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 لخصادل
 يهدؼ البحث احلايل للتعرؼ على : 

 َتي : غتطور فهم االستعارات اجلمالية لدى األطفاؿ تبعاً دلت -1
 ( سنة .6، 5، 4، 3العمر ) - أ
 اجلنس )ذكور، إانث(. - ب

 االستعارات اجلمالية لدى األطفاؿ تبعاً دلتغَتي: داللة الفروؽ يف تطوير -2
 ( سنة .6، 5، 4، 3العمر ) - أ
 اجلنس )ذكور، إانث(. - ب
وحتقيق أىداؼ البحث احلايل استعملت الباحثة طريقة ادلقابلة لفردية حيث قامت الباحثة ببناء      

رحها الباحثة أثناء ادلقابلة )أان اختبار صوري معززاً ابلصور التوضيحية علمًا أف االستعارة اجلمالية اليت تط



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(9);  October 2019 
 

Route Educational & Social Science Journal 258 

Volume 6(9); October 2019 

 

رايض أطفاؿ يف ( طفلة وطفل من ثبلث 80وردة بيضاء( قامت الباحثة إبجراء مقابلة فردية مع )
 زلافظة بغداد موزعة ابلتساوي على ادلراحل العمرية األربعة ولكبل اجلنسُت، وقد توصل البحث إىل :

  ( سنوات.6، 5، 4أبعمار )إف األطفاؿ توصلوا إىل فهم االستعارة اجلمالية 
 .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور واإلانث 

 حثة مبجموعة من التوصيات وادلقًتحات.وخرجت البا
Abstract 

 The Current research aimed to identify: 
1. Development of understanding aesthetic metaphors in children according to two: 
A- Age: (3, 4, 5, 6) years. 
B- Sex (males, females). 
2- Differences in the development of aesthetic metaphors in children according to two 
variables: 
A-Age: (3, 4, 5, 6) years. 
B- Sex (males, females). 
To achieve the objectives of the present research, the researcher used an interview 
method for an individual, where the researcher built a visualized test reinforced with 
illustrations. The researcher applicated  the test equally over the four stages age of 
children and for both sexes, the research has reached these results: 
• Children have come to understand the aesthetic metaphor at ages (4, 5, 6) years. 
• There are no statistically significant differences between males and females. 
 In the light of these result , the researcher put forward a set of recommendations and 
proposals. 

 
 

 الفصل األول
 * مشكلة البحث :

تُعد االستعارة اللفظية ابلنسبة للعديد من األشخاص بوصفها عنصراً من عناصر اللغة الشكلية،  
ليات الفهم عمة لفظية، متجاىلُت أمهية فخر ز أما علماء اللغة فينظروف إىل االستعارات اللفظية بوصفها 

 .(DUR, 2006: 4)ابلنسية للمستمع 
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كانت ومن خبلؿ اطبلع الباحثة على الدراسات اليت تناولت االستعارات اللفظية وجدت أهنا   
ة، وزلفزة للعمليات العقلية سطحية، مل تعطي لبلستعارات ادلكانة اليت تستحقها بوصفها جوىر اللغ

 واإلبداعية لدى فئات عمرية سلتلفة وخصوصاً لدى األطفاؿ.
الشعراء أف االستعارة اللفظية ليس قضية ختص  Lakoff (1980)ولقد أوضح الكوؼ  

العامل، ونفهم  فقط، بل ىي جزء من نظامنا ادلفاىيمي للعامل وأف االستعارة ىي شيء ما ندرؾ من خبلذلا
 واألفكار. معٌت كل من اللغة

(Lakoff ,1980: 13) 
العلماء من أوائل  Lakoff & Johnson (1980)ويعد كل من الكوؼ وجونسوف  

وجهة النظر ادلعرفية يف دراسة االستعارة اللفظية، وحاوال تفسَت االستعارة اللفظية بوصفها الذين تبنوا 
أو التعويض عنو(، ألنو تسمية )البلشلكن استبدالو  األفكاران ولغتنا اليومية، ولقد أطلقا عليه اً متمم جزءً 

 & Lakoff)لنا أي صيغة من األفكار فرىا فهم أنفسنا وعادلنا بطريقة ال ديكن أف تو يسمح لنا ب
Johnson, 1980: 26). 

البسيطة ادلألوفة إىل وىي تًتاوح من االدراكات احلسية وترتبط االستعارات مبفاىيم متنوعة 
أف األطفاؿ ابعمار  (Ozcaliskan 2005االستعارات ادلركبة ادلعقدة، وبينت دراسة اوزر كلسكاف )

واف فهمهم يتحسن بتقدـ يستطيعوف تفسَت االستعارات البسيطة ( سنوات 5إىل )( 3تراوح ما بُت )
على األدبيات يف ىذا اجملاؿ، ، ومن خبلؿ اطبلع الباحثة (Ozcaliskan 2005: 33العمر )

الواجب بذلو يف ىذا اجملاؿ رغم الحظت الباحثة أف االستعارات اللفظية اجلمالية، مل تنل االىتماـ 
مرحلة الطفولة، لذا جاء البحث احلايل زلاواًل االجابة عن التساؤؿ اآليت: ىل ديتلك أمهيتها لدى 

 للفظية اجلمالية؟( فهماً لبلستعارات ا6، 5، 4، 3األطفاؿ ابعمار )
 

 أمهية البحث: 
وا أف كل اللغة ديكن أف بأقًت ادلفكرين  بعضإىل أف  ,Scaruff( 2001) سكاروىفأشار 

روف إىل أف االستعارة تعد عنصرًا مهمًا يف االستدالؿ والتفكَت بصورة عامة تكوف استعارية، وذىب آخ
(DUR, 2006: 2 .) 

فهم االستعارة تعد جزًء ضروراًي لوصف الشخص أبنو و وبكلمات أخرى أف القدرة على بناء 
 ابلقدرة العقلية. يتمتع 

اوصافنا والقابنا وافكاران، ويف ويف احلقيقة أف االستعارات منتشرة يف كل مكاف، أهنا موجودة يف 
 األدبيات يستعمل ادلؤلفوف االستعارات اليصاؿ آرائهم وأفكارىم ومشاعرىم. 
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ادلتخيلة، من الصور اشكااًل رائعة وتعرض علينا حتلق بنا يف عامل اخلياؿ، كما أف االستعارات 
دوف أف عبارة ستجدىا اعتيادية حتملها أمها" فإف ىذه العلى سبيل ادلثاؿ لو أف رجبًل قاؿ: "رأيت طفلة 

ياؿ اخلستحلق يف عامل رأيت زىرة حتملها أمها" فانك الك، لكن لو قاؿ الرجل نفسو "اخيحترؾ شيئاً من 
ظ االستعارة وىو الزىرة إىل ادلعٌت الذي يقصده وحبر األلفاظ، وتنتقل سريعًا من ادلعٌت احلقيقي للف

ل طفنمي االستعارات خياؿ التيف مجاذلا ورونقها، وبذلك صغَتة تشبو الزىرة  ةادلتحدث وىو طفل
 . (152: 2011وتوسعو )دوير، 

عارات إىل تنمية القدرة على االبداع واالبتكار، اليت تؤدي بدورىا إىل تقدير تكما تؤدي االس
اظهار حكم على اجلمايل لدى األطفاؿ، إذ يؤكد العامل اليـو بشكل كبَت على االبداع وقدرهتم احلس 

 .(Mulcahey, 2002: 55مبنظور جديد )مجايل ورؤية ادلشكبلت 
القدًن تنمية الذوؽ اجلمايل واالحساس ابجلماؿ منذ يف اجملتمع اليوانين فلقد كاف ىدؼ الًتبية 

اىتم اعبلـ الفكر االسبلمي السلوؾ، ويف اجملتمع االسبلمي وهتذيب  فولة لتعزيز زلبة اخلَتمرحلة الط
)الشيباين، إىل مسو الروح وحسن اخللق فرد لاجلمالية لتهذيب وارىاؼ احلس االنساين والوصوؿ اب ابلًتبية

1987 :78) . 
وترى الباحثة أف االستعارات اجلمالية شأهنا شأف عمليات التفكَت ديكن تعليمها لؤلطفاؿ 

 وتنمية احلس اجلمايل لديهم. 
 أهداف البحث

 يستهدؼ البحث احلايل التعرؼ: 
 تطور فهم االستعارات اجلمالية لدى مرحلة الطفولة ادلبكرة تبعاً دلتغَتي:   -1
 ( سنة. 6، 5، 4، 3العمر ) - أ

 اجلنس )ذكور، اانث(.  - ب
 داللة الفروؽ يف تطور فهم االستعارات اجلمالية لدى مرحلة الطفولة ادلبكرة تبعاً دلتغَتي:   -2
 ( سنة. 6، 5، 4، 3العمر ) - أ

 اجلنس )ذكور، اانث(. - ب
 حدود البحث: 

 -2017( سنة، للعاـ الدراسي )6، 5، 4، 3يتحدد البحث احلايل ابألطفاؿ من األعمار )
(، ادلتواجدين يف رايض األطفاؿ وادلدارس االبتدائية التابعة دلديريت الكرخ الثالثة والرصافة الثالثة 2018

 يف زلافظة بغداد.
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 حتديد ادلصطلحات: 
 : (Derelopmentأواًل: التطور )
 التعريف لغة: 
 عرفه كل من: 

 ابن منظور )ب. ت(:  -
معناه     أطوار، والناس أطوار. الطور: التارة، يقوؿ: طوراً بعد طور اي اترة بعد اترة، ومجع الطور 

 (6)ابن منظور، ب. ت: ج ضروابً واصوالً سلتلفة
 (: 1971صليبا ) -

تطور الشيء أي انتقل من طور إىل طور كل واحد على حدة، واشتقوا من فعل طور اسم 
 (. 294: 1971التطوير، ومن فعل تطور اسم التطور )صليبا، 

 التعريف اصطالحاً:  -
 (: 1999عرفه كل من: شعبان وتيم )

أحياانً،  عملية مستمرة مطردة التقدـ تتخللها فًتات سريعة وفًتات بطيئة وفًتات من الًتاجع
لكنو عملية طبيعية متكاملة، وىي يف مجيع حاالهتا تفاعل معقد بُت النضج والتعلم معاً                          

 (. 111: 1999)شعباف، وتيم، 
 : Santrock( 2006وعرفه سانرتوك )

ضمن منط من التغَت يف القدرات اإلنسانية تبدأ منذ اجلمل ويستمر عرب متصل حياة الفرد، وتت
 معظم التطورات التقدـ، على الرغم من كوهنا تتضمن التدىور أيضاً.

 (Santrock, 2006: 5) 
وتعرفو الباحثة نظراًي أبنو: التغَتات التطورية اليت حتدث لدى األطفاؿ يف فهمهم لبلستعارات 

 اجلمالية. 
 (Metaphorاثنياً: االستعارات )

 التعريف لغة: 
 عرفه كل من 

 ت(: ابن منظور )ب.  -
ىي مصدر الفعل استعار، وانطبلقًا من القاعدة الصرفية القائلة: كل تغيَت يف ادلبٌت يصاحبو 

)ابن  لقلب، أي طلب االعارة(.تغيَت يف ادلعٌت )نقوؿ: إف زايدة السُت والتاء على األصل( عاٍر )تفيد ا
 (. 618منظور، ب. ت: 
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 (: 2001األزهري ) -

االستعارات من العارية إىل نقل الشيء من شخص إىل آخر حىت تصبح تلك العارية عن 
 (. 301: 2001خصائص ادلعار اليو. )األزىري، 

 التعريف اصطالحاً: 
 عرفه كل من: 

 (: 1985الرازي ) -
ذكر الشيء ابسم غَته واثبات ما لغَته لو ألجلي ادلبالغة يف التشبيو، االستعارات عبارة عن 

لشيء ابلشيء، أو جعل استعارة الكلمة لشيء مل يعرؼ هبا من شيء عرؼ هبا.                   جعل ا
 (.232: 1985)الرازي، 

 (: 1998ابن األثري )
نقل العبارة عن موضع استعماذلا يف أصل اللغة إىل غَته، أي نقل اللفظ من معٌت إىل معٌت. 

 (. 351: 1998)ابن األثَت، 
 :Lokoff & Johnson( 1980الكوف وحونسون ) -

 ,Lokoff & Johnsonىي عملية عقلية أساسية نستطيع من خبلذلا فهم العامل. )
1980: 23 .) 

 : Gibbs( 2007جيبس ) -
أهنا سلططات تصويرية تنشأ من خربات متشابكة ومتجذرة ماداًي يف اجلسد.                                    

(Gibbs: 2007: 101- 136 .) 
نت الباحثة تعريف جيبس كوهنا طوّرت أداة البحث على وفق نظريتو واعتمدت ىذه وقد تب

 النظرية يف تفسَت نتائج حبثها. 
 

 االطار النظري:  الفصل الثاين
 ادلقدمة: 

ىي رلرد عنصر من األشكاؿ اللغوية اليت ابلنسبة للكثَت من االشخاص، االستعارة اللفظية 
اللفظية أهنا شكل من أشكاؿ الكبلـ اليت ويقصد ابألستعارة ديكن من خبلذلا مقارنة شيء بشيٍء آخر. 

 (. Dur, 2006: 1)م وصف شيء يف ضوء شيء آخر تمن خبلذلا ي
 وكاف ينظر إليها بكوهنا: االستعارة اللفظية من وجهات نظر تقليدية وحديثاً مت دراسة 
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 صفة شليزة من الكبلـ.   -1
 وتستعمل ألغراض فنية.   -2
 على ادلقارنة بُت األشياء. مستندة   -3
 تستعمل األستعارة الكلمات شعورايً.   -4
 يقتصر استعماذلا على ادلوىوبُت من الناس مثل احلكماء والشعراء.   -5
 أهنا شكل من أشكاؿ الكبلـ تستعمل للزخرفة اللفظية.   -6

يجة للمكانة غَت ادلناسبة اليت مت فيها تأف ن Steen( 1994ويف ىذا الصدد ذكر ستُت )
 :Steen, 1994يكوف جوىر اللغة. ) اوالنظر اليهبعمق  االنظر إىل االستعارة اللفظية، مل تتم دراسته

3 .) 
رفة وجهة نظر واعدة شكلت حتداًي للرأي القائل أف االستعارة اللفظية خاطئة ومنح تمث ظهر 

( 1990لفظية يستعملها الشعراء والسياسيُت يعد كل من الكوؼ وجونسوف )زخرفة وأهنا رلرد 
Lakoff & Johnson  اعطوا اىتمامًا كبَتًا لبلستعارة اللفظية بوصفها ادليكانـز ادلركزي أىم روادىا

 .للوظيفة ادلعرفية اإلنسانية
 (Lakoff & Johnson, 1990:   ) 

  االستعارات اللفظية:النظرايت اليت فسرت 
 نظرية التشبيه: 

أوؿ من ادعى  ربع أصوذلا إىل أرسطو. ويبدو أف ارسطووىي أقدـ النظرايت وأكثرىا شيوعاً، وت
 أف االستعارة ىي تشبيو سلتصر لشيء ما. 

احلياة ىي  ىو االستعارة )مثبًل: Bيكوف  Aأي أف معٌت االستعارة يتحدد مع ابلتشبيو اآليت: 
)مثبًل: احلياة تشبو الرحلة(. ويف مثل ىذه النظرية، فإف  Bتشبو  Aوتعطي معناه العبارة اآلتية، (، يترحل

زلة يف تتفسَت األستعارة يكوف متعلق ابنسجاـ التشبيو، وإف حقيقة االستعارة تكوف مقتصرة أو سل
 التشبيو. 

ستعارات ديكن حتويلها االليست كل من االنتقادات إىل نظرية التشبيو، منها: مث توجيو العديد 
( ىذه النقطة أكثر وضوحاً، من خبلؿ ذكره 1999 تشبيهات بسهولة. ولذا اوضح ليكاف )إىل

وأشار ليكاف يف تصبح الروح واسعة، حبيث جتعل اللساف يثرثر(( الستعارة شكسبَت ))عندما حيًتؽ الدـ 
اليت تشبو دـ الشخص، تفعل شيئًا يشابو االحًتاؽ، كم )×( ذلذه االستعارة: أنو عندما تكوف وصفو 
، الذي يشبو Zتشبو روح الشخص، ففعل شيئًا مشاهبًا لعمل بعض األشياء الثراثرة لػ ، اليت Yتتسع 

 لساف الشخص. 
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 (. Lycan, 1999: 37، "لسنا حكماء مبا فيو الكفاية" )ءفاجببعدىا أشار 
كما أف حتليل التشبيو يظهر أف االستعارة بوصفها سطحية وال تزودان مبعلومات مفيدة، بينما 

تزودان مبعلومات مهمة، وأهنا عميقة التفكَت، على ىناؾ استعارات لفظية تبُت أف االستعارات اللفظية 
أصبحت بيتاً : Sylvin plathسبيل ادلثاؿ، االستعارة اآلتية عن قصيدة الشاعرة سيلفيا ببلث 

رًا ىنا تصف الشاعرة نفسها مستعملة االستعارة اللفظية ابهنا بيت، من وجهة نظر التشبيو ىي صخم
ًا ىي سًت ما شللة، كما أف كلمة  ًا ألشياءً ًت تشبو البيت، ولكن ادلعٌت الدقيق ىنا، ىو أهنا اصبحت س

 أيضاً استعارة، وىكذا يبدو أهنا دائرة استكشافية مفرغة. 
 : Interaction Theoryة التفاعلية النظري

 Max Blackلنظرية التشبيو، طورىا الفيلسوؼ ماكس ببلؾ وىي إحدى النظرايت البديلة 
من أشد ادلدافعُت  Richardادلنظر ريتشارد وأصبح ، Coleridgeاستنادًا إىل أفكار كولَتدج 

وادلنظورات يف كل جديد ومبدع  ويرى ريتشارد أف األستعارة ىي عملية من اخلياالت ادلتمازجةعنها، 
(Lycun, 1999: 39 .) 

 اللفظية تتميز بكوهنا: ويرى ريتشارد أف االستعارة 
 . دتتلك زلتوى معريف يتعذر حتويلو  -1
 من خبلؿ تفاعل أنظمة معرفية سلتلفة. ادلعريف )أو ادلعٌت( يتم انتاجو احملتوى وأف ىذا   -2

لية الفعلية ادلوضوع واالستعارة مولدة معاين جديدة بداًل من فعمن وجهة النظر ادلعرفية، تربط ال       
 ( Ortony, 1992:32نظرية التشبيو. )زلاولة اجياد تشابو كما يف 

اىل التماثل وعمل مقارانت تتجاوز فأف االستعارة ىي وسيلة ذرائعية لبلشارة  (بلؾوابلنسبة لػ)ب
 مفاىيمنا ادلألوفة. حدود 

للنظرية التفاعلية ىي أف االستعارة اللفظية ديكن أف تكوف أداة معرفية فاعلة إفَّ الفكرة ادلركزية 
دتكننا من فهم العامل بصورة افضل. أي أف أعماؿ ببلؾ أوضح بكوهنا رلرد زخرفة لغوية، مع ذلك، ذكر  

 . Cameron( 2003كامَتوف )
ىو أف تفسَته  ، فإف أحد أىم أوجو القصور يف نظرية ببلؾGibbs( 1994وطبقاً لػ )جيبس 

 ,Gibbsلبلستعارة كاف زلددًا مبعٌت االستعارة ابطارىا الشكلي، وىذا يناقض االحساس ابلتفاعل )
1994:29) . 

على أنو فلًت )مصفاة(، ويف احلقيقة، حيث أف تصور االستعارة يكوف أحادي االجتاه ويدرؾ 
 ىذه العملية ال تشمل إال االطار.  فإف التغيَت يف
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ولوجود بعض الشكوؾ حوؿ فاعلية ىذه النظرية التفسَتية لبلستعارة اللفظية حوؿ خصوصية 
 . Searlاحملتوى ادلعريف وتعذر حتويلو، مث تطوير نظرايت أخرى منها نظرية سَتؿ 

 : Searl Theiryنظرية سريل 
االستعارة اللفظية، اليت ترى أف أكثر ادلؤيدين لبلجتاه االغريقي يف تفسَت ، Searlيعد سَتؿ 

تكمن يف نسبة ادلتحدث فيما يريد توصيلو لآلخر ومعرفة النصية ادلركزية يف فهم االستعارة اللفظية 
وأف وجهة نظر سَتؿ تعكس بوضوح ىذه الفكرة من خبلؿ أف يوصلو، ادلستمع ما حياوؿ ادلتحدث 

لة خاصة من مشكلة عامة تتعلق يف تفسَت ما أتكيده على أف ادلشكلة يف تفسَت عمل االستعارة ىي حا
 يقصد بو ادلتحدث من كلمات وعبارات.

 (Ortony, 1978:41) 
على ادلستمع أف يقرر ما إذا  سَتؿ العملية التفسَتية إىل ثبلثة مراحل: األوىل، ينبغي ولقد قّسم 

تفسَت االستعارة، ذلك أف التفسَت احلريف عند وجو اخلصوص وعلى نظر إىل ادلعٌت البلحريف، كاف ي
سوؼ يقدـ العبارة بشكل معيوب )ليس لو معٌت(، اثنيًا ما أف يقرر ادلستمع تفسَت العبارة بوصفها 

أو اهنا تكوف مستخدمًا رلموعة من ادلبادئ لتوليد معاين ديكن أف يقصدىا ادلتحدث يف استعارة لفظية، 
 األكثر ترجيحاً. 

نتقادات ذلذه النظرية منها، أف ادلستمع ينبغي أف حيدد العبارة بوصفها انقصة مت توجيو بعض اال
اليت حتوي إذا فسرىا حرفياً، وبعدىا فقط يبحث عن تفسَت بديل، ويف احلقيقة، ليست كل العبارات 

ادلثاؿ االستعارة اآلتية: "اجملـر قصاب" ال يظهر فيها حتريف من استعارة لفظية انقصة، على سبيل 
احية النحوية، أهنا صحيحة من الناحية احلرفية )التفسَت احلريف( واالستعارة اللفظية والشكلية ضمن الن

الضحية كأنو قصاب سياؽ مفرد من العبارة. مع ذلك، ديكن أف يقصد ادلتحدث أف اجملـر يتعامل مع 
يف تفسَت مهنتو قصاب. وىذا يتناقض مع اخلطوة األوىل يقطع اللحم، دوف أف يقصد أف اجملـر 

ىذه النظرية تفًتض أف معٌت االستعارة مصاغ بشكل مقًتحات كاملة االستعارة. والنقطة الثانية ىي أف 
أف ىذه  Camp & Reime( 1996وشللوءة ابلتعبَت احلريف، وىذا يعٍت طبقًا لػ كامب وردير )

طفي اليت تتأصل ضموف العاالنظرية قد أمهلت أكثر اجلوانب أمهية يف االستعارة وىي التعقيد ادلعريف وادل
 . (Camp & Reime, 1996:73) يف مصطلحات لغوية

 : Lakoff & Johnson (1980)نظرية الكوف وجونسون 
أساسية، إذ أف من وجهة النظر ادلعرفية، ينظر إىل االستعارة اللفظية بوصفها وظيفة معرفية 

الطبيعة االنسانية ترى مسات مشًتكة يف األشياء اليت ىي يف الواقع متمايزة، وىذا السلوؾ ديكن أف 
 يكتسب من الفهم والتعلم. 
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االستعارة اللفظية بوصفها ويعد الكوؼ وجونسوف من الرواد يف تبٍت وجهة النظر ادلعرفية، وعرفا 
 ح آخر.فهم وخربة نوع من االشياء يف ضوء مصطل

 (Lakoff & Johnson, 1980: 5) 
، أف االستعارة ىي احدى الوسائل احملكمة معرفياً، أهنا Danaher( 2003وكما قاؿ دهنر )

 Danaher, 2003:97) .واالهنماؾ من العامل مبرونةدتكننا من رؤية العامل من وجهات نظر متعددة 
) 

( أف االستعارة ىي عملية عقلية اساسية تستطيع 1980وجونسوف )واقًتح كل من الكوؼ 
 هبا االستعارة اللفظية وىي كاآليت: من خبلذلا فهم العامل وقد حددا عدد من اخلصائص اليت تتصف 

االستعارة اللفظية ىي ادليكانـز الرئيس اليت من خبللو نفهم ادلفاىيم التجريدية واصلاز استدالؿ   -1
 ريدي. جت

 االستعارة اللفظية ىي مفاىيمية يف األساس وليست لغوية يف طبيعتها.   -2
أصبًل يف مصطلحات أكثر عيانية تسمح لنا االستعارة بفهم ادلواضيع اجملردة نسبيًا أو غَت ادلنظمة   -3

 أو على األقل بصيغة عالية التنظيم. 
ويستعمل جبهود غَت قابلة وتلقائيًا  إفَّ نظاـ االستعارة ادلفاىيمية التقليدي على األغلب ال شعورايً   -4

 للمبلحظة، مثل نظامنا اللغوي ونظامنا ادلفاىيمي. 
 نظامنا االستعاري يكوف مركزايً لفهمنا للخربات وابلطريقة اليت تتصرؼ هبا يف ىذا الفهم.   -5
 تستند االستعارة اللفظية على االنسجاـ يف اخلربة بداًل من التشابو.   -6
 ظية دوراً مهماً يف كل من القواعد النحوية وادلفردات اللغوية. تؤدي االستعارة اللف  -7
سلططات االستعارة متنوعة يف عموميتها، بعضها يبدو كليًا وأخرى واسعة االنتشار وبعضها يبدو   -8

 ثقايف.  –نوعي
ألهنا تفسر نظرية شاملة يتضح شلا سبق أف ىذه النظرية تعد ثورة يف العديد من اجملاالت كوهنا 

من القضااي ادلرتبطة ابالستعارة مثل العبلقة بُت االستعارة ومتغَتات أخرى والثقافة النوعية العديد 
 لبلستعارة، وتطبيقات االستعارة يف اجملاؿ األديب وتعليم االستعارة يف اللغة األجنبية. 

 (: Gibbs, (2007)نظرية جيبس )
أساسًا وتنشأ من اخلربة وعلى وجو اخلصوص، فإف يرى جيبس أف االستعارات اللفظية تتشكل 

 اخلربات اجلسيمة ىي اليت تشكل األساس ادلفاىيمي لبلستعارة. 
أفَّ ىذه اخلربات ينبغي أف تكوف متشابكة  Gibbs et al( 2004ويرى جيبس وآخروف )

خلربات ذلا جذور حسية مادية يف اجلسد، ومنها تنشأ ادلخططات التصويرية وتصبح مفاىيم منظمة 
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اجلسم، وأف ىذه ادلخططات التصويرية تصبح فيما بعد أساس االستعارات، وبينت الدراسة اليت أجراىا 
جيبس ومعاونيو، بعمل حركة جسدية مقرنة ابستعارة على سبيل ادلثاؿ بعمل حركة دفع بينما يذكر 

 (Gibbs, at al: 101, 136)استعارة( ))ادفع النقاش(( لتحفيز استيعاب ىذه االستعارة.)
ونقًتح نظرية احملاكاة ادلتجسدة، أنو لعمل معٌت للتعبَتات ادلتعلقة ابالستعارات اجملردة، ال ينظر 
األفراد إىل معاين الرموز ادلتعلقة ابألسباب أو االرتباط بُت ىذه ادلفاىيم وبداًل من ذلك، خيضع األفراد 

األشخاص ينشؤوف زلاكاة بشكل تلقائي عن  احملاكاة للجسيد لفهم ادلفاىيم ادلستعارة، ويرى جيبس أف
 (. Gibbs, et al, 2004, 40- 52) تعارات وادلفاىيم غَت ادلتجسدةأفعاذلم اجلسيمة لفهم االس

ومع أف بعض االنتقادات قد وجهت ذلذه النظرية، تتعلق أبف التجسيد ليس مطلقًا أساسياً 
 ,Gentes & lmai).جدًا مقارنة ابلتجسيدلعملية االستعارة، وأف سعة عملية االستعارة كبَتة 

2002: 56) 
ترى الباحثة أف أألطفاؿ ديكن أف يستعملوا تعبَتات جسدية كثَتة لئلشارة إىل بعض األشياء أو 
توضيح ما يتصدره، وخصوصًا عند إلقاءىم قطع شعرية أو أانشيد، كما أف مواضيع االستعارة قد ركزت 

ات احلسية لؤلطفاؿ لكي تكوف مناسبة ألعمارىم، لذا فإف الباحثة بشكل كبَت على مواضيع تتعلق ابخلرب 
 قد اعتمدت على ىذه النظرية يف تفسَت نتائج حبثها. 

 منهجية البحث واجراءاته:  الفصل الثالث
يتضمن الفصل احلايل عرضًا للمنهجية ادلستعملة من البحث احلايل اجراءاتو من حيث رلمعو 

داد اداة البحث لقياس االستعادات اللفظية اجلمالية لدى االطفاؿ، فضبًل واختيار العينة واجراءات اع
 عن حتديد الوسائل االحصائية ادلستعملة يف البحث احلايل.

  :منهجية البحث 
يهدؼ البحث احلايل إىل تقصي تطور االشعارات اللفظية لدى االطفاؿ ، وعليو اعتمدت 

ضمن ادلنهج الدقيق الذي يهدؼ لقياس التغَتات اليت الباحثة منهج الدراسات التطورية الذي يندرج 
 (117 -112: 1992)عودة ملكاري،  حتدث يف بعض التغَتات نتيجة دلرور الزمن.

 جمتمع البحث: -1
( سنوات 6، 5، 4، 3تكوف اجملتمع االحصائي للبحث احلايل من االطفاؿ يف االعمار )

زلافظة بغداد للجانبُت الكرخ الثالثة والرصافة الثالثة  ادلتواجدين يف رايض االطفاؿ وادلدارس االبتدائية يف
 (.2018 – 2017للعاـ الدراسي )
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 عينة البحث: -2
مت حتديد عسنة البحث من خبلؿ انتقاء عينة عشوائية متعددة ادلراحل، اختارت الباحثة عينة 

( من رايض 4بلغ عددىا )من رايض االطفاؿ وادلدارس االبتدائية يف ادلديرية العامة لًتبية زلافظة بغداد 
( سنة، 5، 4، 3االطفاؿ يف مدينة بغداد للجانبُت الكرخ الثالثة ، الرصافة الثالثة لتعطي اعمار )

، ولغرض سحب افراد العينة حبسب عمر الطفل وجنسو قامت الباحثة االجراءات ومدرسُت ابتدائيُت
 االتية: 
  اجلنسُت ومن كل من رايض االطفاؿ طفل لكل فئة من الفئات العمرية االتية لكل  20سحب

 وادلدارس االبتدائية.
 . استبعاد االطفاؿ وادلدارس االبتدائية 
 .استبعاد االطفاؿ الراسبُت يف سنة دراسية سابقة 

( طفل لكل فئة 20( طفبًل ، بواقع )80وهبذا مت احلصوؿ على عينة البحث احلايل اليت ختلف )
 انثى( كما يف اجلدوؿ. 10 ذكراً ، 10عمرية مناصفة بُت اجلنسُت )

 (1جدول )
 حجم أفراد عينة البحث حبسب رايض االطفال وادلدارس وادلتغري واجلنس

 األطفالرايض            ادلديرية
 وادلدارس 

 اجملموع 6 5 4 3
 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

الكرخ 
 الثالثة

 15   3 2 2 3 2 3 زوجةالقرفاف 
 15   2 3 3 2 3 2 طود السبلـ

الرصافة 
 الثالثة

 10   3 2 3 2 3 2 روضة اندار اجلنة
 15   2 3 2 3 2 3 روضة االمل

 10 5 5       مدرسة القطيف
  80   10 10 10 10 10 اجملموع

 اثنياً: اداة البحث 
  اللفظية اجلمالية: ستعاراتاختبار اال

، 5، 4، 3لبلطفاؿ ابعمار )ات اللفظية اجلمالية ر لتحقيق ىدؼ البحث احلايل بقياس االستعا
( سنوات، اطلعت الباحثة على االدبيات ادلتعلقة ابالستعارات اللفظية وادلفاىيمية ادلرتبطة فلم تعثر 6

ات اللفظية اجلمالية يف حدود علم الباحثة لذا قامت الباحثة ر على دراسة عربية أو أجنبية تناولت االستعا
 على وفق التطورات االتية: ات اجلمالية ر ببناء أداة لقياس االستعا
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مجع ست اشعارات مجالية ، ومت تضمن كل استعارة مجالية يف قصة تعطى للطفل على شكل  -1
حوار بُت اثنُت، ويطلب من الطفل معرفة ما يقصده ادلتحدث ابالستعارة إىل الشخص االخر، 

 من خبلؿ اعطاءه )جانبُت، وكما أييت( 
 العبارة ىل أف: ذهمروة من ى شنو تقصدت ليا إىل مروه أين وردة بيضاء ، لقا

 لينا صارت وردة بيضاء. - أ
 البيضاء. وردة أـ أف مروة حلوة وبيضو مثل ال - ب

 
 القصة الثانية: 

قالت )نور( لصديقتها )فرح( أف اخيت الصغَتة حلوة كلش ووجهها ثلج برأيك ما الذي فهمتو  -2
  : )فرح( من صديقها ىل

 أف وجهها ابرد مثل الثلج  - أ
 اهنا بيضاء مثل الثلج  - ب

 القصة الثالثة: 
نو يقصد شحلوة وشكره وشعرىا ذىب  هاقاؿ )امحد( لصديقو )حسن( أف اخيت الصغَتة شكل

 امحد بكبلمو ىل: 
 أف اختو شعرىا ملياف ذىب  - أ
 اختو شعرىا اصفر مثل الذىب  - ب

 القصة الرابعة 
ُت للمدرسة . حيدين وراو متكا اتحلو  دالوردتُت شك ينىذ شوؼقاؿ عصاـ لصديقو )يوسف(  -3

  :شنو يقصد عصاـ بكبلمو ىل
 ه االخرى وراحيُت للمدرسة وده مكاحدوردتُت و  ؼشا - أ
 اثنُت حلوات متكاودين وراحيُت للمدرسة  شاؼ او - ب
  اخيت شعرىا خيبل تكولُت حرير(( شنو تقصد شهد: ينقالت )شهد( لصديقتها )مينا( ))أ -4
 شعرىا حرير. اختها  - أ
 .اختها شعرىا انعم وحلو مثل احلرير  - ب

 القصة السادسة: 
 وف شايلو وردة وترضعها من صدرىا االـ شل ىاي يف( لصديقتها )اننسي( شو ىفقالت )ر 

 ىف :شنو تقصد ر 
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 أـ شايلو وردة ذببلنو وترضعها من صدرىا . واك - أ
 ها وىي حلوة مثل الوردة وترضعها من صدرىا. تاـ شايلو بن واك - ب

 وبلستعارة اللفظية اجلمالية للبلجابة الصحيحة اليت تعٍت  فهم الطفل  درجة واحدة يتم اعطاء
  .ثل ادلعٌت احلريف لبلستعارة ديالذي  صفر لبلجابة اخلاطئة درجة

( على رلموعة من احملكمُت واخلرباء ادلتخصصُت 1ار ملحق )بالباحثة االخت ضتبعد ذلك عر 
( ، هبدؼ التعرؼ على ارائهم حوؿ 2( زلكمُت )ادللحق 10عددىم )من العلـو الًتبوية والنفسية بلغ 

، ويف ضوء اراء نها النص وصبلحيتها لعينة البحثمدى مبلئمة االستعارات اللفظية اجلمالية اليت تضم
احملكمُت وادلناقشات اليت اجرهتا معهم الباحثة أبقي على االستعارات اللفظية مفضلُت صياغتها ابللهجة 

% فاكثر من 80 اتفاؽي تكوف مفهومة اكثر ابلنسبة لبلطفاؿ، واعتمدت الباحثة نسبة العامية لك
 ( يوضح ذلك .2اخلرباء لقبوؿ القصة واجلدوؿ )

 (2اجلدول )
 عارات اجلماليةستالنسبة ادلئوية الراء اخلرباء حول صالحية اختبار اال

النسبة  ادلؤمنون عدد اخلرباء رقم القصة
 ادلئوية

التعديل  غري ادلؤمنني
 ادلقرتح

النسبة 
 ادلئوية

1 10 9 90% 1 1 10% 
2 10 9 80% 1 2 20% 
3 10 9 80% 1 1 10% 
4 10 8 80% 2 2 20% 
5 10 8 90% 2 2 20% 
6 10 8 90% 2 2 20% 

 التحليل االحصائي للفقرات: 
اليت تتضمن  صلغرض التحقق من قدرة فقرات االختبار على دتييز بُت االفراد يف القص

 اتبعت الباحثة اخلطوات االتية: استعارات مجالية  
ات اجلمالية يف ر الباحثة من خواص شرط القوة التميزية لقصص اختبار االستعا تحتققاواًل : 

 : وكما يليضوء اسلوب اجملموعتُت ادلتطرفتُت 
 ( قصص.6حتديد الدرجة الكلية لكل استمارة، علماً أف كل استمارة حتوي ) -1
 درجات افراد العينة من اعلى درجة إىل ادىن درجة.  ترتيب -2
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( 24%( من االستمارات للدرجات العليا ومثلها الدرجات الدنيا، وقد بلغت )20حتديد الػ ) -3
 ( استمارة. 48استمارة لكل منهما ، وبذلك يكوف عدد االستمارات اليت خصصت للتحليل )

 ( 3الستة وكما بُت يف اجلدوؿ ) مت استخراج معامل التمييز لكل قصة من القصص -4
(3اجلدول )  

 معامل متييز فقرات اختبار االستعارات اجلمالية
عدد االجاابت  رقم الفقرة

الصحيحة للمجموعة 
 العليا

عدد االجاابت الصحيحة 
 للمجموعة الدنيا

معامل 
 التمييز

 التقييم

 عالية 75% 3 21 1
 عالية 666% 4 20 2
 عالية 583% 5 19 3
 وسط 333% 8 16 4
 عالية 416% 7 17 5
 عالية 6001% 6 18 6
 صدق الفقرات:  - ت

يعتمد صدؽ الفقرات عامة على صدؽ فقراتو، ولذلك فإف اعداد فقرات صادقة يزيد من 
صدؽ االختبار ويف ىذا العدد يشَت ايبل إىل أف الصدؽ التجرييب أمر ضروري للكشف عن دقة الفقرات 

 (Eble, 1972: 410)يف قياس ما وضعت لقياس 
 وقد حتققت الباحثة من صدؽ الفقرات كما اييت: 

 استخراج عالقة درجة كل قصد ابلدرجة الكلية لالختبار:  -1
إىل أف صدؽ الفقرات ديكن حسابو من خبلؿ ارتباط درجة  (Anastazi) تشَت انستازي 

الفقرة ابلدرجة الكلية حملك خارجي أو داخلي، ويف حالة عدـ توافر زلك خارجي فإف أفضل زلك 
وقد حسبت معامبلت صدؽ فقرات  (Anastazi,1976:204)داخلي ىو الدرجة الكلية للمقياس 

 داخلياً .  االختبار استعماؿ الدرجة الكلية بوصفها زلكاً 
  (ponit Biseral)وذلذا الغرض استعملت الباحثة معامل االرتباط الثنائي بونيت ابيسَتايؿ 

( يوضح 4الستخراج عبلقة درجة اجاابت افراد العينة على القصة بدرجتهم الكلية االختبار واجلدوؿ )
 ذلك: 
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 (4اجلدول )
 لالختبارقيم معامالت ارتباط درجة القصة ابلدرجة الكلية 

 الداللة قيمة معامل بونيت ابيسريايل ت
 داؿ .5320 1
 داؿ .4860 2
 داؿ .4610 3
 داؿ .4750 4
 داؿ .3970 5
 داؿ .3880 6

( إف قيمة معامل االرتباط مجيعها ذات داللة احصائية عند مقارنتها 4يبلحظ من اجلدوؿ )
 (.56( ودرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )( 0.098ابلقيمة احلرجة دلعامل االرتباط البالغة ) 

 معامل الصعوبة والسهولة لالختبار:  -2
وعد احد ادلؤشرات اليت تعرب عن مدى مبلئمة االختبار واالفراد العينة ادلطبق عليها إذ يعمد 
االختبار الصعب الذي ال يستطيع أي دتيز اداءه وسهل جداً الذي يستطيع مجيع االفراد االداء عليو غَت 

( لذا قامت الباحثة 64: 2009مناسب وال يعرب عن ادلستوى احلقيقي للعينة )الزاملي، العياري، 
 (.5حبساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار كما يف اجلدوؿ )

 (5اجلدول )
 قيم  معامل الصعوبة والسهولة لكل قصة من قصص االختبار

 قيمة معامل السهولة قيمة معامل الصعوبة ت
1 31% 69% 
2 42% 58% 
3 45% 55% 
4 69% 31% 
5 61% 39% 
6 64% 36% 

%( لذا تعد 64-%31تبُت من اجلدوؿ اعبله أف  معامل الصعوبة لفقرات االختبار وتًتاوح ما بُت )
تعد جيدة أما ( 0280-0220)الذي يشَت إىل إف الفقرات اليت تًتاوح ما بُت جيدة حسب معيار بلـو 
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%( فإهنا تعدؿ أو حتذؼ من االختبار 80%( أو اعلى مستوى من )20اليت  تكوف أقل من )
(Bloom 1971: 66)  

 اخلصائص السيكومرتية لالختبار: 
 مؤشرات صدق االختبار: 

يقصد ابلصدؽ ىو أف يقيس االختبار السمة أو القدرة أو الشيء الذي من اجلو وضع 
: 2006)عبد الفتاح، إىل مدى صبلحية االختبار وصحتو االختبار، وىذا يعٍت أف الصدؽ يشَت 

171). 
 (face validity)الصدق الظاهري  - أ

بار على رلموعة حتققت الباحثة من ىذا النوع من انواع الصدؽ من خبلؿ غرض قصص االخت
( واالخذ ابرائهم حوؿ صبلحية فقرات اختبار 2من احملكمُت يف العلـو الًتبوية والنفسية )ادللحق/ 

 االستعارات اجلمالية ومدى مبلئمتها لعينة البحث.
 ::(constructive validity)الصدق البنائي  - ب

ت أبسلوب اجملموعتُت حتققت الباحثة من ىذا ادلؤشر من خبلؿ حساب القوة التمييزية للفقرا
( 1976ادلتطرفتُت وتبُت أف فقرات االختبار مجيعها قادرة على التمييز بُت افراد العينة وتشَت انستازي )

anastazi   إىل إف معامل االرتباط بُت درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس تعد مؤشراً لصدؽ بناء
حثة من ىذا النوع من الصدؽ من خبلؿ اجياد ولقد حتققت البا (anastazi, 1976: 15)االختبار 

معامبلت ارتباط درجة كل قصة ابلدرجة الكلية الختبار االستعمارات اجلمالية، والبقاء على الفقرات 
 اليت تتمتع مبعامل صدؽ بناء مقبوؿ.

 :test reliabilityمؤشرات ثبات االختبار 
ستعملت الباحثة معادلة كيورد لغرض حساب معامل ثبات اختبار االستعارات اجلمالية ، ا

( وقد بلغ 636: 1999لقياس مدى االتساؽ الداخلي للفقرات )زيتوف،   (kr -20)ريتشاردسوف 
 (، وىو معامل ثبات جيد.02826معامل الثبات هبذه الطريقة )

 وصف االختبار بصيغته النهائية: 
الية( مرفقو بعد توضيح عارات مجستيتألف اختبار االستعارات اجلمالية من )ست قصص حتمل ا

شخصيات القصة. وضعت الباحثة االختبار عن طريق ادلقابلة الفردية حبضور معلمتو مث قراءة القصة، 
وبعد االنتهاء من قراءهتا يتم توجيو سؤاؿ للطفل عن كل قصة يطلب منو أف يوضح الذي فهمو من 

العميق أو ادلقصود من االستعارة احلديث بُت شخصييت القصة أو يعطي بديلُت احدمها ديثل ادلعٌت 
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ار والبديل االخر يعطي ادلعٌت السطحي أو احلريف لبلستعارة أعلى درجة حيصل عليها الفعل على االختب
 .( درجات وأقل درجة ىي )صفر(6)

 
 التطبيق النهائي:

اعتمدت الباحثة عينة التحليل االحصائي لعينة للتطبيق النهائي، فاعتمدت درجاهتا يف حساب 
الدرجات النهائية الستخراج نتائج البحث احلايل، لعدـ حذؼ أية قصة من قصص االختبار عند 

 اخضاعها للتحليل االحصائي.
 الوسائل االحصائية: 

دلعاجلة بياانت حبثها   (spss)استعانت الباحثة ابحلقيبة االحصائية للعلـو النفسية واالجتماعية 
 على النحو االيت: 

 ابيسرابؿ الستخراج عبلقة درجة القصة ابلدرجة الكلية لبلختبار  معامل ارتباط بونيت -1
 .ستخراج االتساؽ الداخلي للفقراتال (kr -20)معادلة كيورد ريتشاردسوف  -2
 عارات اجلمالية. ستفهم االطفاؿ لبلاالختبار التائي لعينة واحدة للتعرؼ على  -3
ة ومن متغَتي العمر واجلنس واستعملت حتليل التباين الثنائي دلعرفة الذوؽ يف االشعارات اجلمالي -4

 الباحثة بدوايً ادلعادالت االتية. 
 .احملكمُت على فقرات االختبار تفاؽلبلقانوف النسبة ادلئوية الستخراج النسبة ادلئوية  -1
 ة اجلمالية.ر معادلة معامل التمييز حلساب القوة التميزية لفقرات  اختبار االستعا -2
 معادلة معامل الصعوبة والسهولة الستخراج معامل صعوبة وسهولة فقرات االخبار.  -3
4-  

عرض النتائج وتفسريها: الفصل الرابع  
على وفق اىدافو ادلرسومة  يتضمن ىذا الفصل عرضًا للنتائج اليت توصل إليها البحث احلايل

 وادلقًتحات على النحو االيت:وتفسَتىا ومناقشتها، ومن مث اخلروج ببعض االستنتاجات والتوصيات 
 : تبعاً دلتغَت بكرةة الطفولة ادلعارات اجلمالية يف مرحلستور فهم االطأواًل: ت

 ( سنه.6، 5، 4، 3العمر ) -1
أظهر استخداـ االختبار التائي لعينة واحدة، أف الفروؽ بُت ادلتوسطات احملسوبة وادلتوسط 

( ومل تكن ذات داللة احصائية ابلنسبة 6، 5، 4مار )النظري لدى االطفاؿ كاتبًا والد احصائيًا لبلع
 ( يوضح ذلك.6( سنوات، واجلدوؿ )3لبلطفاؿ بعمر )
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 (6جدول )
متوسطات درجات االطفال على االشعارات اجلمالية واالحنرافات ادلعيارية والقيم التائية حسب 

 (6، 5، 3االعمار )
العمر 

 ابلسنوات
عدد 
افراد 
 العينة

الوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

الوسط 
 النظري

الداللة  القيمة التائية
عند 

مستوى 
(0005) 

 اجلدولية احملسوبة

 غَت دالة 12894 12527 3 12954 22215 20 3
 دالة 22862 12949 42280 20 4
 دالة 32722 12933 42651 20 5
 دالة 42769 12936 52119 20 6

عارات اجلمالية  ست( سنوات ديتلكوف فهمًا لبل3االطفاؿ بعمر )يتضح من اجلدوؿ اعبله أف 
( عند مستوى داللة 12894( أقل من القيمة التائية اجلدولية )12527كوف القيمة التائية البالغة )

( سنوات فإهنم ديتلكوف لبلستعارات 6، 5، 4( أما االطفاؿ ابعمار )19( ودرجة حرية )0205)
( لبلعمار اعبله على 369 42( و )32722( و )22862اجلمالية، ألف القيم التائية احملسوبة البالغة )

( ومستوى داللة 19حرية )( عند درجة 12894التوايل اكرب من القيمة التائية اجلدولية البالغة )
(0205. ) 

 
 اانث(: -اجلنس )ذكور - ت

عارات اجلمالية لدى كل من الذكور واالانث واستعملت الباحثة االختبار ستدلعرفة تطور اال
 يوضح نتائج التحليل االحصائي. (7التائي لعينة واحدة، واجلدوؿ )

 (7اجلدول )
 ا ادلعيارية تبعاً دلتغري اجلنسعارات اجلمالية واحنرافاهتستمتوسطات درجات االطفال على اال

عدد  اجلنس ت
افراد 
 العينة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

الوسط 
 النظري

الداللة عند  القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة (0005)مستوى

 أ 3
 ذ

10 
10 

22536 
22094 

12827 
22081 

3 
3 

-
12114 

 غَت دالة اجلدولية
 غَت دالة
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-
12376 

 أ 4
 ذ

10 
10 

42514 
42046 

12808 
22090 

3 
3 

22647 
12582 

 دالة 12894
 غَت دالة

 أ 5
 ذ

10 
10 

42906 
42396 

12800 
22066 

3 
3 

32348 
22136 

 دالة
 دالة

 أ 6
 ذ

10 
10 

52256 
429826 

12799 
22073 

3 
3 

32965 
32023 

 دالة
 دالة

 اثنياً: داللة الفروؽ يف االستعارات اجلمالية لدى الطفولة ادلبكرة تبعاً دلتغَتي العمر واجلنس.
ي اجلنس َت اظهر استعماؿ حتليل التباين الثنائي أنو ال توجد فروقًا ذات داللة احصائية تبعًا دلتغ

( عند مستوى داللة 10203أقل من القيمة الفائية اجلدولية البالغة ) ائية احملسوبةفإذا كانت القيمة ال
 ( يوضح ذلك.8( واجلدوؿ )023( وبدرجيت حرية )0.05)

 (8اجلدول )
جمموع  مصدر التباين

 ادلربعات
متوسطات  درجة احلرية

 ادلربعات
الداللة عند  النسبة الفائية

مستوى 
(0005) 

 غَت داؿ 12894 62087 3 182261 العمر
 غَت داؿ 02874 22722 1 22722 اجلنس
   32214 75 241205 اخلطأ
    80 2622133 الكلي

 
 تفسري النتائج ومناقشتها 

( سنوات ال ديتلكوف القدرة على فهم 3اظهرت نتائج البحث احلايل أف االطفاؿ بعمر )
االستعارات اجلمالية، شلا يدؿ على أف األطفاؿ هبذه ادلرحلة العمرية مل ديتلكوه القدرات االدراكية واللغوية 

مس( اليت ترى أف )جيالكافية لفهم االستعارات اجلمالية، وتفسر الباحثة ىذه النتيجة وفقًا لنظرية 
االستعارات عموماً، واجلمالية على وجو اخلصوص تنشأ من اخلربات اليت تكوف ذلا جذور حسن متأصلة 
يف اجلسد، فيها تنشأ ادلخططات التصويرية اليت تصبح فيما بعد أساس االستعارات ، وىذه اخلربات 

ثلتها مع أشياء مادية يف بيئة الطفل، فإذا  متأصلة يف النواحي اجلمالية احلسية ادلتمثلة يف وجو الطفل، وشلا
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أف يدركها ويفهم معناىا، وفيما يتعلق بعدـ وجود فروقًا ذات داللة كانت مألوفة لدى الطفل، ديكن 
إحصائية بُت الذكور واإلانث يف فهم االستعارات اجلمالية، ترجع الباحثة ىذه النتيجة إىل أهنم يتلقوف 

األسرة ويف رايض األطفاؿ، ففي البيت ، فأف أغلب ىؤالء األطفاؿ الثقافة والًتبية نفسها داخل 
ينحدروف من آابء لديهم مستوى تعليمي جيد يشجع على وادلساواة بُت الرجل وادلرأة، ويف رايض 

 األطفاؿ يتلقى األطفاؿ من كبل اجلنسُت نفس ادلعاملة .
 رئيسُت مها:مع ذلك جتد الباحثة نفسها حذرة يف تعميم نتائج البحث لسببُت 

قلة عدد األطفاؿ ادلشًتكُت يف الدراسة احلالية، وىذا انتج من منهجية البحث اليت تعتمد على  -1
طريقة ادلقابلة، اليت مع أهنا توفر معلومات جيدة للباحثُت، إال أهنا يصعب تطبيقها على عدد كبَت 

 من األطفاؿ.
واجلمالية خصوصًا تتفاوت يف مدى صعوبة أو سهولة االستعارة، وتعٍت أف االستعارات عمومًا  -2

تدؿ صعوبة وسهولة فهمها، فمثبًل قد تكوف ىنالك استعارة يصعب فهمها يف ىذه ادلرحلة العمرية، 
 قوؿ الشاعر بدر شاكر السياب )عيناؾ غائباً ختيل ساعة السحر(.

 
 التوصيات :

 يف ضوء نتائج البحث احلايل توصي الباحثة : 
( سنوات ابالستعارات اجلمالية، إلاثرة انتباىهم إىل 3أعمار صغَتة تبدأ من )إغناء بيئة الطفل يف  -1

 ادلعٌت ادلقصود وليس احلريف لبلستعارة .
عمل تشبيهات بُت األشياء اجلميلة يف وجوه األطفاؿ وشلاثلتها مع األشياء اجلميلة يف الطبيعة لغرض  -2

 تعليم األطفاؿ طرؽ التفكَت االستداليل.
 

 ادلقرتحات :
 جراء دراسة على األطفاؿ يف مرحليت الطفولة ادلتوسطة وادلتأخرة استعماؿ استعارات أكثر جتريداً .إ -1
إجراء دراسة الختبار القيمة االجتماعية للمعلمة أو ادلعلم وسيط يف العبلقة االرتباطية بُت فهم  -2

  االستعارة اجلمالية وادلرونة العقلية.
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