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  ی هب کتبب   ی  ار د در بخش شههن   ری گذرا   ی هب اسههتعبره    ده   تحل   ی لژ هش حبضههر ب  بررسهه   چکـیده: 
آدوبش تبف  )دجروالًب مهبرده آبدون،    ی راسههتب سهه  کتبب رسههر   ن ر   در ا لردابد ی آدوبش بببن تبف  د 

شه   ابت ا    ی دحتوا بررسه    د   تحل   ی ف د توصه  درد ر ( بب ر  ی هرک ام شهبد  شهش دتن ددبلر    سهخنران 
لحبظ نوع   بسهبد     ب    ری در آنهب شهنبسهب   ری گذرا   ی هب اسهتخراج   سهرس اسهتعبره   دتن   84  ن ر ا   ی بن هب 

(  یفرا ان  ٪ 68)بب    ی سهخنران   ی هب در دتن   ری گذرا   ۀ ( اسهتعبر 1نشهبن داد:   ج ر شه ن   نتب    د   تحل   سه  ر دقب 
 یا ان )بهب فر  ی ا (   رابطه  ٪ 38 ی )بهب فرا ان  ی دهبد  نه  ر ( د  فرا 2ددهبلره  دارد؛   ی ههب اب دتن   ی بسههبده  بهبالتر 

  ج ر هسههتن   نتب   ی اسههتعبر   ی در دعنب   ن هب ر فرا   ر ر بسههبد  نسهها، ب  سههب   ن ر شههتر د ب  ی دارا   ب د ترت ( ب  ٪ 28
بور دعنبدار  اب بخش ددبلر  ب    ی در بخش سهخنران   ری گذرا   ۀ نشهبن داد تع اد اسهتعبر  ی تن ر   - آبدون دن 

را در سهنجش   ن تبف  آ   ی  ار د در بخش شهن   ی اب دتن سهخنران   شهتر د ب   ۀ دارد  لذا اسهتفبد   ی شهتر د ب   ی فرا ان 
     ر نرب ی دا بلابن کبرآد تر د   ی   استعبر   ی توانش ارتابب 

   آدوبش بببن تبف    ، ری نظبم گذرا   ، ی تجرب  ی دستور   ۀ دن ، استعبر نظبم  ی گرا دستور نقش ها: کلیدواژه 

 

 مقدمه    1
هبی غدرسبده بب 4کن  ک  بن دن  ب  افراد کرک دیگرای نظبم ش ه در نظررۀ دستور نقشدفبهدم دطرح 

 
1. Yaqubi.ruhollah@gmail.com 

  نورسن ه دسئول 
2. mdabirmoghaddam@gmail.com      3. ferdowsg@yahoo.com 

 

4. Clause             
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ترهبرز قهبئه   تر  بور دقدقتراکم  اژگهبنی بهبالتر را درک   تولده  کننه    بدن دتن نوشههتهبری  گفتهبری به 
سببد ابمالب    دعبنی بدشتری را در رک بن  بانجبنن   اب آنجب  شون ، ب  ارن دعنب ک  آنهب را قبدر دی

( کبربرد ارن دقولۀ دسهتوری  1985،  2)هلد ی هبی بببن اللم اسه،اب  رژگی 1ک  اسهتعبرۀ دسهتوری
  بب ارن توضدح ضر ری ای دانش بببن اس،ای اب برتری تحصدم  دانشابهی   سطوح حرف نشهبن 

آدوبانی ک  بب اه اف دانشههابهی در حبل ربدگدری  نربر  د رسههبن بببن یبرجی   هرچندن بببندی
هبی دستوری ابجرل  بببن د م رب یبرجی هستن ، تح، آدوبش صررح دفبهدم دهری دبنن  استعبره 

توری  اقف   دسهلط شه ه اسهتعبرۀ گذراری قرار گدرن   اب ارن گذر فردی ک  ب  دفبهدم اسهتعبرۀ دسه 
کنه   هه ف نههبری فرارنه  آدوبش  اسههه،، در درک   تولده  دتون اللری به  ببهبن یهبرجی بهتر الره  دی

بببنبن رب آدوبش بببن فبرسههی ب   هبی یبرجی، االم اب آدوبش بببن انالدسههی ب  غدرانالدسههیبببن
کبرآد  بب سهبرر افراد اسه،، ب   آ ردن توانبری فهم صهحدح اب دتون،   ارتابط دسه،بببنبن، ب غدرفبرسهی

دن ، بدش اب لدش دورد گرای نظبم شهنبسهی نقششه ه در بببنهردن دلد ، اگر دفبهدم   دابنی دطرح 
لحبظ بدبنی   اقتصهبدی  هبی آدوبش بببن یبرجی قرار گدرد، ب توج  براحبن آبدون   دؤلفبن کتبب

 آدوبان تحرد  یواه  ش  هزرنۀ کرتری ب  بببن
بد  اب  3الرللی تبف  ن آبدون  اب رببده هزار دؤسسۀ آدوبشی   دانشابهی در بدش   130، در بدش 

النوان بببن یبرجی دورد استنبد اس، )برگرفت  اب سبر،  کشور، برای سنجش دانش بببن انالدسی ب 
آدوبشی  لدش 4ی دب  سنجش  ب  دقببع البلی تحصدلی   حرف (    ب  هردن ندبب  ر د  ای اس،؛ 

دحتوای ارن آبدون دعتار   فراگدر اب اهرد، ببالری بریوردار اس،  در ارن راستب، در    دلد  توج  ب 
گبنۀ نظبم گذراری ک  در دعنبی  هبی شش5لژ هش حبضر سعی ش ه اس، بب شنبسبری انواع فرارن  

انی  ان ، ددزان   نوع استفبده اب آنهب در د  بخش ددبلر    سخنرکبر رفت ب   7  غدرسرراس،   6استعبری 
دعنبی   گذراری  دستوری  استعبرۀ  در  دشخص شود   تبف   آبدون  دعتار  کتبب  دهبر  شند اری س  

شود، رک فرارن  جبی یود را ب  دعنبی  فرض ندز دحسوب دی  قبب  انتظبر ک  دعنبی لدش  8سرراس، 
اع استعبرۀ  کبرگدری انوشود  ب ده    بنببرارن رک فرارن  درار استفبده دیغدرسرراس،   استعبری دی

 
1. grammatical metaphor       2. M. A. K. Halliday                        

3. Toefl         4.https://www.ets.org/toefl/test-takers/ibt/about 

5. process         6. metaphorical 

7. incongruent (non-congruent)    8. congruent 
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هبی بببن اللم اس،   در دتون اللری   دانشابهی فرا انی  دستوری تجربی ابجرل  گذراری اب  رژگی
ب  دارد   استعبره ببالری  بدشتر  بدشتر دتن ش ه    کبرگدری هرم   انتزاع  هبی دستوری گذراری دوجب 

  ارن دوضوع ببالث  تر شودهبی سبیتبری ب  بببن اللم نزدرکلحبظ  رژگیشود آن دتن ب ببالث دی
تراکم بدشتر ابمالب  بدشتر تولد  کن   در دقبلۀ حبضر بع  اب  شود بببندی  بب  آدوب بتوان  بن هبی 

داده تحلد   لژ هش،  ر ش  نظری    دابنی  دطبلعبتی،  لدشدنۀ  دجروع  توضدح  در  ک    14هب  آبدون 
 کتبب آدوبش تبف  هستن ، توضدح داده ش ه اس،    3دستخرج اب 

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ    2
دن  توسههط هلد ی  گرای نظبم شههنبسههی نقشکبرگدری دفهوم اسههتعبرۀ دسههتوری در بببنبع  اب ب 

گرای  (، بددنۀ دطبلعبتی ج ر ی برای سهبرر لژ هشهاران فراهم شه   در ارتابط بب دسهتور نقش1985)
قبلۀ هبی دسههتوری تبکنون دطبلعب  بربدی صههور  گرفت  اسهه،، ک  در ددن    انواع اسههتعبره نظبم 

ان ، درتاط بوده 2اب نوع اسههتعبرۀ گذراری  1حبضههر دطبلعبتی ک  بدشههتر بب اسههتعبرۀ دسههتوری تجربی
هبی اررانی اشههبره  هبی یبرجی   سههرس ب  لژ هشدعرفی یواهن  شهه   در اداد ، ابت ا ب  لژ هش

 شود دی
بور دفص   ( در کتبب راهنربی جبدع یود ب  2003)  5  تب رندرب  4، را لی 3 ن نارگن -سبررون

ان   ارن کتبب بب  دن  لردایت م گرای نظب شنبسی نقشب  بررسی   تحلد  استعبرۀ دستوری اب نابه بببن
فراهم کرده   را  آن  بهتر  برای فهم  استعبرۀ دستوری بددن   بب  ارتابط  در  تلفدق دابحث نظری   الرلی 

سببی   استعبرۀ دستوری لردایت  ش ه اس،  هرچندن ب  دواردی ک  در  اس،  در اداد  ب  ارتابط اسم
، اشبره ش ه اس،  فص  ا ل ارن کتبب ب  دابحث  گرددارتابط بب استعبرۀ دستوری دنجر ب  ابهبم دی

  تعبررف کلی در دورد استعبرۀ دستوری لردایت  اس،  در فص  د م، استعبره   نحوۀ لدشرف، آن  
هبی دستوری بدنبفردی ایتصبص دارد  فص   در کودکبن دورد توج  قرار دارد  فص  سوم ب  استعبره 

درار   در دستور    استعبره  دفهوم  ب   استعبرۀ  اجمهبرم  ک   اس،،  لردایت   دعنبری   6شنبیتی جوه 
فرابببن ابدنظر  استعبره  ب   لنجم  در فص   اس،   دابحث  ارن  لردایت  ش ه اس،   ابجرلۀ  شنبیتی 

 
1. experiential             2. transitivity         

3. A. M. Simon-Vandenbergen        4. L. J. Ravelli          

5. M. Taverniers           6. phonological metaphor 
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ابجرل  دواردی اس، ک  در ارن فص  دورد بحث    1النوان رک سبی، شنبیتی استعبرۀ دستوری ب 
تح، النوان   2( اب استعبرۀ دستوری ان رشابنی 8:  3200قرار گرفت  اس،  در ارن کتبب، تب رندرب )

( ندز در ارن کتبب استعبرۀ دستوری ان رشابنی  423:  2003)  3کن   دلربهبی گذراری ربد دیاستعبره 
سببی  ک  هربن استعبرۀ دستوری اسم  4( استعبرۀ گذراری اب رک فرارن  ب  اسم 1دان :  را د  نوع دی

صور  فرارن  دبدی بدبن رک فرارن  ب  فرارن  درار )دثًم فرارن  ذهنی ب ( استعبرۀ گذراری اب  2اس،؛    
ب    د م اس، ک   دورد  فقط  استعبرۀ گذراری  اب  دنظور  لژ هش حبضر  در  اس،  ذکر  ب   شود(  البم 

سببی قرار دارد   گذراری رک فرارن  ب  فرارن  درار توج  دارد،   دورد ا ل تح، النوان استعبرۀ اسم
لژ دینابرن گبن  دطبلع   استعبره  بددنۀ  در  ک   افرادی  برای  را  کتبب  ارن  دطبلعۀ  حبضر  کنن    هش 
دی ب ضر ری  ادب  اس،،  دعتار  جبدع  راهنربی  رک  کتبب  ارن  ارند   بب  جود  استعبرۀ  دان    کبربرد 

 هبی یبرجی نرردایت  اس،  دستوری در آدوبش بببن
(، ب  دفهوم استعبرۀ دستوری در 1985کتبب یود، بب استنبد ب  هلد ی ) ( در2003تب رندرب )

دن  لردایت  اس،   ی در اداد  ب  دقبرسۀ ارن نوع استعبره بب  گرای نظبم شنبسی نقشمبرموب بببن
بی را  دعنبی سرراس،  ا   اس،   لردایت   نشبناستعبرۀ  اژگبنی  را  غدرسرراس،  دعنبی  دار نشبن،   

استعبرۀ گذراری دعرفی کرده اس،  تب رندرب بع     نربر    ی استعبره ان رشابنی را دعبدلدعرفی دی
- هب، انواع استعبرۀ دستوری را بررسی کرده اس،   ضرن توضدح  اژگبناب توضدحی در دورد فرانقش 

( در دورد استعبرۀ دستوری لردایت  اس،   1999     1988     1985، ب  بررسی در گبه را لی )5دستور
توان ب  ، ک  اب آن جرل  دیهبی دستوری انجبم داده اس،ه  ی دطبلعب  دراری ندز در بددنۀ استعبر

( ک  در  اقع رسبل  دکتری  ی بوده  2002دن    دفهوم استعبرۀ دستوری )گرای نظبم شنبسی نقشبببن
ب  بع هب  فص      هرچندن  اس،،    رسد ه  مبپ  ب   کتبب  درجع    22صور   راهنربی  کتبب 

ای تح، النوان استعبرۀ  (   ندز دقبل 2017،  7  ا گرر ی   6دن  )ببرتل،گرای نظبم شنبسی نقشبببن
( اشبره کرد  ابنظر نابرن گبن دقبلۀ حبضر، افرادی ک  در بددنۀ  2018)  8ش گیدستوری   دستوری

 
1. cognitive construct           2. ideational metaphor       

3. R. Melrose            4. a process is coded as a thing 

5. lexico-grammar           6. T. Bartlett         

7. G. O'Grady            8. grammaticalization 
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 لژ هش دارن ، دطبلعۀ آثبر لژ هشی تب رندرب ضر ر  دارد  استعبرۀ دستوری قص  
( ب  توصدف دفهوم استعبرۀ دستوری در دتون دانشابهی بببن اسربندبری لردایت   2006)  1کلرای 

ب  را  دستوری  استعبرۀ  دتناس،   ی  دشخصۀ  دی النوان  بدبن  دعرفی    دانشابهی  ک  هبی  کن  
هبری ک  ددزان ببالری اب استعبرۀ دستوری در یود دارن ، در فرهنگ اربال  دتح ه بب االتابر بدشتر  دتن
ای اب سطح ببالتر تحصدم  دانشابهی اس،  در  النوان نشبن شون    استفبده اب آن ب سوب دیدح

انتظبر دی ببش ،  ادالب درس،  ارن  انالدسی  صورتی ک   نظبم  براسبس  بدشتر  تبف  ک   آبدون  در  ر د 
ببشن  هبی دستوری بدشتر دورد توج   آدرردبری )  ن  انالدسی بررتبندبری( براحی ش ه اس،، استعبره 

هبی    باعًب آدوبش   سنجش آن بدشتر حبئز اهرد، اس،  در ارن لژ هش النوان ش ه اس، ک  گون 
صور  نوشتبری   م  گفتبری اببررق کبربرد استعبرۀ دستوری، در راستبی  اللری   دانشابهی م  ب 

 برسن    ان  ب  تولد  دحتوای انتزاالیگراربنۀ یود توانست اه اف نقش
ب 2010) 2دالدرونت   نحوۀ  بررسی  ب   دستور (  مبرموب  در  دستوری  استعبرۀ  انواع  کبرگدری 

نظبم نقش داده گرای  لردایت  اس،   دورد  دن   انالدسی  بببن  اب رک کتبب درسی  لژ هش  ارن  هبی 
دبدرستبناستفبدۀ دانش بب بررسی  آدوبان کمس د ابدهم  انتخبب ش ه اس،   ی  ان  نزی  در  هبی 

کتب  ارن  دتن  نتدج   بن هبی  یود  تحلد   اب  اس،   ی  رسد ه  دستوری  اصلی  استعبرۀ  هش،  ب   ب 
کردن  گدرد ک  دلد  اصلی کبربرد استعبرۀ دستوری  دوجود در کتبب درسی انالدسی الر تًب دتراکمدی 

النوان یوانن گبن اصلی آدوبان دبدرستبنی ب ابمالب  ارائ  ش ه اس، تب لردابش ابمالب  برای دانش
آن نابرش دتون اللری کتبب تسهد  شو در  آدوبش البلی ک   ببالتر  ب  سطح  برای  ر د  را  آنهب  د   

گدرن گبن در دورد بور مشرادری دورد تقبضب اس،، آدبده سببد  در صور  توج  دؤلفبن   تصردمب 
کتبب ربفت دحتوای  درسی،  لژ هشهبی  قاد   ارن  دیهبی  آدوبشی  هب  کدفد،  ببالرفتن  ب   توان  

هب   اهرد، آنهب در فرارن   کرک نربر   البم ب  ذکر اس، ک  ارن دطبلع  ب  تأثدر آبدون   آدوباندانش 
 ربدگدری نرردایت  اس،  

( ب  بررسی دفهوم استعبرۀ دستوری لردایت  اس،   ی در بخش لبربنی فص   2013)  3تبدرسون 
دان  ک  برای رک  (، ردی اب یطرا  دفهوم استعبرۀ دستوری را ارن دی252نهم ارن کتبب )هربن:  

بی تع اد  استعبری  دعنبی  در  الابر  بن   دیشربری  ب لردابی  داد   لدشنهبد  دعدبر توان  درار،  بدبن 
یبصی  جود ن ارد ک  بتوان تصردم گرف، دعنبی سرراس،   غدراستعبری  لدشنهبدش ه تب م  ان ابه  
 
 

1. M. C. Colombi          2. A. A. Dalimunthe 

3. G. Thompson           
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ن  دوردنظر استعبری اس،  شود ک  آرب بگر ارجبد دی صحدح اس،  حتی گبهی ارن شاه  برای تحلد 
الابر   آن  مراک   یدر   بوده  رب  بن   رک  غدرسرراس،   استعبری    دعنبی  بدبنی  اص   در  ک   لردابی 

ب  اکنون  دیاس،،  شنبیت   انتظبر  قبب   سرراس،    اب  دعنبی  دوضوع  ارن  توضدح  در  شود   ی 
شون ،  رن  دبدی استفبده دیش ه در قبلب فرا صور  لذررفت کن  ک  ادر به ب فرارن هبی ذهنی ربد دی

دارد     grasp ،take inدبنن    اشبره  گذراری  تجربی  دستوری  استعبرۀ  دفهوم  ب   ک   قاد ،  ارن  اب    
ب  ندز  ب   رلدبدز نابرن گبن سطور حبضر،  )ر ک   دعنبری  نحوی    دعدبرهبی  درنظرداشتن        1رغم  

تشخدص نوع رک فرارن  در دعنبی    یصوص در ارتابط بب هبی یود، ب ( در تحلد 2015،  2فونتدن 
 استعبری، بب مبلش ربدش ه دواج  بود 

لحبظ نظری ب  بررسی جبدع استعبرۀ دستوری لردایت  اس،   ( در دقبلۀ یود ب  2015) 3دروررم 
( ب   1993(   هلد ی   دبرتدن )1993     1992)  4(، دبرتدن1988    1985 ی بب ارجبع ب  هلد ی )

استعبرۀ    7( ب  انابرۀ دعنبری 1999)  6برۀ دستوری   بب ارجبع ب  هلد ی   دتدسناستع   5ای انابرۀ الر 
هبی دستوری  دستوری اشبره دارد  ارن دقبل  اب ارن جه، اهرد، دارد ک  ب  ددزان استفبده اب استعبره 

اب استعبرۀ   8ای ردربرم  دربددنۀ آدوبش بببن ندز اشبره دارد  دروررم در اداد  سعی دارد بب دعرفی انابره 
ای استعبرۀ دستوری را بنب ب  تعررف  ر دستوری آن را در بددنۀ آدوبش بببن بدببدبر    ی انابرۀ ال

 9کن : استعبرۀ دستوری بدنبفردی )ک  یود شبد  استعبره  ج ( ب  د  بخش تقسدم دی 1985هلد ی )
رب  جهد،( اس،   استعبرۀ دستوری ان رشابنی )شبد  استعبرۀ تجربی      10نربری -  استعبرۀ  ج 

بن ی ب  استعبرۀ دتنی اشبره نش ه اس،  هلد ی دماستعبرۀ دنطقی(  البم ب  ذکر اس، ک  در ارن تقس
( بریمف بریی درار اب لژ هشاران دعتق ن  در فرانقش دتنی شبه ی بر  731:  2014  دتدسن )

بن ی در لژ هش حبضر ندز استفبده ش ه اس،   اب آنجب ک   توان ربف،  ارن تقسدم جود استعبره نری
جبی استعبرۀ ان رشابنی، اب النوان استعبرۀ تجربی استفبده   ب  استعبرۀ دنطقی لردایت  نخواه  ش ، ب
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اشبره دی انجبم ش ه اس،   ی  آدوبش بببن دطبلعب   انابرۀ الر کن  ک  دربددنۀ  براسبس  ای  ش ه 
 گرفت  بردانبی انابرۀ دعنبری اس،  هبی صور  بدشتر اب لژ هش

استعبرۀ دستوری ان رشابنی در   هبینبدۀ کبرشنبسی ارش  یود  رژگی( در لبربن 2016) 1کبنسو 
ددزان    کتبب بررسی  بب  ا   اس،   کرده  دطبلع   را  آدوبشی  نظبم  در  انالدسی  بببن  آدوبش  هبی 

کتبب آدوبشی د رۀ    14گرا در دتن  هبی دستوری ان رشابنی دستور نقشماونای استفبده اب استعبره 
د رس  در  ارن  دتوسط   دتن  لدچد گی  ددزان  دارد  قص   ژالن  ابنظر  اژگبنکتببهبی  را  دستور -هب 

نوع    13ای ک   ی در تحلد  یود دانب قرار داده اس،، انابرۀ دعنبری اس،، ک  ب   بدببدبر   الات  انابره 
ای دورد استفبده قرار استعبرۀ دستوری اشبره دارد  البم ب  ذکر اس، ک  در دطبلعۀ حبضر انابرۀ الر 

بنب   دعنبری   ی  انابرۀ  ن   اس،  االمم گرفت   آدبر  در سبل ب   ی دب  سنجش  ابسوی سببدبن  ش ه 
بن ی کشورهب ابنظر نررا  آبدون تبف  جبرابه دنبسای در دندب کن  ک  ژالن در رتا  بدبن دی   2015

سی )جبرابه  سین ارد  بدن  در  ربفت  سوم  آسدبری(   کشور  دی شش  نشبن  بدن  هبی  ی  ک   ده  
ب آبدون  انالدسی  بببن  استبن ارد  استعبره هبی  اب  استفبده  ددزان  )تبف (    یبرجی  بببن  هبی  النوان 

هبی  هبی آدوبشی بببن انالدسی   آدوبش آن، تطببق البم  جود ن ارد  هرمن  ربفت دستوری در کتبب
هبی  دلد  ارند  تنهب استعبره قبب  توج  اس،، بب ارن حبل ب    رژه برای لژ هش حبضرارن دطبلع  ب 

ان رشابنی   نریدستوری  اس،،  داده  قرار  دطبلع   دورد  ربفت را  تعردم  بب  تربم توان   ب   یود  هبی 
 گدری جبدعی در ارن یصوص داشت  ببش  هبی آدوبشی بببن نتدج کتبب

( در لژ هش یود ب  بررسی بببنربری دعنبی تجربی اببررق  2017)  4  گر ندنگ   3، سدنبر 2روندبر
ان   در ارن راستب نوع   نحوۀ فرارن هبی گذراری ک   دایت تحلد  نظبم گذراری در گفتربن کمسی لر

دورد استفبدۀ دعلربن بببن انالدسی بود، توصدف   تحلد  ش ه اس،  هرچندن حوبۀ گفتربنی ک   
آنهب تع اد س  دعلم انالدسی    .شون ، دورد توج  بوددر آن فرارن هب در ببف، کمس درس بببنربری دی

گفتبر دعلربن را ضاط نرودن   سرس بن هبی هرک ام را شنبسبری کردن    اب د  د رس  را انتخبب،   
فرارن هبی تولد ش ه توسط هر دعلم بب توج  ب  د  دحدط د رسۀ دختلف توصدف ش   در دجروع   

ترتدب دس، آد   اب ارن تع اد ب  بن  ب    2175بن هبی تولد ش ه توسط س  دعلم، در هر د  جلس   
دبدی   ف33.38فرارن   رفتبری  ٪،  رابط 19.54رارن   فرارن   فرارن   جودی  13.60ای  ٪،   ،٪
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فرا انی را ب  یود ایتصبص داد  ببالتربودن     ٪8.78  فرارن  بدبنی    ٪11.49٪، فرارن  ذهنی  13.19
ندز بردی ببف، دوقعد، رعنی کمس درس  ب   فرارن   دبدی  گردد  مراک  در گفتربن کمسی فرا انی  

آدوبان در حبل ربدگدری بببن انالدسی هستن ، ب  هردن دلد  فعبلد، بببندعلم در حبل ت ررس    
فرارن  دبدی در بخش  اژگبن قبلب  در  بدن دعلم   شبگرد  بببنربری دی- کمسی  شود  نقش  دستور 

آدوبان برای ح  رک ترررن   رفتن ب  ترررن  دعلربن در گفتربن کمسی الابر  اس، اب تعبد  بب بببن
کنن ه کنش اس،، نشبن داده اس،  فرارن  یود را در قبلب فرارن  دبدی ک  بدبن   بع ی  ارن دوضوع

آدوبان یواست  بودن  اب حس بدنبری   رفتبری ندز در دوقعدتی دشبه ه ش ه اس، ک  دعلربن اب بببن
ار  لحبظ فرا انی در درتاۀ سوم قرای ک  ب شنواری یود برای در ن   شند ن استفبده کنن   فرارن  رابط 

الابر   دارد، بدبنار آن اس، ک  دعلربن بدشتر ب  انتسبب رک کدفد، تربر  دارن  تب تعددن هور،  ب  
فرارن  رابط  رابط درار  فرارن   اب  بدشتر  فرارن   جودی   ای   صفی  ای هورتی دشبه ه ش   هرچندن 

ود رب ال م  کبررفت  در گفتربن کمس درس دربوط ب  دواردی بوده اس، ک  دعلم دریصوص  جب 
بودن فرارن   آدوبان سؤالی لرسد ه اس،   فرارن  ذهنی ندز ب  ذهنیمدزی در کمس رب کتبب اب بببن

ربدگدری بببن یبرجی اشبره دارد  فرارن  بدبنی ک  اب بقدۀ فرارن هب در ارن لژ هش فرا انی کرتری داشت   
داشت    اشبره  دطلای  بدبن  برای  شبگرد  اب  دعلم  دریواس،  ب   هربناس،،  دشبه ه  اس،   ک   بور 

کبررفت  تأثدرگذار آدوب در نحوه   نوع فرارن   ب شود، ببف، دوقعد،   نقش ارتاببی بدن دعلم   بببندی 
 اژگبن تب م  ح  دتأثر اب ببف، دحدط اس،، دبنن   -ده  ک  بببنربری دستوراس،  ارن دهم نشبن دی

س درس بدن دعلم   شبگرد بی فرارن  ت ررس ارن لژ هش ک  گفتربن دورد تحلد  در د رس    کم
دعنبی   در  را  فرارن هب  لژ هش  ارن  اس،  ذکر  ب   البم  اس،   گرفت   شد   یبرجی  بببن  ربدگدری    

 سرراس،   ن  دعنبی استعبری آنهب دطبلع  کرده اس،  
ای، تحلدلی  شنبسی لددره دن    بببنگرای نظبم ( بب تلفدق د  ر ردرد دستور نقش2019)  1لترسون 

دس، داده اس،   ب   3  تودبس هبردی   2هبی استعبره در آثبر مبرلز دردنز  اب نظبم گذراری اب یوش 
س، ارن  هبی دوجود در آنهب لردایت    دعتق  ا  ی ب  شنبسبری انواع فرارن هبی نظبم گذراری   سببه 

افزار ، کرک   اژگبن دی-توان  ب  تعددن آنچ  گذراری   رک تحلد  ادبی ب  بخش دستورلژ هش دی
هبی دورد بررسی توسط کن    ی در بخش نتبرج یود ذکر کرده اس، ک  فرارن هبی ذهنی در دتن

د  نورسن ه    ان ، ارن دوضوع ب  ساک نوشتبری ارن ی، بدشتر در قبلب فرارن هبی دبدی بببنربری ش ه
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کبرگدری هرزدبن استعبرۀ  اژگبنی   استعبرۀ دستوری برای الاور اب دتن انتزاالی ب  الدنی گردد  ب بردی
انتخبب لدبدهندز در کنبر  برای  نورسن ه  ار ئولوژی  ی در نوشت هبی  توج  اس،  کردن  قبب   هبرش 

بادنن  ک  بببن ماون   را دیآدوبان ارن آگبهی  دان  ک  ب  بببنلترسون گذراری را ابزاری دی تب  ده  
شدوه دی  ب   لدچد هتوان   ب هبی  ندز  تجربی  تری  استعبرۀ  انواع  اب  ردی  ب   تنهب  دطبلع   ارن  ر د   کبر 

شود انواع استعبرۀ دستوری در رک اثر دورد توج  قرار گدرد تب بتوان نتبرج لردایت  اس،   توصد  دی 
 ن لژ هش ب  داحث آدوبش بببن یبرجی توجهی نش ه اس،  دس، آ رد  در ارتری ب اللری    اقعی

( قببلد، کبربرد دفهوم استعبرۀ دستوری گذراری را در بببن ژالنی بررسی کرده   2021)  1فوکودا 
نربری  هبی بدنبفردی  ج     ج بب درنظرداشتن ارن دفهوم، استفبده اب آن را در فهم   درک بهتر استعبره 

کن    ندز اشبره دی  3  فرا جهد،   2هبی فرا ج  ر ارن دطبلع  ب  بحث استعبره کبر گرفت  اس،   ی دب 
هبی  هبی دستوری ن  فقط در تحلد ا  در بخش نتدجۀ لژ هش یود ب  ارن ندت  اشبره دارد ک  استعبره 

بببن انالدسی بلد  در بببن ژالنی ندز کبرآد  اس،  ارن لژ هش در فص  سوم کتببی بب النوان  ج     
( ب  مبپ رسد ه اس،، ک   2021دن  )گرای نظبم شنبسی نقشنربری در بببن ژالنی اب نابه بببن ج 

فرض،   دعنبی استعبری    در بخش د م آن استعبره ان رشابنی   تربرز بدن بدبن سرراس،   لدش
   هبی دشبب  غدرسرراس، توضدح داده ش ه اس،  نابرن ه بر ارن بب ر اس، ک  انجبم بدشتر لژ هش

صور  رک کتبب آدوبشی، برای بببن فبرسی البم اس،  در اداد ، ب  هب   نتبرج آن ب انتشبر ربفت 
 شود:هبی دایلی درتاط بب لژ هش حبضر اشبره دیبریی اب لژ هش

( در دقبلۀ یود ب  بررسی توانش استعبری   ر انی دفبهدم در بببن د م لردایت  1386نژاد )ببلای
هبی بربدی بر دفهوم توانش ارتاببی   سرال، رش  ربدگدری  هرمن  در لژ هشاس،  باق گفت   ی 

ان   در ارن دطبلع   تأکد  ش ه اس،، ادب تبکنون لژ هشاران ب  دوضوع توانش استعبری کرتر لردایت 
هبی ارن بببنبن بررسی ش ه اس،  باق ربفت هبی بببن انالدسی توسط فبرسیددزان فراگدری استعبره 

د کتببتحقدق،  ندز  آنهب    آشنبری  نحوۀ  ب   بست   د بببن   افراد  توسط  استعبری  بببن  تولد   هبی  دزان 
کن  ک  ددزان بببن استعبری در دواد آدوبشی ببر  آدوبشی دتفب   اس،  نتبرج ارن لژ هش تأکد  دی

 بدش اب ددزان فعلی ببش    ارن نتدج  دورد توج    تأرد  لژ هش حبضر ندز هس،  
( نقش1387تاررزدنش  دستور  نظری  مبرموب  در  ندز  نظبم (  »فبرسی  گرای  دجروالۀ  دن  

هبی لژ هش  ی نشبن دادن  ک   بدبدوبرم« را ابنظر فرانقش تجربی دورد بررسی قرار داده اس،  داده
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انواع فرارن هب   نقشتقسدم آنهب در دجروالۀ دذکور هبی گونبگون شرک،بن ی هلد ی در  کنن گبن 
هب هرچندن نشبن دادن  ک  تفب   قبب  توجهی در ارتابط بب ددزان فرا انی    ارن دادهدورد استفبده اس، 

نظر نابرن ه،  ای   دبدی  جود دارن   ب فرارن هبی ذهنی، بدبنی،  جودی   رفتبری بب فرارن هبی رابط 
آدوبه  بدشتر  هرم   شنبسبن ن  درراستبی  دؤثر  گبدی  ک   جه،  آن  اب  لژ هش  بببنارن    شنبسی هبی 

دطبلع نقش اس،،  اررانی  لژ هشاران  ب   استعبره   گرا  دفهوم  ب   من   هر  اس،،  توجهی  هبی  قبب  
 دستوری نرردایت  اس،  

( ب  دطبلعۀ استعبرۀ دستوری گذراری   تأثدر آن در ساک لردایت  اس،  در ارن 1393احسبنی )
وری گذراری لردایت  اس،  راستب،  ی بب انتخبب د  کتبب داستبن ب  استخراج   توصدف استعبرۀ دست

هبی دطبلعب  لدشدن  کن ، ک  الات  بب توج  ب  ربفت النوان شبیصی در تعددن ساک دعرفی دی   آن را ب  
نری دحسوب  ج ر   کتبب  ادالبری  در  لژ هش،  ارن  نتبرج  باق  مدرسهشود   جمل    مدیر  نوشتۀ 

ی ب  دبدی اس،  هرچندن در کتبب  ای   بدبناحر  بدشتررن فرا انی دربوط ب  تا ر  فرارن  رابط آل
ای فرا انی ببالتری  نوشت  ابراهدم گلستبن ندز تا ر  فرارن  ذهنی ب   جودی   رابط   اسرار دره جنی

نورسن ۀ کتبب   د  کتبب،  ارن  دقبرسۀ  در  ادب  استعبرۀ    مدیر مدرسهدارد   اب  بدشتری  بسدبر  ددزان  ب  
کبرگدری  کن  ک  ددزان ب لژ هش حبضر ندز تأرد  دی   گذراری در دتن یود استفبده کرده اس،  نابرن ۀ

النوان دثبل آن دتن را ب  بببن اللری نزدرک  استعبرۀ دستوری در تعددن ساک   سدبق دتن تأثدر دارد  ب 
 کن   دی 

دثببۀ تنوع نحوی بررسی  ( در لژ هش یود استعبرۀ دستوری را ب 1395رضبلور   الرببنی دانب )
هبی بببنی دارای  هبی بببنی دارای دعنبی سرراس،   بادعی   هرچندن سبی،ان   آنهب سبی،کرده

گرای  دعنبی غدرسرراس،   استعبری در گفتبر گورشوران بببن فبرسی را در مبرموب دستور نقش
کردهنظبم  بررسی  آبدودنی دن   تع اد  جنسد،،    47هب  ان    دتغدرهبی  براسبس  ک   اس،  بوده  نفر 

اجتربالی باقۀ  ربفت   تحصدم     بودن    ش ه  دیانتخبب  نشبن  لژ هش  ارن  در هبی  ک   ده  
ندز  ب  استعبری،    دعنبی  رعنی  آن،  دقبب   نقط،  در  رب  دعنبی سرراس،  در  بببنی  سبی،  کبرگدری 

اسم گذراری،  جهد،    دستوری  استعبرۀ  انواع  اب  ادب استفبده  ن ارد،  تأثدری  جنسد،  دتغدر  سببی 
ربالی تأثدر بربدی در ددزان استفبده اب انواع استعبری دستوری در دتغدرهبی تحصدم    باقۀ اجت

الات  ب  تأثدری ن ارد   گفتبر گورشوران بببن فبرسی دارن ،  جز البد  جنسد، ک  بر استعبرۀ گذراری 
هرچندن در ارتابط بب باقب  اجتربالی، باقۀ دتوسط نسا، ب  باقب  ببال   لبردن، بسدبر بدشتر اب  

استفبده کرده اس،   در اقع باقۀ دتوسط در کبربرد استعبرۀ دستوری در تقلد  اب  استعبرۀ دستوری  
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 باقۀ ببال بب بسبد ی بدش اب بسبد  دورد انتظبر آن در گفتبر باقۀ دورد تقلد  یود الر  کرده اس،  
( استعبرۀ دستوری را ابلحبظ آدوبش   ربدگدری بببن فبرسی  1397ددرباری حصبرربن   احر ی )

بببن سطح لبر  آدوبان غدرفبرسیهبی فبرسیان   در ارن لژ هش، دنببع درسی   نوشت  ردهدطبلع  ک
هبی تجربی اب نوع  ترتدب استعبره ده  ب دورد بررسی قرار گرفت  اس،  نتبرج ارن لژ هش نشبن دی

آدوبان هبی بببننربری در کتبب درسی   ندز در نوشت هبی بدنبفردی اب نوع  ج سببی   استعبره اسم
ب  بر  دانی  دوردی  آنهب  دارن    را  فرا انی  ببالتررن  استعبره فبرسی  بدنبفردی  ج     کبرگدری  هبی 

ان ، ادب در کتبب  آدوبان را دشبه ه ندردههبی تجربی گذراری در دتون تولد ش ه توسط فبرسی استعبره 
براسبس نرودن    گزارش  را  استعبرۀ گذراری  نرون   دطبلع  من   دورد  لدشدنۀ    درسی  در بخش  آنچ  

هبی آدوبش بببن، رغم لژ هش دربددنۀ استعبرۀ دستوری در ارتابط بب کتببلژ هش دطرح ش ، ب 
استعبرۀ دستوری گذراری در کتبب ارنترنتی، لژ هش تبکنون در دورد  تبف   آدوبش بببن  هبی دعدبر 

 جبدعی دشبه ه نش ه اس،  
ب  بببن    هاسالر مگسعبرۀ دستوری در ردبن  ( ب  بررسی است 1398هرچندن رضوربن   ببهری ) 

ان   آنهب ابت ا تربدی  انالدسی   د  ترجرۀ فبرسی آن توسط دژگبن دنصوری   حرد  رفدعی لردایت 
بن ی   سرس دقبرس   هبی دستوری  دوجود در س  فص  ا ل ارن س  کتبب را استخراج   دست استعبره 

% ک    67.16اع استعبرۀ دستوری در دتن بببن اصلی ردبن  کردن   باق نتبرج، ددزان استفبده اب انو
هبی  ردبن اس، ک  ارن ددزان نسا، ب  د  ترجرۀ آن کرتر بوده اس،  ارن ب ان دعنبس، ک  استعبره 

تغددر دی  ترجر  دستخوش  در  اصلی ردبن  دتن  در  ب  دستوری  آن جه، ک   اب  دطبلع   ارن  شون   
استعبره  توصدف  دربررسی    دستوری  فبرسی    هبی  ترجرۀ  در  سرس  لردایت     ندز  انالدسی  بببن 

ربفت کتبب اس،،    االتنب  قبب   لژ هشی  تحلد  صور  گرفت  اس،،  ارائ هب هربن  نوع  هبی  ش ه   
 توان  برای لژ هشاران الرصۀ ترجر    بدنببببنی جبلب توج  ببش   هب در ارن لژ هش دیتحلد 

لبربن1398دوسوی تمجدری ) در  استعبرۀ  نبدۀ کبر(  انواع  ب  بررسی دفهوم  شنبسی ارش  یود 
دستوری در انشبی کودکبن گر ه سنی »ج« لردایت  اس،   ی در ارن دطبلع  نقش الوادلی دبنن   

آدوب دیتر دانش  80بببن ا ل   جنسد، را بر ددزان استفبده اب استعبرۀ دستوری لحبظ کرده اس،  ا   
د   اب آنهب یواس، تب در ارتابط بب دوضوع بهبر   تعطدم   بببن    د بببن  را انتخبب کر   لسر تک

استعبره  استخراج  شنبسبری    ب   سرس  بنورسن    انشبری  اس،   نور بی  لردایت   دستوری  هبی 
هبی دستوری ان رشابنی، بدنبفردی   دتنی در گونۀ  ده  انواع استعبره هبی ارن لژ هش نشبن دیربفت 

ارن کودکبن دشبه ه ش  ب نوشتبری   فرا انی   ادب  اس،،  فرق ه  د  البد  دذکور  ب   بست   آن  کبرگدری 
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اب  کن ؛ ب دی  اب ارن ددبن، بب ایتمف کری بدشتررن استفبده  بوری ک  گر ه کودکبن دیتر د بببن  
هب در انشبی یود داشتن   در رتاۀ بع  کودکبن دیتر  انواع استعبرۀ دستوری را نسا، ب  سبرر گر ه

ده  جنسد، دیتر قببلد، بدشتری در استفبده اب استعبرۀ  فتن ، ک  ارن نتدج  نشبن دیبببن  قرار گرتک
ب    بدشتررن بسبد  دربوط  ندز  استعبرۀ دستوری  انواع  بدن  در  بببن دارد   دستوری در گونۀ نوشتبری 

اسم شبد   ان رشابنی  دستوری  استعبرۀ  بع   درتاۀ  در  اس،    ش ه  دعرفی  دتنی  سببی    استعبره 
بدنبفردی ندز کرتررن ددزان فرا انی را در ارن دطبلع   ان   استعبره دعرفی ش ه  گذراری هبی دستوری 

دتن داشت  لدوستای  انسجبم    الواد   ب   دتنی  دستوری  استعبرۀ  ک   آنجب  اب  نابرن ه  ابنظر  ان   
اب برف    سببی اس،،  هبی دستوری ابجرل  گذراری   اسمگردد   قبال تًب دتأثر اب سبرر استعبره بردی

سببی دعرفی ش ه اس،، برای  تررن نوع استعبرۀ دستوری اب نوع اسمهب دت ا لدرار در سبرر لژ هش
هبی بدشتری ندبب اس،  ارن لژ هش اب ارن  تأرد  نتبرج ارن تحقدق ب  انجبم دطبلعب  دشبب    لژ هش

  ارن دوضوع بب توج   جه، ندز بسدبر قبب  توج  اس، ک  نرونۀ دورد دطبلعۀ آن کودکبن بوده اس،  
ب  ارند  دعرواًل استعبرۀ دستوری  رژگی بببن اللم اس،   کبربرد استعبره، آن هم اب نوع دستوری،  

شود، در نوع یود جبلب  هبی بببنی فرد بزرگسبل دعرفی دی ندببدن  انتزاع اس،   در نتدج  اب  رژگی
 اس،  

  تبف  در رابط  بب    1ن اررانی آرلتس( ب  بررسی در گبه د رسب1399/2020دانشور   هردبران )
ان    هبی ادراکی   تولد ی  ارن د  آبدون ابدنظر اصول اربرببی لورب   ارستب لردایت سبیتبر بخش

ر ش اربرببی لورب ر شی ج ر  اس، ک  در آن قببلد، ربدگدری افراد اببررق ارائۀ بببیورد اربرببی 
لرللی دهم ب  ارن شدوۀ اربرببی تبکنون توج  من انی نش ه  اهبی بدنشود  اب نظر ارشبن در آبدون دی 

هبی ادراکی   تولد ی آبدون آرلتس   تبف  ارنترنتی بب اس،  ارن تحقدق ب  بررسی ددزان تطادق بخش
نبدۀ هش،  دعدبرهبی اربرببی لورب   ارستب لردایت  اس،  آنهب در بخش کردتی تحقدق یود د  لرسش 

دعلم آرلتس   تبف  ک  ابمالب  کبفی درببرۀ   100ف ش ه بود را در بدن  سؤالی ک  توسط دحقق تألد 
هبی آرلتس   تبف  الر تًب بب  هب داشتن  توبرع کردن   نتبرج ارن لژ هش نشبن داد ک  آبدونارن آبدون 

اصول اربرببی ارستب دطببق، دارن   بب توج  ب  دشبه ا  نابرن ۀ لژ هش حبضر، بب  جود انجبم  
بلژ هش آبدون هبی  بببن    آدوبش  دربددنۀ  نقشربد  دستور  بب  رابط   در  آرلتس  تبف     گرای  هبی 

 هبی دستوری، لژ هشی جبدع صور  نارفت  اس،  بور یبص استعبره دن    ب نظبم 
( کرتببی  فمح    بببن 1399نعرتی،  دانشجوربن  استعبری  توانش  بر  استعبری  آگبهی  تأثدر   )

 
1. IELTS 
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النوان هبی دفهودی ب بخشی درببرۀ استعبره ان   ابنظر آنهب، آگبهیانالدسی در ارران را بررسی کرده
یوان ن  توان  بر ر ی دهبر  النوان ر سبی، دیهبی بببنی ب بررسبی،   قببلد، تا ر  ب  استعبره 

داده  آدبری  تحلد   ببش    تأثدرگذار  دانشجوربن  استعبری   توانش  در دطاوالب     لژ هش  ارن  هبی 
دانشجو، تفب تی    24دانشجو   گر ه شبه  بب    27دقبرسۀ بدن الرلدرد دانشجوربن گر ه آبدبرش بب  

انجبم  دصبحاة  نتبرج  هرچندن  داش،   نسادعنبدار  آنهب  دثا،  نارش  آبدبرش،  گر ه  بب  ب   ش ه   ،
استعبره آگبهی دورد  در  ربفت بخشی  داد   نشبن  را  دفهودی  ت  رن هبی  تهد     در  لژ هش  ارن  هبی 

بخشی آدوبان قبب  االتنب اس،  نابرن ۀ لژ هش حبضر ندز بر لز م آگبهیدطبلب درسی برای بببن
دستوری ک   آدوبان دریصوص توانش استعبری   هرچندن دفبهدم استعبرۀ  تربم افراد   ن  تنهب بببن

 شود تأکد  دارد ب  تقور، توانش ارتاببی افراد دنجر دی
( ب  دشدم  دا بلابن در دهبر  شند اری آبدون تبف  در درک دعبنی 1399افشبر   هردبران )

لردایت  دیتلورحی  النوان  آنهب  ب ان    ک   اس،  دعنبری  تلورحی  دعنبی  غدرلفظی    کنن   صور  
شود   فهم درس، آن ب  دانش دشترک گورن ه   شنون ه    بری بدبن دی هبی گفتغدردستقدم در تعبد 

هبی  هبی تبف ، دعنبی تلورحی در قسر،آشنبری بب بببن آنهب اب جنا  فرهنای بستای دارد  در آبدون 
قرار دی اربرببی  دورد  لدشدن درک دطلب   شند اری  ب   بنب  دا بلابن گدرد   لژ هشاران،  ارن  کب ی 

تبف  در دقبرس  بب دا بلابن سبرر کشورهب در بخش شند اری ضعف دعنبداری دارن   اررانی  آبدون  
در نظررۀ   برلبرۀ اصول هردبری  تلورحی  ابلحبظ ال م درک دعنبی  ارن دوضوع  ب  بررسی  بنببرارن 

تر هبی ارن لژ هش نشبن داد شنبسبری اص  ربط نسا، ب  بقد  سبدهان   ربفت ( لردایت 1975گرارس )
هب ب  هرراه  شنبسبری اص  کرد، بدشتررن دشواری را در درک دعنبی تلورحی برای آبدودنی   بوده  

اس، نتبرج    .داشت   کرده    دطبلع   را  تبف   آبدون  شند اری  بخش  ک   جه،  آن  اب  دطبلع   ارن 
 کبربردشنبیتی جبلای ارائ  کرده اس،، قبب  االتنب اس،  

( ب  دقبرسۀ استعبرۀ دستوری گذراری در شعر تعلدری 1400)تنبئدبن، حدر،،   ارزدربر  باده هف،
هبی ارن دطبلع ، در شعر البشقبنۀ سع ی فرارن  دبدی  ان   بر اسبس ربفت   البشقبن  سع ی لردایت 

دبدی     فرارن   ندز  تعلدری  در شعر  دارد   فرارن هب  سبرر  ب   نسا،  بدشتری  بسبد   استعبری  بدبن  در 
کنن  دعنبی سرراس،   بدبن غدراستعبری ارن فرارن هب  اشتن   آنهب ادالب دیای بسبد  ببالتری درابط 

ژرف اصطمح  اب  دقبل   ارن  در  اس،   بوده  رفتبری  رب  ر ذهنی  ب سبی،    دعنبی  سبی،  جبی 
(   2014) لدر ی اب هلد ی   دتدسنشود ب سرراس،   استعبری استفبده ش ه اس،، ک  لدشنهبد دی

گرای هلد ی دت ا ل  شنبسی نقششنبسی بارشی   ن  بببناصطمحب  در بببن   بب توج  ب  ارند  ارن
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الر  آر   ارن لژ هش اب آنجب ک  در بببن فبرسی  اس،، در کبربرد ارن اصطمحب  احتدبط بدشتری ب 
بببن جبلب  توان  برای لژ هشاران فبرسیب  بررسی   توصدف استعبرۀ گذراری لردایت  اس،، دی

 توج  ببش  
حقع،شرر )باده،  البدری  استعبرۀ  1400بدن    دعدوس  جرربن  بررسی  ب   یود  لژ هش  در   )

ان   آنهب در ارن لژ هش ماونای استفبده اب سببی دقبال  اللری لردایت دستوری در ر ن  هرابنی 
استعبرۀ دستوری   کبربرد آن را در د  گون  دتون اللری تخصصی   هرابنی در ص  دقبلۀ اللری ه 

لزش رسبن لژ هشی  در  دشبب   دوضوالب   بب  هرابنی  اللری  دقبلۀ  ص   بررسی  دی    گر هی  هبی 
هبی بببنی دورداستفبدۀ یارنابران اللری  ان   ه ف اب ارن لژ هش لد اکردن  ج  تربرز سبی،کرده

نظبم  دستور  برلبرۀ  دتن  نورسن گبن  نقش   لژ هش،  دن   ارن  نتبرج  باق  اس،   ش ه  النوان  گرا 
دتون اللر رسبن نورسن گبن  اللری   گزارشاران  بدشتر  ک   ر ن   ی هرابنی  در  گر هی هستن ،  هبی 

هب،  هبی گر هی الم ه بر لردایتن ب   اژهسببی دقبال  اللری تخصصی برای انتشبر در رسبن سبده
سبدهب  دتن  انطابق  جرل دنظور  تراکم  اژگبنی  کبهش  دعنب    انتقبل  بادعی  ر ن   بب  اب ش ه  هب، 
کنن   در ارن دطبلع  بدبن ش ه اس،  برۀ دستوری رب تا ر  فرارن  ب  دبهد، لرهدز دیکبرگدری استعب 

ک  دنظور اب استعبرۀ دستوری تا ر  رک دقولۀ دستوری ب  دقولۀ دستوری درار اس،، ب رن ترتدب 
شود ک  در نتدجۀ آن تراکم  اژگبنی دتن    ک  فع    صف، ب  اسم،   بن  ب  گر ه اسری تا ر  دی

ش ه توسط آنهب، ارن دطبلع  تنهب ب  رک ربب   بنب ب  تعررف ارائ ن انتزاع   لدچد گی آن افزارش دیددزا 
هبی دستوری ابجرل   سببی لردایت  اس،   ب  سبرر استعبره نوع اب انواع استعبرۀ دستوری رعنی اسم

وجهی نش ه اس،   هبی دستوری تجربی گذراری تنربری   استعبره هبی بدنبفردی  ج     ج استعبره 
ش  رب ارند  هرۀ انواع استعبرۀ دستوری در بنببرارن بهتر بود ارن دوضوع در النوان لژ هش ندز ذکر دی

 ش   لژ هش لحبظ دی

 ی نظر   ی مبان    3

 یی نظام گذرا    1- 3
دن  هلد ی، دفهوم اسههتعبره دعبدل بدبن غدرسههرراسهه،   نبدتجبنس رب  گرای نظبم در دسههتور نقش

جبی دعنبی سهرراسه،   بادعی، دعنبری غدرسهرراسه، رب غدر  الابرتی ب شهود  ب دیتعررف   نبسهببگبر
دن   گرای نظبم شهود  لذا دفهوم اسهتعبره در دسهتور نقش اژگبن بدبن دی-قبب  انتظبر در سهطح دسهتور

 شنبسی شنبیتی تفب   دارد بب تعررف سنتی آن در دستور بببن سنتی   ندز بب تعررف آن در بببن
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گفتۀ  دن  دتفب   اب تعررف سنتی آن اس،  ب گرای نظبم شنبسی نقشراری ندز در بببندفهوم گذ
اب  ( گذراری دجروال 134:  1973هلد ی ) دوجب آن گورن ه  اس، ک  ب   1هب هب   گزرن انتخببای 

ب تجرب  را،  ذهن یود  در نی  دندبی  ندز  یبرج    دندبی  فرارن هبی  اب  یود  دشبرکبن هبی      2هرراه 
 النواندن ، نظبم گذراری ب گرای نظبم شنبسی نقشکن   در بببنردزگذاری دی  3ایهبی حبشد ز دهاف

 شود شنبیت  دی 5  هم دای  ببف،  4رک ابزار رارج در تحلد  بن هبی ج اگبن  
(   1967ک  توسط هلد ی )  6انابرۀ سد نی  .دعرفی ش ه اس، اب گذراری تب ب  ادر ب، د  انابره 

(   1980)  8ک  توسط فب س،  7( دعرفی ش ه اس،،   انابرۀ دستور کبردرف 2014تدسن )د-هلد ی
تفب   2002)  9ند  انابره  د   ارن  اس،   دعرفی ش ه  ندز  (  تحلد  گذراری  در  دارن     بب هم  هبری 

 (  2018، 10هرک ام دارای نقبط قو    ضعف هستن  )ر ک  ب  ببرتلی 
هب قرار گرفت  اس،   لدر ی اب هلد ی، در لژ هش حبضر انابرۀ سد نی انتخبب   دانبی تحلد ب 

فرارن    نوع  شش  انابره  ارن  انسبن در  بدر نی  در نی    تجربدب   آنهب  توسط  ک   اس،  ش ه  دعرفی 
،  14، بدبنی 13ای ،   رابط 12، ذهنی11شون   ارن شش فرارن  الابرتن  اب: فرارن هبی دبدی ردزگذاری دی 

  16   جودی 15رفتبری 
دشبه ه   18دادن   رخ  17دادنتررن نوع اس،   ب  د  گون  انجبم در ارن بدن، فرارن  دبدی دت ا ل

دارن  ک  در جرم  بب  ج   19گر شون    رک کنششون   فرارن هبی دبدی رک کنش را شبد  دیدی 

 
1. set of options           2. participant 

3. circumstance            4. isolated clause 

5. clauses in context          6. the Sydney model 

7. the Cardiff Grammar model        8. R. P. Fawcett 

9. A. C. Neale            10. L. V. Bartley 

11. material process          12. mental process 

13. relational process          14. verbal process 

15  .behavioral process          16. existential process       

17. doing             18. happening 

19. Actor 
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 دعطوف اس،  2شون   در ارن فرارن  کنش ب  ه ف بور صررح بدبن نریب  1دجهول
فرارن  ذهنی بریمف دبدی، کنشی سر نری فرارن  ذهنی دیدر  در  انسبن  د  بن   ح اق  رک 

شود  آنچ  در دستور سنتی افعبل حسی  نبدد ه دی   3گر ده ،   حساس،، ک  فرارن  در ذهن ا  رخ دی
شون ، در ارن باق  اب فرارن هب قرار دارن   دشبرک  داشتن، شند ن، رب فهرد ن نبدد ه دی دبنن  د س،

ل ر ه  ارن فرارن  دید  اس،  در  انسبننبم دارد، ک  دی  4دراری ک   رب توان  رک  ، رک شدئی  اقعی 
شد  استرراری کرتر  انتزاالی ببش   فرارن  ذهنی دعرواًل ب  بدبن حبل سبده   گذشت  سبده هستن    ب 

 شون   هرچندن فرارن  ذهنی قببلد، فرافدن ه ش ن در رک بن  را دارد دشبه ه دی
رابط  بودن فرارن   افعبل  ک   اس،،  گذراری  نظبم  در  فرارن هب  درار  نوع  داشتن  5ای  شبد     6   را 

الابر  درار  جود د  دشبرک در آن الزادی  هرواره د  نقش در ارن فرارن  دیبل، دارن    ب  شود دی 
 اس،، ک  ردی اب آنهب دشبرک حقدقی اس،  

ای  صفی شبد  د  دشبرک  فرارن  رابط   8  هورتی  7ای  جود دارد:  صفید  نوع فرارن  رابط 
  دشبرک    feelای  فرارن  رابط   He felt worriedالنوان دثبل در بن   اس،  ب   10  شبیص   9حبد 

he       حبدworried   هر د     12  اربش  11ای هورتی د  دشبرک نرون  شبیص اس،  در فرارن  رابط
ب  رک دبهد، در جهبن یبرج اشبره دارن ، بب ارن تفب   ک  ا لی ب  رک دقولۀ یبص   د دی ب  رک  

اب نوع    wasفرارن     John was the best writerالنوان دثبل، در بن   ر دالل، دارن   ب تدقولۀ البم 
اس،    ارزشدشبرک اب نوع    the best writer     نمونهدشبرک اب نوع    Johnای »بودن« اس،    رابط 

  هستن ، اب نوع   thatای ک  دارای  رب بن هبی در ن   toدر بببن انالدسی بن هبری ک  حب ی دص ر بب  
نرون  را  -لذرر اس،   جبی اربشای هورتی دعدوس ای هورتی هستن   فرارن  رابط فرارن هبی رابط 

 
 

1. passive              2. Goal           

3. senser             4. Phenomenon              

5. being             6. Having               

7. attributive            8. identifying 

9. carrier             10. attribute 

11. token             12. value 
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 ( 97: 2004توان الوض کرد )تبدرسون، دی 
 لردابرم  تب ارنجب س  فرارن  اصلی دعرفی ش ن   در اداد  ب  س  فرارن  فرالی دی 

رک کنش فدزردی اس، ک  رک    گفتنشود،   مون  را شبد  دی  گفتنفرارن  بدبنی  افعبل دربوط ب   
کن ، ارن فرارن  بدن د  فرارن  ذهنی   دبدی قرار دارد  تربم فرارن هبی  الرلدب  ذهنی را دنعدس دی

  صررح بدبن  صور  دعروال انسبن اس،  گورن ه لز دًب ب   1بدبنی ح اق  رک دشبرک دارن  ک  گورن ه 
  اب ارن قاد ،   show  ،present  ،express  ،imply ،indicate   ،tell  ،sayشود  افعبلی دبنن   نری

 فرارن  بدبنی هستن   
شنبیتی انسبن دربوط هستن    ر ان -فرارن  رفتبری در نظبم گذراری ب  فرارن هبی فدزرولوژردی

ئم فدزردی   بدر نی آنهب تربرز قبئ  شورم   سببن  ک  بدن فرارن هبی ذهنی دحض   المدب را قبدر دی
بن   دارن  ک  انسبن اس،   رفتبر اب ا  سر دی  2نبم رفتبرگر بور دعرول رک دشبرک ب ارن نوع فرارن  ب 

افزار    در اصطمح بخشی اب ر ش بدبن گبه دشبرک دراری ندز هس، ک  جزئدبتی را ب  فرارن  دی 
فرارن    The boy laughed a high laughالنوان دثبل، در بن   بم دارد  ب ن  3سببد   رفتبر فرارن  را دی

رفتبرگر  laughرفتبری   رفتبر  The boy، دشبرک  دبنن     a high laugh،   دشبرک  افعبلی  اس،  
watch  ،smile  ،breath  ،dream  دی دحسوب  رفتبری  فرارن هبی  جزء  قاد   ارن  اب  شون      

ن ارد،   ب  هردن دلد ،    4فرارن  رفتبری رک دشبرک بر دشبرک درار تأثدر بریمف فرارن  دبدی، در  
دعرواًل رک دشبرک دارن   در تشخدص فرارن  رفتبری، توج  ب  دعدبرهبی دستوری رب نحوی بدشتر 

دی بیکرک  بدبن  دعنبری   دعدبرهبی  تب  حبل  کن   رب  سبده  حبل  بدبن  فرارن ،  نوع  ارن  برای  نشبن 
 شود  ن نوع فرارن  بریمف فرارن  ذهنی، در بن ی درار فرافدنی نریاسترراری اس،  ار

فرارن   جودی آیررن نوع فرارن  نظبم گذراری اس،  ارن نوع فرارن ،  جود دحض رک دبهد، را  
کن    دعرواًل دارای رک دشبرک اس،  تشخدص ارن فرارن   ب  ن هدچ یار دراری درببره آن بدبن دی 

 اس،، ک  در فرانقش تجربی فبق  دعنبس،   Thereدر بببن انالدسی آسبن اس،، بررا فبال  بن  

 یی گذرا   ی دستور   ۀ استعار    2- 3
شهه ن ب  فرارن ی درار در نظبم  توانن  بب تا ر شهه ه در نظبم گذراری دیگبنۀ دطرح فرارن هبی شههش

دراتب بدشهتر اب بببن گذراری، اسهتعبری شهون   اسهتفبده اب ارن دفهوم در دتون اللری   دانشهابهی ب 
 
1. sayer            2. behaver 

3. behavior           4. impact 

 

 



288 
  0۴01، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی،  زبان و زبان 

 
...   در بخش  ییگذرا ی دستور ی هااستعاره   

 

اسه، ک  برای هر بدبن اسهتعبری رک رب  ای اسه،  در ر ردرد هلد ی فرض بر ارن  گفتبری   دحب ره 
توان درنظر گرف،  اب بدن فرارن هبی نظبم گذراری بببن من  دعنبی سههرراسهه، رب بدبن سههببگبر دی

ای بسهدبر ببالتر اب فرارن هبی ذهنی اسه،  در اداد  د  دثبل  انالدسهی بسهبد  فرارن هبی دبدی   رابط 
 لژ هش حبضر آد ه اس،:هبی استعبرۀ گذراری در بببن انالدسی اب داده

 It just doesn't make any sense( دعنبی استعبری فرارن : 1-الف
 It is not sensible( دعنبی سرراس، فرارن : 2-الف

 کبر رفت  اس،  ( ب 2-ای )الف( ب  جبی فرارن  رابط 1-، فرارن  دبدی )الفالفدر دثبل  

 we do have several theories( دعنبی استعبری فرارن : 1-ب
 There are several theories( دعنبی سرراس، فرارن : 2-ب

 کبر رفت  اس،  ( ب 2-( ب  جبی فرارن   جودی )الف1-ای )ب فرارن  رابط  بدر دثبل  

 ند ی نوع فرا   ص ی در تشخ   ت ی عدم قطع    3- 3
انه    بنه ی فرارنه ههب لردایته بور جهبدع به  بررسههی اله م قطعده، در باقه به ( 2015 رلدهبدز   فونتدن )

گبن  ارن اسه، ک  ارن ال م قطعد، یود بودن تشهخدص نوع فرارن هبی شهش  ندتۀ قبب  توج  در داهم
 ده  تب س  فرارن  اصلی را در س  فرارن  فرالی بدشتر نشبن دی

شون ، دردن اس،  ر ی رک بدف  اقع دی   دلد  ارند  دعدبرهبی دعنبری   نحوی رب دستوریب 
باق تحلد  در  گورشور(  ن     ( در گر  قطعد،  ال م  ارن  شود   ر بر   مبلش  بب  فرارن   انواع  بن ی 

در کنش فرارن   نوع  انجبم  تشخدص  بب کمم  کنش  ک   جبری  اس،؛  دشهود  کبدًم  ندز  گفتبری  هبی 
تحلد دی  بدبنیشود    فرارن   آرب  ک   نربر   درنگ  ببر   باق   گر  برای  دبدی   رب  فرارن هب  اس،  بن ی 

ب  ارن حبل، هردش   بب  لدشنهبد ش ه اس،،  آنهب در سبدگی نریدعدبرهبری نحوی   دعنبری  اب  توان 
شود: النوان نرون  ب  دوارد برر اشبره دی تشخدص نوع فرارن  کرک گرف،  در دورد دعدبرهبی نحوی ب 

فرارن  ذهنی   بدبنی    ندارندرن    قببلد، فرافدنی در بن   گددی   استمراریفرارن  دبدی   رفتبری شد   
نری استرراری  ارند شد   رب  دارن ؛  بن   در  فرافدنی  قببلد،  دی   گدرن     ذهنی  شد   فرارن   توان  

بوری ک  فرارن  دبدی دجهول ب  یود بادرد  ادب تفب   اصلی فرارن هب دربوط ب  دشبرکبن اس،؛ ب 
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دتدسن -گفتۀ هلد ی؛ هرچندن ب 3گر  حس  2گر ترتدب کنشب   :دارن   1ی   ذهنی فقط رک دشبرک ذات
شود   تعررف دی   5البم اس،   رابطۀ بدن د  دبهد،  4ای د  دوجودر، ( در فرارن  رابط 2013     200)

ای در ارن اس، ک  در فرارن  ذهنی دشبرک رب تررن تفب   بدن بن هبی دارای فرارن  ذهنی   رابط دهم
رابط حسهربن   فرارن   دارای  بن هبی  در  ک   درصورتی  دارد،  هشدبری  آگبهی    گون  گر،  ارن  ای 

 توان نوع فرارن هب را تشخدص داد  ندس،  ادب هردش  ب  ارن  ضوح نری
هب در تشخدص فرارن  در نتدج  تفب   در بببنربری دتفب   اب ر ر اد اس، ک  یود نبشی  تفب   

س،  بدشتر مبلش در تشخدص نوع فرارن  دربوط ب  دعنبشنبسی فع   اب تفسدری دتفب   اب تجرب  ا
 گدرد  دورد نظر اس، ک  دشخص ندس، در ک ام باق  اب افعبل قرار دی

در بببن انالدسی اس، ک  در تشخدص ارند    6دسألۀ بع ی در دورد افعبل  اژگبنی در ترکدب
شود   رلدبدز  نربر    درنتدج  تعددن نوع فرارن  دشد  دیکن ، دشوار دی ک ام فع  ری اد را بدبن دی

فونتدن ) بدبن دی 2015   ب (  اب  نبشی  فرارن هب  کبرگدری ر ش    کنن  ک  دردن اس، ال م قطعد، 
ای دتفب   اب  راسبس دعدبرهبی نحوی   دستوری نتدج بن ی بدعدبرهبی دتفب   ببش ، رعنی باق 

ب باق  دعنبری  براسبس دعدبرهبی  آنهب  ن   بن ی  فرارن هب  لذا ال م قطعد، در تشخدص  دس، ده   
گر اس،  حتی اگر تررکز را اب یببر دبهد،   ذا  بببن، بلد  درتاط بب ر ردرد   ابزار کبر تحلد ب 

هبی  ر دتوج  کندم، بب ارن  جود هنوب  اضح ندس، م  ببف،گر ی دبهد، افعبل ب  شخص تحلد 
 شود یبص  اژگبنی دوجب ابهبم در باق  بن ی فرارن هب دی

گور  الل، را ببر  در نتدجۀ  ( دی2008)  7( بع  اب ببببدنی   در ر نتبرج ا دان  2009فب س، )
کن  ک  در فرارن هب  توج    اتدبی بدش اب ح  بر دعدبرهب   ضوابط دفهودی جستجو کرد   ی تأکد  دی

ب  رک بدن بببنربری دفهودی   فدزرک  اقعی  اژه هب  جود ن ارد  شبربن ذکر اس،  رک تنبظر رک 
 کنن : نوع الر ه تقسدم دی  5دانن    آن را در  عی دیدتدسن ال م قطعد، را برای فرارن هب باد -هلد ی

 9در د  دعنبی احتربل   must: رک  اژه بب بدش اب د  دعنبی انحصبری دشخص، دثًم  8ابهبم  -1

 
1. inherent participant          2. actor 

3. Senser             4. being 

5. Entity             6. lexical verbs combine in English 

7. M. O'Donnell           8. ambiguity 

9. probability 
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 اس، ک  ببر  دشخص شود ب  ک ام رک اشبره دارد   1رب اجابر 
فب   ک  د  دعنب در آن رک : در ارنجب هم دث  ابهبم بب رک  اژه سر کبر داررم، بب ارن ت2ادغبم -2

 رسبن   را دی 4  احتربل  3هر د  دعنبی توانبری mightان ، دثًم  اژه ادغبم ش ه
هم  5لوشبنیهم  -3 باق   د   ک   اس،  بدبنی  دورد  ارن  فرالی(:  دارن     )فرارن هبی  لوشبنی 

حبشد ب  دوارد  ب  الابرتی  داررم؛  دبنن   ای  رفتبری  فرارن   دثبل،  د   ک   رژگی   listenالنوان  هر  هبی 
 فرارن  دبدی   ذهنی را دارد  

تفب   هبری دی : شبد  نرون 6سببی ینثی  -4 بدن د  باق  دحو دیشود ک   دبنن   هبی  شون ، 
   I get tired runningشون  دبنن  بن   بدبن در ه دی آنچ  در بن هبی  ابست  بی

هبی دعنبری یبص   دعدن ب   رب حوبه   هبهبری اس، ک   رژگی: شبد  نرون 7ددر  رب دترم   -5
تفسدر دی  ۀد  شدو بب  دت بد  ارتابط  دثًم در  تفسدر دثبل برر در ه   agentشون ،  آنچ  در د  نرون  

 شود: دی 

5-1- They will dry . 

5-1-1- Transitive: the children will dry [the dishes]. 

5-1-2- Ergative: the dishes will dry [in the sun] . 

 روش پژوهش    4
تحلدلی بب ر ردرد تحلد  دحتوا انجبم گرفت  اسه،  لددرۀ لژ هش   ر ش توصهدفیلژ هش حبضهر ب 

)شهبد  مهبر آبدون(،   8راهنمای رـسمی آزمون تافلهبی کتبب  حبضهر شهبد  بخش شهند اری آبدون
)شههبد  لنج  2های تافل جلد آزمون  کتبب   9  )شههبد  لنج آبدون( ۱های تافل جلد  آزمون  کتبب  
شهبد  د  بخش ددبلر    سهخنرانی    11اسه،  دهبر  شهند اری در آبدون تبف  آی بی تی  10آبدون(

 
1. obligation          2. blend 

3. ability           4. probability 

5. overlap           6. neutralization 

7. complementarity         8. The official guide to the TOEFL test 

9. Official TOEFL iBT Tests      10. Official TOEFL iBT Tests 

11. iBT 
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دتن  6آبدون دسهتق   جود دارد   هر آبدون دارای  14اسه،  اب آنجب ک  در دجروع سه  کتبب تع اد 
  بررسههی قرار گرفه،  ابته ا   دتن دورد تحلده   84بور کلی تعه اد  ددهبلره    سههخنرانی اسههه،، به 

گبنۀ نظبم گذراری ک   بن هبی ارن دتون دشخص ش    در درحل  بع  در هر بن  انواع فرارن هبی شش
هبی دسهتوری گذراری دارای دعنبی غدرسهرراسه،   بدبن اسهتعبری بودن ، تعددن شه   سهرس اسهتعبره 

شه   در لبربن بسهبد  انواع توصهدف   تحلد  شه ن    دعنبی سهرراسه،   غدراسهتعبری هررک ارائ  
فرارن هبی نظبم گذراری در دعنبی اسههتعبری، دربوط ب  هر آبدون، در د  بخش ددبلر    سههخنرانی  

 آد ه دقبرس    تحلد  ش  دس،دحبسا ،   نتبرج  ب 

 ها داده   ی و بررس   ل ی تحل    5
  کتهبب  ههبی آدهبری حهبصههه  اب دتن بخش شههنده اری سههه بور جه اگهبنه  تحلده  دادهدر ارن بخش به 

 هرراه من  نرون  اب هرک ام ارائ  ش ه اس، ب 

 آزمون تافل  ی رسم   ی مربوط به کتاب راهنما   ی ها داده   ی و بررس   ل ی تحل    1- 5
آبدون دجزا   کبدم دسهتق  اسه،، ک  بخش شهند اری  4کتبب راهنربی رسهری آبدون تبف  شهبد  

هبی گذراری، دعبدل  اسهتخراج اسهتعبره دتن ج اگبن  اسه،  بع  اب شهنبسهبری بن هب    6هرک ام شهبد  
اسهتعبرۀ    133دعنبی سهرراسه،   دتجبنس هر اسهتعبره ندز ارائ  شه ه اسه،  در ارن کتبب در دجروع  

دلد  رالبر، ایتصههبر تنهب ب  ذکر رک نرون  اب گذراری شههنبسههبری   بررسههی شهه ، ک  در اداد  ب 
 هب اکتفب ش ه اس،:تحلد 

 سرراس،: فرارن  دبدی ( بدبن استعبری   دعنبی غدر1-ج
Now let's jump forward a few decades  

 بدبن غدراستعبری   دعنبی سرراس،: فرارن  بدبنی  (2-ج
Now let's talk about a few decades later 

جبی آن دعنبی  شنبسبری ش ، ک  ب   در بن  دذکور  jump forwardدر دثبل »ج« فرارن  دبدی  
لدشنهبد ش ه اس،  در فرارن  دبدی کنش   الر  صور  گرفت     talkی  سرراس، در قبلب فرارن  بدبن

ای بدبن ش ه اس،، بنببرارن بب بدبن غدرسرراس،   استعبری  اس،،   در دقبب  در فرارن  بدبنی گفت 
 دواج  هستدم 
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دتن سخنرانی   14دتن ددبلر       10دتن شند اری کتبب راهنربی رسری تبف ،    24اب دجروع  
اب دجروع استعبره ربفت اس،    داد  تع اد  هبی دستوری گذراری شنبسبریهب نشبن  استعبرۀ    59ش ه، 

استعبرۀ گذراری در بخش سخنرانی  جود دارد  ارن ربفت  دنطاق بر    74گذراری در بخش ددبلر     
دیفرضد  بدبن  ک   اس،  ب ای  ددبلر   بخش  شاد کن   گفتبری  دتن  ب   سبیتبری  اس،،    لحبظ  تر 

تبر بخش سخنرانی ب  رک دتن نوشتبری  اب سوی درار، در دطبلعب  لدشدن ادالب ش ه اس،  سبی
ددزان بدشتری اب  هبی رسری   نوشتبری ب هبی تجربی در دتنانواع استعبرۀ دستوری ب   رژه استعبره 

صور  ب    1دس، آد ه در ج  ل  هبی ب (  داده 2015گفتبر   ددبلر  استفبده ش ه اس، )دروررم،  
 یمص  آ رده ش ه اس،  

 بسامد استعارۀ گذرایی در دو بخش شنیداری کتاب راهنمای رسمی تافل  -1جدول

مجموع استعارۀ 
 گذرایی 

تعداد استعاره در بخش  
 سخنرانی

تعداد استعاره در بخش  
 مکالمه

 شماره آزمون 

 اول 31 15 46
 دوم 7 17 24
 سوم 14 16 30
 چهارم  7 26 33

 مجموع استعارۀ گذرایی  59 74 133

جز آبدون  کبررفت  ب هبی ب شهود، در اسهتفبده اب ددزان اسهتعبره دشهبه ه دی 1بور ک  در ج  ل هربن
هب ا ل ک  در آن تع اد اسهتعبرۀ گذراری بخش ددبلر  بدشهتر اب بخش سهخنرانی اسه،، در سهبرر آبدون

دارد  در دورد کبربرد انواع اسهتعبرۀ  در دتن سهخنرانی اسهتعبره بدشهتری نسها، ب  دتن ددبلر   جود  
 دس، آد  ب  2هبی ج  ل دستوری ربفت 

 بسامد انواع استعارۀ گذرایی در چهار آزمون کتاب راهنمای رسمی تافل -2جدول

ایرابطه ذهنی رفتاری  بیانی  وجودی   انواع فرایند استعاری مادی 
 آزمون اول  18 19 5 4 0 0
 آزمون دوم  12 9 2 1 0 0
 آزمون سوم 10 6 3 6 4 1
 آزمون چهارم  17 6 2 7 0 1
 مجموع  57 40 12 18 4 2
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ای اسه،   ، در دجروع مهبر آبدون، بدشهتررن فرا انی دربوط ب  د  فرارن  دبدی   رابط 2باق ج  ل 
درص     41ای بب فرا انی استعبرۀ گذراری، بدشتررن بسبد  دربوط ب  فرارن  رابط   46در آبدون ا ل اب 

ان   در آبدون د م،  کبر رفت جبی سههبرر فرارن هب ب درصهه  اسهه،، ک  ب  39فرارن  دبدی بب فرا انی  
 37.5     50ترتدهب بهب درصههه  فرا انی  ای به بدشههتررن فرا انی دربوط به  فرارنه  دهبدی   فرارنه  رابطه 

آبدون فرارن    درصه  اسه،  در آبدون سهوم ندز بدشهتررن فرا انی دربوط ب  فرارن  دبدی اسه،  در ارن
 33درصههه  در رتاهۀ بعه ی هسههتنه   در آبدون مههبرم اب    20ای   رفتهبری هرکه ام بهب فرا انی  رابطه 

درصه  اسه،  در درحلۀ   51.5اسهتعبرۀ گذراری، بدشهتررن بسهبد  دربوط ب  فرارن  دبدی بب فرا انی 
 18درصه      21ل ترتدب بسهبد ی دعبدای شهنبسهبری شه ن ، ک  ب بع ی، د  فرارن  رفتبری   رابط 

درصه  داشهتن   توبرع انواع اسهتعبرۀ گذراری در دجروع مهبر آبدون کتبب راهنربی رسهری تبف ، در 
 نشبن داده ش ه اس،: 1شد   

 

یع فراوانی فرایندهای استعاری کتاب راهنمای رسمی تافل  -1شکل   توز

بدشههتررن فرا انی در بدن درصهه    43ده ، فرارن  دبدی بب بسههبد  نشههبن دی 1بور ک  شههد   هربن
درصه   30ای بب فرا انی هبی گذراری را ب  یود ایتصهبص داده اسه،  هرچندن فرارن  رابط اسهتعبره 

 بع  اب فرارن  دبدی قرار دارد 

57، فرایند مادی

40، فرایند رابطه ای

18، فرایند رفتاری

12، فرایند ذهنی

4، فرایند بیانی 2، فرایند وجودی

فرارن  دبدی فرارن  رابط  ای فرارن  رفتبری فرارن  ذهنی فرارن  بدبنی فرارن   جودی
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 1تافل جلد  ی رسم   ی ها مربوط به کتاب آزمون   ی ها داده  ی و بررس   ل ی تحل  2- 5
کبدًم دسهتق  تشهدد  شه ه اسه،، ک  دبنن    آبدون دجزا    5اب  1هبی رسهری تبف  جل  کتبب آبدون

دتن ج اگبن  اس،  در ارن   6هب شبد   کتبب راهنربی رسری تبف ، بخش شند اری هرک ام اب آبدون
نرون  اب  1اسههتعبرۀ گذراری شههنبسههبری   بررسههی شهه ، ک  در اداد  ب  ذکر  153کتبب در دجروع 

 هب اکتفب ش ه اس،:تحلد 

 استعبری، دعنبی غدرسرراس،: فرارن  دبدی ( بدبن 1-د
5-2-1- what does that bring to mind? 

 ( بدبن غدراستعبری، دعنبی سرراس،: فرارن  ذهنی 1-د
5-2-2- what does that remind you? 

در   remindجبی فرارن  ذهنی  در دتن شنبسبری ش ، ک  ب   bring toدر دثبل »د« فرارن  دبدی  
 کبر رفت  اس،  ب بن  لدشنهبدش ه 
دتن سخنرانی اس،  بع  اب بررسی   19دتن ددبلر       11دتن بخش شند اری،    30اب دجروع  

بن هب، آن دست  اب بن هبری ک  دارای فرارن  بب دعنبی استعبری بودن ، تفددک ش ه   دورد بررسی    
ش ه، تع اد  ی شنبسبریهبی دستوری گذرارهب نشبن داد اب دجروع استعبره تحلد  قرار گرفتن   ربفت 

ددبلر       40 بخش  در  فرضدۀ    113استعبره  ربفت   ارن  دارد   سخنرانی  جود  بخش  در  استعبره 
لحبظ سبیتبری ب   کن ؛ مراک  فرض بر آن اس، ک  بخش ددبلر  آبدون ب ش ه را تأرد  دی دطرح 

شاد  گفتبری  نوشتبری  دتن  دتن  رک  سبیتبر  ب   ندز  سخنرانی  بخش  سبیتبر  اس،   نزدرکتر    تر 
کبررفت  در دتن سخنرانی بدشتر اب دتن ددبلر  ر د ددزان استعبرۀ دستوری ب ابسوی درار، انتظبر دی

 آ رده ش ه اس،   3آد ه در ج  ل دس،هبی ب ببش   داده
 1های تافل جلد بسامد استعارۀ گذرایی در دو بخش شنیداری کتاب آزمون -3جدول

مجموع استعارۀ 
 گذرایی 

تعداد استعاره در بخش  
 سخنرانی

تعداد استعاره در بخش  
 مکالمه

 شماره آزمون 

 اول 11 25 36
 دوم 6 13 19
 سوم 6 21 27
 چهارم  4 21 25
 پنجم  13 33 46
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153 113 40 
مجموع استعارۀ 

 گذرایی 

تع اد اسهتعبرۀ  شهود در بخش شهند اری لنج آبدون کتبب،  دشهبه ه دی 3هبی ج  ل بب توج  ب  داده
هبی ددبلر  اسه،   هبی سهخنرانی دارای بسهبد  بدشهتری اب دتنکبررفت  در دتندسهتوری گذراری ب 

هبی ددبلر  اسه،، ک  هردن  هبی سهخترانی بدشهتر اب تع اد دتنالات  ببر  درنظر داشه، ک  تع اد دتن
ی درک   تولده  دتون آدوب برا دهه  آبدون ببهبن تهبفه  بهب هه ف سههنجش توانهبری ببهبندطلهب نشههبن دی

اللری   دانشهابهی براحی شه ه اسه،  البم ب  ربدآ ری اس، در دتن دارای استعبرۀ دستوری، بن هب  
تر هسهتن   در دورد انواع اسهتعبرۀ دسهتوری گذراری تر   دارای سهبیتبر لدچد هبور دعرول بوالنیب 

 دس، آد  ب  4هبی ج  ل ، ربفت 1هبی تبف  جل  دورد استفبده در کتبب آبدون
 1های تافل جلد آزمونبسامد انواع استعارۀ گذرایی در چهار آزمون کتاب  -4جدول

ایرابطه ذهنی رفتاری  بیانی  وجودی   انواع فرایند استعاری مادی 
 آزمون اول  17 8 7 2 2 0
 آزمون دوم  9 5 4 1 0 0
 آزمون سوم 12 8 4 2 1 0
 آزمون چهارم  8 10 2 3 1 1
 آزمون پنجم 12 13 6 15 0 0
 مجموع  58 44 23 23 4 1

اسهتعبرۀ گذراری، بدشتررن بسبد  بب  36شهود، در آبدون ا ل اب  دشهبه ه دی 4بور ک  در ج  ل هربن
درص  دربوط ب  فرارن  دبدی اس،  در آبدون د م   سوم ندز، بدشتررن فرا انی دربوط  47.3فرا انی 

اسهتعبرۀ گذراری، بدشهتررن بسهبد  را د  فرارن    25جروع ب  فرارن  دبدی اسه،  در آبدون مهبرم اب د
درصه  دارن   در آبدون لنجم بدشهتررن فرا انی    32درصه       40ترتدب بب فرا انی  ای   دبدی ب رابط 

کبر رفت  اسهه،  در ارن جبی سههبرر فرارن هب ب را فرارن  رفتبری اسهه،، ک  در دعنبی غدراسههتعبری ب 
 ی   دبدی در رتا  بع ی فرا انی قرار دارن  اآبدون، فرارن هبی رابط 

آبدون نشبن   5هبی حبص  اب تحلد  بن هبی دتن شند اری دجروع  ، ربفت 4هبی ج  ل  باق داده
ای، بدشتررن  ده  ک  در ارن کتبب ندز دبنن  کتبب راهنربی رسری تبف ، فرارن هبی دبدی   رابط دی 

  40   57ترتدب  ان   بسبد  ارن د  فرارن  ب عبری داشت فرا انی را در بدبن دعنبی غدرسرراس،   است 
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دورد جبرابه بع ی    23دس، آد   هرچندن د  فرارن  رفتبری   ذهنی هر د  بب بسبد  دسب ی  دورد ب 
فرا انی را دارا بودن   بب نتدج  دشبب  نسا، ب  کتبب راهنربی رسری تبف ، در ارن کتبب ندز د  فرارن   

بن      2ن بسبد  استعبرۀ گذراری را نشبن دادن ، ک  استعبره فرارن  بدبنی در  بدبنی    جودی کرترر
کبر  بن  دشبه ه گردر ، ک  در آن فرارن   جودی ب  جبی فرارن  دبدی ب   1استعبره فرارن   جودی در  

،  1هبی رسری تبف  جل   رفت  اس،  توبرع انواع استعبرۀ گذراری در دجروع لنج آبدون کتبب آبدون 
 نشبن داده ش ه اس،:  2شد  در 

 

یع فراوانی فرایندهای استعاری کتاب آزمون -2شکل   1های رسمی تافل جلد توز

درصه   29ای بب درصه    فرارن  رابط  38ده  ک  فرارن  دبدی بب بسهبد  نشهبن دی 2هبی شهد   داده
 یود ایتصبص داده اس، هبی گذراری را در ارن کتبب ب   بدشتررن ددزان فرا انی در بدن استعبره 

 2تافل جلد   ی رسم   ی ها مربوط به کتاب آزمون   ی ها داده   ی و بررس   ل ی تحل    3- 5
ندز اب لنج آبدون دجزا   کبدًم دسهتق  تشهدد  شه ه اسه،، ک     2هبی رسهری تبف  جل   کتبب آبدون

کتبب   دتن ج اگبن  اسه،  در ارن 6هب شهبد   دبنن  د  کتبب قالی، بخش شهند اری هرک ام اب آبدون
دلد  رالبر، ایتصهبر تنهب ب   اسهتعبرۀ گذراری شهنبسهبری   بررسهی شه ، ک  در اداد  ب  143در دجروع 

58، فرایند مادی

44، فرایند رابطه ای

23، فرایند رفتاری

23، فرایند ذهنی

4، فرایند بیانی 1، فرایند وجودی

فرارن  دبدی فرارن  رابط  ای فرارن  رفتبری فرارن  ذهنی فرارن  بدبنی فرارن   جودی
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 هب اکتفب ش ه اس،:ذکر رک نرون  اب تحلد 

 ( بدبن استعبری   دعنبی غدرسرراس،:  1-هه
5-3-1- So we have contradictory evidence 

 سرراس،: ( بدبن غدراستعبری   دعنبی 2-هه
5-3-2- So there are contradictory evidence 

در دتن دورد بررسی دشبه ه ش   برای ارن    haveای  در دثبل »هه« بدبن استعبری فرارن  رابط 
 النوان دعنبی سرراس،   بدبن غدراستعبری لدشنهبد ش ه اس،  ب  there areبن  فرارن   جودی 

دتن سخنرانی اس،  در ارنجب ندز بع     20ددبلر     دتن    10دتن بخش شند اری،    30اب دجروع  
بودن ،  استعبری  غدرسرراس،    دعنبی  در  فرارن   دارای  ک   بن هبری  اب  دست   آن  بن هب،  بررسی  اب 

ربفت  تحلد  ش ن    بررسی    استعبره تفددک    اب دجروع  داد ک   نشبن  هبی دستوری هبی حبص  
استعبره در بخش سخنرانی  جود دارد  ارن ربفت ،    104  استعبره در بخش ددبلر     39گذراری، تع اد  

تر بدبن ش ، فرض بر آن اس، ک  بخش  بور ک  لدشکن ؛ مراک  هربنفرضدۀ دطرح ش ه را تأرد  دی
تر اس،  اب  لحبظ سبیتبری ب  دتن گفتبری بخش سخنرانی ب  دتن نوشتبری شاد ددبلرۀ آبدون ب 

کبررفت  در دتن سخنرانی بدشتر اب دتن ددبلر   برۀ دستوری ب بور دعرول ددزان استع برف درار، ب 
 نشبن داده ش ه اس،   5دس، آد ه در ج  ل هبی ب اس،  داده

 2های تافل جلد بسامد استعارۀ گذرایی در دو بخش شنیداری کتاب آزمون -5جدول

مجموع استعارۀ 
 گذرایی 

تعداد استعاره در بخش  
 سخنرانی

تعداد استعاره در  
 بخش مکالمه

 

 آزمون اول  8 23 31
 آزمون دوم  6 20 26
 آزمون سوم 11 22 33
 آزمون چهارم  4 19 23
 آزمون پنجم 10 20 30

 مجموع استعارۀ گذرایی  39 104 143

هبی  شههود در بخش شههند اری لنج آبدون کتبب، اسههتعبره دشههبه ه دی 5هبی ج  ل بب توج  ب  داده
هبی ددبلر  اسه،   هبی سهخنرانی دارای بسهبد  بدشهتری اب دتنکبررفت  در دتندسهتوری گذراری ب 
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لحبظ  شههبربن ذکر اسهه، ک  هر م  ددزان اسههتعبرۀ دسههتوری در رک دتن بدشههتر ببشهه ، آن دتن ب  
تر اسهه،  در دورد تنوع کبربرد انواع اسههتعبرۀ دسههتوری در کتبب  بری ب  دتن اللری نزدرکسههبیت
 دس، آد  ب   6هبی ج  ل ، ربفت 2هبی رسری تبف  جل  آبدون

 2های تافل جلد آزمونبسامد انواع استعارۀ گذرایی در چهار آزمون کتاب  -6جدول 

ای رابطه ذهنی رفتاری  بیانی وجودی  انواع فرایند استعاری  مادی 
 آزمون اول  9 6 7 7 0 2
 آزمون دوم  10 7 5 3 0 1
 آزمون سوم  7 8 5 13 0 0
 آزمون چهارم  7 4 10 2 0 0
 آزمون پنجم  16 11 0 3 0 0
 مجموع 49 36 27 28 0 3

دبدی  ده ، در دجروع لنج آبدون، بدشهتررن بسهبد  دربوط ب  فرارن  نشهبن دی 6بور ک  ج  ل هربن
در بدبن اسهتعبری اسه،  در ارن کتبب، فرارن  بدبنی بب دعنبی غدرسهرراسه،   اسهتعبری دشهبه ه نشه    

هب، در آبدون ا ل   د م ندز بدشهتررن فرا انی دربوط ب  فرارن  دبدی اسه،  در آبدون سهوم  باق ربفت 
ای   دبدی  رابط  درصهه  اسهه،،   د  فرارن   40بدشههتررن بسههبد  دربوط ب  فرارن  رفتبری بب فرا انی

درصهه    43.5لحهبظ فرا انی در رتاهۀ بعه ی قرار دارنه   در آبدون مههبرم، فرارنه  ذهنی بهب بسهههبده  به 
بدشههتررن بسههبد  را داشههت  اسهه،  در ارن آبدون الم ه بر فرارن  بدبنی، فرارن   جودی ندز در دعنبی  

دارای بدشههتررن  درصهه   53.3اسههتعبری شههنبسههبری نشهه   در آبدون لنجم، فرارن  دبدی بب فرا انی  
درصهه  فرا انی در رتا  بع ی قرار دارد  فرارن  رفتبری ندز بب   36.7ای بب بسههبد  اسهه،  فرارن  رابط 

گبن  در دعنبی  درصهه  فرا انی در ارن آبدون دشههبه ه شهه   سهه  فرارن  درار اب فرارن هبی شههش 10
 استعبری در ارن آبدون دشبه ه نش ن  

ده  ک  در کتبب  آبدون نشبن دی  5تحلد  بن هبی دتن شند اری دجروع  هبی حبص  اب  ربفت 
ندز دبنن  د  کتبب درار دورد بررسی در لژ هش حبضر، فرارن هبی    2هبی رسری تبف  جل   آبدون 

ان   توبرع انواع ای، بدشتررن فرا انی را در بدبن دعنبی غدرسرراس،   استعبری داشت دبدی   رابط 
نشبن داده   3، در شد   2هبی رسری تبف  جل   ر دجروع لنج آبدون کتبب آبدوناستعبرۀ گذراری د

 ش ه اس،: 
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یع فراوانی فرایندهای استعاری کتاب آزمون -3شکل   2های رسمی تافل جلد توز

 25ای بب بسهبد  درصه    فرارن  رابط  34ده  ک  فرارن  دبدی بب بسهبد   نشهبن دی 3هبی شهد   داده
 هبی گذراری را در ارن کتبب ب  یود ایتصبص داده اس، بدشتررن فرا انی در بدن استعبره درص  

 آزمون   14ها در مجموع  داده   ی بند جمع    4- 5
آر  نشهبن  دسه، دیآبدون در سه  کتبب دورد لژ هش ب   14آد ه اب دسه،هبی ب آنچ  اب دقبرسه  ربفت 

لحهبظ ترتدهب نه  در دعنهبی اسههتعهبری   هرچندن به لحهبظ تنوع فرارآده ه به دسهه،دهه  که  نتهبرج به دی
اسهتعبرۀ دسهتوری گذراری  429کنن   در دجروع تع اد فرا انی اب الاوی تقرراًب ردسهبنی لدر ی دی

هب، فرارن هبری در بن  اب بخش شهند اری ک  آبدون  429الابر  درار، در شهنبسهبری   تحلد  شه ، ب 
کتبب   3گرفت ، در دجروع هبی صهور  ان   بنب بر تحلد کبر رفت دعنبی اسهتعبری   غدرسهرراسه، ب 

 32بوری ک   کبررفت  در بخش سهخنرانی بدشهتر اب بخش ددبلر  بوده اسه،، ب تع اد فرارن هبی ب 
درصهه  فرارن هب بب دعنبی اسههتعبری در بخش   68هبی گذراری در بخش ددبلر    درصهه  اسههتعبره 

دهی دتن ن توبرع فرا انی، آگبهبن    بب ه ف جه،رسهه  ارنظر دیسههخنرانی شههنبسههبری شهه ن   ب 
آدوب را برای درک   تولد   آبدون دنطاق بر دتون دانشههابهی   اللری بوده اسهه، تب اب ارن بررق بببن

بهتر دتن اللری ک  دارای ددزان بدشهتری اسهتعبرۀ دسهتوری اب سهبرر دتون اسه،، آدبده کن   در ج  ل 

49، فرایند مادی

36، فرایند رابطه ای

28، فرایند رفتاری

27، فرایند ذهنی

0، فرایند بیانی 3، فرایند وجودی

فرارن  دبدی فرارن  رابط  ای فرارن  رفتبری فرارن  ذهنی فرارن  بدبنی فرارن   جودی
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ان ، نشبن داده اس،  توبرع  کبر رفت  هب ک  در دعنبی استعبری ب دجروع ک  فرا انی انواع فرارن  5-4
 دورد فرارن  استعبری بوده اس،  291   138ترتدب فرا انی در د  بخش ددبلر    سخنرانی ب 

 کتاب مورد پژوهش 3های گذرایی در دو بخش شنیداری فراوانی کل استعاره -4جدول 

مجموع استعارۀ 
 گذرایی 

استعارۀ گذرایی  مجموع 
 در بخش سخنرانی

مجموع استعارۀ گذرایی  
 در بخش مکالمه

 کتاب

 راهنمای رسمی تافل 59 74 133
1های تافل جلد آزمون  40 113 153  
2های تافل جلد آزمون  39 104 143  
 مجموع  138 291 429

در دجروع   ارند   توج   قبب   اب    84ندتۀ  بررسی  دورد  توبرع    3دتن  فرارن هبی  کتبب،  فرا انی 
دورد، در   164ای ک  فرارن  دبدی بب بسبد   گون دس، داد، ب استعبری ندز الاوی تقرراب ردسبنی را ب 

هبی هر س  کتبب ب  یود ایتصبص داده اس،   دعنبی استعبری بدشتررن بسبد  را در دجروع آبدون 
دورد اس،  در هر   120ع بسبد  آن دعبدل ای قرار دارد، ک  دجرودر رتاۀ د م فرا انی ندز فرارن  رابط 

توبرع فرا انی دجروع    4بور ج اگبن  ندز ارن د  فرارن  بدشتررن بسبد  را دارا بودن   در شد   کتبب ب 
 شود انواع فرارن هب در بدبن استعبری دشبه ه دی
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یع فراوانی کل انواع فرایند در معنای استعاری در سه کتاب مورد  -4شکل   پژوهش توز

 28ای بب  درصه    فرارن  رابط  38ده ، در دجروع، فرارن  دبدی بب  نشهبن دی 4بور ک  شهد   هربن
هبی گذراری بودن   هرچندن د  ترتدب دارای بدشههتررن ددزان فرا انی در بدن انواع اسههتعبره درصهه  ب 

ذکر اسهه، در بدن   فرارن  بدبنی    جودی کرتررن ددزان فرا انی را ب  یود ایتصههبص دادن   شههبربن
ای بسهدبر ببالتر اب فرارن هبی ذهنی اسه،  فرارن هبی بببن انالدسهی، بسهبد  فرارن هبی دبدی   رابط 

(  در لژ هش حهبضههر ندز ارن د  فرارنه  به  هرهبن ترتدهب دارای 215:  2014)هلده ی   دتدسههن،  
 ان  کبر رفت ب   بدشتررن فرا انی هستن ، بب ارن تفب   ک  در لژ هش حبضر در دعنبی استعبری

داده  استناببی  آدبری  تحلد   اداد   تع اد  در  دتغدر  ارند   ب   توج   بب  اس،   ش ه  بررسی  هب 
دناستعبره  نبلبرادتری  آبدون  اب  دقبرس   برای  ن ارد،  نردبل  توبرع  ددبلر   بخش  در  گذراری  -هبی 

آبدون ارن  نتبرج  بنببر  استفبده ش ه اس،   استعبره  رتنی،  تع اد  ددبلر     هبی گذر،  در بخش  اری 
الابر  درار استعبرۀ  (؛ ب α=0/01درص  تفب   دعنبداری دارن  )  99سخنرانی بب سطح ابردنبن  

بور دعنبداری فرا انی بدشتری  هبی س  کتبب ب گذراری در بخش سخنرانی اب بخش ددبلر  آبدون 
ر س  کتبب نشبن  (  دقبرسۀ استعبرۀ گذراری دU=14.500;Sig.(2-sided test) =0.000دارن  )

)دی  ندستن   دعنبدار  کتبب  س   برای  گذراری  استعبرۀ  فرا انی   = chi2(2) = 0.441;Probده  

ده  فرا انی استعبرۀ  هب برای س  کتبب ندز نشبن دی(  دقبرسۀ استعبرۀ گذراری در سخنرانی0.8022
(   chi2(2) = 1.423; Prob = 0.4909هب برای س  کتبب دعنبدار ندستن  )گذراری در سخنرانی
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هب برای س  کتبب بدبنار آن اس، ک  فرا انی استعبرۀ  درنهبر،، دقبرسۀ استعبرۀ گذراری در ددبلر 
 (  chi2(2) = 2.006;Prob = 0.3668هب برای س  کتبب دعنبدار ندستن  )گذراری در ددبلر 

هبی سبیتبری  گیهبی درسی رب سخنرانی دارای  رژکن  ک  سبیتبر یطبب هب تأرد  دی ارن ربفت 
نزدرک ب  دتن نوشتبری   ساک رسری هستن    اب آنجب ک  استبدان دانشابه در کمس درس، ب  بببن  
رسری در حبل ت ررس دابحث اللری هستن ، قبب  انتظبر اس، ک  ددزان استعبرۀ دستوری بدشتری  

هبی  ه ارن دوضوع در دتن آد دس،در آنهب نسا، ب  دتن ددبلر  بدن د  نفر دشبه ه شود  باق نتبرج ب 
 هبی تبف  دورد بررسی ندز دنعدس ش ه اس،  بخش شند اری آبدون

 ی ر ی گ جه ی نت    6
 هبی استعبری گذراری شبد  دوارد ذر  اس،:  هبی لژ هش حبضر در توصدف   تحلد  سبی،ربفت 

اسهتعبرۀ   133در کتبب راهنربی رسهری تبف  دجروع بسهبد  اسهتعبرۀ دسهتوری گذراری دعبدل 
هب شهنبسهبری  درصه  در دتن سهخنرانی 56هب   درصه  در دتن ددبلر  44دسهتوری بود  اب ارن ددزان  

درصه  نسها، ب    30درصه      43ترتدب بب بسهبد   ای ب ن د  فرارن  دبدی   فرارن  رابط شه   هرچند
گبنۀ نظبم گذراری، بدشهتررن کبربرد را در دعنبی اسهتعبری   بدبن غدرسهرراسه،  سهبرر فرارن هبی شهش

 داشتن  
دجروع بسههبد  اسههتعبرۀ دسههتوری گذراری  1هبی رسههری تبف  جل  در کتبب راهنربی آبدون

درصه  در دتن  74هب   درصه  در دتن ددبلر  26اسهتعبرۀ دسهتوری بود  اب ارن ددزان   153 دعبدل
درصه      38ترتدب بب بسهبد   ای ب هب شهنبسهبری شه   هرچندن د  فرارن  دبدی   فرارن  رابط سهخنرانی

 درص  نسا، ب  سبرر فرارن هب، بدشتررن کبربرد را در دعنبی استعبری داشتن   29
  143دجروع بسبد  استعبرۀ دستوری گذراری دعبدل    2هبی رسری تبف  جل   ون در کتبب آبد

ددزان   ارن  اب  بود   هب  درص  در دتن سخنرانی  73هب    درص  در دتن ددبلر   27استعبرۀ دستوری 
درص    25درص       34ترتدب بب بسبد   ای ب   شنبسبری ش   هرچندن د  فرارن  دبدی   فرارن  رابط 

 رارن هب، بدشتررن کبربرد را در دعنبی استعبری داشتن   نسا، ب  سبرر ف
بخش دجروع  تع اد  در  کتبب،  س   شند اری  ددبلر       31هبی  دورد    53دتن  سخنرانی  دتن 

استعبرۀ دستوری گذراری شنبسبری ش   بسبد    429بررسی   تحلد  قرار گرف،، ک  در نتدج  تع اد 
در بخش سخنرانی بدشتر اب بخش ددبلر  بب فرا انی    دورد   291استعبرۀ دستوری گذراری بب فرا انی  

 120ای بب بسبد   دورد   فرارن  رابط   164هبی فرارن  دبدی بب بسبد   دورد بود  هرچندن استعبره   138
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 دورد، بدشتررن فرا انی را نسا، ب  سبرر فرارن هب در دعنبی استعبری داشتن   
انواع استعبرۀ دستوری گذراری ب  ددزان قبب  توجهی    هبی آبدون تبف بب توج  ب  ارند  در دتن کتبب

هبی درسی   دانشابهی گنجبن ه شود تب  جود دارد، ضر ر  دارد دفهوم استعبرۀ دستوری در کتبب
لحبظ بدبنی   دبلی هزرن  ببالری لردای، کرده اس،، در درک   فهم دتون بخش آدوبی ک  ب بببن

ررزان الرص   بی دشبب  بتوان  الرلدرد بهتری داشت  ببش   برنبد هشند اری آبدون تبف  رب سبرر آبدون 
کتبب دحتوای  براحبن  دانشابهآدوبش    د ارس،  آدوبشی  آدوبشابههبی  ندز  آدوبش  هب    هبی 

هبی آدوبش بببن  تررن نقش را دارن   اگر دؤلفبن کتببهبی یبرجی، در رابط  بب ارن دسبل  دهمبببن
گرای  شنبسی نقشکبفی بریوردار ببشن ، شبرست  اس، دفبهدم بببن  گدرییبرجی اب ق ر  تصردم

دحور   ب   -هبی درسی کنن ، مرا ک  ارن ر ردرد دطبلع  اللری بببن، ارتابطدن  را  ارد کتببنظبم 
هبی  گرا اس،   فقط ب  دانش بببنی فبرغ اب ببف، دوقعد،، اکتفب ندرده اس،  در کتبببدبن درار نقش 

آدوب برای  ر د ب   کردن بببن  ندز ب  ارن دوضوع تأکد  ش ه اس، ک  بب ه ف آدبدهآدوبش بببن تبف
 ان  دحدط دانشابهی   برای برقراری ارتابط صحدح   دؤثر در رک کشور یبرجی، براحی ش ه

دن    تأثدر ارن ببف، بر نحوۀ بببنربری فرارن  در گرای نظبم اهرد، ببف، دوقعد، در دستور نقش
دستور  اضح اس،  ددزان فرا انی فرارن  بست  ب  ببف، اجتربالی   دحدط فعبلد، انسبن -نبخش  اژگب

گردد   النوان دثبل ببالتربودن فرارن  دبدی ب  ببف، کمس درس ندز بر دیتوان  دتفب   ببش   ب دی 
دن مراک  در رک گفتربن کمسی، استبد در حبل ت ررس   دانشجوربن در حبل ربدگدری هستن ، ب  هر

دستور بببنربری  -دلد  فعبلد، کمسی بدن استبد   دانشجو در قبلب فرارن  دبدی در بخش  اژگبن
آدوبان برای ح  رک  شود  نقش د رس رب استبد در گفتربن کمسی الابر  اس، اب تعبد  بب بببندی 

ش اس،،  کنن ۀ کنمبلش   رفتن ب  ترررن بع ی  ارن دوضوع یود را در قبلب فرارن  دبدی ک  بدبن
یواه  هبری قبب  دشبه ه اس، ک  استبد اب دانشجو دیده   فرارن  رفتبری ندز در دوقعد،نشبن دی

اب حس بدنبری   شنواری یود برای در ن   شند ن استفبده کنن ، رب فرارن  ذهنی در دورادی ک  هررک 
شود، بور ک  دشبه ه دیدارد  هربناب برفدن ددبلر  دخببب یود را ب  تفدر   فعبلد، ذهنی  ا دی 

کبررفت  تأثدرگذار اس،  ببف، دوقعد،   نقش ارتاببی بدن استبد   دانشجو در نحوه   نوع فرارن  ب 
 اژگبن تب م  ح  دتأثر اب ببف، دحدط اس،، دبنن  دتون -ده  ک  بببنربری دستورارن دهم نشبن دی

در دحدط دانشابه رب بی فرارن  ت ررس    بخش ددبلر  رب سخنرانی آبدون تبف  ک  گفتربن دورد تحلد 
شود،  شود بدبنی ک  رک فرارن  ب  فرارن  دراری تا ر  دی   ربدگدری شد  گرفت  اس،  ربدآ ری دی 

النوان دثبل در فرارن هبی نظبم  شود، ب دهن ۀ بن  ندز دستخوش تغددر دی هبی تشدد نقش سبرر سببه 
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هبی درسی   دانشابهی  ارن دوضوع ببر  در کتببگذراری تع اد   نقش دشبرکبن دتفب   اس،    
گبه ببشن   گنجبن ه شود تب دانش  آدوب   دانشجو نسا، ب  آن آ

گرا آگبهی کبفی  شنبسی نقشد رسبن بببن یبرجی ندز ببرست  اس، نسا، ب  دفبهدم نظررۀ بببن
ب ان    هم   را  فرارن  نظبم گذراری  نوع  تنهب شش  ارند  رک دعلم  ببشن    ببش  ک   داشت   گبه  آ ارند  

کبر ر د، اگر م  اتفبق یوبی اس،، ادب کبفی ندس،  جبی دراری ب توان  ب هررک اب ارن فرارن هب دی
آدوب توضدح ده  ک  تغددر رک  ای اب تسلط برس  تب بتوان  برای بببنالبم اس، د رس بببن ب  درج 

دستور در سطح رک بن    بدن -ددر در  اژگبن، بلد  تغفرارن  در بن ، تغددر رک  اژه   فع  تنهب ندس،
دارد،   sayerلحبظ نقشی اس،  دثًم فرارن  بدبنی رک دشبرک  دهن ۀ آن بن  ب هبی تشدد تربم سببه 

 ادب فرارن  رفتبری ارن نقش را برای دشبرکبن یود ن ارد  
ببن در کنبر  هبی آدوبش ب هبی آبدون   هم دولفبن کتببهرچندن البم اس، تب هم دؤلفبن کتبب

النوان دثبل برای  د رسبن، بتوانن  دفبهدم نظبم گذراری را در کتبب درسی   کمس توضدح دهن   ب 
ای   صفی  جود د  دشبرک  گر البم اس،، ادب در فرارن  رابط رک فرارن  دبدی  جود رک دشبرک کنش

ل سبده   گذشتۀ سبده هستن     النوان دثبلی درار، فرارن  ذهنی دعرواًل ب  بدبن حبالزادی اس،  رب ب 
شون   هرچندن فرارن  ذهنی قببلد، فرافدن ه ش ن در رک بن  را  شد  استرراری کرتر دشبه ه دیب 

نشبن برای فرارن  رفتبری، بدبن حبل سبده رب حبل استرراری اس،  ارن نوع فرارن   دارد، ادب بدبن بی
ود،   ارند  در تشخدص فرارن  رفتبری، توج  ب   شبریمف فرارن  ذهنی، در بن ی درار فرافدنی نری

کن  تب دعدبرهبی دعنبری  لذا البم اس، الم ه بر رص  دعدبرهبی دستوری رب نحوی بدشتر کرک دی
شش فرارن هبی  افز دهتغددرا   دشبرکبن    تغددرا   حبشد گبن ،  دهن    هبی  قرار  د نظر  ندز  را  ای 

درستی بشنبسن    بب اتخبذ ر ردرد ارتاببی در شدوۀ ت ررس،  هبی درتاط بب ارن دفبهدم را بدح  در،
آدوبان بردارن ، تب برای  ر د گبدی دؤثرتر اب قا ، در جه، ببالبردن توانش ارتاببی   استعبری بببن

 سبب یود رعنی تبف  آدبده شون  ب  آبدون سرنوش، 
هب  لحبظ  رژگی بش ، آن دتن ب هبی دستوری در رک دتن بدشتر باب آنجب ک  هر م  ددزان استعبره 

هب   نتبرج لژ هش حبضهر برای براحبن  تر اسه،، ربفت   سهبیتبری ب  دتن اللری   دانشهابهی شهاد 
توان  سهوددن  ببشه ، مراک  قبدر یواهن  بود هبی یبرجی االم اب انالدسهی رب فبرسهی دیآبدون بببن

تر  بببن یبرجی را دارن ، دقدقدر سههنجش دانش بببنی افرادی ک  قصهه  شههرک، در آبدون سههنجش  
آدوبان  هبی دستوری گذراری ب  بببنگرا ابجرل  استعبره شنبسی نقشآدوبش دفبهدم بببنالر  کنن    

ان  را بهتر درک کنن    در دانشههاهبهی ناهبرش شهه ه-هبری ک  بب اه اف اللریکنه  تب دتنکرهک دی
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