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 ريِهاي تصوواره طرحد تا این پژوهش به بررسی شضرورت این مسأله موجب .اندگره خورده

 فارسیِ هاي درسیِ هاي پایه در کتاب واره طرحعنوان به،جانسون حجمی، حرکتی و قدرتیِ

روش این پژوهش  .بپردازد،مهمیکی از مواد آموزشی  عنوان به،اول تا ششم تحصیلیِ هايپایه

ها نشان  نتایج بررسی.استو نیز استنباطی توصیفی، کاربردي و از نوع کیفی ،هدف لحاظ به

کهتحصیلی کاربرد دارند پایۀهاي شش  پایه در تمامی کتابوارة  طرحهر سه که  دده می

در)5/25%(کتیحروارة  طرحسپس به ، )5/58%(حجمیوارة  طرحابتدا به  ،ین میزانبیشتر و

ها  واره ی انواع طرحکه تفاوت بین فراوان و این دارداختصاص  %)16(قدرتیوارة  طرحنهایت به 

واره جمالت با طرحاز  بیشتر)6/81%با(واره جمالت بدونِ طرحمیزان همچنین  .معنادار است

که دهدین تحقیق نشان میا.بین فراوانی این دو معنادار است که تفاوت است و این)4/18%با(

که کودك  آموزش مورد استفاده قرار گیرد در مراحل اولیه بیشترحجمیِ وارة  طرحاستفاده از 

ي استفاده کمترمیزان بهکم به تناسب سن، از آنها کمو  مفاهیم داردزمینۀاطالعات کمی در 

.ها افزایش یابد واره رحو میزان کاربرد دیگر ط شود

ري، کتاب درسی، هاي تصوواره طرحشناسی شناختی، ا، معنشناسیِ شناختی زبان:ها کلیدواژه

.زبان فارسی

مقدمه-1

تواند دانش را بخشی از رفتار، توانایی و فرایند ذهنی است که از طریق آن انسان می،شناخت

احساس، انگیزه و قدرت  هایی ذهنی چونالیتاین شناخت مشتمل بر فع.گیردو فرا کنددرك 

تنگاتنگی  ۀتی است و رابطشناخ علومِ ايِهاي بینارشته یکی از شاخه شناسیِ شناختی زبان.است

زبان نوعی کنش شناختی است، ،شناسیِ شناختی زباندر .شناسی داردو روان شناسی زبانبا 

طور به.گیردقرار میبا شناخت مورد مطالعه گیري، معنا و قواعد زبان در ارتباط بنابراین شکل

هایی که ما  اساس تجربیات ما از جهان و شیوهرویکردي است بر شناسیِ شناختی زبان،خالصه

).1،2005:95چن(کنیم سازي میآن را درك و مفهوم

راه را براي است توانسته ،گذرداز عمر آن نمی بیشترکه چند دهه  ،شناسیِ شناختی زبان

 فرهنگی، فراگیريِ شناسیِ زبانتوصیفی،  شناسیِ زباناز قبیل  ،هاي پژوهشییاري از زمینهبس

شناسیِ زبانگفتمانی،  زبان، مطالعات شناسی، شعر، آموزشسبک دیداري، اجتماعی، ارتباطات،

1. Y. Chen
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اشد ها بمن کیفیت باالي کار در این زمینهو ضا دسازاشاري هموار  زبانِ اي ورایانه شناسیِ زبان

).2006:1و همکاران،  1کریستیانسن(

 و دستورِ شناختی شناسیِامعنیعنی  ،متشکل از دو بخش عمدهشناسیِ شناختی زبان

بار شناختی اولین شناسیِامعن).1389:34، راسخ مهند؛ 4:الف 2008النگاکر، (است  ،شناختی

در  امعن ل اهمیت زیاددلی به.)1379:367، صفوي(شدمعرفی  1987در سال از سوي لیکاف

النگاکر، (اي برخوردار است  ویژهاصلی و شناختی از جایگاه  شناسیِا، معنشناسیِ شناختی زبان

 شناسانِآراي زبان تأثیرِ زیرِشناختی، شناسیِاتا معن است هشداین امر موجب ).67:ب2008

شودبرخوردار  اساسیاي و پایه نظريِ هايساختاز ،شناختی علومِ شناختی و دانشمندانِ

که  است ريهاي تصوواره طرح،هاي اساسییکی از این ساخت).3،1999:1و کرافت 2نرلوزک(

دهند را در ذهن مورد بررسی قرار می انگیري معآنها شکلۀ واسط بهشناختی  شناسانامعن

4ک بارتلهري در معناي امروزي آن به فردریتصووارة  طرحنظریۀ منشأ  ).1390:116گندمکار، (

روان)1932( فعال  مشتمل بر سازمان واره طرحگوید یک وي می.گرددشناس انگلیسی، برمی،

یا  5ايهاي ذهنی کلیشهطرح عنوان بهري را تصووارة  طرح)همان(بارتله .تجربیات گذشته است

اصل متعدد رخدادهاي مشابه حد که از تجربیات کنتوصیف می ها و رخدادهاسناریوي موقعیت

به بررسی  8مارك جانسون ،اساس این توصیفاتبر).7،2012:243و هوانگ 6کیو(است آمده

هاي وي طرحِرسیبرحاصل .پرداخت در زبان و کاربرد آن ريهاي تصوواره طرحلِمفص

مطابق با این .بود1987در سال بدن در ذهننظریه در کتاب  عنوان یکبه ريتصووارة  طرح

 ۀستند که مستقیماً از تعامل روزانهاي مفهومی انتزاعی هري بازنماییتصو هايهوار طرح،نظریه

و10،2008:124یوانیِسا ؛9،2007:5فوکس؛ 1987:2، جانسون(شوندهان ناشی میما با ج

است، زیرا مرتبط و برگرفته از تجربیات »ريتصو«،ريتصووارة  طرح).11،2009:83مورللیت

1. G. Kristiɑnsen 7. J. Huang
2. T. Clausner 8. M. Johnson
3. W. Croft 9. H. Fuchs
4. F. Bartlett 10. F. Ibɑʹñez
5. stereotypical mental scripts 11. J. Littlemore
6. A. Qiu
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و1ایوانز(ی نیستند ئمفاهیم جز آنهابه این دلیل که  ،است»ايواره طرح«دنیاي بیرون است و

).178-2،2006:179گرین

باط آنها با یکدیگر است، زیراموجود در یک رخداد و ارت بازنمایی عناصر اصلیِ،واره طرح

جی حا(تواند عکس دقیق یک رخداد و یا شیء باشدیات نمیئی ذهن در ثبت جزتواننادلیل به

را یک ساختار انتزاعی  واره طرح)1379(از سیف نقل بهگویا و حسام .)1381:23نصراهللا، 

که  دلیلبه این  ،انتزاعی است .شده در حافظه استذخیره دانند که نشانگر اطالعاتمی

رتباط به این دلیل که چگونگی ا ،کند و ساختار استیاطالعات مرتبط به هرچیزي را خالصه م

معتقد  نیز )1989(سکمپ ا).1386:179، گویا و حسام(دهد طالعاتی را نشان میاجزاي ا

تواند با آن فرد میتجربۀ که دانش یا  استدانش تۀ یافیک ساختار سازمان ،واره طرحاست 

 هايها ابزار واره نیز معتقدند طرح)1389:16(حشکوایی افراشی و نعیمی ).همان(تطابق یابد 

اطراف هستند، زیرا با وجود آنها، انسان در درك رویدادهاي  جهانِ ترِ آساندرك  برايمؤثري 

.روزمره و نیز مفاهیم جدید، نیاز به تالش فکري ندارد

 استتوانسته ،شناسیِ شناختی زباناي از مجموعهعنوان زیرهب ،ريهاي تصوواره طرحامروزه 

عنوان  زیرا به ،داختصاص ده خود بهاجایگاه واالیی ر ،از جمله آموزش،هاي مختلفدر زمینه

د توان می ،ابتدایی و اولیه 3ۀیافت یتجسممفاهیمِدر قالب ،بخشی از سازوکارهاي زبان و تفکر

.)2006:10ایوانز و همکاران، (دتر را فراهم آور ر مفاهیم پیچیدهمند ساختا شکلی نظامبه

و)1987(جانسون  چارچوب مفهومیِدارد اظهار می)2011:127(4برگستن ،عنوان مثالبه

.عظیمی در آموزش ریاضیات دارد ةثیر بالقوتأ ،ريهاي تصوواره طرحدر مورد )1987(لیکاف 

محور -جسمايِ واره طرحانواع ساختارهاي  این نظریه این است که کلیديِنکتۀ که گوید وي می

نیز )2007:6(فوکس.د دارندبشري نیز کاربر استعاري در تفکر انتزاعیِ از طریق فرافکنیِ

وي معتقد است .نددامناسب را در آموزش فیزیک مؤثر میريِهاي تصوواره طرحاستفاده از 

حرکتی -حسی ه است که از سوي نظامِشدانتزاعی بنا وارة  طرحتعدادي  پایۀتعقل بشري بر

1. V. Evans

2. M. Green

3. embodied
4. Ch. Bergsten



73|...هاي هاي تصوري در کتاب واره بررسی شناختیِ طرح

.از فرهنگ هستند جهانی و مستقل ،هاي پایهواره طرحبیشتروي  نظر به.فراهم آمده است

کیو و .وجود دارند ،دقیقهاز جمله علوم  ،اي از تعقل و فعالیت بشريدر هر زمینهبنابراین 

ري بر بهبود درك هاي تصوواره طرحضمن بررسی تأثیرات  نیز)243-2012:244(هوانگ

هاي رهوا طرحاز جمله [ها واره طرحبدون که اذعان داشتند ،شنیداري در یادگیري زبان دوم

 ،بینی نباشدو اگر چیزي قابل پیش ی باشدبینتواند قابل پیشهیچ چیز در زندگی نمی]ريتصو

وارة  طرحموجود در  اظهارات آنها ساختارهاي دانش قبلیِبراساسِ .شودامر یادگیري محقق نمی

آنها .کندیتعامل برقرار م1واردشونده ريِتصووارة  طرحدید در یادگیرنده با اطالعات ج ريِتصو

الزم و ضروري در امر یادگیري و  عنوان یک راهبردذهنی به ريِتصوهاي واره طرحکارگیري هبر ب

نتزاعی از نیز طرح مفاهیم ا)1389:23(افراشی و نعیمی حشکوایی  .تأکید دارند پیشرفت

.قرار دادندکار دارد، مورد تأکید ري را در متونی که کودك با آن سر و هاي تصو واره جمله طرح

شود کودك بدون کسب تجربیات مختلف، از  این مفاهیم باعث می نشدن آنها طرح باور بهزیرا 

ایجاد و گسترش تدابیر و راهبردهاي ذهنی سه تا پنج سال  لحاظ بهمراحل رشدي عبور کند و 

ك آنها متذکر شدند از آنجا که کودك از سه سالگی قادر به در.از همساالن خود عقب بماند

هاي دبستان و حتی  ري در سالهاي تصو واره ح آنها از طریق طرحمفاهیم انتزاعی است، طر

.هایی خالق و هنرمندانه یک ضرورت است از آن با روشپیش

اي هترین ابزار یادگیري است و رسانهکتاب درسی مهم«در نظام آموزشی از آنجا که

هاي تألیف کتاب، )1388:11نوریان،(»سی قرار دارنددیگر حول محور کتاب در آموزشیِ

آموز را در هایی نه تنها دانشتابیابد، زیرا وجود چنین کمناسب ضرورت و اهمیت می درسیِ

آورد، بلکه موجبات اندیشه و انگیزه را در وي فراهم میسازد میامر یادگیري و درك توانا 

تحلیل ،مناسب در این زمینهمهم و یکی از اقدامات).پیشگفتار:1390نژاد و همکاران، ایران(

)1388:12(نوریان).همان(است  تشخیص معایب احتمالی برايموجود هاي درسیِکتاب

-هاي درسی در فرایند یاددهیکتاب نقش مهمِ رغمِبه داردر میاظها )1993(2از گود نقل به

و این یکی از  اندع شدهندرت مورد تجزیه و تحلیل واقو به است هبه آنها توجه نشد ،یادگیري

1. incoming
2. R. Good
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تحلیل محتواي در)1390:13(نژاد و همکارانایران.جدي در این زمینه است هايانتقاد

در صورت «آنان  اعتقاد بهابتدایی تأکید کردند، زیرا  دورةهاي درسی بر کتابهاي درسیکتاب

ن، جنس، مقطع با س ،ابتدایی دورةدر  خصوص به،هاي درسیعدم تناسب متن و محتواي کتاب

.»آیدمی وجود بهتحصیلی، هوش و توانایی و استعداد دانش آموزان مشکالت بسیاري 

هاي تجزیه و تحلیل کتاب نبود پیشینۀبا توجه به توضیحات اجمالی که گذشت و همچنین 

، این پژوهش به بررسی شناسیِ شناختی زبانابتدایی در چارچوب  دورةهاي ویژه کتابهدرسی ب

از.پرداخته است)1987(جانسون  ريِهاي تصوواره طرحبراساسِ ابتدایی  دورةاي فارسیِهکتاب

مورد بررسی پایهوارة  طرحسه  عنوان بهحجمی، حرکتی و قدرتی وارة  طرحها، سه واره طرحمیان 

:دشوها اشاره می واره به این طرح طور خالصه در زیر به.قرار گرفت

،دارهاي حجم در مکان گرفتنقرارتجربۀ اي است که انسان از رهوا طرح،حجمیوارة  طرح-1

کسب از حجم برخوردارند، هایی که گوناگون در مکان ياشیا دادنِو نیز قرار ،مثل اتاق یا تخت

جانسون، (کندانتزاعی در ذهن خود ایجاد میهاي واره طرح،این تجربه ۀواسط بهو  کند می

:مثل ،)1987:23-21

]قرار گرفتدرون آن توانمی داراي حجم است، بنابراین »فکر«[.]بودم[ر در فک-

حرکت انسان و سایر تجربۀ ۀ واسط بهاي است انتزاعی که واره طرح،حرکتیوارة  طرح-2

یابد که قادر به یرد و در مورد چیزهایی کاربرد میگهاي اطرافش در ذهن وي شکل میپدیده

:مثل ،)113-1987:117:جانسون(ندحرکت نیست

.)115:همان(دارمپیشدربراي گرفتن مدرك دکتري راهی طوالنی -

برخورد فیزیکی تجربۀ اي انتزاعی در ذهن است که محصول واره طرح،قدرتیوارة  طرح-3

ها در زندگی خود با کسی یا چیزي مواجه  انسانهمۀ .است انسان با حرکت، نیرو و یا مانعی

 پیشِو مانع، سه امکان در رویارویی با این تقابل آنها معموالً در.ستا آنهاتقابل ب اند که در شده

و  گذرند میاز وسط یا کنار مانع .گیرند و قادر به حرکت نیستند میپشت مانع قرار :رو دارند

یاتی حال انسان با کسب تجرب .دارند مانع را از سر راه برمیکه اینیا و  .دهند خود ادامه می راه به
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آفریند تا بتواند از آن در درك  در ذهن خود می ريتصو هایی واره طرح)ناخودآگاه(از این قبیل، 

هایی از اعمال  نمونه ).42-1987:48جانسون، (یاري جوید  تجربیات مختلفو دریافت 

:توان در ادامه دید هاي قدرتی به زبان را می واره طرح

.ش داریم و نه راه پسی برخوردیم که نه راه پیمشکل به-

.خودت رو درگیر این مشکل نکن و از کنارش بگذر-

.مشکالت رو کنار زدمهمۀ م برسم هدف بهکه اینبراي -

پیشرفت  برايترین عامل  شود و مهم ترین پدیده بشري محسوب می از آنجا که زبان مهم

.به آن بسیار ضروري است، لذا توجه ))2003(1از الند نقل به؛ 1389:8رشتچی، (تفکر است

تواند  آموز می نش، داها است که با استفاده از آن فارسی نیز این هاي درسیِ انتخاب کتابعلت 

تنها او بتواند  شود تا نه این تسلط موجب می.زبان ملی خود مسلط شود ری صحیح بشکل به

تر  را نیز راحتم و فرهنگ مربوط به عل مسائل زبانیِ ا دیگران داشته باشد، بلکهارتباط مناسبی ب

.د و به پیشرفت فکريِ خوبی نائل آیدکندرك و دریافت 

در  شناسیِ شناختی زبانشناسی و  شناختی، روان هایی که در علومِ نتایج پژوهش امروزه

در امر آموزش باقی  ها واره طرحدر اهمیت تردیدي ها صورت گرفته است،  واره طرحزمینۀ

علم  دركد و در نتیجه در گیر پیچیده قرار می ها بنیان مفاهیم انتزاعیِ رهوا زیرا طرح ؛گذاردنمی

 بنابراین میزان مناسبِ .دکن نقشی اساسی پیدا می، استکه سراسر مفاهیم انتزاعی و فرهنگ 

یادگیريِ درك و عنوان مفاهیم اولیه و پایه، بر  ها به واره آموز از این طرح برخورداري دانش

 ،تر در واقع آگاهی و استفاده از این مفاهیم ساده .از سوي او اثرگذار است تر پیچیدهمفاهیم 

با توجه به اهمیت این موضوع،  در این مقاله.آموز است قیت تحصیلیِ دانشموف و نشانگر ضامن

ها براساس میزان کاربرد  آید، به تحلیل محتوايِ این کتاب با استفاده از سؤاالتی که در ذیل می

:اند از این سؤاالت عبارت .ها پرداخته شده استهوار این طرح

1. N. Lund
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ابتدایی  دورةهاي درسی فارسیِ هاي تصوريِ پایه به چه میزان در کتابواره طرح -1سؤال 

کاربرد دارند؟

ها معنادار است؟ واره بین طرح آیا اختالف -2سؤال 

واره جمالت بدونِ طرحگانه به تصوريِ سه)هاي(واره حاويِ طرح نسبت تعداد جمالت -3سؤال 

است؟به چه میزان

معنادار است؟ واره و بدون طرح واره جمالت با طرحآیا اختالف بین  -4سؤال 

روش پژوهش-2

کلیۀ آماري آن،  ۀجامع.است استنباطیاز نوع نیز و  توصیفی، اي کیفی مطالعه ،این پژوهش

از.است 1392-93ربوط به سال تحصیلیابتدایی م دورةهاي درسیِ فارسیِ متون منثور کتاب

شماري کار شده  تمام ةآماري است و با شیو ۀقیق برابر با جامعاین تح ۀآنجایی که حجم نمون

ها، آنها مورد  نمونه شدنِبعد از مشخص.گیري نیست اي نمونهه است، نیازي به استفاده از فرمول

 ،رمزگذاري«.رمزگذاري آنهاست ياعنم بهها،  در اینجا بررسی نمونه.بررسی قرار گرفتند

 صورت منظم در واحدهایی که امکان توصیف هاي خام به آن داده ۀوسیل بهفرایندي است که 

:عمل رمزگذاري شامل سه نوع انتخاب است.گیرند آورند، قرار می محتوا را فراهم می دقیقِ

.)1391:133سرمد و همکاران، (»ها و واحد شمارش واحد ثبت، طبقه

داري از محتوا که ابخش معن«:شود گونه تعریف می ینواحد ثبت در تحلیل محتواي درسی ا

شود و  براي انجام تحلیل کتاب درسی، از محتوا انتخاب شده و در طبقه مربوطه قرار داده می

از بین .است»جمله«در این پژوهش، واحد ثبت ).1392:24نوریان، (»شودسپس شمارش می

.جمله استخراج گردید 5773هاي درسی فارسی دوره ابتدایی  کتاب

تمایز و بعد  ۀوسیل بهیک مجموعه  ةدهندر تشکیلعناص بنديِ دسته يامعن بهبندي  طبقه

:1391همکاران، سرمد و(شده است تعریفهاي ازپیش ها و مالك باهتش پایۀآنها بر بنديِ مقوله

 بندي در سطحِ قهطب:شود یک سطح انجام می بندي در در این تحقیق، طبقه).135

حجمی، حرکتی و  ريِهاي تصو واره طرح(سه طبقه ،سطحاین در .ري پایههاي تصو واره طرح

.شدانتخاب )قدرتی
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در اینجا، .هاي مرتبط انتخاب شود تواند براساس طبقه واحد شمارش، واحدي است که می

.است، حرکتی و قدرتیحجمی ۀهاي پای واره انواع طرح،واحد شمارش

طبق نظر پنج )هاي پایه واره طرح لیستچک(ها  نیز، ابزار گردآوري داده روایی منظور به

.شناسی و آموزش زبان فارسی بررسی شد متخصص زبان

موجود  چون غالب مسائل پژوهشیِ..زیه و تحلیل شدتجآوري شده ي جمعها داده در آخر،

گویی به مسائل تدوین  در تعلیم و تربیت خیلی وسیع و گسترده هستند، پژوهشگر براي پاسخ

هاي  بندي کرده است، از روش صورت اي که گیري در مورد رد یا تائید فرضیه شده و یا تصمیم

از آنجا که حجمِ.)291-1391:292دالور، (کند  تجزیه و تحلیل استفاده می مختلف 

از  ،هاي تصوري واره تعیین صحیح فراوانیِ طرح برايهاي ابتدایی متفاوت است،  پایههاي  کتاب

.ه استاستفاده شد)تحصیلی پایۀهر  فراوانی متغیر نسبت به کل جمالت کتابِ(نسبی  فراوانیِ

نیز مجموع مورد نظر در جمالت هر کتاب و  حضور متغیرِ تعداددر بخش توزیع فراوانی، به

نیز آزمون سی  و 2ها از طریق آزمون خی  در بخشی دیگر، داده .ها اشاره شده استکتاب

.شدتحلیل)وابستگی(

هاي پژوهش یافته-3

.ها پرداخته شده است پژوهش، به گزارش یافته هايسؤالدر این بخش، با توجه به 

ابتدایی  دورةهاي درسی فارسیِ هاي تصوريِ پایه به چه میزان در کتابواره طرح:اول سؤال

کاربرد دارند؟

این هریک از  ،دامهها و در ا هاي پایه در مجموع کتاب واره انواع طرح میزاندر ابتدا 

نمایش درآمده به، 2و  1در جداول  ،تحصیلی ابتدایی دورةاب در شش کت ،تفکیک بهها،  واره طرح

.دهد ابتدایی نشان می دورةدرسیِ هاي فارسیِ ها را در کتاب واره میزان طرح ،1جدول.است

ها واره توزیع فراوانی و درصد طرح -1جدول 

ددرصفراوانیها واره طرح
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ابتدایی،  دورةهاي درسیِ رفته در کتابکارهاي به واره طرح دهد کهجدول فوق نشان می

5/25(، حرکتی )درصد 5/58(هاي حجمی  واره طرح :اند از عبارت کمتربه  بیشتراز  طور کلی، به

).درصد 16(و قدرتی  )درصد

تحصیلی پایۀها برحسبِواره توزیع فراوانی و درصد طرح -2جدول 

هاي تحصیلی پایه

هاي پایهوارهطرح

مجموع قدرتیوارةطرححرکتیوارةطرححجمیوارةطرح

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

284/39303/42133/18100اولپایۀ

549/43363/29338/26100دومپایۀ

1078/57469/24323/17100سومپایۀ

1665/61505/185420100چهارمپایۀ

2543/601218/28469/10100پنجمپایۀ

1435/66459/20276/12100ششمپایۀ

تحصیلی  پایۀهاي  کتابکلیۀ ، در پایهوارة  طرحدهد که هر سه  نشان می 2هاي جدول  یافته

و9/43،8/57،5/61،3/60ترتیب با  هاي دوم تا ششم به حجمی، در پایهوارة  طرح.کاربرد دارند

، درصد 4/39اول با  پایۀدر  .دهد اختصاص می خود بهاول را  ۀرتبکاربرد،  لحاظ بهدرصد،  5/66

.گیرد دوم قرار می ۀدر رتب واره این طرح

7525/58حجمی

3285/25حرکتی

20516قدرتی

1285100هاوارهجمع کل طرح
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هاي دوم، سوم، پنجم و  اول و در پایه ۀدرصد در رتب 3/42اول با  پایۀحرکتی، در وارة  طرح

5/18چهارم با  پایۀدوم و در  ۀدر رتب درصد 9/20و3/29،9/24،8/28ترتیب با  ششم، به

.سوم جاي دارد ۀدرصد در رتب

م سو ۀهاي دیگر در رتب دوم و در پایه ۀدرصد در رتب 20چهارم با  پایۀقدرتی، در وارة  طرح

پنجم  پایۀ، 3/17سوم  پایۀ، 8/26دوم  پایۀ، 3/18اول  پایۀواره در  میزان این طرح.گیرد قرار می

.درصد است 6/12ششم  پایۀو در  9/10

هایی از  نمونه،در ابتدا.ها، آمده است کتاب تفکیک بهها،  واره هایی از این طرح در زیر نمونه

:شودارائه می )13-18(قدرتیوارة  طرح،انتهاو در)7-12(، بعد حرکتی)1-6(حجمیوارة  طرح

(را دوست دارند در تابستانکردن ها شنا بچه-1 )اول پایۀفارسی .

(موفق شوددر کارهایش تا ...-2 )دوم پایۀفارسی .

(هایی بخوانیم که دیگر نتوانیم داستاندر آینده شاید -3 . )سوم پایۀفارسی ...

(بود پرواز روز در از بامداد تا نیمآرشتیر-4 )چهارم پایۀفارسی .

(پدر خود را از دست داد در کودکیحافظ -5 )پنجم پایۀفارسی .

(گفت و گو کنید و ...این واژگان بر سر فهم ...-6 . )ششم پایۀفارسی ...

شکل گرفته و  ويذهن در )مکان(حجمفیزیکی انسان از تجربۀ ۀواسطبهمفاهیمی که 

که در قالب این  کنند کمک می اعیزانت یك و دریافت مفاهیمر دربه او د ند،اذخیره شده

کند تا  اي به ما کمک می هچنین تجرب، 1-6ي ها مثالدر .دنگیر جاي می)ها مکان(ها حجم

درك از قبیل قابلناپذیر و غیر چیزهاي حجمفیزیکی را به  هاي حجم شده از مفهوم کسب

تعمیم که ماهیتی فیزیکی ندارند، »فهم«و»یکودک«،»بامداد«،»آینده«،»کار«،»تابستان«

.یمکنراحتی درك و دریافت دهیم و آنها را به

در در زبان فارسی، این است که دهدمیهاي دیگر نشان  ها و نمونه بررسی این نمونهآنچه 

 ؛حروف اضافه نقش مهمی دارندکلیۀ هاي حجمی، چه بالفعل و چه بالقوه، واره گیريِ طرحشکل

.توانند نمایان و کاربردي شوند یها بدون این حروف نم واره این طرحزیرا 
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(به پیامبري رسید)ص(روزي که پیامبر -7 )اول پایۀفارسی .

(زحمت کشیدفردوسی سی سال -8 )دوم پایۀفارسی .

(پیچیدگوي وانت سبزي فروشِ محله در کالس ي بلندصدا-9 )سوم پایۀفارسی .

(آید پیش میبراي آنها  ییها دشواريدر پاییز -10 )چهارم پایۀفارسی .

)پنجم پایۀفارسی (.رسد میي بهار به مشام بوو...-11

)ششم پایۀفارسی (.رسیدخواهد بزرگی  مقاماو به -12

مفاهیمی توانسته ،کرده است کسبخودفیزیکی اي که از حرکت  انسان با توجه به تجربه

ممکن و میسر  ،هاي غیرفیزیکی یافت او را از حرکتدر ذهن خود شکل دهد که درك و در

 کشیدنِ«،»رسیدن به پیامبري«هاي باال،  است تا در مثالهشداین امر موجب .سازد می

که »رسیدن به مقام بزرگی«و»بو رسیدنِ«،»دشواري آمدنِ پیش«،»صدا پیچیدنِ«،»زحمت

.دندرك و دریافت شو سهولت بهرند، اما از نوع غیرفیزیکی در خود دا ،همگی نشانی از حرکت

ترکیب یک عبارت در زبان فارسی، د که نده ها نشان می حرکتی، بررسیوارة  طرحدر مورد 

و  ، آمدنافعالی چون کشیدن، رسیدن، بردن بااسمی در جایگاه فاعل، یا مفعول و یا متمم 

.زند ها را رقم می واره این طرح گیريگشتن، شکل

(خندهزد زیر خروس  -13 )اول پایۀفارسی .

(صدا زدسوگلی را  -14 )دوم پایۀفارسی .

(شکند میجنگل را  سکوتجانوران،  ةگاه نیز غرّش و زوز -15 )سوم پایۀفارسی .

(زد کنار میآهسته خواب را  -16 )چهارم پایۀفارسی .

].ماندشود دهان باز بو باعث می داراي قدرت است»تعجب«[باز مانددهانم  تعجباز-17

)پنجم پایۀفارسی (

(،زدمبر مادر بانگ وقتی به جهل جوانی،  -18 . )ششم پایۀفارسی ...
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فیزیکی او از اعمال نیرو تجربۀ ۀقدرتی، در ذهن انسان، در نتیجوارة  طرحگیريِ شکل

،»سکوتشکستنِ«،»صدا زدنِ«،»زدن زیر خنده«،13-18هاي  در مثال.حاصل آمده است

که در همه »بانگ بر مادر زدنِ«و»تعجب واسطه قدرت بهدهان  ماندنِباز«،»خوابزدنِکنار«

.نداهمین تجربه قابل درك ۀواسط د، بهه ماهیتی فیزیکی ندارکه البتاست نیرویی اعمال شده 

د که ده ها نشان می ، یافتهزبان فارسی ی در جمالتهاي قدرت واره گیريِ طرح در مورد شکل

+اسم شکل بهمرکب غالباً این افعالِ.پذیرد مرکب صورت می یده در قالب افعالِمعموالً این پد

شکستناستفاده از افعالی چون .زدنبانگولبخندزدن،زدن  فریادمثل ،دیاب زدن نمود می فعلِ

.است در زبان فارسی این پدیده سازيِ دیگري براي مفهوم معمولِ ، راهشدن چیرهو

ها معنادار است؟ واره تالف بین طرحآیا اخ :سؤال دوم

دهد که بین فراوانیِ انواع  نشان می 2، نتایج آزمون خی 1با توجه به نتایج مندرج در جدول 

،p>001/0در سطح  ،18/26979=2هاي حجمی، حرکتی و قدرتی با مقدار خی واره طرح

.است 97/0)وابستگی آزمون(میزان این تفاوت با توجه به آزمون سی  .معنادار استتفاوت

=2هاي حجمی، حرکتی و قدرتی نتیجه خی  واره ، بین انواع طرح2همچنین با توجه به جدول 

ها  واره بین انواع این طرح p>01/0دهد تفاوت در سطح  دست آمد که نشان می به 57/49

.است 19/0،سی میزانِ این تفاوت با توجه به آزمون.معنادار است

جمالت بدونِ گانه به  تصوريِ سه)هاي(واره حاويِ طرح ت تعداد جمالتنسب :سومسؤال

است؟به چه میزان واره طرح

از)درصد 4/18با (واره  ها، تعداد جمالت باطرح پایه دهد که در تمامیِ نشان می زیرجدول 

در  واره طرحبا میزان جمالت.است کمتر)درصد 6/81با (واره  تعداد جمالت بدونِ طرح

3/24(پایۀ پنجم :اند از ، عبارتکمتربه  بیشترترتیب از  هاي تحصیلی، به هاي پایه کتاب

، پایۀ سوم )درصد 8/17(، پایۀ چهارم )درصد 19(، پایۀ اول )درصد 7/22(، پایۀ ششم )درصد

ها  هقرارگیريِ پای واره، ترتیبِ در مورد جمالت بدونِ طرح).درصد 5/8(و پایۀ دوم )درصد 16(

قبل است، مثالً، پایۀ دوم که در حالت قبل در آخرین رتبه قرار داشت، در وضعیت  حالت عکسِ
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واره در دیگر  میزان جمالت بدونِ طرح.ین میزان را در اختیار داردبیشتردرصد  5/91کنونی با 

درصد،  2/82ا درصد، پایۀ چهارم ب 84پایۀ سوم با :از این قرار است کمتربه  بیشترها از  پایه

.درصد 5/75درصد و پایۀ پنجم با  3/77درصد، پایۀ ششم با  81پایۀ اول با 

تحصیلی پایۀبرحسب  واره جمالت بدونِ طرحو  واره جمالت با طرحتوزیع و درصد  -3جدول 

هاي  پایه

تحصیلی

جمالت

مجموع وارهجمالت بدونِ طرحوارهجمالت با طرح

درصدراوانیفدرصدفراوانی

711930181100اولپایۀ

725/87795/91100دومپایۀ

1611684684100سومپایۀ

2508/1711542/82100چهارمپایۀ

3193/249937/75100پنجمپایۀ

1887/226393/77100ششمپایۀ

10614/1847126/81100هامجموع کتاب

معنادار است؟ واره بدونِ طرح و واره جمالت با طرحختالف بین آیا ا :سؤال چهارم

جمالت با در مورد فراوانی  2دهد که مقدار خی  پژوهش نشان می نتایج مربوط به این بخشِ

نشان ي را معنادار p>01/0در سطح تفاوت آنهاکه  است26/101واره بدونِ طرح و واره طرح

.است 1/0به آزمون سی ر این تفاوت با توجهمقدا.دهد می

گیريبحث و نتیجه-4

 هاي درسیتحلیل محتواي کتابزمینۀ در  خارجی بع ایرانی وامنمحدویت پژوهش حاضر با

1گیبسکلی طور به.مواجه بود ريهاي تصوواره طرحویژههو ب شناسیِ شناختی زباناساسِبر

ویژه در هب ،ريي تصوهاواره طرحنۀ زمیمعتقدند در )2007:1097(2و توماسلّو )1994:416(

1. R. W. Gibbs
2. M. Tomasello
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گرفته است، در صورتی که این موضوع امري صورت  اندکیهاي خیلی کار ،1هاي رشديپژوهش

 اهمیت و تأثیرزمینۀ در  با وجود چندین مقاله.طلبدهاي زیادي را میو پژوهش ضروري است

.نداهندادقرار حلیل آموزش، آنها هیچ متن درسی را مورد تري بر هاي تصوواره طرحمثبت 

در.بپردازدهابه پاسخ سؤال رغم این محدودیت، این پژوهش توانست در حد ظرفیت خود به

، با وجود پایهوارة  طرحسه که هر دهد ها نشان می این بررسینتایج و دوم  سؤال اول مورد

د که در نیی وجود دارابتدا دورةفارسیِ هاي درسیِدر کتاب در میزان کاربرد آنها، معنادار تفاوت

و)درصد 5/25(، سپس حرکتی)درصد 5/58(حجمیوارة  طرحین میزان ابتدا به بیشترمجموع 

وارة  طرحگوید می)1994:425(گیبس.اختصاص دارد )درصد 16(قدرتیوارة  طرحدر آخر به 

آن است و کالمی، کودك قادر به درك پیش دورةاي است که در واره طرححجمی اولین  ريِتصو

 درآوردن، باز و بسته، لباسپوشیدنمثل لباس؛زیاد وي در این زمینه استتجربۀدلیل بهاین 

دهد این موضوع نشان می.پوشاندن چشم با بالش و کردن دهان، باز و بسته کردن دست

ی این آشنای دلیل به.آشنایی دارد واره طرحکامالً با این است، کودکی که به سن مدرسه رسیده 

حرکتی و  ريِهاي تصوواره طرحترِ و مناسب بیشتر، خوب است با طرح و نیز ماهیت پویاي علم

 آموزان را به تکاپودانش ناآگاهانه،شوند درسی که زبان علم محسوب می قدرتی در متون

.واداشت و موجبات رشد تفکر را در آنها فراهم آورد

و  واره جمالت بدونِ طرحتعداد بیند که ده نتایج نشان میو چهارم  ومس سؤال پاسخ بهدر 

جمالت بدونِ مطابق با این نتایج، تعداد .وجود دارد معنادار تفاوت واره جمالت با طرحتعداد 

،در این مورد .است )درصد 4/18با (واره  از جمالت حاويِ طرح بیشتر)درصد 6/81با (واره طرح

از  داستان کودك چندزمینۀدر )1389:23(ی حشکوایتوسط افراشی و نعیمی  نیز پژوهشی

این نتایج.استحاضر پژوهش نتایج همسو باکه  است انجام شده هاي برگزیدهسري کتاب

جمالت بدونِ از تعداد  )درصد 64/9با (واره جمالت با طرحد که تعداد نده نشان میپژوهش

کوایی با توجه به این نتیجه اظهار افراشی و نعیمی حش.است کمتر)درصد 36/90با(واره طرح

ان موفق نبوده است و کودك در ایر در متون داستانیِ ،ريهاي تصوواره طرحبازنمودکه داشتند 

هاي واره طرحمفاهیم انتزاعی از جمله نشدنِ که طرحچرا ؛شودقلمداد می ضعفۀ این یک نقط

1. developmental researches
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مراحل رشدي عبور کند و از  ،کودك بدون کسب تجربیات مختلفتا شود ري باعث میتصو

سه تا پنج سال از همساالن خود عقب  ،ایجاد و گسترش تدابیر و راهبردهاي ذهنی لحاظ به

 از پسکالمی و ري در دوران پیشهاي تصوواره طرحکه گوید ر این زمینه میمندلر نیز د.بماند

و همچنین تعقل یري زبان هایی را براي یادگکه بنیان هستندجهت حائز اهمیت نایاز،آن

،]ازطریق آموزش[آنها دادنِسترس قرار، بنابراین در د)1994:416گیبس، (آورندفراهم می

)1988(1تسکیویگو).156، 2009لیتلمور، (آموز الزم است دانشیادگیريِ کمک به منظور به

گیرند، میاگرچه کودکان بعضی مفاهیم را براساس تجربیات روزمره فرا  هم بر این باور بود که

گیرند، در نتیجه طرح این مفاهیم از طریق زبان سختی یاد میامالً انتزاعی را بهمفاهیم ک لیکن

).1383:13میرحسنی، (لزام است با حضور آموزش رسمی یک ا و

شناسیِ  زبانشناسی و  شناختی، روان هایی که در علومِ امروزه با توجه به نتایج پژوهش

امر آموزش تردیدي باقی  آن در اهمیتها صورت گرفته است، در  رهوا طرحزمینۀدر  شناختی

مستلزم  ،شودهایی و به چه میزان در متون آموزشی استفاده  واره از چه طرح که ایناما  .ماند نمی

ها و نقش آنها در آموزش و از همه  واره طرحکلیۀ شناسایی زمینۀویژه، در  هایی دیگر، به پژوهش

درك  براي هاي سنی مختلف آموزان در رده دانش هاي شناختیِ تواناییتر تعیین دقیق  مهم

متون میان تناسب  نبود، آموزشبسیاري از محققان و کارشناسانِ باور بهزیرا  ،تسها واره طرح

.کند را با شکست مواجه می ، آنهاآموزان هاي دانش توانایی وآموزشی 

هاي درسی هاي تصوري در تدوین کتاب هوار طرح طور خالصه، به کاربردهاي، بهدر انتها

:شوداشاره می

مفاهیم ي در زمینۀکمترکه کودك اطالعات ،مراحل اولیهدر  بیشترواره حجمیِ  طرح-1

.شوداستفاده  کمترمیزان بهکم به تناسب سن، از آنها مورد استفاده قرار گیرد و کم،دارد

 رکنند، باختی او نیز رشد پیدا میاي شنهکه ویژگی با افزایش سن کودك، با توجه به این-2

کهد شوموجب میتنها  نهاین کار  .شودهاي حرکتی و قدرتی اضافه  رهوا طرحکاربرد میزان 

، بلکه سبب ارتقاي شودهیل کودك تس برايدرك و یادگیريِ مفاهیم انتزاعی و پیچیده 

.شودمیتخیل وي نیز تفکر و ةقو

1. L. S. Vygotsky
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