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Метафорите...

 основна част от човешкото езиково 

общуване.

 Макс Блек: описват нещо ново чрез 

препращане към нещо вече познато.

 Структура:

 тема;

 изразно средство;

 основа.



Сам Глъксбърг и Боаз Кийсар (1990):

 метафорите са „небуквална форма на 
твърдения за включване в клас“; 

 взаимодействието на темата и изразното 
средство предоставя основата на 
метафората; 

 изразното средство е прототипен член на 
категорията, към която се отнася; 

 темата и контекстът на изказването 
предлагат основните характеристики на 
категорията. 



Експеримент на Глъксбърг и колеги –

1997 г.: 

 темата ограничава характеристиките, 

които е възможно да бъдат приписани на 

изразното средство; 

 броят на подходящите характеристики 

определя дали темата е слабо- или силно-

ограничаваща. 



Настоящото изследване:

 взаимовръзка между пола и разбирането на 

метафори;

 вербално разбиране (Стърнбърг, 2012); 

 “експерти” и “новаци” (Макнамара и колеги, 

1996); 

 предвижда се, че жените ще се представят 

значително по-добре в разбирането на метафори 

със слабоограничаваща тема, докато при по-

лесния вариант – със силноограничаваща тема, 

мъжете и жените ще се справят приблизително 

еднакво добре. 



Метод

 предварително изследване; 

 изследвани лица – 20 мъже и 20 жени, 

студенти;

 материали;

 процедура;

 оценяване.



Резултати

 При слабо-ограничаващите метафори:

 Жени: M=7, SD=1,41

 Мъже: M=7,1, SD=1,97

 Размер на ефекта: d=0,06

 При силно-ограничаващите метафори:

 Жени: M=5,45, SD=1,93

 Мъже: M=5, SD=1,86

 Размер на ефекта: d=0,24



Резултати

 Общо:

 Слабо-

ограничаващи 

метафори: M=7,05, 

SD=1,69

 Силно-

ограничаващи 

метафори: M=5,23, 

SD=1,89

 Размер на ефекта: 

d=1,02
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Обсъждане

 Жените се справят по-добре от мъжете 
само при силноограничаващите метафори. 

 Силноограничаващите метафори, 
съдържащи тема, която няма широка 
вариация в зависимост от контекста, 
затрудняват повече хората от двата пола. 

 Ограничения

 Бъдещи изследвания
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Благодаря 

за вниманието!


