمون
پس از طراحی اوليۀ س��ئوال ها ،زمان ( 30دقيقه) و نحوۀ
پاسخ گويی به سئوال ها مشخص شد .بعد از اجرای اوليه
مشاهده ش��د که حتی برخی از دستورالعمل های اجرای
آزم��ون برای دانش آم��وزان دوزبانه قابل فهم نیس��ت و
سئوال ها بايد به شکل ساده تری مطرح شود تا پاسخ گويی
به آنها دش��وار نباشد .در نهايت ،در اجرای اصلی تمامی
اي��ن موانع مرتفع ش��د .با توجه به بيش��تر بودن نس��بت
6
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دختران به پسران در آموزش تطبيقی ،بيشتر آزمودنی های
اي��ن پژوهش دختر بودند که با نس��بت واقعی دوزبانه ها
در جامعه هماهنگ اس��ت .بعد از مش��خص شدن افراد
واجد ش��رايط ،اجرای نهايی پرسش نامه انجام و در کنار
آن پرس��ش نامۀ روايی سنجی آزمون به کمک متخصصان
اين حوزه تکميل شد تا درمورد طراحی درست سئوال ها
در هر س��طح شناختی از س��طوح فراگيری بلوم اطمينان
حاصل ش��ود .پس از تعيين ضرايب اعتبار و روايی فرم
نهايی آزمون ،جداول نمرات استاندارد شده هم ارائه شد.
برای کمک به بررسی بيشتر روايی فرم فارسی پرسش نامه،
دانش آموزان تک زبانه هم به عنوان گروه مورد مقايسه با
دوزبانه ها مطالعه ش��دند تا تفاوت بين دو گروه تک زبانه
و دوزبانه در فراگيری استعارۀ مفهومی مشخص شود که
خود نشان دهندۀ روايی سازه برای فرم فارسی پرسش نامه
است .برای تحليل داده ها و پاسخ به پرسش های پژوهش،
از روش های آمار توصيفی و اس��تنباطی از جمله مقادير
ميانگين ،انحراف استاندارد ،ضرايب همبستگی سئوال ها
با نمرۀ کل ،ضريب آلفا ،ضريب توافق داوران ،همبستگی
پترسون بين مقادير بازآزمايی ،نمرات استاندارد Tو Zو
همچنين تحليل تميز برای توان آزمون جهت جداسازی
گروه قوی و ضعيف در فهم استعاره استفاده شد .تمامی
مراحل مذکور با کمک نرم افزار  spss19اجرا شد.
آزمودنی ها
جامعۀ آماری این پژوه��ش تمامی دانش آموزان دختر و
پس��ر دوزبانۀ ساکن ايران در ردۀ سنی 17-11بودند .این
دانش آموزان در سال تحصيلی  90-91تحصيل می کردند
و ضريب هوش��ی نرمال و س��طح زبان دوم قابل قبولی
داش��تند .چهار گروه آزمودنی ش��امل دخت��ران دوزبانه
(انگليسی– فارسی) ،پسران دوزبانه (انگليسی– فارسی)
و دختران با گويش فارسی و پسران با گویش فارسی در
بازۀ س��نی  11تا  17بود .جامعۀ آماری دوزبانه ها تمامی
دانش آموزان دختر و پس��ر دوزبانۀ س��اکن ايران بودند.
ضريب هوش��ی اين افراد نرمال بود که به وس��یلۀ آزمون
هوش وکسلر که تمامی دانش آموزان موظف بودند هنگام
ثب��ت نام آن را انجام دهند تعیین ش��ده و در پرونده های
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يافته ها

يافته های پژوهش به دو دس��ته اعتبارسنجی پرسش نامه
و اجرای نهايی آن تقس��يم می شود .ابتدا نظر متخصصان
زبان ش��ناس و روان ش��ناس در دو حيطۀ تناسب و عدم
تناس��ب هر سئوال با سطح در نظر گرفته شده از طبقات
بلوم برای آن و درستی س��اختار سئوال ها ارايه می شود.
اين داده ها مربوط به فرم اوليۀ پرس��ش نامه است که پس
از جمع آوری نظر متخصصان اصالح شده است .با توجه
به نظر استاد راهنما و پس از حذف سئوال هایی که سطح
فراگيری مناس��بی نداشتند 30 ،سئوال باقی ماند که روی
گ��روه  50نفره از دانش آموزان دوزبانه (که زبان اول آنها
انگليس��ی بود) اجرا و در نهايت  48پرس��ش نامه قطعی
انتخاب ش��د .ويژگی های س��ئوال ها (ضرايب دشواری،
س��هولت ،تشخيص ،خی دو و همبس��تگی هر سئوال با
نمرۀ کل و )...در نمودار  1آمده است:
نمودار -1شاخص های پرسش نامۀ  30سئوالی برای
دوزبانه های انگليسی – فارسی

0/80

0/60

0/40

0/765

0/595
0/476

0/425

0/20

0/292
0/204

آلفا کل آزمون درجه تشخیص
کل آزمون

دشواری در
گروه قوی

دشواری در گروه درجه سهولت درجه دشواری
کل آزمون
کل آزمون
ضعیف
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میانگین ها

آنها در مدارس محل تحصيل شان محفوظ و در دسترس
بود ،اما متأسفانه اجازۀ گزارش نمرات دانش آموزان داده
نش��د .اين موضوع در مورد س��طح زبانی اي��ن افراد که
مالک تعيين س��طح دانش آموزان ب��ود نيز صدق می کرد.
س��طح زبان دانش آموزان در مجتمع تطبيقی و بين الملل
تهران از طريق ارزيابی دبيران و جاي گزينی دانش آموزان
در کالس های عادی و ويژه تعيين شد .به اين پرسش نامه
تمام��ی دانش آموزانی که در بخ��ش تطبيقی (که مختص
دانش آم��وزان دوزبان��ۀ فراگيرندۀ زبان فارس��ی اس��ت)
مجتمع تطبيقی و بين الملل تهران در دو واحد دختران و
پس��ران تحصيل می کردندپاسخ دادند .سطح مهارت اين
افراد در زبان فارس��ی با پرسش از دبيران مشخص شد و
از آن جا که ورود به مجتمع تطبيقی تهران مستلزم داشتن
بهرۀ هوشی متوسط به باالست ،آزمودنی ها بدون ارزيابی
بهرۀ هوشی آزمون شدند .دانش آموزانی که به نظر دبيران
سطح مهارت زبان فارسی ضعيفی داشتند ،در کالس های
ويژه قرار گرفتند.
آزم��ون برای هم��ۀ گروه ها در ش��رايطی اجرا ش��د که
دانش آم��وزان در کالس درس (دروس س��اده) و نه در
س��اعات تفريح و ورزش و يا پ��س از امتحان بودند .از
آنجاک��ه حجم باالي��ی از جامعۀ آماری مذکور در ش��هر
تهران س��اکن بودند ،جامعۀ آماری دانش آموزان دوزبانۀ
ش��هر تهران شاخص مناس��بی از جامعۀ ايرانيان دوزبانه
ب��ود که البته با اندکی اغماض می ت��وان نمونۀ تهرانی را
برابر جمعيت دوزبانه های انگليس��ی -فارس��ی مشغول
ب��ه تحصي��ل در کل اي��ران دانس��ت .ازاي��ن رو ،تمامی
دانش آموزان دختر و پس��ر دوزبانۀ  17-11سالۀ تهرانی
( 248نفر) در مراح��ل مختلف پژوهش از جمله اجرای
اوليه و نهايی مورد مطالعه قرار گرفتند .به دليل محدوديت
حجم جامعه و نمونه و حضور متغيرهای کنترلی همچون
سن ،هوش و سطح زبان می توان جامعه و نمونه را برابر
دانست .نمونه گيری نیز به صورت در دسترس انجام شد،
ب��ه طوری که از تمام نمونۀ واجد ش��رايط مطلوب و در
دس��ترس اين پژوهش در مراحل مختلف اجرای اوليه و
نهايی استفاده شد.

نمونۀ افراد تک زبانه (گويش وران زبان فارس��ی) از ميان
مدارس و مجتمع های نزديک مجتمع تطبيقی و بين الملل
به صورت در دسترس انتخاب شدند .اين گروه ها از نظر
س��ن و جنس همتا شدند و ش��رايط آزمونی يکسانی را
تجربه کردند .نمونه گيری ها در ماه های مهر و آبان س��ال
 1390انجام شد.

یدهاز ناويک و همکاران

با توجه به نمودار  1مش��اهده می ش��ود ک��ه در اجرای
آزمون هر چه درجۀ دشواری سؤال کم تر باشد ،دشواری
سئوال بيش تر است .در يک گروه عادی درجۀ دشواری
متوس��ط بين  0/3و  0/7است ،اما همان طور که نمودار1
نش��ان می دهد ،چون زبان اول اين گروه انگليسی است
و فرم فارس��ی برای آنها اجرا شده ،درجۀ دشواری کم تر
از 0/3هم مش��اهده می ش��ود که برای اين گروه عادی به
نظر می رسد .اين ميزان درجۀ دشواری می تواند ناشی از
درک پايين اين گروه از زبان فارس��ی يا ناآش��نايی آنها با
برخی لغات باشد.
درجۀ س��هولت يک آزمون در مقابل درجۀ دش��واری آن
قرار می گیرد؛ هر چه درجۀ س��هولت بيشتر باشد ،سئوال
دش��وارتر است .با توجه به مقادير س��هولت و دشواری
محاسبه شده ،آسان ترين س��ئوال های آزمون سئوال های
 5 ،2و  13بودند .قدرت تش��خيص سئوال هابرابر است
با تفريق درجۀ دش��واری گروه ق��وی از ضعيف .قدرت
تش��خيص مناس��ب بیش تر از صفر و در ح��دود 0/50
اس��ت .معناداری اين ضريب از لحاظ آماری با اس��تفاده
از آمارۀ خی دو مش��خص می ش��ود که اگر مقدار آن از
 3/84بیش تر باشد ،در سطح  0/05و اگر از  6/64بیش تر
باش��د ،در س��طح  0/01معنادار اس��ت .بدین ترتیب در
گ��روه دوزبانه ه��ا س��ئوال های  16 ،14 ،13 ،4 ،1تا 21
و س��ئوال های  23تا  30دارای ضريب تشخیص مناسب
هس��تند و ب��ه خوبی گ��روه ق��وی را از ضعيف تفکيک
می کنند.
ضري��ب آلفای کرانباخ ف��رم اوليه  54س��ئوالی  0/71به
دس��ت آمد که نش��ان دهندۀ اعتبار مناس��ب ابزار است.
بااجرای اصالحات پیشنهادی استادان راهنما و مشاور و
متخصصان ،ضريب آلفای کلی برای آزمون  30س��ئوالی
ک��ه دارای نمره گذاری صفر تا دو اس��ت ،در اجرای 50
نفرۀ اوليه 0/77به دس��ت آمد .در نهايت ،ضريب توافقی
کندال بين آرای دو گروه روان شناس و زبان شناس 0/63
بود که نشان دهندۀ روايی مطلوب ابزار است.
ضريب پايايی يا بازآزمايی :نتيجۀ آزمون وبازآزمون دو
هفته ای روی يک نمون��ۀ  50نفره 0/96بود که به عنوان
8
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ش��اخص ديگری از اعتب��ار ابزار ،ميزان بس��يار مطلوبي
است.
ويژگي های سئوال های پرس��ش نامۀ  30سئوالی گروه
تک زبانه :تمامی سئوال های گروه تک زبانه دارای درجۀ
دشواری متوسط و فاقد دش��واری بسيار زیاد و يا بسيار
کمبود که این نش��ان دهندۀ مطلوب بودن سئوال ها برای
فراگيری استعاره است .س��ئوال ها می توانستند به خوبی
گروه ق��وی و ضعيف را از هم تفکيک کنند .دش��واری
س��ئوال ها در گروه قوی کم تر از گ��روه ضعيف بود که
مطلوب بودن س��ئوال های مطرح ش��ده را نشان می دهد.
این سئوال ها می توانست گروه قوی افراد مسلط به زبان
فارسی را در فهم استعاره به خوبی از گروه ضعيف جدا
کند .اين موارد اگرچه نش��انۀ ضعف س��ئوال های آزمون
فراگيری استعاره نیست ،امادرجۀ دشواری زیاد در گروه
دوزبان��ه و يا ناتوانی جداس��ازی گروه ضعيف و قوی از
يکديگر در فراگيری اس��تعارۀ فارسی و لغات آن رانشان
می دهد که می بایس��ت مد نظر قرار گي��رد .بدین منظور
الزم اس��ت ميزان راهنمايی ها در گ��روه دوزبانه و زمان
صرف ش��ده برای پاس��خ گويی افزايش يابد تادر نهايت
نمرۀ به دس��ت آمده نش��ان گر فراگيری استعاره در زبان
باش��د ،نه فراگيری صرف زبان فارس��ی .ميزان آلفای کل
مقياس برای اين گروه  0/79است که در صورت حذف
سئوال هایی که دارای همبستگی منفی با نمرۀ کل هستند،
اين ضريب به  0/83افزايش می يابد.
اج��رای نهايی :نمون��ۀ باقي ماندۀ دوزبان��ه ( 107نفر) و
تک زبانه ( 123نفر) ش��امل 230دختر و پس��ر  11تا 17
سالۀ مشغول به تحصيل در سال تحصيلی  91-90بودکه
از نظر بهرۀ هوش و زبانی در سطح مطلوبی قرار داشتند.
نم��ودار ،2نتيج��ۀ هنجار فرم فارس��ی آزم��ون را برای
دوزبانه های پژوهش نش��ان می دهد .ميانگين س��نی این
گروه 13/79بود که بيش ترين فراوانی آن به  14س��اله ها
ب��ه تعداد  24و کم ترين فراوانی به  17س��اله ها به تعداد
 8نفر تعلق داش��ت .نمرۀ کل آزمون محقق ساختۀ فارسی
 ،60بیش تري��ن نمرۀ گروه پژوهش��ی  58و ميانگين کل
گ��روه  22/10اس��ت .دامنۀ نمرات اس��تاندارد  Zدر اين

 یسيلگنا یاه هنابزود رد یتخانش یاه هراعتسا یريگارفرفيگارف

پژوه��ش  -2/17تا  2/50و دامنۀ نم��رات  28/53 ،Tتا
 75اس��ت .ضريب آلفای کلی برای فرم فارسی در نمونۀ
تک زبانه ها  0/73به دس��ت آمد که کام ً
ال مطلوب است.

نتايج نش��ان می دهد که پراکندگی نمرات در تک زبانه ها
بسيار باال و طبقه بندی سنی افراد از نظر فراگيری استعارۀ
مفهومی دشوار است ،اما سطح فراگيری استعاره در گروه

نمودار  -2فراوانی افراد ،ميانگين و انحراف استاندارد نمرات در هنجار فرم فارسی
فراوانی افراد
میانگین نمرات
انحراف استاندارد نمرات

40/00

30/00

فراوانی

20/00

10/00

17/00

16/00

15/00

14/00

13/00

12/00

11/00

0/00

دامنه سنی

دوزبانه ها با افزايش سن افزايش داشته است.
بر طب��ق آنچه در نمودار  2مالحظه م��ی گردد ،ميانگين
س��نی گروه نمونۀ تک زبان��ه که فرم فارس��ی را تکميل
کردند 14/15 ،اس��ت .در اين گ��روه بيش ترين فراوانی
متعلق به  13ساله ها و  15ساله ها با فراوانی  28و کمترين
فراوانی مربوط به  11س��اله ها با فراوانی هش��ت است.
دامنۀنمرات خام در اين گروه شش تا  45است .ميانگين
نمرات خ��ام اين گروه  123نف��ره  ،29/96دامنۀ نمرات
اس��تاندارد  Zاز  -2/41ت��ا  ،2/38کم تري��ن مقدار نمرۀ
 25/T87و بيش ترين مقدار آن  73/81است.
نمودار  3فراوانی افراد ،میانگین و انحراف اس��تاندارد که
مهمترین ش��اخص های آماری در بررس��ی نمرات تک
زبانه ها در هنجاریابی فرم فارس��ی این آزمون بوده اند،

ب��ه نمایش درآمده ان��د .همچنین قابل ذکر اس��ت برای
مش��خص کردن روايی س��ازه ،تحليل تش��خيصی انجام
شد تا مشخص ش��ود آيا پرسش نامه قادر است دوگروه
تک زبان��ه و دوزبان��ه را از هم تفکيک کن��د .این کار با
توجه به ضريب هماهنگی درونی مناس��ب برای اجرای
نهايی فرم فارسی ابزار و از طريق توانايی مشخص کردن
تفاوت ه��ای بين گروهی (دو گ��روه تک زبانه و دوزبانه)
انجام شد.
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یدهاز ناويک و همکاران
نمودار  -3فراوانی افراد ،ميانگين و انحراف استاندارد نمرات در هنجار فرم فارسی برای تک زبانه ها
فراوانی افراد
میانگین نمرات
انحراف استاندارد نمرات

30/00

20/00

فراوانی
10/00

17/00

16/00

14/00

15/00

دامنه سنی

همان طور که در جدول  1مش��اهده می ش��ود ،ميانگين
فراگي��ری گروه تک زبانه ه��ا 29/96و بيش تر از ميانگين
فراگيری گ��روه دوزبانه هاس��ت ( .)22/10نتيجۀ تحليل
واريانس يک طرفه هم (جدول شماره )1نشان می دهد که
گروه های تک زبانه و دوزبانه تفاوت معناداری در فراگيری
اس��تعاره دارن��د( P>0/01و  .)F)1/228( = 37/28تحلي��ل
تش��خيصی نيز حاکی از آن است که فراگيری استعاره به
خوب��ی می تواند عضويت درگروه تک زبانه هاودوزبانه ها
را پيش بين��ی کن��د( P>0/001و df=1و .)χ2=34/46به
طور کلی ،تابع تش��خيصی می تواند ب��ه کمک فراگيری

13/00

12/00

11/00

0/00

اس��تعاره در  63درصد از موارد متغير وابس��تۀ تک زبانه
و دوزبان��ه بودن را درس��ت پيش بينی کند .در این مورد،
 69درص��د برای دوزبانه ه��ا و  75درصد هم برای گروه
تک زبانه ها به درس��تی پيش بينی شده است .بنابراین اين
ابزار می تواند به خوبی بين گروه های تک زبانه و دوزبانه
تمي��ز قائل ش��ود؛ نتيجه این که از روايی س��ازۀ مطلوبی
( )0/63برخوردار اس��ت و همان طور که ضرايب اعتبار
کل اب��زار ( )0/82ب��رای هنجار نهايی نش��ان می دهد به
خوبی می تواند س��ازۀ فراگيری اس��تعاره را اندازه گيری
کند .تکرار ابزار نتايج با ثباتی در پی خواهد داشت.

جدول  -1نتايج تحليل تشخيصي گروه های تک زبانه و دوزبانه برای فراگيری استعاره
دوزبانه ها
n =107

ميانگين تابع برای
گروه ها

تک زبانه ها
n =123

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين

انحراف
استاندارد

 λويلکز

22/10

9/57

29/96

9/88

0/86

معادل
(F)1/228

دوزبانه

تک زبانه

-0/43

0/36

**P> 0/01

پاي��گاه داده های فراگيری اس��تعاره با توجه به طبقات
فراگيری شناختی بلوم
پ��س از هنجاريابی اب��زار و مطلوب ب��ودن ويژگی های
روان سنجی آن در نمونۀ نهايی ،فراگيری استعاره با توجه
به طبقات ش��ناختی بلوم بررس��ی و نس��بت پاسخ گويی
صحيح آزمودنی ها به هر يک از س��ئوال های پرسش نامه
ب��ه تفکيک س��ن و با توجه به طبقه بندی ش��ناختی بلوم
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مشخص ش��د .انتظار این است که با افزايش سن نسبت
پاس��خ گويی صحيح به هر سئوال افزايش يابد .اين روند
نشان دهندۀ مطلوب بودن سئوال های ابزار و نمونه گيری
پژوهش است.
در ج��دول ش��ماره  ،2مالحظ��ه می گ��ردد که نس��بت
پاسخ دهی هر یک از گروه های سنی مورد بررسی به هر
یک از پرس��ش های آزمون محقق ساخته به چه صورت
بوده است.

 یسيلگنا یاه هنابزود رد یتخانش یاه هراعتسا یريگارفرفيگارف
جدول  -2نسبت پاسخ گویی به هر سئوال در فرم فارسی پرسش نامه( به تفکیک سن )
نسبت

نسبت پاسخ های
صحیح
11ساله ها

نسبتپاسخ های
صحیح
 12ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 13ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 14ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 15ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 16ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 17ساله ها

1

0/14

0/38

0/68

0/52

0/47

0/50

0/57

2

0/57

0/69

0/50

0/83

0/76

0/70

0/71

3

0/36

0/46

0/78

0/43

0/41

0/60

0/86

4

0/21

0/31

0/33

0/36

0/41

0/50

0/53

5

0/21

0/35

0/33

0/48

0/53

0/60

0/57

6

0/16

0/23

0/39

0/45

0/45

0/40

0/43

7

0/18

0/23

0/42

0/17

0/50

0/40

0/46

8

0/21

0/19

0/31

0/22

0/09

0/10

0/5

9

0/29

0/31

0/25

0/50

0/53

0/40

0/64

10

0/11

0/27

0/47

0/41

0/32

0/55

0/64

11

0/29

0/62

0/42

0/70

0/71

1/00

0/57

12

0/43

0/50

0/61

0/65

0/65

0/50

1/00

13

0/29

0/54

0/67

0/83

0/71

0/90

0/86

14a

0/21

0/38

0/78

0/39

0/35

0/60

0/57

14b

0/14

0/23

0/22

0/17

0/29

0/20

0/14

14g

0/29

0/15

0/33

0/43

0/53

0/70

0/57

14d

0/29

0/15

0/44

0/13

0/29

0/30

0/43

14h

0/07

0/08

0/17

0/09

0/00

0/00

0/43

15

0/14

0/15

0/06

0/09

0/12

0/30

0/71

16

0/57

0/42

0/22

0/52

0/74

0/70

0/79

17

0/50

0/23

0/50

0/35

0/56

0/60

0/71

18

0/50

0/62

0/61

0/54

0/65

1/00

0/57

19

0/57

0/54

0/47

0/50

0/65

1/00

0/71

20

0/25

0/23

0/64

0/37

0/41

0/60

0/57

21a

0/29

0/23

0/42

0/43

0/47

0/80

0/57

21b

0/36

0/23

0/56

0/30

0/47

0/80

0/57

21g

0/29

0/38

0/56

0/21

0/35

0/90

0/86

22

0/14

0/00

0/39

0/00

0/06

0/40

0/14

23

0/07

0/00

0/11

0/17

0/06

0/50

0/29

24a

0/14

0/15

0/06

0/17

0/24

0/10

0/57

24b

0/43

0/15

0/11

0/17

0/41

0/40

0/44

25

0/00

0/08

0/22

0/09

0/29

0/20

0/29

26

0/50

0/38

0/17

0/72

0/53

0/90

0/71

27

0/11

0/38

0/61

0/37

0/24

0/70

0/43

28

0/29

0/46

0/47

0/50

0/53

0/95

0/50

29

0/07

0/42

0/58

0/28

0/38

0/60

0/29

30

0/14

0/00

0/19

0/04

0/12

0/20

0/00

سئوال ها
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در ج��دول ش��ماره  ،2مالحظ��ه م��ی گردد که نس��بت
پاسخ دهی هر یک از گروه های سنی مورد بررسی به هر
یک از پرس��ش های آزمون محقق ساخته به چه صورت
بوده است.

در ادامه در جدول ش��ماره  ،3میانگین نسبت پاسخ دهی
هر گروه س��نی به پرس��ش های درون هر طبقه محاسبه
شده اس��ت که نشان می دهد نس��بت پاسخ دهی صحیح
آزمودنی ها در کدام طبقۀ شناختی بلوم بیش تر است.

جدول  -3نسبت پاسخ گویی صحیح افراد در فرم فارسی به تفکیک طبقات شناختی بلوم
نسبت
طبقات شناختی

نسبت پاسخ  های
صحیح
 11ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 12ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 13ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 14ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 15ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 16ساله ها

نسبت پاسخ های
صحیح
 17ساله ها

0/20

0/38

0/41

0/45

0/43

0/52

0/67

0/18

0/33

0/30

0/33

0/25

0/47

0/59

0/17

0/33

0/33

0/26

0/46

0/41

0/51

0/12

0/24

0/27

0/20

0/40

0/43

0/50

0/20

دانش
درک و فهم
کار بستن
تحلیل
ترکیب

0/31

0/43

با دقت به نمودار ش��ماره  4این موضوع محرز می شود
که نسبت پاسخ های صحيح برخی سئوال ها افزايش ودر
برخی موارد کاهش داش��ت و برای برخی هم ثابت بود
ک��ه بايد اثر خطا و احتمال حدس با افزايش س��ن برای
موارد کاهش نسبت پاسخ دهی در نظر گرفته شود .نسبت
پاسخ دهی صحيح به سئوال های طبقۀ دانش در دو گروه
11و 12س��اله ها به ترتیب 0/20و0/31اس��ت .مش��اهده
می ش��ود ک��ه در بخش دان��ش باالترين نس��بت افرادی
که پاس��خ صحيح داده اند 17س��اله ها برابر  0/74درصد
اس��ت 50.درصد  15س��اله هاو  53درصد  16ساله ها نیز
به س��ئوال های اين بخش پاس��خ صحيح داده اند .نسبت
پاس��خ گويی  11تا  17س��اله ها برای طبق��ۀ درک و فهم

0/42

0/50

0/53

0/74

در دامن��ۀ 0/20ت��ا 0/67متغیراس��ت .بیش ترين نس��بت
پاس��خ گويی که متعل��ق به  17ساله هاس��ت ،می تواند به
معنای افزايش س��طح درک  17ساله ها از مفهوم استعاره
باشد .برای طبقۀ کاربستن هم نسبت ها به شکل صعودی
در دامن��ۀ  0/18تا  0/59ق��رار دارد .دامنۀ ت��وان تحليل
آزمودنی ها با توجه به نس��بت پاس��خ گويی صحيح برای
 11تا  16س��اله ها  0/17تا 0/46اس��ت ،اما توان تحليلی
مفهوم اس��تعاره برای  17ساله ها به بیش ترين ميزان خود
( )0/51رس��ید .کم ترين مقدار برای طبقۀ ترکيب مربوط
ب��ه  11س��اله ها ( )0/12و بيش ترين مقدار مربوط به 17
ساله هاست (.)0/50

نمودار  -4پايگاه داده های فراگيری استعاره با توجه به سن دوزبانه های انگليسی – فارسی و طبقات فراگيری شناختی بلوم
0/80

0/60

0/40

0/20

17/00

16/00

15/00
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14/00

13/00

12/00

11/00

0/00
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نتيجه گيري

نتاي��ج تحليل های آماری نش��ان می دهد که با افزايش س��ن
ش��رکت کنندگان ،فراگيری اس��تعاره در سطح دانش افزايش
می يابد و با ورود به طبقات باالتر طبقه بندی بلوم ،پاسخ دهی
صحيح کم می ش��ود .طبق انتظار ،بيش تري��ن ميزان موفقيت
در پاس��خ دهی به پرسش های س��طح دانش (که اولين سطح
فراگيری شناختی بلوم است) به  17ساله ها اختصاص داشت.
طبقۀ دانش بيش ترين نسبت پاسخ دهی را در ميان طبقات بلوم
دارد .در س��طح دانش ،که صرف ًا يادآوری اطالعات را پوشش
می دهد ،تمام ش��رکت کنن��دگان اين پژوهش با پاس��خ دهی
درس��ت ،ابتدايی ترين ميزان فراگيری اس��تعارۀ مفهومی را در
زبان فارسی نشان دادند.
افزايش پاس��خ دهی صحيح به پرس��ش های طبقۀ درک و فهم
(که باز هم در گروه  17س��اله ها بيش تر بود)نشان می دهد که
دوزبانه های مورد بررس��ی عالوه بر دانستن استعارۀ مفهومی
فارس��ی ،از عهدۀ فهم و تبيين آن نيز برآمده و توانس��ته اند با
افزايش س��ن درک خود را از عبارات اس��تعاری فارس��ی (به
ويژه در مواردی که در جمله آمده اس��ت) بهتر نمايش دهند.
اين وضعيت(به استثنای نس��بت پاسخ دهی افراد  15ساله که
در آنها افزايش نس��بت طبقات تحليل و ترکيب قابل مشاهده
بود) ،در مورد طبقۀ کاربستن نيز وجود دارد.
در طبقۀ تحليل و ترکيب نيز با باال رفتن س��ن می توان شاهد
افزايش نس��بت پاس��خ های درس��ت بود ،اما بيش ترين پاسخ
صحيح به طبقات دانش و درک اختصاص داش��ت .نتیجه این
که افزايش سن نقش مؤثری در افزايش نسبت های پاسخ دهی
صحيح به پرس��ش ها در هر طبقه داشته است .در شکل گيری
س��طوح عميق فراگيری زبان (در فراگیری زبان دوم) ،داشتن
ارتباط��ات طبيع��ی در بافت زبانی نقش مؤث��ری دارد که اين
می تواند نتیجۀ حضور در بافت زبانی و حتی کيفيت مطلوب
آموزشی باشد.
در فراگيری برخی اس��تعاره های مفهومی فارسی،نقش تجربه
(مانند تجربۀ داغ ديدن) به خوبی مشهود است که اين موضوع
با يکی از يافته های پژوهش��ی در مورد تأثير اس��تعاره درمانی
بر اختالل افس��ردگی در اف��راد دوزبانه (مبنی ب��ر این که در
حيطۀ حافظه مواد اس��تعاری بيش از مواد غيراستعاری به ياد
سپرده می شوند) هماهنگی نسبی دارد .مطالعات نشان داده اند
که نقش تفاوت های جنس��ی در حوزۀ توانايی های ش��ناختی
بيش ت��ر و این تفاوت در زبان و حوزه های فضايی آش��کارتر
است (اسپرين،1توپر ،2ریسر ،3توکو 4و ادجل )1984 ،5به نقل
از وسنا میلدنر.)2008( 6
ب��ه طور کل��ی ،رأی بر اين اس��ت که دو نيم ک��رۀ مغز مردان
ب��ه منظ��ور کارکردهای کالم��ی و فضايی ناقرينه ت��ر از زنان

س��ازمان دهی ش��ده و تفاوت قابل توجه در اندازۀ ناحيۀ 22
برادمن( 7حدود11درصد) به تفاوت توانايی های زبانی در دو
جنس منجر ش��ده است (ورشينسکی 8و همکاران .)2000 ،به
اين ترتيب ،پاسخ های پسرهای دوزبانه به پرسشی که استعارۀ
داغ ديدن را در س��طح ترکيب می آزمايد ،با وجود تأييد سطح
ترکي��ب در آنه��ا ،بازتاب جنس��يت نيز هس��ت .تفاوت های
جنس��یتی تاحدی متأثر از عوامل عصب شناس��ی 9اس��ت که
می تواند به وسیلۀ محيط تغيير کند (کلب 10و ويشاو1996 ،11
؛ نقل از وس��نا ميلدنر ،)2008 ،بنابراين می توان انتظار داشت
که وضعيت استعاره های مفهومی جنسی در پسرهای دوزبانه،
پس از تعامل بيش تر ،در بافت زبان فارسی تغيير کند.
طب��ق انتظار از آنجا که طبقات فراگيری بلوم ويژگی سلس��له
مراتبی دارند و تس��لط بر طبقات باالتر ،دش��وارتر از تس��لط
بر طبقات پايين تر اس��ت ،نسبت پاس��خ دهی درست شرکت
کنن��دگان به طبقات باالتر (مانند تحلي��ل و ترکيب) ،کم تر از
نسبت پاسخ دهی آنان به طبقات پايين تر(مانند دانش و درک)
بود .اين موضوع پيش فرض مذکور در مورد طبقات فراگيری
بلوم را تأیید می کند .با ورود به طبقات باالتر ،کاهش نس��بت
پاس��خ های درست نش��ان دهندۀ دش��وار ش��دن طبقۀ بعدی
فراگيری و شايد دشوار شدن سئوال های پرسش نامه است.
در م��ورد تفاوت گ��روه دوزبانه ه��ا و تک زبانه ه��ا می توان
گفت ،چون ميانگي��ن فراگيری گ��روه تک زبانه ها بيش تر از
گروه دوزبانه هاس��ت ،براس��اس تفاوت معنادار اين دو گروه
در فراگيری اس��تعاره ،اين نتيجه قطعی می ش��ود که فراگيری
استعارۀ فارسی (که در گروه تک زبانه ها اجراشد) برای افرادی
که زبان فارسی زبان اول آنهاست (گروه تک زبانه) راحت تر از
افرادی است که زبان فارسی را به عنوان زبان دوم می آموزند.
اين نتيجه ب��ا يکی از نتايج پژوهش تأثير اس��تعاره درمانی بر
افراد دوزبانۀ افسرده همسوست؛ بدين شکل که نتايج بيان گر
آن است که افراد دوزبانه کلمه ها و عباراتی را که به زبان اول
آنهاس��ت ،بيش تر و بهتر به خاطر می سپارند و بين يادسپاری
زب��ان اول و دوم آنها تفاوت معن��اداری وجود دارد .عملکرد
بهتر گروه تک زبانه در فراگيری استعاره احتماالً به دليل پيوند
محکم تر مفاهيم اس��تعاری سئوال شده با زبان اول آنها و نیز
يکسانی بافت فرهنگی است.
در بررس��ی س��ئوال های مربوط به محدوديت ه��ای هم آيی
مش��خص شد که درجۀ س��هولت پاس��خ دهی تک زبانه ها به
س��ئوال هایی که هم آيی ح��رف اضافه ه��ا را در معنادهی به
7- Brodmann’s area
8- Verchinski
9- Neurological
10- Kolb
11- Wishaw

1- Spreen
2- Tupper
3- Risser
4- Tuokko
5- Edgell
6- Mildner
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افراد دوزبانه و تک زبانه به نتايج قابل توجهی رس��يده که در
مجموع نش��ان گر اهميت بافت زبانی و س��ن شروع فراگيری
 اما،زبان دوم اس��ت که اگرچه در اينجا تحت کنترل نبوده اند
 متغير،با اجرای پرس��ش نامه برای تک زبانه های زبان فارسی
بافت زبانی به طور ضمنی کنترل ش��د که نشان دهندۀ تأثير آن
.بر عملکرد بهتر تک زبانه هاست
 با توجه به،پايگاه داده های س��طح فراگيری استعارۀ مفهومی
– بیش ترین نسبت درست پاس��خ دهی دوزبانه های انگليسی
 دانش:ساله ها11 : ساله به اين ترتيب است17  تا11 فارس��ی
 درک؛:ساله ها14  دانش؛:ساله ها13  درک؛:ساله ها12 و درک؛
. دانش:ساله ها17  دانش و:ساله ها16  دانش؛:ساله ها15

91/7/15 : ; پذیرش مقاله91/4/25 :دریافت مقاله

 برابر بي��ش از دوزبانه ها و درجۀ20،اس��تعاره ها س��نجيده اند
دشواری آن برای دوزبانه ها بیش از دو برابر درجۀ دشواری در
 اين يافته مؤيد پيش فرض چالش انگيز.گروه تک زبانه اس��ت
.بودن هم آيی برای فراگيرندۀ زبان دوم است
بر اس��اس يافته های پژوهش��ی ک��ه توانش اس��تعاری را در
 توانش استعاری يک متغير،زبان های اول و دوم س��نجيده اند
تفاوت فردی نس��بت ًا پايدار بوده و به ويژه عامل تفاوت رفتار
دانش��جويان و ميزان موفقيت در فراگيری زبان های خارجی
کس��ب پايگاه داده های سطح فراگيری.)2010،است (ليتلمور
اس��تعاره در دوزبانه های انگليس��ی – فارس��ی مشخص ترين
دس��ت آورد اين تحقيق اس��ت که قابليت مقايسه ای زیادی با
 پژوه��ش حاضر در مورد تفاوت.تحقيق��ات مرتبط آتی دارد

منــابع
 مجله. مقایسه اثربخشی استعاره های زبان اول و زبان دوم در فرایند استعاره درمانی افراد دوزبانه مبتال به افسردگی.)1389( . س،علیزاده فرد
.86- 73 ،2  شماره،روانشناسی بالینی
 دانشکده. کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی. رویکرد معناشناسی شناختی: بررسی استعاره زمان در زبان فارسی.)1382( . ف،یوسفی راد
. تهران. دانشگاه تربیت مدرس.علوم انسانی
. انتشارات سمت، تهران،) مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری (روانسنجی،)1374( ، مترجم دکتر علی دالور. وندی، مری و ام وین،جی آلن
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