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ABSTRACT  

Background and Aim: Metaphor is a systematic relationship between two conceptual 

domains. In metaphor; an experimental or sensual domain called source domain, is related to 

another domain as target domain. The purpose of this study was to review understanding of 

metaphorical time pattern in the medical and paramedical students based on gender, age and 

academic status.  

Materials and Methods: This descriptive study included 120 medical and paramedical 

students of Tehran medical university with minimum undergraduate university degree. Time 

metaphorical pattern questionnaire which had been designed by Raiisi (2019) on the basis of 

time metaphor corpus analysis included 3 subscales of object, place and matter. Pearson 

correlation test, T test, analysis of one-way variance and post hoc test (least significant 

difference) were used for data analysis.  

Results: The results showed that there was no difference between gender and understanding 

of metaphorical time pattern. Higher educational levels (from undergraduate to postgraduate 

and specialty courses) led to better understanding of metaphorical time pattern in Persian 

speaker students. Students of higher age showed improved understanding of metaphorical 

time pattern in relation to the object subclass.  

Conclusion: Perception of the time is not dependent on gender but can be improved with 

increasing age and higher academic levels.  

Keywords: Time metaphorical pattern, Age, Gender, Academic status, Medical and 

paramedical students. 
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بر اساس  پزشکی و پیراپزشکی هايبین دانشجویان رشتهدرك الگوي استعاري زمان در 

 جنسیت، سن و وضعیت تحصیلی

  

 5زاده نعمت ،  شهین4کرم حاج ، آمنه3مریم مقدسین ، 2افراشی آزیتا ،1رئیسی فاطمه

، پست 09125435896: ، تلفن)مولف مسئول(آموزش عالی شناختی، تهران، ایران  شناسی شناختی، موسسه شناسی شناختی، گروه زبان زبان - دانشجوي دکتراي علوم شناختی. 1

    X769-6496 -0001-0000:  ، شناسه ارکیدelhama_raiisi@yahoo.com: الکترونیک

  . فرهنگی، تهران، ایران مطالعات و انسانی علوم شناسی شناختی، پژوهشگاه شناسی، گروه زبان دانشیار زبان. 2

  .شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران شناسی، گروه علوم تربیتی و روان استادیار علوم تربیتی و روان. 3

  .گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر، ایراندکتراي مشاوره، . 4

  .شناسی شناختی، موسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران،  ایران تی، گروه زبانشناسی شناخ استادیار زبان. 5

 

  چکیده

 مبدأ که حوزهیا حسی   تجربی حوزه یک استعاره در. مفهومی است حوزه دو بین منظم ارتباط نوعی استعاره: زمینه و هدف

درك الگوي استعاري زمان هدف این مطالعه، بررسی  .شودمی ارتباط داده است، مقصد که حوزه دیگري حوزه بر. شودمی خوانده

  . است بر اساس جنسیت، سن و وضعیت تحصیلی پیراپزشکی و پزشکی هايرشته دانشجویان بین در

 و پزشکی هايرشته يدانشجو 120 شامل نمونه این مطالعه .یابی بودروش این مطالعه توصیفی از نوع زمینه :بررسی روش

ابزار این . انتخاب شدند دسترس درصورت  به و داشتندکارشناسی در مقطع که حداقل تحصیالت  ندان بودپیراپزشکی دانشگاه تهر

 زمان مبدأ هاي حوزههاي زمان و میزان بسامد استعاره ايتحلیل پیکره اساس پرسشنامه الگوي استعاري زمان بود که بر ،مطالعه

آزمون همبستگی پیرسون، آزمون ها از  تحلیل داده جهت .ان و ماده بودو داراي سه عامل شیء، مک ساخته شد 1397توسط رئیسی 

  .استفاده شد زمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادارو آ آزمون تحلیل واریانس یک راهه ،هاي مستقل مقایسه میانگین

 آماري نظر از هاي آنمقیاس زیر و زمان استعاري الگوي درك میزان در مرد دانشجو و زن بین تفاوتکه  داد نتایج نشان :هایافته

 زمان استعاري الگوي درك ،هاي تخصصتحصیالت تکمیلی و دوره به کارشناسی از تحصیلی مقطع افزایش با اما. نیست معنادار

 هاي مقیاس زیر در اما ،دگردیم بهتر شیء زیرمقیاس در زمان استعاري الگوي درك میزان سن افزایش با طرفی، از. دوشیم بهتر

  .است مشابه سنی سطوح تمام در تقریباً زمان استعاري الگوي از درك میزان مکان و ماده

  . پیدا کند بهبود ،تواندباشد، اما با افزایش سن و وضعیت تحصیالت میدرك انتزاعی زمان وابسته به جنسیت نمی :گیرينتیجه

  پیراپزشکی و پزشکی هايرشته انالگوي استعاري زمان، سن، جنسیت، وضعیت تحصیلی، دانشجوی :ها کلیدواژه

  3/4/98:پذیرش    24/3/98:اصالحیه نهایی     4/2/98: وصول مقاله
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  مقدمه

ــارت »اســتعاره« ــامی دادن از اســت عب ــه ن ــزي ب ــا چی ــه ی  ارائ

 توصـیف،  یـا  نـام  آن کـه  نحـوي  بـه  چیـزي،  درباره توصیفی

 متعلـق  دیگـري  چیـز  بـه  متعارف شکل به یا قراردادي طور به

 تجارب ،شناختیهاي توانایی دیگر با همسو ،زبان). 1( است

 اسـتعاره  بنابراین،. شودمی تعریف فرهنگیعوامل  و جسمانی

 حسـاب  بـه  شـناختی  -زبـانی  ابـزاري  نیـز مفهومی یا شناختی  

 انتزاعـی  هـاي حـوزه  در سازيمفهوم آن مبناي بر که آید می

 صـرفاً  نبایـد  را اسـتعاره  ،شـناختی  علومدر . گیردمی صورت

 هـاي  ویژگـی  از بسـیاري  بلکـه  کـرد،  تلقـی  زبـان  بـه  مربـوط 

در ایـن  . دنـ دار قـرار  زبـانی  عناصر و ساخت فراتر از استعاره

 و زبـان  در ،گسترده صورتی به مفهومی هايستعارها ،دیدگاه

متفـاوت مـا انسـجام    و به تجربیـات   ندهست  پراکنده بشر تفکر

 و اندیشـه  کـه ( سـان ان ذهنـی  و مفهـومی  نظام ).2( بخشند  می

 مــاهیتی خــود ذات در ،)اســت اســتوار آن بــر آدمــی کــردار

 مقـدور  آن به مستقیم دسترسی که آنجا از اما .دارد استعاري

 آن، بازنمود ازتوان می نظام، این ساختار کشف براي نیست،

 شـناختی  انشناسـ زبـان  نظـر  واقع، در. جست بهره زبان، یعنی

 انسان ذهنهاي ویژگی و شهاندی الگوهاي زبان که است این

 بررسی منظر، این از مطالعۀ زبان بنابراین،. کندمی منعکس را

 ،نظریـه اسـتعاره مفهـومی   . است ذهنی سازيمفهوم الگوهاي

و  استشناسی انسانشناختی و شناسی نروا تأثیر تحتبسیار 

، بلکـه سیسـتم مفهـومی مـا را     یسـت نیک پدیده زبانی  صرفاً

 ). 3( دبخش  میسازمان 

 مفهـومی  حوزه دو بین منظمیا ارتباط  نگاشت نوعی استعاره

 کـه   تجربی حوزه یک مفهومی یا شناختی، استعاره در. است

 حـوزه « کـه  دیگـري  حـوزه  بر ،شودمی خوانده »مبدأ حوزه«

 نقـش  مبـین  ،ایـن دیـدگاه  . گـردد  مـی  نگاشت است، »مقصد

ارت عبـ  بـه . )4( اسـت یـا مفهـوم    معنـی  درك در  منـدي بدن

 مرزهـاي  که ستوا بدن این و است بدن داراي انسان دیگر،

 معنـادار  تجربـه  هربنابراین، . کندمی معلوم را او تجربهدنیاي 

 ایـن  بر. )5( ستا او شکل و عملکرد بدن تحت تأثیرآدمی، 

 اسـاس  بـر . شـود مـی  معرفـی  »تجربی واقعیت« مفهوم اساس،

 ود نگیرمیبدن شکل  تحت تأثیرتجارب ما واقعیت تجربی، 

 یتخالق عینی وخرد ، انتزاعی خرد ، قضاوت،استدالل شامل

یـا مفـاهیم انتزاعـی،     سـتدالل ا، دیـدگاه ایـن   بر اسـاس . است

 بـا  همسـو  بلکـه  ، ندنیست ذهن کامل و عالی ماهیت یک صرفاً

  .)6( دنشومی کامل ود نکنمی رشد بشر هاي گوناگون هتجرب

ذهنـی   يهـا سـم یکانممفهـومی   هـاي سـتعاره ا ،گفتتوان می

 هنر، بلکه در فرهنگ، ،یابند نمینمود زبانی  صرفاً که هستند

 يعنوان ابزار به ،هاستعارها .ندشو میظاهر و نمادها نیز  یاتادب

ــف عمــل    ــه مختل ــان دو اندیش ــاط می ــیجهــت ارتب ــکنم  .دن

کشــف نحــوه عملکــرد  دنبـال  بــه شــناختی متخصصـان علــوم 

. هسـتند زبـانی   نمودهـاي از طریـق   آدمـی  در ذهن هاستعارها

عبارات استعاري را  وها  واژهنها الگوهاي موجود در مفهوم آ

مفهـومی ذهنـی    هـاي سـتعاره اعنوان شاهدي جهت وجـود   به

ما بسیاري از مفاهیم انتزاعـی   ).7( دهندمیقرار  بررسیمورد 

رویـدادها،   ،، ماننـد کـار مـی بـریم    هاسـتعاري بـ  صـورت   بهرا 

 ،ن، اصول اخالقی، مسائل فلسفیعلیت، ذهن، خویشتمفهوم 

 یعنـی، کاوشـی دربـاره    »زمـان « .قضایاي متـافیزیکی و زمـان  

صـورت بخشـی از ناخودآگـاه     کـه بـه   اختیسازوکارهاي شن

گـو دربـاره   و، اسـتدالل و گفـت  سـازي مفهـوم شناختی براي 

ایــن کـاوش بــا مفــاهیم  . شـود  بســته مــیکـار   زمـان بــه درك 

ــه ــروع آگاهان ــودنمــیاي ش ــه ش ــارف،  ، بلک ــاهیم متع ــا مف ب

کـه   شـود مـی آغـاز   »زمـان « انه در موردجوش و ناآگاهخود

مـا   در واقـع،  .سـازد  را مـی  مفهومی روزمره ما بخشی از نظام

مفهـومی   یک تصویر غنی و پیچیده از مفهوم زمـان در نظـام  

. یمبـر مـی  بهرهخود داریم، که براي تحلیل آن، از واژه زمان 

بـر حسـب    »زمـان «ناختی انسان، در سیستم ش عبارت دیگر، به

 عمـدتاً آن  سـازي مفهـوم ، بلکـه  شـود نمـی  سازيمفهومخود 

 اسـتعاره، کمـک گـرفتن از    بـدون . استعاري و کنـایی اسـت  

 سـازي مفهـوم  بـراي  .است غیرممکن واقعاً زمان سازيمفهوم
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 ، کــهشــودمــی اســتفاده مفهــومی اســتعاره تعــدادي از زمــان

 متافیزیـک  .خود هسـتند  میمفهو متافیزیک با همراه هرکدام

-پرسش، شودمی تعریف زمان هايستعارها براي که مفهومی

در « بـراي مثـال، زمـان    .کشـند مـی پیش مهمی را فلسفی هاي

 زمان متافیزیکی حقیقت از باید چه؟ چگونه یعنی »خود ذات

  ).8(؟ گفت

توصـیف   هـاي علمـی رایـج    یکی از روش چنانکه گفته شد،

 هـاي مفهـومی   اسـتعاره  اسـتفاده از  یشـناخت  دیـدگاه  از زمان

زمـان   سـازي  مفهـوم در  ممکـن اسـت   دیگر،عبارت  به .است

 .ندهست استعاري کامالًکه  شود فرافکنی مکان از هایی  تجربه

یعنـی   ،اسـت  تر انتزاعی که تجربه از اي حوزه دیدگاه، این از

ماننـد، مکـان یـا    ( عینیـت  کـه  دیگر اي حوزه کمک  به زمان

 ،گفـت  تـوان می .دگردمی بیان و درك دارد، بیشتري )شیء

. وجـود دارد اسـتعاري   مبـدأ زمان در حـوزه   انواع استفاده از

بـراي  . باشـد » شـیء «یا » مکان« از اي پایه تواندمی مبدأحوزه 

در توان از این زمانه پر فشـار بـرون رفـت؟،     مثال، چگونه می

ز شـده اسـت کـه ا    سازي مفهوماین جمله، زمان مانند مکانی 

 زمــانی اگــردر زبــان فارســی، . تــوان خــارج شــد جــا مــیآن

 شبیه مرزهاییگویشوران زبان فارسی،  باشد، نظرمد مشخص

درك از طرفـی،   .شـوند  قائـل مـی   آن بـراي  مکـانی  مرزهاي

بینایی  دستگاه .ریشه ذاتی و طبیعی دارد نی بر مکان،تزمان مب

اما  .و مکان است ءهایی براي درك اشیاانسان داراي گیرنده

 رو، یـن زا .گیرنـده خاصـی وجـود نـدارد     ،براي درك زمـان 

و حرکت آنها در مکـان   ءطبیعی است که زمان بر مبناي اشیا

مفهــومی  هــايحــوزهیکــی از را زمــان لیکــاف  .درك شــود

پایـۀ نظریـۀ معاصـر اسـتعاره در قالـب       که بـر داند  میانتزاعی 

یزي شود و این همان چ درك و بیان می، مکان آشناترحوزة 

 .)2(نامـد مـی  »مثابـه مکـان   اسـتعارة زمـان بـه   « را آناست که 

-نرواکـه یـک واقعیـت    همچنین تحقیقات نشان داده است 

، در اغلـب  مکان یا فضا -زمان هايستعارهادر مورد  شناختی

وجود دارد که گذشته با دست چپ و اشاره به فضاي  ها زبان

دهنده  و سمت راست نشان شود سازي می مفهومچپ گوینده 

-بدناین مسئله اشاره دارد به . ستي گویشور اروآینده پیش

هاي مربوط بـه آن   در یادگیري مفهوم زمان و مکانیسم مندي

  ).9( شوندمیمفهومی کسب  هايستعارهاکه از طریق آنها 

- امکـان  نیـز  يدیگر مفاهیم کمک  به زمان توصیف و درك

 یعنـی  ،زمانی بترتی و تداوم ،پیوستگی ،جمله از است، پذیر

ــر ــانی ه ــته زم ــده و دارد اي  گذش ــت. اي آین ــداوم و حرک  ت

 تغییـر،  مفهـوم  بـه   یـا  باشـد  جنبش مفهوم  به تواندمی حرکت

پـس  . زمـان  مختص یا باشد گوینده مختص تواندمی حرکت

 زمان تداوم و حرکت، تغییر مکان، مفهوم از انتزاعی ترکیبی

 سـوي  از. گـردد بیـان و درك مـی   مفهومی استعاره در قالب

 تـأخر  و تقـدم  وجـود  ،زمـان  تـداوم حرکـت و   همین دیگر،

 شـود مـی  موجبرا  مکان و زمان بین انتزاعی پیونديزمانی، 

 حضـور  اي ، گوینـده زمـان  هـاي سـتعاره ا ترینبنیادي در ).4(

به . قرار دارد او سرپشت شتهو گذ است آینده به رو که دارد

 اسـتعاره  .گوینـد  مـی  زمان گیري سمت استعاره این وضعیت،

 چیـزي  دارد، امـا  فضـایی  مبـدأ  حوزه یک زمانگیري سمت

 یـا  سـاکن  است ممکن اما گوینده .گویدنمی حرکت درباره

   .)8( باشد متحرك

اسـتعاره   ،».حرکـت اسـت   ،گذشـت زمـان  «استعاره مفهـومی  

در این اسـتعاره زمـان حـال     .بسیار پرکاربرد و متداولی است

آینده  .حضور دارددر آن که فرد ست ادر مکانی قرار گرفته 

سر یـا قبـل   گذشته در مکانی پشت در مکانی جلوتر از فرد و

 هریک از عناصـر  در این استعاره،. استواقع شده  یندهگواز 

کـه   در حـالی  حرکـت کننـد،   توانندمی یا زمان یعنی گوینده

لیکـاف دو   ،این اسـاس  بر .دیگري در یک مکان ثابت است

بر مکان را در زبان  مبتنیزمان  هايستعارهاحالت مختلف از 

 گوینـده  در حالـت اول،  .انگلیسی از هـم مجـزا کـرده اسـت    

ایــن حالــت را . گــذرد ثابــت اســت و زمــان از برابــر وي مــی

 هـاي زمـان  ،در حالـت دوم  .دنـ ناممی» حرکت زمان« استعاره

ثـابتی دارنـد و فـرد از     »انمک«حال و گذشته ، مختلف آینده

اسـتعاره   هـا،  تایـن حالـ   بـه  .کنـد مـی حرکت  مکان میان آن

-موقعیت هازمان در این حالت،. دگوین می» گویندهحرکت «

در این  گوینده و کانی ثابت یا مناطق محدودي هستندهاي م

. کنـد مـی از گذشته به حال و سـپس آینـده حرکـت     ،حالت
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-مقاطع زمانی مانند مسافت ها، تدر این حالعبارت دیگر،  به

   .)2( آیندمی نظر بهن هایی در مکا

-مـی دادن توالی رویـدادها  نوع دیگر استفاده از زمان، نشان 

. نامیده اسـت  »رویداد وابسته به زمان«که لیکاف آن را باشد 

، از طریــق )یعنــی، رویــدادهاي معــرف زمــان(هــا زمــانایــن 

هـا بـه صـورت    زمان و شوند می سازيمفهومحرکت در فضا 

در فضا، یا اجسـام و مـوادي کـه    ها یا نواحی محدودي محل

 ،برخی از محققـان ). 8( دگردنمی، مشخص کنندمیحرکت 

  با ایـن  .دانند میحرکتی زمان را مفهومی جهانی  هايستعارها

هـاي فرهنگـی   ند کـه تفـاوت  هست این باور بر آنهاهمه  ،حال

مختلــف  يهــازبــانبســیاري بــین بازنمــایی مفهــوم زمــان در 

 تیواقع نیا ، هازباندر همه . دندار وجودصورت استعاري  به

-مـی  سـازي مفهومفضا  قیوجود دارد که زمان از طراساسی 

و  انیـ دادن جراز فضا به زمـان نشـان   يبسط استعار نیا. شود

دانـش   نیـ و اغلـب ا  باشـد مـی در بستر زمان  رخدادها یتوال

   ).10( دهدمیرخ  سازي يبصر قیاز طر یزبان

ــدرن ــع م ــان یــک در جوام ــا، زم محســوب ارزش  کــاالي ب

مان در  صورت نامحدود براي انجام کارهاي که ما به شود می

ارزش کار بـا زمـانی    ،در جوامع صنعتیامروزه  .اختیار داریم

زمـان،   و اسـت  ، تعریـف شـده  شـود مـی که براي آن صرف 

-بسیاري از فعالیـت  .دآیمیشمار موجودي بسیار ارزشمند به

-ارزشاسـاس زمـان    ا، بـر هـ هاي روزمره، در تمـام فرهنـگ  

اي درك  گونـه  در نتیجه ما زمان را به .شوندمیمالی گذاري 

آن را ذخیـره یـا خـرج     تـوان مـی که گویـا  کنیم میتجربه  و

ــی کــرد، ــوانم ــرمایه  ت ــا س ــدر داد ی ــردآن را ه ــذاري ک  .گ

، ».وقـت طالسـت  « ،».پـول اسـت   ،زمـان «هایی مانند،  نگاشت

کــاالي باارزشــی  ،انزمــ« و ».منبــع محــدودي اســت ،زمــان«

ــت ــتعاره ».اسـ ــت  «، از اسـ ــاارزش اسـ ــاالي بـ ــان، کـ ، ».زمـ

   ).8( شوند سازي می مفهوم

بر ایـن   اي مختلفهدر فرهنگ بسیاري از محققان در نتیجه،

 اسـاس  بر »زمان« مفهوم مختلف، يهازبانهستند که در  باور

سـاخت انـواع مختلـف     در زیر .شودمیدرك و بیان  »مکان«

تجربیات  گوناگون، يهازباندر  زمان مربوط به يهاستعارها

مختلـف زمـان در    بازنمودهـاي . جهانی مشترکی وجود دارد

و ریشه در تجربیات بدنی اولیه انسان  ندقراردادي نیست هازبان

-سـتعاره ا همچنین،. )11( دنو همچنین تجربیات فرهنگی دار

. )12( ها وجود دارندفرهنگ اغلبدر نیز حرکتی زمان  هاي

نشان  الگوهاي زبانی و فرهنگی بین دو زبان انگلیسی و چینی

عمـودي زمـان    هـاي سـتعاره ادر زبان ماندارین  ه است کهداد

در زبـان انگلیسـی    ،همچنین. دنرومیکار بیش از انگلیسی به

 انـد گرفتـه بیشتر بر مبناي خط افقـی شـکل   ،زمان هايستعارها

ــتعارها .)13( ــايس ــانی ه ــانی در دو  -زم ــی و  مک ــان چین زب

 هـاي سـتعاره ادر داد نشـان   نتـایج  وشـدند   مقایسهآمریکایی 

سـر   رو و گذشـته بـا پشـت   آینده بـا پـیش   حرکتی زبان چینی

مربـوط بـه زمـان،     هـاي سـتعاره اایـن   .شـوند مـی داده  نمایش

کـه نـه    ندسته شناختی ما یظاهراً، بخشی خودکار از ناآگاه

ا، مکـان، ارزش  ادهرابطـۀ میـان رویـد    سازيمفهومتنها نحوة 

مـا   ، بلکه چگونگی تجربـۀ دهند نشان می زمان مفهوم مالی و

همین دلیل است که مـثال مـا    به. دنکنمینیز تعیین  ،زمان رااز 

زمـان یـا بـر    ) ظـرف (کـه رویـدادها در    کنـیم مـی اساساً فکر 

  .)14( دهندمیزمان رخ ) سطح(

گـوي  ویژگی شناختی دارند، از الهاي مفهومی چون  استعاره

مطالعـات   ،بـر ایـن اسـاس   . کننـد  تبعیت مینیز رشد شناختی 

براي مثال تحقیقی نشان داده . گوناگونی صورت گرفته است

 مراحـل  بایـد در  مفهـومی  هـاي  اسـتعاره  از استفاده است که

 مفـاهیم  زمینـه  در کمـى  اطالعات آموزاندانش که اى اولیه

با توجه  سن تناسب به سپس .دنقرارگیر استفاده مورد دارند،

 از و ودشـ  کمتـر  نهـا آ میـزان  از شـناختى،  رشـد  افزایش به

اي مطالعهدر طی . )15( دشو استفاده يتردهیچیپ هايستعارها

ــد  ي مفهــومیهــاســتعارهادرك  کــه نتــایج نشــان داد از رون

 دیگري پژوهشنتایج  همچنین .)16( کنندمیرشدي پیروي 

سـالگی بـه    8 کودکان فارسی زبان در رده سنی که نشان داد

-درك مـی  »حرکت در مکـان « واسطه ، مفهوم زمان را بهبعد

نظریــه اسـتعاره مفهــومی ابـزار نظــري مناسـبی بــراي    کننـد و  

. )17( اسـت سـاختار مفهـومی در زبـان فارسـی     رشد بررسی 

ــه ــژوهش هــاي یافت ــري   نشــان داد دیگــري پ کــه ســن فراگی
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زمـان،  گوینـده، حرکـت    همراه با حرکـت  هاي زماناستعاره

-بـه گوینـده   دونو حرکـت بـ  با هم و زمان نده گویرکت ح

در یـک  . )18( دهنـد  رخ مـی سـالگی   7و  6، 5، 4 در ترتیب

ــه  ــهمطالع ــتعارهدرك  ايمقایس ــان در   اس ــی زم ــاي حرکت ه

، مشـخص  کودکان چهار و پنج ساله انگلیسی و تـرك زبـان  

سـالگی  در سـن چهار  اي، انگلیسی و ترکیـه که کودکان شد 

و در سن پنج  هستندهاي حرکتی زمان ارهقادر به درك استع

. هـا قضـاوت کننـد   تواننـد در مـورد ایـن اسـتعاره    سالگی می

هـا در کودکـان بـا تغییـرات اشـارات      همچنین درك استعاره

در . اســت همگــام  آنهــا هنگــام رســاندن معنــی اســتعاره      

هـا و اشـارات کودکـان در توضـیح     چهارسالگی بیشتر ژست

 »مکـان « مبـدأ بررسـی حـوزه   بـا   ي مفهومی زمـان، هااستعاره

است و در سن پنج سالگی بر مبنی حوزه مقصد یا زمان تغییر 

دنبـال   بر همـین اسـاس، مطالعـه حاضـر بـه      .)19( کندمیپیدا 

 اسـتعاري درك  يالگـو  این سـوال اسـت کـه   پاسخگویی به 

 هـاي رشـته  دانشـجویان  بـین  در زمـان،  سـازي مفهـوم  یا زمان

 تحصـیالت، سـن و جنسـیت   بر اساس  پیراپزشکی و پزشکی

 است؟ چگونه

  

  بررسیروش 

  گیري نوع مطالعه و نمونه

نمونـه ایـن    .یـابی بـود  روش این مطالعه توصیفی از نوع زمینه

ــه  ــاي رشــته دانشــجوي 120مطالع پیراپزشــکی  و پزشــکی ه

در سـال   تهـران دانشـگاه  زشـکی  پهاي پزشکی و پیرادانشگاه

کارشناسـی   حداقل تحصیالت در مقطعبودند که  98-1397

  .انتخاب شدند دسترس درصورت  داشتند و به

  ساخته الگوي استعاري زمان پرسشنامه محقق

 بود که پرسشنامه الگوي استعاري زمان پرسشنامه این مطالعه 

زمان و میزان  هايستعارها حوزة در ايکرهیپتحلیل  اساس بر

طراحـی  و نگاشت هاي استعاري زمان  مبدأ هايحوزهبسامد 

ــاخو  ــدس ــنامه داراي   .ته ش ــن پرسش ــه    30ای ــا س ــوال و ب س

در  رئیسـی  .بـود  » شـیء «و  »مـاده «، »مکان«مانی زیرمقیاس ز

مقیاس  سنجینروا خصوصیات بررسی با هدف 1397   سال

 از اسـتفاده  بـا  اعتبـار  ضریب داد نشان ،الگوي استعاري زمان

عتبـار مطلـوب بـراي کـل     حـاکی از ا  کرونبـاخ  آلفاي روش

 77/0 »شـیء « ،77/0» ماده« هاي و براي عامل 89/0پرسشنامه 

 عامـل اکتشـافی   تحلیل همچنین، نتایج. است 71/0 »مکان«و 

 »مکان«، »ماده«عامل  سه از زمان استعاره پرسشنامه ،داد نشان

 از درصــد 12/37 جمعــاً اســت کــه شــده تشــکیل »شــیء«و 

از رعایـت مالحظـات   ). 20( دنـ کنمـی  تبیین را کل واریانس

تــوان بــه محرمانــه بــودن نــام و  ی در ایــن مطالعــه مــیاخالقــ

اطالعات دانشجویان در حین گردآوري اطالعـات و کسـب   

. اشاره کردرضایت شخصی جهت مشارکت در این پژوهش 

آزمـون همبسـتگی پیرسـون،    ها از  براي تحلیل داده ،همچنین

آزمون تحلیـل واریـانس    ،هاي مستقل آزمون مقایسه میانگین

اسـتفاده  ون تعقیبـی حـداقل تفـاوت معنـادار     آزم ویک راهه 

  .شد

 هایافته

 و پزشــکی هــاي رشــته دانشــجوي 120 ،در پــژوهش حاضــر

نظـر   از .شـرکت کردنـد  صـورت در دسـترس   بـه  پیراپزشکی

 75. مرد بودند 3/21و  زن پاسخگویان درصد از 7/78جنس 

 . سال قـرار داشـتند   40درصد باالي  25سال و  40درصد زیر 

ــ  از ــر تحصـ ــد از  20 یالت،نظـ ــخگویان درصـ داراي پاسـ

درصد داراي تحصیالت  3/18 ،یا تخصص تحصیالت دکترا

داراي  پاســخگویاندرصــد از  17/61کارشناســی ارشــد و  

   .)1جدول ( بودندتحصیالت کارشناسی 

رابطه بین سن دانشـجویان  بـا درك الگـوي اسـتعاري     نتایج 

از » شیء« زیرمقیاسبا  نشان داد که بین سن دانشجویانزمان 

-عبـارت بـه  .معنـادار اسـت  ) P>05/0(آماري در سـطح  نظر 

میزان درك الگوي استعاري زمـان در   ،دیگر، با افزایش سن

 »مـاده «ي هـا زیرمقیاسشود، اما در بهتر می »شیء«زیرمقیاس 

میزان درك از الگوي استعاري زمان تقریباً در تمام  »مکان«و 

  ).2جدول ( ماند باقی میجویان مشابه سطوح سنی دانش

درك الگـوي اسـتعاري زمـان  بـا سـطح تحصـیالت       مقایسه 

بـین میـزان درك الگـوي اسـتعاري      کهنشان داد  دانشجویان

 ) P>01/0(از نظر آماري در سطح  زمان  با سطح تحصیالت،
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عبارت دیگر، با افـزایش مقطـع    به. وجود داردمعنادار تفاوت 

گوي استعاري زمان میزان  استفاده از ال دانشجویان،تحصیلی 

  ).3جدول ( شودبیشتر می »شیء«و  »مکان«، »ماده«

در بررسی تفاوت بـین دانشـجویان زن و مـرد    نتایج  همچنین

نشان داد که تفاوت بـین   میزان درك الگوي استعاري زمان،

ــان      ــتعاري زمـ ــوي اسـ ــزان درك الگـ ــرد در میـ و زن و مـ

معنادار )P<05/0(هاي آن از نظر آماري در سطح  مقیاسزیر

دیگر، میزان استفاده از الگوي استعاري زمان عبارتبه. نیست

تقریبـاً در زن و   »مکـان «و  »مـاده «، »شیء«هاي در زیرمقیاس

و در ایـن زمینـه تفـاوت جنسـیتی      مرد دانشـجو مشـابه اسـت   

   ).4جدول ( وجود ندارد

  

  شناختی دانشجویان مورد بررسیجمعیت توصیف :1جدول 

 درصد فراوانی  شناختی  معیتمتغیرهاي ج     

  جنس

 7/78 95 زن

 3/21 25 مرد

 100 120  کل

  هاي سنیگروه

  62  75  سال 40کمتر از 

  38  45  سال 40بیشتر از 

  100  120  کل

  تحصیالت

  7/61 74 کارشناسی

  3/18  22 ارشدکارشناسی

  20  24 یا تخصص دکترا

  100  120  کل

  

  الگوي استعاري زمانهاي مقیاسا ب دانشجویانگی بین سن ماتریس همبست: 2جدول 

الگوي استعاري زماني هامقیاس  گویانپاسخسن  شاخص ها    

 ماده
13/0 ضریب همبستگی  

119/0 معناداري  

 120 فراوانی

 مکان

11/0 ضریب همبستگی  

200/0 معناداري  

 120 فراوانی

 شیء

120/0 ضریب همبستگی (*) 

012/0 معناداري  

 120 فراوانی

 نمره کل

16/0 ضریب همبستگی (*) 

048/0 معناداري  

 120 فراوانی

  05/0   سطح داري درمعنا (*)و  01/0   سطح داري درمعنا (**)
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  مقطع تحصیلیبر حسب آن  هايو  زیرمقیاس  مقایسه الگوي استعاري زمان :3 جدول

  هامقیاسزیر
 مجموع

  مجذورات

  درجه

 آزادي

 میانگین

  مجذورات
Fسطح معناداري  ارزش  

 ماده

572/862 بین گروهی  2 286/431  

844/8
(**)

 001/0 201/7168 خطا   147 763/48  

773/8030 جمع  149 --- 

 مکان

220/515 بین گروهی  2 610/257  

792/8
(**)

 001/0 خطا0   073/4307  147 300/29  

293/4822 جمع  149 --- 

 شیء

299/485 بین گروهی  2 649/242  

750/7
(**)

 001/0 361/4602 خطا   147 309/31  

660/5087 جمع  149 --- 

 نمره کل

737/5280 بین گروهی  2 368/2640  

404/10
(**)

 001/0 937/37307 خطا   147 795/253  

673/42588 جمع  149 --- 

   01/0معناداري در سطح  (**)

 بر حسب جنس  هاي آن مقیاس زیرو   انمقایسه الگوي استعاري زم :4جدول 

 جنس هامقیاس
 میانگین

M  

 انحراف معیار

S.D 

  ارزش

T 

  درجات آزادي

d.f 

 سطح معناداري

P.Value 

 ماده
40/44 زن  160/7  

333/1-  148 185/0  
34/46 مرد  905/7  

 مکان
63/28 زن  591/5  

101/1-  148 273/0  
88/29 مرد  025/6  

 شیء
13/26 زن  722/5  

856/0-  148 393/0  
13/27 مرد  303/6  

 نمره کل
15/99  زن  247/16  

246/1-  148 215/0  
34/103 مرد  060/19  

  

  بحث 

درك الگوي استعاري زمـان   بررسی ،حاضر پژوهش هدف

 .بود تحصیلیمقطع در زبان فارسی بر اساس جنسیت، سن و 

درك  میـزان  دانشـجویان،  با افزایش سـن که  داد نشان نتایج

امـا   .شودمیبهتر  » شیء«زیرمقیاس  الگوي استعاري زمان در

ــاسدر زیر ــاده«ي هــامقی ــزان درك الگــوي  »مکــان«و  »م می

مشـابه   دانشـجویان  استعاري زمان تقریباً در تمام سطوح سنی

 هـاي مقیـاس ده از الگوي استعاري زمان در میزان استفا .است

مشـابه   دانشـجو  مـرد تقریباً در زن و  »مکان«و  »ماده«، »شیء«

است و با افزایش مقطع تحصـیلی از کارشناسـی بـه ارشـد و     
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اسـتفاده از الگـوي اسـتعاري زمـان      میـزان تخصـص   یادکترا 

  . شودمیبیشتر  » شیء«و  »مکان«، »ماده«

 هـاي  پـژوهش یشین پهاي یافتهدر زمینه تطبیق این پژوهش با 

و  Zandi ام شـده توسـط   بـه مطالعـات انجـ    تـوان میمشابه 

 2013در ســال   Sadeghi، )15( 2016همکــاران در ســال 

)16( ،Özçalışkan    2007در سـال )19(، Mansoory  

 2012در سال   Sojoodiو  )18( 2017و همکاران در سال  

ایـن مطالعـه   هـاي  یافتـه اشاره کـرد کـه تـا حـدودي بـا       )17(

 باشـند  مـی این موضـوع  دهنده نشانو همگی  هستندهمخوان 

ــاز   ي مفهــومیهــاســتعارهاکــه درك  از ســنین کــودکی آغ

 تـر  یافتـه  سـازمان  ،فـردي  و تجـارب  و با افزایش سـن  شود می

زمـان،   هايستعارهادر نتیجه، در فراگیري و درك . دگرد می

هاي جنسیتی و رشـد  تجارب شخصی، باالرفتن سن، ویژگی

  .باشند مؤثرتوانند شناختی صوري می

از  اسـتعانت  بـا پزشـکی  پیرا و پزشـکی  هـاي رشته دانشجویان

- بهـره انتزاعی زمـان   مفاهیم بیان براي، هاي مفهومی استعاره

 زمان مفهوم از بهتري شناخت به رهگذر این تا از برند،می

در تمام . دندر باب زمان دست یاب شناختی -ذهنی کارکرد و

-چشـم مـی  کاربردهاي استعاري زمان، آنچه بیشتر از همه بـه 

 و پزشـکی  هـاي رشـته  دانشـجویان  است کـه  نکته خورد این

 هـاي ویژگیبه  جهزمان با تو هايستعارهاانواع  از پیراپزشکی

نـوعی  بـه  هـا سـتعاره اایـن  . انـد کـرده استفاده  شناختیجمعیت

انتزاعـی   کامالًبصري دارند و چون زمان یک مفهوم  ویژگی

 املبراي درك و تعدانشجویان مصداق عینی ندارد،  واست 

ی براي درك زمان ار به استفاده از امور عینناچ در باب زمان

در انواع کاربردهاي سازي  یا بصري سازيعینیو این  هستند

ــان اســتعاري  ــین دانشــجویاندر زم ــايرشــته ب  و پزشــکی ه

   .مشهود و معلوم است پیراپزشکی

 دانشـجویان کـه   دنـ کنمـی بیان این مطالعه همچنین ي هایافته

دیگـر   یراپزشـکی ماننـد  پ و پزشکی هايرشته مقاطع مختلف

نسبت به زمان حالت انفعالی دارند و  ،گویشوران زبان فارسی

تربیتی، فلسفی، تاریخی  هاي در بنیان این حالت انفعالی ریشه

 عبـــارت دیگـــر، بـــه .داردایرانـــی بینـــی و در کـــل جهـــان

 یعنـی . دارنـد  »نـوروزي  نگـرش ذهنـی  « نـوعی زبانـان   فارسی

ستند، روزي که بهتر از امروز همیشه منتظر روزي نو و بهتر ه

 احتمـاالً . )22(کننـد  امـا بـراي ایجـاد آن تالشـی نمـی      ،است

همــین دلیــل اســت کــه دانشــجویان در مطالعــات و انجــام  بــه

کاري دارند و اغلـب مطالعـات    تکالیف تحصیلی خود اهمال

ي هـا یافتـه ، بنـابراین . کنند خود را به شب امتحان موکول می

 بـین  کـه درك اسـتعاري زمـان در    دهـد  میاین مطالعه نشان 

محدود بـه چنـد   پیراپزشکی  و پزشکی هايرشته دانشجویان

زمان مفهوم  .است »شیء«و  »مکان«، »ماده«حوزه بسیار رایج 

ملمـوس  ها نیـاز بـه   این رشته انبراي دانشجویگذر زمان یا و 

-ریـزي این موضوع در برنامه .دارد کردن این مفهوم انتزاعی

مطالعـات  ریـزي   برنامـه جهـت   زمـان  ریت مدیهاي درسی و 

ــانبی  ــی و ج ــجویان  درس ــراي دانش ــتهب ــايرش ــکی ه  و پزش

  . است کننده و کمک زیبرانگچالش ، پیراپزشکی

ــان ،شــناختینروااز بعــد  ــب موضــوعات از یکــی زم و  جال

 مـورد  تـاریخ  مختلـف  هـاي دوره در کـه  اسـت  انگیزي بحث

ــه و فالســفه شــمندانیاند توجــه  هــايدگاهیــد از و قرارگرفت

 متخصصان و شناسانروان دید از. است شده بررسی مختلف

 فـرد  بـه  وابسته و یدرون ،یذهن یمفهوم زمان ،یشناخت علوم

 یـا ( گـر ید فـرد  بـه  فردي از »زمان« مفهوم ،نظرم نیا از. است

 بـه  یزمـان  از ،فـرد  کیـ  در یحت و) گرید جامعه به ايجامعه

. شــود مــی رییــتغدچــار  و اســت نوســان در گــرید زمــان

Emanuel Kant یدرونـ  هايجنبه به که بودی کس نیاول 

 کـه ه دانسـت  انسـان  ذهـن  در ابـزاري  را آن و کرد اشاره زمان

-چشـم درك و . اسـت  اجتمـاعی  و فردي تجارب به وابسته

-جامعـه  نـدهاي یفرا تحـت تـأثیر   ي،فـرد  هـر در  ،زمان انداز

 عوامـل  ریسـا  و فرهنـگ  ت،یترب و میتعل الگوسازي، ري،یپذ

شد،  گفته تر پیشطور که همان ).21(گیرد می شکل یطیمح

 شـناختی  -استعاريحوزه مقصد پیچیده  عنوان یکبه »زمان«

 وکارهاي شـناختی و اسـتدالل  ساز نیاز به است که درك آن

-مـی بسیاري از کارکردهاي اجرایی را درگیـر خـود   و  دارد
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 ارياسـتع  درك معتقدنـد  شـناختی  نظـران صاحب. )7( کند

 انسـان  .شـود مـی  بنا غیراستعاري وي ادراك براساس انسان

طریـق   از را سـاختار  فاقـد  و ناملموس ، انتزاعی موضوعات

 از امـر  این .کند می درك تریافتهسامان و عینی موضوعات

و  علمـی  مفـاهیم  تـرین تـا پیچیـده   روزمـره  امـور  تـرین ساده

ل ماهیـت  ي بـه دلیـ  اسـتعار  نظـام  .گیـرد  یدر برمـ  را انتزاعی

 و قـراردادي، ناخودآگاهانـه   هـاي  داراي ویژگـی  شـناختی 

 صورتبه هااستعاره ها از انسان که معنا ینبد. ستا خودکار

ذهنـی   آگاهانـه  تالش هیچگونه بدون و ، ناهوشیارانهمداوم

  .کنند استفاده می

  گیرينتیجه

در  شــناختی هــاي مهـم  جنبـه داراي ، زمــان مفهـومی   سـتعاره ا

 سـتعاره ا بنیـان  درك زیـرا  .اسـت سازي زمان  و مفهوم درك

 سنمیزان  چههر و دارد بشر شناختی رشد با مستقیمی ارتباط

 تجـارب  و دانـش  بـر  ،رودمی باالتر افراد تحصیالتسطح  و

 غیرزبـانی  و زبانی هاي دانش در نتیجه،. شود افزوده می ها آن

را بـاال   اسـتدالل  قـدرت  اکتسـابات،  ایـن  .یابنـد  مـی  گسترش

ــد مــی ــا  را تســهیل مــی انتزاعــی مفــاهیم درك ،برن کننــد و ب

 درك ،فراصـــوري و صـــوري شـــناختی رشـــدو  گســـترش

، آمده دست هبي هایافته اساس بر اما. دشومی آسان هاستعارها

زمـان   پیچیـده  هـاي سـتعاره ا درك در جـنس  دو بین تفاوتی

 در اي نتیجـه  چنین پراکنده صورت به اگر و شودنمی مشاهده

 جنسـیتی  و سـوگیري  سـازي  کلیشه جنبه شود،دیده  پژوهشی

ــاس   .دارد ــر اس ــهب ــایافت ــه  ي ه ــن مطالع ــیای ــوان م ــت ت گف

یراپزشـکی زمـان را بیشـتر    پپزشـکی و  هاي ویان رشتهجدانش

کـه ایـن امـر ریشـه در      کننـد مـی سـازي  عینیو سازي بصري

  . فرهنگ و زبان فارسی دارد

 اسـتعاري  يالگودرك  بررسی که کرد اذعان باید نهایت در

 ازهـاي پزشـکی و پیراپزشـکی    در بین دانشجویان رشته زمان

 نبـوده  اشکال از خالی زمان استعاري الگوي  پرسشنامه طریق

 مطالعـه نمونـه   بـودن  محدود به راستا این درتوان می و است

 تحصـیالت  ،پیراپزشـکی  و پزشـکی  هايرشته دانشجویان به

 اشـاره  )زمان درك عیانتزا ماهیت دلیل به( باال به کارشناسی

 پیشـنهاد  آتـی  مطالعـات  جهت پژوهشگران به ،بنابراین. کرد

و در بـین   هـا جمعیـت  سـایر  دررا  پرسشـنامه  این که شودمی

 عنـوان  بـه ، خاتمـه  در .دانشجویان غیرپزشکی بررسی نماینـد 

زمـان   اسـتعاري  الگوي در درك ،گفت توانمی گیرينتیجه

پیراپزشکی  و پزشکی ايهرشته دانشجویان بر اساس جنسیت

، اما بـر اسـاس مقطـع تحصـیلی و سـن      شود دیده نمی تفاوتی

  .باشد متفاوت تواندمی

  تشکر و قدردانی

و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  اي آموزشیه معاونت از تشکر با

در هــاي الزم  پیراپزشــکی دانشــگاه تهــران جهــت همــاهنگی

ان در ضمن عنـو . هاي مربوطه در دانشکده انجام این پژوهش

/ 1125این رساله در موسسه آموزش عالی شناختی با شـماره  

    .  تصویب شده است 30/11/96ر در تاریخ / 98
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