
AZ IGAZÍTOTT METAFORAANALÍZIS (IMA) ALKALMAZÁSA A 

FELNŐTTKÉPZÉSBEN

Út a jelöltek mentális világába: metaforaelemzés
A metaforának köszönhetően az egyén pontosabban tudja értelmezni azt, aminek teljes

megértése nehézségekbe ütközik, beleértve az érzelmeket, értékeket és pszichikai

folyamatokat is (Bańczerowski 1999), a kognitív metaforafelfogás lehetővé teszi a

fogalmi rendszerünk és az emberi gondolkodás egyes aspektusainak pontosabb

megértését (Kövecses 2005).

Az univerzális, vagy egy adott kultúrában általánosan elfogadott metafora jelenségek

különféle változatokban jelenhetnek meg egy adott társadalmi csoport tekintetében.

Mivel „az egyik ember tapasztalata … különbözik a másik emberétől – a különbségek

nemcsak az egyes emberek között állnak fenn, hanem a társadalmi csoportok,

nyelvközösségek stb. között is. (Bańczerowski 2008:111)

Ez utóbbi állítás indokolhatja tanárjelöltek csoportját jellemző pedagógiai jelenségekkel

kapcsolatos mentális terek metaforaelemzéssel történő vizsgálatát is.

Ametaforaelemzés módszer azonban nem problémamentes.

Pannon Egyetem

Fábián Gyöngyi

A vizuális ábrázolás jelentős méretbeli különbséget, illetve

pozícionális tájolás tekintetében eltérést, egyfajta

felsőbbrendűséget mutatnak a MESEMONDÓ tanári

ábrázolásában. Ez a pozícionális jellemző nemcsak a biztonság

megtartására, hanem a tanár mint tudásforrás szerepre is utalhat.

A segítő általános és határozott jelenléte a metaforában

reprezentált mentális térben erős önbizalomra, valamint egy

idealizált tanárszerep képzetére utal.

Ugyanakkor megállapítható, hogy a mentális tér elemzése

valószínűsíthetően különféle kognitív metaforaelméletek

segítségével valósítható meg. A vizuális megjelenítésből és a

résztvevők magyarázataként megjelenő propozíciókból

levonható az a következtetés, hogy az egyéni

metaforakonstrukciós folyamatok eltérő kognitív

mechanizmusokat aktiválnak egy adott csoportban. Az egyéni

szinten érvényes eltérő kognitív preferenciák alapján a két dolog

közötti hasonlóságok felfedezése és azok direkt leképezése, a

metonímia létrehozása, azaz egy dolog hozzá közel állóval

történő helyettesítése, valamint a fogalmi integráció alkalmazása

eltérő komplexitású kognitív mechanizmusokat is feltételez.

Összegzés

Konklúzióként elmondható, hogy a metaforaelemzés a nézetek

feltárásának kvalitatív módszereként is alkalmas lehet mind

kutatási mind fejlesztési célokra, amennyiben a trianguláció

során megfelelő adatfeldolgozási technikával valósítjuk azt meg.

Munkánkban a módosított metaforaelemzés propozícionális

adatgyűjtési technikáját az újonnan bevezetett kognitív

metaforaellenőrzés technikájával együtt alkalmaztuk a tanári

nézetek vizsgálatára. A két technika együttes alkalmazása az

adatgyűjtés és adatfeldolgozás terén jelentősen megnövelheti a

metaforaelemzés megbízhatóságát.

Az eljárást figyelmébe ajánlom mindazoknak, akik a

felnőttképzés valamely területén a nézetek kutatásában,

valamint a képzés fejlesztési szakaszaiban kívánják azt

hasznosítani.

Az irányított konstrukcióellenőrzés két szakaszban valósul meg, amelynek első szakasza (1) a csoportszintű értelmezéssel zárul le, második szakasza

pedig (2) az egyéni szinten az oktató (vagy kutató) és az alany közös értelmezésének kialakítását célozza meg.

A második szakaszban a résztvevők aktív közreműködése nélkül a metaforakonstrukciók és azokhoz tartozó propozíciók együttes adatai alapján a

feltételezett kognitív folyamatok hipotetikus rekonstruálása történik meg néhány kognitív nyelvészetből ismert metaforaelmélet felhasználásával.

Ezután a rekonstrukciós ábráknak az alanyokkal történő egyéni egyeztetése és kisebb módosítása következik, amely a metaforizációs folyamatokat bemutató

ábrák véglegesítésében, azaz az adatok vizualizált feldolgozásában működik közre.

Az alábbiakban a fent ismertetett eljárás illusztrálásaként a TANÁR MESÉLŐ metaforakonstrukció kognitív nyelvészeti elemzését mutatjuk be (2 szakasz).

Triangulációs technikák: igazított metaforaanalízis (IMA)

Vizuális metafora elsődleges, verbális másodlagos

Propozicionális adatgyűjtés (A résztvevők választásukat magyarázattal

egészítik ki, amely propozíciókra, adatokra bontható.)

Közös értelmezések feltárása a csoportban (vizuális metaforák alkotói

bemutatása, közös értelmezése, csoportba rendezése)

Irányított konstrukcióellenőrzés (metafora kognitív nyelvészeti

elemzésének közös átgondolása a résztvevővel)

KÉP, TÁBLÁZAT vagy GRAFIKON

KÉP, TÁBLÁZAT 

vagy GRAFIKON

A TANÁR 

MESÉLŐ KÉP, TÁBLÁZAT 

vagy GRAFIKON

Kihívások  a metaforaelemzésben

TERÜLET PROBLÉMA

Specifikus kulturális 
környezeti tényezők/ 
kontextus

Kontextuson kívüli 
értelmezés 
megbízhatósága

Értelmezés Kutatói szubjektivitás

Kvalitatív kutatás Adatelemzés validitása

trianguláció (Szabolcs 
2001; Sántha 2009) 
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Igazított metaforaanalízis (IMA)

HAGYOMÁNYOS MA IGAZÍTOTT MA (IMA)

Adatgyűjtés:
Metafora provokálása 
(verbális)

Adatgyűjtés:
(1) Metafora provokálása 
(verbális és vizuális)

(2) Propozíciók létrehozása

(3) ‘Csoportszintű interpretáció’

Adatelemzés
(külső-szubjektív)

Adatelemzés
(külső-fejlesztett objektív) 
(4) ‘irányított 
konstrukcióellenőrzés’

TANÁR

Cselekvés: tanítás 
Eszköz: változatos
Cél: tudásalkotás
Funkció: oktatás

Vonatkozás: tanuló
Helyszín: formális környezet

Tárgy: tudomány

A TANÁR MESÉLŐ

A TANÁR MESÉLŐ

Cselekvés: mesélés
Eszköz: hang

Cél: tanítás/ szórakoztatás
Funkció: történet előadása

Vonatkozás: hallgatóság
Helyszín: informális környezet

Tárgy: fikció


