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امام خمینی و توانایی آنها در تشخیص استعارات زبان فارسی
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چکیده

در مطالعۀ حاضر ،تأثیر متغیر خالقیت زبانآموزان غیرفارسیزبان برر

توانایی آنها در تشخیص برخی از جمرال اسرتعار( رمررد و نرو و
لفظرری مررورد بررسرری قرررار رفتره اسررت .برره ایررظ م،ظررور 45 ،نفررر از

زبانآموزان سطح پیشرفتۀ مرکز آموزش زبان دانشگا بیظالمللی امام

خمی،ی در آزمون خالقیت و آزمون تشخیص جمال استعار( زبان

فارسرری کرررکت کردنرری .نتررایج تحلیررد داد هررا نشرران داد کرره متغیرر

خالقیت رابطۀ مع،ادار( با تشخیص جمرال اسرتعار( زبران فارسری
دارد .هر چ،ری خالقیرت زبرانآمروزان برا توانرایی آنهرا در تشرخیص

استعارا مرد و جمال لفظی نیز دارا( رابطرۀ مع،رادار( برود ،امرا
1
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ایظ متغیر برا تشرخیص اسرتعارا نرو زبران فارسری رابطرۀ قرو(ترر(

داکت.

واژههایکلیددی اسرتعار  ،خالقیرت ،تشرخیص اسرتعار  ،اسرتعار
مرد  ،استعار نو ،جملۀ لفظی
 .1مقدمه

لیکاف و جانسون 1ر 1980بر ایظ باورنی که استعار یکی از اجزا( تفکیکناپذیر هر زبانی
است ،به ونرها( کره بیران مفراهین انتزابری بریون اسرتفاد از مفراهین اسرتعار( غیررممکظ

میباکی .به ایظ لحاظ ،آنها سیستن ادراکی 2انسان را بمیتاً یک سیستن استعار( مریدان،ری.
در دیی ا رمانتیک ،استعار از زبان جیاییناپذیر است و زبان «بالضررور اسرتعار(» اسرت

رهاوکس. 135 :1972 ،3

استعارا در زبان ها( مختلف برهطرور متفراوتی تشرکید مریکرونی رلیترد مرور و لرو،4

 ، 2006لذا استفاد صحیح و م،اسرب از آنهرا بررا( زبرانآمروزان هرر زبرانی امرر( پی یری
مینمایی .ایظ امر بیان دلید است که زبانآموزان حتی در سطح پیشرفتۀ یاد یر( زبان ه،وز
لغا و اصطالحا مجاز( و استعار( کمتر( نسبت به یک فارسیزبان مریدان،ری و کربکۀ

مع،ایی و پرا ماتیک محیودتر( دارنی .به فتۀ دنسی 5ر ، 1986نشانۀ واقعی یاد یر( یک
زبان ،توانایی زبانآموز در کاربرد استعارا آن زبان است.
رچه در طی دههها( ذکته ،مجاز و بهویژ استعار در تحقیقا مربرو بره آمروزش

زبان دوم/خارجی جایگا ویژ ا( یافتره اسرت رلیترد مرور ، 2001 ،6امرا طبر

بودل ،ولف و بورونت 7ر 199 :2001ه،وز فرای،ری پرردازش روانکر،اختی در

فترۀ ج،ت،رر،
اسرتعار و
1
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بوامد بهبودده،ی و بازدارنی آن به انیاز کافی آککار نیست،ی .آنها رهمان تأکیی میک،،ی
که اولیظ مرحله در رونی در

استعار  ،تشخیص 1آن است .به فتۀ آنان ،مشکد اصرلی در

رونی پردازش استعار ه،گامی است که زبانآموز جمرال اسرتعار( را از جمرال لفظری

2

تشخیص میدهی و در ایظ ه،گام است که پردازش استعار آغاز میکود.
بوامد متعید( مان،ی بافت اصطالحا استعار( ،ویژ یها( زبرانآمروز ،مهرار هرا(
زبانی مربو به زبان اول ،فره،گ و غیر در تشخیص و در
میان ،ویژ ی ها( زبانآموز را می توان به دو بخر

استعار نقر

دارنری .از ایرظ

تقسرین کررد :یرک دسرته برواملی کره

خارج از ک،ترل هست،ی ،مان،ی سظ و ج،س و غیر و دستۀ دوم بواملی که میتوان رو( آنهرا
ک،ترل داکت .ازجملۀ ایظ بوامد میتوان به انگیز  ،سربک یراد یر( ،تفکرر خرالغ و غیرر
اکار کرد .از میان ایظ بوامد ،بررسی آن دسته از بواملی ضرور( به نظر میرسی که بیشتر
تحررت ک،ترررل بررود و مرریترروان آنهررا را بهبررود بخشرریی .بامررد خالقیررت بررهب،رروان ویژ رری
روانک،اختی موجود در همۀ زبانآموزان و بامد مؤثر برر یراد یر( زبران و رونری پرردازش
استعار رآلبر  ، 2010 ،3از اهمیت خاصی برخوردار است.

خالقیت ه،گامی صور می یرد که واژ ا( جییی برا( بیان یک مفهوم سراخته کرود.
در در

برخی از تجارب پی یی نیز ،بهکمک خالقیرت ،اسرتعاراتی بره کرار مریبررین کره

ساختار آنها مطاب با دستور زبان استانیارد نمیباکی .هرنچ،ریظ در در

ایرظ اسرتعارا از

ارتباطا خالقانها( که بیظ مفاهین وجود دارنی و بمیتاً بر پایۀ تشابه ،قیاس و یرا وابسرتگی
می باک،ی ،کمک می یررین .بسریار( از ترکیبرا اسرتعار( را از طریر فرای،ریهرا( تفکرر
خالغ در

و یا ایجاد میک،ین .و رامورنو 4ر 82 :2007در

اسرتعار را اساسراً فرای،ری(

خالغ میدانی که نهت،ها بستگی به کباهتها( موجود دارد بلکه م،جر بره ایجراد کرباهتهرا
نیز میکود .خالقیت زبانی یکی از نمودها( استفاد موف از زبان اسرت .سراخت و اسرتفاد

1

metaphor recognition
literal statement
3
Albert
4
Vega Moreno
2

5/28/2015 5:59:43 PM

Text [14] ed. 3.indd 61

المللی امام خمینی ...
 / 62خالقیت زبانآموزان غیرفارسیزبان دانشگاه بین
ِ

از استعار  ،چه بهصور تخیلی و چه بهصور غیرر تخیلری و واقعری ،پایره و اسراس چ،ریظ

خالقیتی است رهولن. 28 :2004 ،1
در پژوه

حاضر نیز چگونگی ارتبا خالقیت زبانآموزان فارسی بهب،وان زبان دوم با

قیر آنها در تشخیص استعار مورد بررسی قرار می یرد .در صورتی که وجود ارتبراطی
مع،یدار تأییی کود ،میتوان به برنامهریزان آموزکی و مربیران توصریه نمرود کره نقر
بامد را در بهبود تشخیص و در

ایرظ

استعار و نهایتاً برقرار( ارتبا به زبان فارسری مری نظرر

قرار ده،ی .بعی از مشخص نمودن همبستگی یا بیم همبستگی ایظ دو متغیر ،به هیف فربری
ایررظ پررژوه

نیررز پرداخترره مرریکررود کرره آیررا نرروا اسررتعار در میررزان همبسررتگی خالقیررت

زبانآموزان و تشخیص استعار توسط آنان تأثیر دارد یا خیر.
برا( پاسخ به پرس ها( ایظ پژوه  ،میتوان فرضیهها( زیر را مطرح نمود:
 .1برریظ قرریر تشررخیص اسررتعارا زبرران فارسرری و میررزان خالقیررت زبررانآمرروزان
غیرفارسیزبان رابطۀ پی بیظ وجود دارد و میتوان از رو( میزان خالقیت ،میرزان
قیر تشخیص استعار در آنها را پی بی،ی نمود.
 .2ا ر فرضیۀ اول تأییی کود ،تأثیر خالقیت زبانآموزان غیرفارسیزبان در تشرخیص
نوا خاصی از استعارا زبان فارسی بیشتر است.
 .2پیشینۀ پژوهش

تاک،ون در هیچ یک از پژوه ها( انجام رفته ،همبستگی میزان خالقیت زبرانآمروزان برا

توانایی آنها در تشخیص استعار مورد بررسی قرار نگرفته است .البته ریکور 2در سال 1981
بیان میک،ی که استعار هستۀ اصلی خالقیت و در بطظ هر بمد خالقانها( اسرت .یلفرورد

3

ر 1967با معرفی و تعریف تفکر وا را 4اظهار میدارد که ایظ سراختار برا سراختار خالقیرت
ارتبا بسیار نزدیکی دارد و خالقیت کامد بسیار( از فرای،یها( کر،اختی و از جملره تفکرر
وا راست .از نظر یلفورد ،تفکر وا را که مترادف با تفکر خالغ میباکری ،تفکرر( اسرت
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که کمتر به حقای محیود میکود و در جستجو( را حدها( متفراو باابتکرار و توضریح

بیشتر و مطلوبتر است .از نظر کارول 1ر 1993نیز خالقیت همران توانرایی خلر ایری هرا(

جییی با استفاد از تفکر وا راست .میلر 2در سال  1987ارتبا تفکر وا را با در
را نشرران داد .او در پررژوه

استعار

خررود دریافررت کرره افرررادِ بررا تفکررر وا رررا تفسرریرها( متعررید و

ونا ونی را از استعار ها( داد کی ارائه دادنی و در تست در

استعار بهتر از بقیه بمرد

کردنی.

در سال  ،1961وردون 3تفکر استعار( را بر پایۀ چهار انییشۀ خالقانه دانست .نخسرت

ایظ که خالقیت مخصوص ه،ر نیست و بخشی از زنری ی مرا اسرت .دوم ایرظ کره خالقیرت
م،حصر به افراد خاصی نیست .سوم ایظ که ابیاا خالقانه در تمامی رکتهها و زمی،ههرا مشرابه
است و چهارم ایظ که خالقیت فرد( و روهی بسیار کبیه یکرییگر هسرت،ی .بره ایرظ طریر
خالقیت به فرای،ی( آ اهانهتر تبیید میکود و استعار مقایسه بیظ دو مفهوم دو کریء را برا
بهکار یر( خالقیت ممکظ میسازد.
کلر 4ر 2002نیز با تأکیی بر نق

استعار به ب،وان ابرزار خالقیرت زبرانی ،ماهیرت بیشرتر

تغییرا زبانی را استعار( میدانی که نه ت،ها تغییر واژ ران بلکره تغییرر در مسرائد دسرتور(
زبان را نیز کامد میکود و در آن ساختارها( دستور( جییی بهکمک خالقیت زبرانی و برا
سترش ساختارها( موجود ککد می یرد.

ب،شز 5ر 2006بیان میک،ی که استعارا با اسرتفاد از کرکد یرر( خالقانرۀ کلمرا در

ک،ار هن و در برخی موارد نیز با استفاد خالقانه از استعارا مفهومی 6سراخته مریکرونی .او

از ببار ترکیب خالقانه 7برا( ترکیبرا اسرمی اسرتعار( اسرتفاد نمرود کره ت،هرا تفراو
موجود در در

آنها نسربت بره سرایر ترکیبرا اسرمی نره در بریم وضروح آنهرا بلکره در

بهکار یر( خالقیت در پردازش آنهاست.
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استعارا جرزء جریاییناپرذیر هرر زبران ،ازجملره زبران فارسری مریباکر،ی کره برهطرور
سترد ا( در ارتباطا کالمی و نوکتار( از آنها استفاد میکود .لذا بررسی بوامرد مرؤثر
در پردازش ،در

و تولیی استعارا زبان فارسی و نیز ایجاد و تقویت ایظ بوامد میتوانری

به بهبود ارتباطا یاد یرنی ان ایظ زبران برهویرژ در زمی،رۀ در

اسرتعارا کراربرد( در

مکالما و متون و در نهایت یاد یر( بهترر ایرظ زبران بیانجامری .ا رچره تحقیقرا زیراد(
پیرامون هر یک از ایظ بوامد بهطور جیا انه صور پذیرفته و در تعیاد انیکی از آنهرا بره
نق

تفکر خالغ در در

استعار اکار ضم،ی کی است ،بررسری ایرظ دو بامرد برهطرور

هنزمان در بافت «یاد یر( زبان فارسی بهب،وان زبان خرارجی» و بررسری وجرود ارتباطرا
احتمالی بیظ ایظ دو بامد ،هیف اصلی ایظ پژوه

میباکی .در صورتی که وجود ارتباطی

بیظ ایظ دو بامد تأییی کود ،تقویت یک بامد در بهبود بامد دیگرر نقر

بسرزایی خواهری

داکت .لذا دستانریرکاران امرر آمروزش زبران فارسری بره غیرفارسریزبانران مریتوان،ری برا
بهر یر( از نتایج ایرظ تحقیر و برا تقویرت و ارتقرا( فرای،ریها( کر،اختی مرؤثر در در
استعارا زبان فارسی بهویژ خالقیت زبانآموزان ،کمرک کرایانی بره تسررین و نیرز بهبرود
فرای،ی یاد یر( زبان فارسی بهب،وان زبان خارجی به زبانآموزان غیرفارسی زبان نمای،ی.
 .3روش پژوهش

 .1 .3نوع مطالعه ،جامعۀ آماری و آزمودنیهای پژوهش

ایظ پژوه

از نوا تجربی و همبستگی است .جامعۀ آمار( پژوه

کامد  45نفر زبانآموز

غیرفارسیزبان ر 16نفر زن و  29نفر مرد با دام،ۀ س،ی  19تا  26سال و مشرغول بره تحصرید
در  2کالس دور پیشرفتۀ مرکرز آمروزش زبران فارسری دانشرگا امرام خمی،ری رر قرزویظ
بودنی .به بلت کوچک بودن جامعۀ آمار( ،همۀ زبانآموزان ایرظ  2کرالس کره  39نفرر از
آنان از کشور سوریه 2 ،نفر از ترکیه و  4نفر از براغ بودنی ،برهب،روان نمونرۀ پژوهشری ایرظ
مطالعه انتخاب ردیینی.
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 .2 .3ابزارهای پژوهش

ابزارها( پژوه

1

ببار بودنی از تست خالقیت ترانس و آزمون تشخیص استعار .

 .1 .2 .3تست خالقیت ترانس

2

ایظ پرس نامۀ  60ماد ا( ،یک آزمون استانیارد رتر( فی،گر  1985 ،جهرت تعیریظ میرزان
خالقیت آزمودنیها است .پایایی 3و روایی 4تست خالقیت ترانس توسط چریس 5ر 1985و

کوپر 6ر 1991تأییی کی است .در نمر دهی آزمون ،زی،ۀ  1بریون امتیراز ،زی،رۀ  2یرک
امتیاز و زی،ۀ  3دارا( دو امتیاز و نمرر کرد ،حاصرد جمرن امتیرازا مربرو بره هرر مراد
میباکی.
 .2 .2 .3آزمون تشخیص استعاره

ایظ آزمرون پژوهشگرسراخته 7جهرت ارزیرابی توانرایی آزمرودنیهرا در تشرخیص جمرال

استعار( از جمال غیراستعار( طراحی کی بود .ایی طراحری چ،ریظ آزمرونی از پرژوه

محققانی نظیر جونز و استز 8ر 2005رفتره کری برود .جمرال ایرظ آزمرون  60مراد ا( از

کتاب اصطالحا و تعبیرا در ترجمه رتجلی 1377،انتخاب و آزمون نهرایی از سره نروا

جمله تشکید کی بود :استعار ها( مرد  ،مبتذل یا قرییمی ،اسرتعار هرا( نرو یرا ابتکرار( و

جمال لفظی .آزمودنیها در طول ایظ آزمون  60دقیقها( ،پس از مطالعرۀ هرر جملره ،نظرر
خود را در مورد میزان اسرتعار( برودن جمرال برا توجره بره سره زی،رۀ داد کری انتخراب
میکردنی .زی،ۀ  :1بیم استعار( بودن جمله ،زی،ۀ  :2تا حی( استعار( و زی،ۀ  :3کرامالً
استعار( .در مورد جمال استعار( ،در صور انتخاب زی،ۀ  1هیچ امتیاز ،زی،رۀ  2یرک

1

Torrance Test of Creative Thinking
Treffinger
3
reliability
4
validity
5
Chase
6
Cooper
7
investigater-developed
8
Jones & Estes
2
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امتیاز و زی،ۀ  3دو امتیاز ،و در مورد جمال لفظی برا( زی،ۀ  3هیچ امتیاز ،زی،ۀ  2یرک
امتیاز و زی،ۀ  1دو امتیاز در نظر رفته کی.
استعارا مرد به استعاراتی اطالغ میکود که فارسریزبانران آنهرا را برهطرور وسرین در
ارتباطا روزانه به کار میبرنی ،بیون آن کره از ماهیرت اسرتعار( بودنشران آ اهانره مطلرن
باک،ی .ایظ استعارا که بهدلید استعمال زیاد ،مرد نام دارنی ،به مفراهین کلری مان،ری زمران،
مکان ،اجزا( بین ،فعالیتهرا( مهرن بشرر و غیرر اکرار دارنری .بررا( مارال ،ببرارا زیرر
استعارا مرد ا( هست،ی که آنها را در فتگوها( روزمر به کار میبررین« :سرر ب رههرا را
رم کرد»« ،اراد آه،یظ او قابد تمجیی است» ،و یا اصطالحاتی از قبیرد «وقرت کشرتظ»« ،از
ته دل»« ،جان کالم»« ،رکته کو »« ،دست
برخالف استعارا مرد  ،استعارا

را خوانیم» و غیر .
نو مفاهیمی تصور( ،خیالی و نو هست،ی کره اک،رون

قلمرو آنها فراتر از سیستن ادراکی معمول کاربران یک زبان اسرت .نویسر،ی ان ،کرابران و
روزنامهنگاران هموار سعی دارنی ایظ نوا اسرتعارا کره جییری ،مرؤثر ،خالقانره و تخیلری
هست،ی را در آثارکان خل نمای،ی .ماد «مظ صیا( نفس باغ ه را میک،وم» یرا « را ت،هرایی
صورت

را به پس پ،جر میچسبانی» رسهراب سپهر(  .ا رچه بیشتریظ کراربرد اسرتعارا

نو در کعر و متون ادبی است ،در ایظ تحقی از استعارا نرو( مرورد اسرتفاد در ارتباطرا
روزانه بهر رفته کی است .جمال لفظی مورد استفاد در ایظ تحقی نیز جمالتی بودنری
که بههیچوجه دارا( مفهوم اسرتعار( نبودنری ،مارد «او کترابهرا( بلمری بسریار زیراد( را
مطالعه کرد است».

جهت بررسی پایایی و روایی صور( و محتوایی ،1ایرظ آزمرون در اختیرار چهرار نفرر از
رر

استادان آموزش زبان و ادبیا فارسی دانشگا بریظالمللری امرام خمی،ری

قررار داد کری و

سپس بهصور آزمایشی 2در یکی از کالس هرا( مشرابه برا ررو زبرانآمروزان اصرلی از
لحاظ سطح زبانی و سظ بر زار ردیی .با تعیاد  60جمله ر 12استعار مرد  15 ،استعار نرو

Face & content validity
Pilot
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و  30جملۀ لفظی بیون هیچ ترتیب خاص بیظ جمال

درصری قابردقبرولی از پایرایی یع،ری

 0/80ربا استفاد از فرمول ضریب آلفا( کرونباخ 1برا( ایظ آزمون حاصد کی.

ایظ تست برا( استفاد ها( بعی( در قسمت تجزیه و تحلید آمار( ،به سره زیرمجموبره
با ب،اویظ «آزمون تشخیص اسرتعارا مررد »« ،آزمرون تشرخیص اسرتعارا نرو» و «آزمرون
تشخیص جمال لفظی» تقسینب،ی( کی و برا( هر یک از ایرظ سره بخر  ،آزمرون پایرایی
مجیداً بهصور مستقد انجام ردیی .ضریب آلفا( کرونباخ آنها به ترتیرب  0/78 ،0/75و
 0/79به دست آمی که قابدقبول بودنی.
 .3 .3چگونگی گردآوری دادههای پژوهش

پس از انجام آزمرونهرا( آزمایشری در بهمرظ سرال  1389در یرک کرالس  25نفرر مشرابه

آزمودنیها( اصلی ،در اسف،ی سال  ،1389آزمون تشخیص استعار و تست خالقیت ترانس
در دو کالس سطح پیشرفتۀ مرکرز آمروزش زبران فارسری دانشرگا امرام خمی،ری

رر

بر رزار

ردیرری .جهررت ایجرراد انگیررز در انجررام آزمررونهررا ،بررهصررور خالصرره ماهیرت ،هرریف و
چگررونگی انجررام پررژوه

و نیررز نقرر

و وظیفررۀ آزمررودنیهررا توضرریح داد کرری .برره

کرکتک،،ی ان فته کی که نمرا مطلوب آزمون استعار برا( آنها امتیاز مابرت خواهری
داکت و ا ر نمرا آنها مطلوب نباکی ،نادیی رفته میکود .پرس از ایرظ توضریح کوترا ،
آزمون ها در اختیار آنها قرار رفت و از آنها خواسته کی کره ابتریا در مری  30دقیقره بره
تست خالقیت و بعی در می  45دقیقره بره آزمرون تشرخیص اسرتعار پاسرخ ده،ری .سرپس
بر هها جمن آور( و آماد نمر دهی ردیی.
 .4توصیف و تحلیل دادهها
 .1 .4توصیف دادهها

پس از نمر دهی به آزمونها ،در تست خالقیت ،پاییظتریظ نمر  56و باالتریظ نمرر  107و
در آزمون تشخیص استعار  ،پاییظتریظ نمر  80و باالتریظ نمر  120بود .داد ها( توصیفی

ایظ آزمون در جیول ر 1ارائه ردیی است.
Cronbach’ alpha coefficient
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جدول  .1دادههای توصیفی مربوط به تست خالقیت و آزمون تشخیص استعاره
میانگیظ

انحراف

نمر ها

استانیارد
11/69

136/78
107/71

واریانس

نام متغیر

تعیاد

جمن

خالقیت

45

3566

79/24

تشخیص استعار

45

4604

102/31

10/37

تشخیص استعارا مرد

45

1138

25/28

2/48

5/16

تشخیص استعارا نو

45

1513

22/51

4/49

20/16

تشخیص جمال لفظی

45

2452

54/48

4/81

23/21

 .2 .4رابطۀ همبستگی میان متغیرهای پژوهش

برا( محاسبۀ همبستگی بیظ متغیرها( خالقیرت و تشرخیص اسرتعار  ،از متریاولترریظ روش

محاسبۀ همبستگی یع،ی فرمول ضریب همبستگی شرتاور( پیرسرون 1اسرتفاد ردیری کره
نتیجۀ آن در جیول ر 2ارائه ردیی است .هنچ،ان که در ایرظ جریول مشراهی مریکرود،
همبستگی بیظ خالقیت و تشخیص استعار  0/80به دست آمی است که نشرانده،ری رابطرۀ
مابت و مع،ادار در سطح  0/01بیظ ایظ دو متغیر است .بالو بر ایظ ،همبستگی بیظ دو متغیرر
خالقیت و تشخیص استعارا نو  0/83و بیظ دو متغیر خالقیت و تشرخیص اسرتعارا مررد
 0/72به دست آمی است که در سطح 0/01نشانده،ی رابطۀ مابت و مع،ادار بیظ متغیرهرا(
مفروض است .همان طور که در جیول ر 2مشراهی مریکرود ،همبسرتگی بریظ خالقیرت و
تشخیص جمال لفظی  0/58به دست آمی است که نشانده،ی رابطۀ مابرت و مع،رادار در
سطح  0/01بیظ ایظ متغیر است .ایظ یافته بره ایرظ مع،اسرت کره بریظ خالقیرت و تشرخیص و
در

جمال لفظی نیز رابطۀ مابت و مع،ادار( وجود دارد ،هرچ،ی که قو ایظ رابطره بره

استحکام رابطۀ همبستگی بیظ خالقیت و متغیرها( مستقد تشخیص استعارا نیست.

Pearson product moment correlation
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جدول  .2همبستگی بین متغیر خالقیت و متغیرهای مستقل تشخیص استعاره
خالقیت

تشخیص استعار

تشخیص استعارا نو

1

0/80

0/83

خالقیت

تشخیص

تشخیص

استعارا

جمال

مرد

لفظی

0/72

0/58

**p< 0.01

برا( آزمودن ایظکه آیا با استفاد از نمر ها( آزمودنیهرا در متغیرر خالقیرت مریتروان
نمر ها( آنهرا را در متغیرر تشرخیص اسرتعار پری بی،ری کررد ،از روش آمرار( ر رسریون
استفاد کی که نتایج آن در ادامۀ بحث ارائه می ردد.
 .1 .2 .4تحلیل رگرسیون با توجه به رویکرد تحلیل واریانس

کر اولیۀ انجام محاسبا ر رسیون خطی ،خطی بودن مریل مفرروض اسرت .بررا( ایرظ

کار بایی نسبت  Fرا محاسبه ک،ین .الزم به ذکر است که  Fنسربت بریظ میرانگیظ مجرذورا
ر رسیون به میانگیظ مجذورا باقیمانی یا خطا است .جیول ر 3نتایج ایرظ محاسربا را
نشان میدهی.
جدول  .3رویکرد تحلیل واریانس برای رگرسیون
م،بن پراک،ی ی

مجموا
مجذورا

درجۀ
آزاد(

میانگیظ
مجذورا

ر رسیون

3051/716

1

3051/716

باقیمانی

1687/928

43

39/254

کد

4739/644

44

F

77/743

سطح
مع،ادار(
0/0001

در ایظ جیول F ،در سطح  0/0001مع،ادار به دست آمی است یع،ی رابطۀ بیظ خالقیت
و متغیرها( مستقد تشخیص استعارا نمیتوانی بهصرور اتفراقی رخ داد باکری و بره ایرظ
ترتیب فرض خطی بودن میل تأییی میکود.

5/28/2015 5:59:45 PM

Text [14] ed. 3.indd 69

المللی امام خمینی ...
 / 70خالقیت زبانآموزان غیرفارسیزبان دانشگاه بین
ِ

برا( محاسبۀ ر رسیون از روش امبه ام 1استفاد کی .همان ونره کره در جریول ر4
مشاهی میکود ،بزر ی ضریب همبستگی بیظ خالقیت و تشخیص اسرتعار ) 18414 ،(Rو
) 0/644 ،(R2است که نشان میدهی 64/4(R) ،درصی تغییرا ِ تشخیص استعار را میتروان
با خالقیت پی بی،ی نمود .چ،ان که داد ها( جریول ر 4نشران مریدهری ،در سرتون ) (bبره
ترتیررب ضررریب ر رسرریون و مقرریار ثابررت ارائرره کرری اسررت و ب،ررابرایظ معادلرۀ ر رسرریون
بهصور  y = 0/712 X + 45/882خواهی بود.
جدول  .4رگرسیون گام به گام متغیر خالقیت بر تشخیص استعاره
ضرایب تراز نشی
R

R2
b

مقیار
ثابت
خالقیت

0/802

0/644

خطا(
معیار

45/882

6/468

0/712

0/081

ضرایب تراز
کی

t

بتا

0/802

سطح
مع،ادار(

7/094

0/0001

8/817

0/0001

 .5بحث و نتیجهگیری

با بررسی نمر ها( زبانآموزان در آزمون تشخیص استعار و پرس نامۀ خالقیرت مشرخص
ردیی که متغیر خالقیت از قیر پری بی،ری م،اسربی در میرزان قریر تشرخیص اسرتعار

برخوردار است .هنچ،یظ بیظ متغیر خالقیت و تشخیص استعارا نو ،اسرتعارا مررد و نیرز
جمال لفظی همبستگی وجرود دارد؛ هرچ،ری قریر همبسرتگی و تعامرد بریظ خالقیرت و
تشخیص استعارا نو بیشتر از همبستگی بیظ خالقیت و تشخیص استعارا مرد و جمرال
لفظی است.
ب،ابرایظ ،هر دو فرضیۀ پرژوه

ر .1بریظ خالقیرت و تشرخیص اسرتعار در زبرانآمروزان

غیرفارسیزبان در مورد زبان فارسی رابطۀ پی بریظ وجرود دارد و مریتروان از رو( قریر
stepwise
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خالقیت ،میزان تشخیص استعار را پی بی،ی نمود و  .2نوا استعار رمرد یرا نرو در میرزان
رابطه و همبستگی خالقیت زبانآموزان و تشرخیص اسرتعار توسرط آنهرا ترأثیر دارد تأییری
میکونی.
در مورد تطبی یافتهها( ایظ پژوه

با یافترههرا( مطالعرا پیشریظ بایری فرت کره در

هیچیک از پژوه ها( آموزش زبان فارسی رتا آنجایی که پژوهشگران تحقی کررد انری
به رابطۀ متغیر خالقیت و تشخیص استعار بهطور هنزمان پرداخته نشی است .البته یافتهها(
ایررظ پررژوه

در مررورد وجررود همبسررتگی برریظ خالقیررت و تشررخیص اسررتعار بررا یافتررههررا(

پژوهشگران خارجی مان،ری و رامورنو ر ، 2007روردون ر 1961و کلرر ر 2002مطابقرت
دارد .برا( ماال در الگو( خالقیت روردون ر ، 1961یاد یرنری ان در ررو هرا( ایجراد
خالقیت ،از طری بهکار یر( یک جریران تمایلری و اسرتعار( بره رردش تخیلری ترغیرب
میکینی .ذهظ افراد در ایظ ردش تخیلری بره نکراتی جییری و روابرط تراز بریظ پییری هرا
میرسیی .پییی هایی که با هن تجانسی نیاکت،ی ،ترکیب کی و ایی جییی( حاصد میکری
یع،ی از طری فعالیت استعار( ،خالقیت به فرای،ی( آ اهانهتر تبیید مریکری .روبرر کلرر
ر 2002در یافتهها( پژوه

خود بر ایظ موضروا تأکیری کررد کره اسرتعار نرهت،هرا بخر

جیاییناپذیر خالقیت بشر ،بلکه جزء اصلی خالقیت زبانی و تغییرا زبانی است.
با توجه به ارتبا مع،ادار خالقیت و تشخیص استعار در زبرانآمروزان غیرفارسریزبران،
میتوان توجه دستانیرکاران امر آموزش زبان فارسی به غیرفارسریزبانران ،تهیرهک،،ری ان
مطالب درسی و میرسان را به مروارد زیرر جلرب نمرود :معرفری و ارائرۀ ببرارا برا مفراهین
اسررتعار( و غیراسررتعار( بررهطررور مقابلررها( جهررت افررزای

قرریر تشررخیص اسررتعار در

زبانآموزان؛ تشوی زبانآموزان به اسرتفاد از قریر خالقیرت خرود در تشرخیص مفراهین
استعار(؛ بهر یر( از وساید کمرکآموزکری مان،ری تصرویر ،اسرالیی ،فریلن و براز(هرا(
آموزکی ،تا به ایظ وسیله قریر تخیرد و تجسرن فکرر( و نهایتر ًا خالقیرت آنهرا را تقویرت
نمود؛ استفاد از تماید و نیز انواا قیاسها و برهخصروص قیراس مفراهین انتزابری برا مفراهین
ملموس جهرت تقویرت خالقیرت در تریریس مفراهین اسرتعار( و اسرتفاد از موقعیرتهرا(
روهی برا( افزای
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رادار میران،ریبرر وجرود همبسرتگی مع،مب

در پایان ضمظ تأکیی بر یافتهها( ایظ پرژوه

 ذکر ایظ نکته را ضرور( میدانین که هر دو متغیرر خالقیرت و، خالقیت و تشخیص استعار
 ایرظ، امیی است در پژوه ها( آتی.تشخیص استعار از ساز ها( متعید( تشکید کی انی
 دانر، زبران اول، اسرتعیاد، هروش،س، جر، ساز ها و نیز بوامد متعید دیگر( ماد انگیرز
.اسایی و تحلید بیشتر قرار یرنی، ک، بالقه به یاد یر( زبان و غیر مورد بررسی،پیشیظ
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