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  چكيده

موفقيـت و   هـا، رسـيدن بـه كمـال و خودشـكوفايي و دسـتيابي بـه        يكي از گرايشات مهم انسـان 

دهنـد و يكـي از عوامـل     اكثريت جمعيت كنوني كشور ما را جوانان تشـكيل مـي  . پيروزي است

پـژوهش  . هاي مختلف زنـدگي اسـت   شادابي و نشاط، اين جامعه جوان، كسب موفقيت در برهه

هـاي   ثر در موفقيـت از طريـق تحليـل اسـتعاره    ؤعوامل فردي و محيطي مـ حاضر با هدف مقايسه 

بـراي ايـن   . انجـام پـذيرفت   هاي برتر، متوسط و پذيرفته نشدگان آزمـون سراسـري   موفقيت رتبه

 50هـاي برتـر،    نفر رتبه 50شامل، 1387نفر از داوطلبان كنكور سراسري سال  150منظور، تعداد 

آزمايشي، داوطلبان آزمون  نشدگان هر پنج گروه نفر نيز از بين پذيرفته 50هاي متوسط و  نفر رتبه

در گـروه   1000-1500هاي بـين   در گروه برتر، رتبه 20تا  1هاي بين  با رتبه 1387سراسري سال 
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گروه پذيرفته نشدگان، به روش نمونه برداري تصادفي سـاده   30000هاي باالتر از  متوسط و رتبه

ها با روش تحليل محتوا از نوع توصـيفي، بررسـي و تحليـل     هاي آزمودني استعاره. انتخاب شدند

شان داد كه گروه برتر، عوامل موفقيت خود را به عوامل فردي، گروه متوسـط، بـه   نتايج ن. شدند

. تركيبي از عوامل فردي و محيطي و گروه پذيرفته نشدگان به عوامل محيطي نسبت داده بودنـد 

گروه مشابه بود و تنها عامل متفاوت، شرايط نامساعد بيرونـي در   ثر در موفقيت بين سهؤعوامل م

اسـاس   با توجه به اينكه در پژوهش حاضر افراد موفـق و نـاموفق بـر    .شدگان استگروه پذيرفته ن

ها بايد  گروه است و تعميم آنها به ساير گروه كنكور تعريف شده بود، نتايج مختص اين هاي رتبه

  .با احتياط صورت پذيرد

 .استعاره، موفقيت، عوامل فردي و محيطي :واژگان كليدي

  مقدمه

تي انسان است و انسان بر پايه آفرينش خويش، نياز به موفقيت، پيشـرفت  يك نياز سرش ،موفقيت

هـاي   كيد بر موفقيـت أدر جوامعي كه ت ).1386، به نقل از حايري، 1385بشيري، (و تكامل دارد 

هـا، ارزش انسـاني و اجتمـاعي افـراد را توصـيف       هـا و شكسـت   فردي زياد اسـت؛ ايـن موفقيـت   

هـاي   هـا و شكسـت   جايگـاه و وضـعيت خـود را براسـاس موفقيـت     به اين معنا كه افراد، . كند مي

هـا معمـوالً دو    با بررسي سابقه شكسـت ). 2009التريديس و فوسياني، (كنند  مشخص ميفردي، 

 دوم،ثرند و أها از كاستي در يك يا چند مهارت مت شكست ،نخست: آيد دليل اساسي بدست مي

  ).1372، )ناقص( ليندگرن(لت عاطفي دارند جنبه نظري و حا ،ها در ذات و طبيعت خود ناكامي

هـاي بسـياري در مـورد داليـل موفقيـت و شكسـت انجـام شـده اسـت و           تاكنون پـژوهش 

برنولـد، اسـپارلين و   (چنانچه برخي پژوهشـگران  . هاي گوناگوني در اين زمينه وجود دارد نظريه

ــون،  ــي دارد و ب     ) 2007انس ــل محيط ــه عوام ــتگي ب ــت بس ــه موفقي ــد ك ــد دارن ــز  تأكي ــي ني رخ

معتقـد بـه تـأثير عوامـل     ) 2007گرازيانو، ريويس، كين و كالكينز،  ؛2002فيركوسكامانكيويز، (
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هاي ذاتي و  ها بر توانايي افزون بر اين در برخي نظريه. گيري موفقيت افراد هستند فردي در شكل

شـش،  عامـل تـالش و كو   هـاي ديگـر بـر    شود و نظريـه  استعداد، در رسيدن به موفقيت تأكيد مي

در اين ميان برخي عوامل محيطي تاثيرگـذار بـر   ). 2009التريديس و فوسياني، (اند  متمركز شده

 ؛2006، مكهـاتون و زاالكـوت  (حمايـت خـانواده و سـاير منـابع اجتمـاعي      : موفقيت عبارتنـد از 

ــادرو،  ــميت،   ؛2009وي ــكو و ويلدس ــي، فريس ــريفين،  ؛2005رال ــي و  )2006گ ــرايط محيط ، ش

، قـدرت ارتبـاطي ميـان دانشـجويان و اسـتادان      )2006، انسالون و مينـگ،  2008مين، (آموزشي 

از جملـه عوامـل فـردي    ). 2006، مكهاتون و زاالكوت، 2007گرازيانو و ديگران،  ؛2008مين، (

مكهاتون و زاالكوت،  ؛2008هسيه و ديگران، ( 1انگيزش: موثر بر موفقيت نيز از اين قبيل هستند

ــارين،   ؛2003يلــد، فارســيدس و وودف ؛2006 ــاتيلر، گــورزالس، مــايرا و كات  ؛2009الفــارو، آمان

ــران،   ــانو و ديگ ــريفين،  ؛2007گرازي ــوش)2006گ ــكامانكيويز( 2، ه ــابيو و  ؛2002، فيركوس ف

 3، هــوش هيجــاني)2007گرازيــانو و ديگــران،  ؛2003فارســيدس و وودفيلــد،  ؛2007بوســيني، 

فـابيو و پاالزسـكي،    ؛2004د، هوگـان و ماجسـكي،   پاركر، سامرفيل ؛2002فيركوسكامانكيويز، (

، خـودنظم  )2002فيركوسكامانكيويز، ( 4، احساس خودسنجي)2007گرازيانو و ديگران،  ؛2009

هسيه، چو، ليـو و شـالرت،   ( 6، خوداثربخشي)2006هادجس،  ؛2009فابيو و پاالزسكي، ( 5جويي

فارسـيدس   ؛2007بيو و بوسيني، فا ؛2002فيركوسكامانكيويز، ( 7هاي شخصيتي ، خصيصه)2008

ايـن ديـدگاه كـه اخيـراً      ، باوجود) 2007فابيو و بوسيني، ( 8مسألهقدرت حل  ؛2003و وودفيلد، 

خـالف ايـن   ) 2008(تر شده؛ گروهي از پژوهشگران از جملـه سـندرز    دستيابي به موفقيت آسان

اتفاقات جامعـه، دسـتيابي بـه     ها و نظر را دارند و معتقدند كه به دليل متغير بودن شرايط، موقعيت

                                                 
1. motivation 
2. intelligence 
3. emotional intelligence 
4. self-evaluation 
5. self- regulation 
6. self- efficacy 
7. personality traits 
8. problem- solving 
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رسـد بـا بـاالرفتن     به نظـر مـي   .تر شده است سخت -علي الخصوص موفقيت تحصيلي -موفقيت

معيارهاي موفقيت، فرصت تجربه براي بسياري از نوجوانان كمتر شده و به علـت منـابع و مĤخـذ    

ق زيـادي  اي و شخصـي، اشـتيا   مدرسـه  –هاي اجتمـاعي  متغير براي موفقيت و همچنين وابستگي

ايـن  . شـود  براي ممتاز شدن يا به عبارتي موفقيت تحصـيلي در گروهـي از نوجوانـان ديـده نمـي     

كننـد؛   كه جوانان، شكسـت را بيشـتر از موفقيـت تجربـه مـي      گروه از پژوهشگران معتقدند زماني

برايشـان تبـديل بـه     مسـأله به آنها القا شـده و بعـد از مـدتي ايـن      1هاي منفي تصورات و برچسب

موفقيـت، تـالش چنـداني     شود؛ از اين رو، ديگر براي رسـيدن بـه   ضوعي شايع و معمولي ميمو

رسيدن  هاي ديگران براي نوجوانان، جهت ديدن موفقيت دهد صرفاً نشان مي مسألهاين . كنند نمي

براي ايجاد انگيزه جهت رسـيدن بـه موفقيـت، بايسـتي تجربـه       به اين هدف كافي نيست و ظاهراً

براي مثال در آموزش و مدرسه، شرايطي فراهم شود تـا آنهـا   (ر آنها به وجود آورد موفقيت را د

  ). درجاتي از موفقيت را تجربه كنند

هـاي اخيـر، توجـه بسـياري از فيلسـوفان و       كـه در دهـه   2با اين وجـود فلسـفه پسـت مـدرن    

زوم تجربـه  پردازان را به خود جلب كرده است، نگرشي بر خالف ديدگاه سندرز مبني بر ل نظريه

براساس اين فلسفه، تصاوير حقيقت بـا خـود حقيقـت يـا تجربـه      . كند كردن صرف را مطرح مي

 .)1997كـوپر،  (واقعيت در نظر بيننده با هم تفاوت دارند و تصاوير مذكور همواره مبهم هسـتند  

مـا  ادراك ما را درباره جهان اطرافمـان نامگـذاري كـرده و از ايـن طريـق       زبان،، در اين ديدگاه

وجـود  ه كلمات از تجسم هيجاني مـا از واقعيـت بـ   . كنيم ها بيان مي مان را درباره واقعيت ديدگاه

 ).1993 ،3چيسنل( شود مي باعث استحكام و استواريشان ،معنا براي آنها توسط ما آيند و تعيين مي

گـاترمن و  (سـازند   از طريـق گفتگـو بـا يكـديگر مـي      ،مردم ادراكشان را درباره واقعيت ).1993

بـه عنـوان    ،كنـيم  بيـان مـي   هـا  مان درباره واقعيت در مورد ديدگاه كلماتي كه ما). 2005، 4دسرا

                                                 
1. negative stigmas 
2. post-modern 
3. Chisnell,S 
4. Guterman,J & Rudes,J 
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آنهـا چنـدين معنـا را بـا هـم و در يـك زمـان بـا خـود           .كننـد  اي براي واقعيت عمل مـي  استعاره

بنـابراين مـا   . )1993، 1چيسنل( تعابير وتفاسير متعددي دارند ،آورند و همچنين براي خودشان مي

 .خودمـان بـه ديگـران ارائـه دهـيم     تعريفـي دربـاره   ، باني نياز داريم كـه بتـوانيم از طريـق آن   به ز

تـر درك   به صورت شفاف ،ريفاهمچنين ما هويت خودمان را از طريق گفتگو و ارائه همين تع

بـروس،  ( كنـد  ديدگاه روايي فرآيند مستقيمي از پديده گفتگو را درمورد ما ارائـه مـي  . كنيم مي

ثيرات عميقـي  أهستند كـه تـ   3ها و پست مدرن، اين استعاره 2هاي روايي راساس ديدگاهب ). 2000

 ايـن . دارنـد  -اعمـال و افكـار اجتمـاعي، سياسـي و اخالقـي      خصوصـاً  -بر افكار و اعمال انسانها

كـروس، امبـروس و   (ثيرات عميـق اسـتعاره، بـر عملكردهـاي ذهـن ماسـت       أدهنده ت ، نشانمسأله

  ).2007كروس، 

واره از جايگاه شكوهمندي در فلسفه برخوردار بـوده اسـت، زيـرا درك انسـان از     زبان هم

پست مدرن نيز بر اهميـت و نقـش   . شود ابراز و بيان مي ،خود و دنياي خود هميشه از طريق زبان

كيد دارد و بـر خـالف   أها ت اي در درك و فهم موضوعات و مسائل و تجارب انسان زبان استعاره

هـا   بـه درك از موقعيـت   است كه اين تجربه عيني نيست كه انسـان را لزومـاً  معتقد  ،فلسفه مدرن

رساند، بلكه تجربه انتزاعي و استعاري هر فرد از موقعيـت اسـت كـه او را بـه دركـي فراتـراز        مي

نكتـه اساسـي جنبـه بسـيار قـوي زبـان، يعنـي جنبـه          .)1990، 4گوپتـا (آورد  درك عيني نائل مـي 

هـا تشـكيل    اسـتعاره  ،را بخش مهمي از ارتباط كالمـي مـا  . ن استعاطفي، هيجاني و انگيزشي آ

شوند كه ممكن اسـت در   ها به قدري طبيعي و خود انگيخته وارد زندگي ما مي استعاره. دهند مي

روانـي و   -ها و فرآيندهاي زيسـتي  عمل، توجهي را به خود جلب نكنند و مانند بسياري از پديده

اما كافي اسـت حتـي سـاده تـرين      .ز توصيف و تبيين جلوه كنندارتباطي ديگر، ساده و بي نياز ا

ها را اندكي بررسي و مطالعه كنيم تا متوجه پيچيدگي و شـايد اهميـت و ضـرورت آنهـا      استعاره

                                                 
1. Chisnell,S 
2. narrative approach 
3. metaphors 
4. Gupta,D 
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هـاي سـاختاري، نشـانه     بـا جنبـه   ،هاي عاطفي، هيجاني و انگيزشـي زبـان   در استعاره، جنبه. شويم

آميزند و الگوي موجز، سـيال و انتقـال پـذيري پديـد      يدرهم م ،منطقي و زبان شناختي شناختي،

جـدا شـده و بـه قلمروهـاي جديـدي دامـن        ،آورند كه به آساني از زمينه يـا خاسـتگاه خـود    مي

) يـا طيـف معـاني   (ها را بسط يافتگي در معنا  توان استعاره در واقع به يك اعتبار، مي. گسترند مي

انـد و دسـتخوش تغييـر و     پيـام رسـاني فـرا باليـده    دانست كه در طي تاريخ بشـر بـه عنـوان ابـزار     

ثير در برخي أرسد اين ت به نظر مي. )1379قاسم زاده، (تحوالتي از لحاظ شكل و محتوا شده اند 

كـروس و ديگـران،   (تـر اسـت    شـاخص  3و موفقيـت  2، اخالقيـات 1از مفاهيم مثل خـود ادراكـي  

2007.(  

هـاي موفقيـت انجـام     رمـورد اسـتعاره  هاي بدست آمده، تـاكنون پژوهشـي د   براساس پيشينه

هايي در زمينه  با اين وجود پژوهش. باشد نگرفته است و پژوهش حاضر در اين زمينه پيشگام مي

. ييـد قـرار دهنـد   أتوانند مـورد ت  اند كه نتايج پزوهش حاضر را مي استعاره و موفقيت انجام گرفته

كه رسيدن به موفقيت براي بسـياري  در تحقيق جالبي، متوجه اين قضيه شد  4برگالسبراي مثال 

بــه يــك مفهــوم  او ).روي لبــه تيــغ راه رفــتن اســت(اســت  همثــل يــك شمشــير دولبــ ،از مــردم

خسـتگي  «موفقيـت را بـا اسـتعاره     وي. كنـد  دار در مورد موفقيت اشـاره مـي   پارادوكسي و ايهام

كارهــا و افــراد  ،)موفقيــت(بــه ايــن معنــي كــه در ايــن موقعيــت . كنــد تعريــف مــي »5درخشــان

همـان رونـد را دائمـاً تكـرار      ،دهند و در يـك مـدت طـوالني    هايي را به خوبي انجام مي فعاليت

آنهـا را بـه لحـاظ روان شـناختي      ،شوند كه اين روند كه بعد از مدتي متوجه مي ييكنند تا جا مي

موفقيـت را همچنـين بـه     ،بـرگالس  .يابـد  شـان كـاهش مـي    نفـس  كند و بنابراين عزت ارضاء نمي

 يـا  اضـطراب مكـرر  « ،»6غـامض مـو طاليـي    مسأله«مثل  ،چندين استعاره ديگر تشبيه كرده است

                                                 
1. self-perception 
2. morals 
3. success 
4. Berglas,G 
5. supernova burnout 
6. goldilocks dilemma 
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هايي از اين قبيـل   پژوهش. )2001رز، ( »2انتقام بدتر از شكست«و  »1دوباره وارد اضطراب شدن

، انجام گرفته است )2007نقل از سابان و ديگران، ؛ 2001، 3مارتينز(نيز در حوزه آموزش توسط 

آموزان را از مفهـوم آمـوزش، آموزگـار و يادگيرنـدگان مـورد       هاي معلمين و دانش عارهكه است

نتايج اين پژوهش و پژوهش ديگـري كـه توسـط ديسـكمپ و     . بررسي و تحليل قرار داده است

هـاي   هاي كتاب مقدس و مقايسه آن بـا اسـتعاره   در مورد بررسي استعاره 2005سوييتسر در سال 

ير آن بر زندگي شخصي و كيفيت عبادت ايشان انجام گرفته است، همگي ثأافراد از خداوند و ت

. ها بر شناخت و تجربه افـراد در زنـدگي نقـش بسـزايي دارنـد      هستند كه استعاره مسألهمبين اين 

هاي دروني آنها  هاي افراد به اين شكل و بررسي ديدگاه رسد با تحليل استعاره بنابراين به نظر مي

يكي از . هاي عميق افراد در مورد برخي مفاهيم پي برد توان به ديدگاه ني، ميهاي بيرو به واقعيت

بـا پيـدا كــردن   . ايـن مفـاهيم، موفقيـت اسـت كــه در ايـن پـژوهش بـه آن پرداختـه شــده اسـت         

مبتنـي بـر   ، )1990( اپسـتون و وايـت  نظر هاي موفقيت افراد طي اين پژوهش و با تكيه بر  استعاره

هـاي فـردي را    ، مفهوم زندگي، داسـتان و اسـتعاره  4روايتي دادن زبان خودتوان با تغيير  مي اينكه

بـه   .)2005 سوسـيو، يد(امكانات جديدي براي رفتار و ارتباط با ديگران ايجـاد كـرد   ه، تغيير داد

هاي موفقيت  ثر در استعارهؤفردي و محيطي م عوامل اين منظور، پژوهش حاضر با هدف مقايسه

  .متوسط و پذيرفته نشدگان آزمون سراسري انجام شدهاي برتر،  سه گروه رتبه

  روش

هـاي برتـر،    نفري، در گروه رتبه 150، يك نمونه 1387از جامعه داوطلبان آزمون سراسري سال 

. به صورت تصادفي ساده و به شرح زيـر انتخـاب شـد   ) نفر 50هر گروه (متوسط و پذيرفته نشده 

هاي  از رتبه) رياضي، تجربي، انساني، زبان و هنر(ي نفر از پنج گروه آزمايش 10براي گروه برتر، 

                                                 
1. encore anxiety 
2. pyrrhic revenge 
3. Martins,M 
4. self- narrative language 
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نشدگان آزمـون   نفر نيز از بين پذيرفته 10و  1000-1500هاي متوسط  نفر از بين رتبه 10، 20تا  1

هايي بين  رتبه(هاي متوسط  مالك درنظر گرفتن رتبه. ، انتخاب شدند30000هاي باالتر از  با رتبه

هـاي برتـر از جملـه     تـرين رتبـه ممكـن، در دانشـگاه     ه با پـايين ، داوطلباني بودند ك)1500-1000

هـاي   پس از بررسي. دانشگاه تهران، شهيدبهشتي، صنعتي شريف و مانند اينها پذيرفته شده بودند

بود كه در اين پژوهش، متوسط و ميانگين آن با  3000ها، حدود  به عمل آمده، حداكثر اين رتبه

هـاي نمونـه، از سـازمان     بـراي دسـتيابي بـه گـروه    . گرفتـه شـد   در نظر 1000-1500هاي بين  رتبه

 اناسامي و شماره تماس اين افراد را در اختيار پژوهشـگر سنجش آموزش كشور خواسته شد تا 

برابر حجم گروه نمونه، تماس به عمل آمد  3پس از دريافت اطالعات فوق، با حدود . قرار دهد

در . حرمانه بـودن اطالعـات بـا آنهـا صـحبت شـد      و در زمينه اجراي پژوهش حاضر و همچنين م

نهايت پس از اعالم موافقت گروه نمونه جهت همكاري، پرسشنامه مذكور با پست الكترونيكـي  

اطالعات جمعيت شـناختي گـروه   . ها دريافت گرديد براي آنها ارسال و از همين طريق نيز پاسخ

  .آورده شده است 1نمونه مورد بررسي در جدول 

  هاي مورد بررسي يع فراواني اطالعات جمعيت شناختي در گروهتوز.1جدول 
  پذيرفته نشده  متوسط  برتر  

  %  n   %  n  %  n  متغير
  جنس

  62  31  52  26  60  30  دختر
  38  19  48  24  40  20  پسر

  سن
20-18  45  90  43  86  35  10  
23-21  5  10  4  8  9  18  
26-24  -  -  2  4  3  6  

  6  3  2  1  -  -  و بيشتر 27
  معدل

  30  15  4  2  -  -  15از  كمتر
16-15  1  2  -  -  9  18  
17-16  1  2  3  6  11  22  
18-17  6  12  5  10  6  12  
19-18  6  12  24  48  5  10  
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  8  4  31  16  72  26  و بيشتر 19

  تعداد دفعات شركت در كنكور
  52  27  90  45  96  48  1بار 
  34  27  10  5  4  2  2بار 
  14  7  -  -  -  -  3بار 

  
  

ن داده شده است، در هر سه گروه نمونه، تعداد دختران بيشـتر  نشا 1همانطور كه در جدول 

سـال و   18-20هاي برتر و متوسـط،   بيشترين فراواني دامنه سني در دو گروه رتبه. از پسران است

هاي برتر، بيشترين فراواني متعلق بـه   در گروه رتبه. سال است 21-23در گروه پذيرفته نشدگان، 

در هـر سـه   . بـود  16-17شـدگان،   و در گروه پذيرفتـه  18- 19م، و بيشتر، در گروه دو 19معدل 

ها در گروه  ميانه رتبه. گروه، بيشترين فراواني متعلق به يك بار شركت در آزمون سراسري است

  .است 1160هاي متوسط،  و در گروه رتبه 9اول، 

  ابزار پژوهش

  :تهيه شدال يا عبارت زير ؤهاي گروه نمونه، سه س به منظور بررسي استعاره

  ...موفقيت براي من مثل -

  كند؟ هايي را برايتان تداعي مي اين تعريف يا استعاره شما از موفقيت چه ويژگي -

اي كوتـاه   ايـد، قصـه   هايي كه بـراي آن درنظـر گرفتـه    با استفاده از اين تعريف و ويژگي -

  .بسازيد

ر زمينـه دسـتيابي و   هـايي د  ها براساس پيشـينه انجـام چنـين پـژوهش     الؤالگوي طرح اين س

. هـاي آنـان بـود    ثير آن بر عملكرد و فعاليـت أهاي افراد در زندگي روزمره و ت استفاده از استعاره

ها، قابليت بيان استعاري و فرافكن گـروه نمونـه    الؤهاي بدست آمده از اين س اين اساس پاسخ بر

ت يا عدم موفقيـت روشـن   را در مورد ديدگاه آنها دارد و جريان حركت آنان را در مسير موفقي

ها براساس پيشينه گـردآوري شـده در    الؤهاي بدست آمده از اين س كدگذاري استعاره. كند مي

ايـن عوامـل براسـاس مشـتركات     . ثر در موفقيـت انجـام شـد   ؤزمينه عوامـل فـردي و محيطـي مـ    
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و  ، مكهــاتون)2007(، گرازيــانو و ديگــران )2006(، انســالون و مينــگ )2008(هــاي مــين  يافتــه

ــوت  ــادرو )2006(زاالكـــ ــران )2009(، ويـــ ــي و ديگـــ ــريفين )2005(، رالـــ ، )2006(، گـــ

، پـاركر و  )2003(، فارسـيدس و وودفيلـد   )2007(، فـابيو و بوسـيني   )2002(فيركوسكامانكيويز 

، )2009(، الفارو و ديگران )2008(، هسيه و ديگران )2005(، فابيو و پاالزسكي )2004(ديگران 

مدنظر قـرار گرفتـه   ) 2009(و التريديس و فوسياني ) 2007(ولد و ديگران ، برن)2006(هادجس 

با ( ي ئنفر از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبا 70ها پس از اجراي اوليه بر روي  الؤاين س .شدند

نفر از افـراد گـروه    20و همچنين  )سال و از هر دو جنس دختر و پسر 19 -25متوسط سنين بين 

متخصص  5 زير نظر هاي داده شده اين افراد ها و پاسخ الؤيح و ارزيابي سنمونه پژوهش و تصح

شناسي باليني،  ، يك نفر با درجه استادياري رشته روانيك نفر با درجه استادياري رشته مشاوره(

تعريف عوامل فـردي   2در جدول  .تهيه و تدوين شدند )سنجي نفر با درجه دكتري رشته روان 3

هاي مورد بررسي در مورد موفقيت با  اي از استعاره گروه نمونه 3جدول  و محيطي موفقيت و در

  .ها و داستان مربوط به آنها، آورده شده است ذكر مضامين استخراج شده از ويژگي

  هاي مورد بررسي هاي گروه تعريف عوامل فردي و محيطي موفقيت مندرج در استعاره.2جدول 

  تعريف  عوامل موفقيت

  عوامل فردي

  هوش
كند كه معموالً داراي عنصري از حل مسأله است و به وسـيله فرآينـدها و    به رفتار انطباقي فرد اشاره مي

  ).1379نقل از سيف،  1982، 1استيس(شود  عمليات شناختي هدايت مي

هاي  خصيصه

  شخصيتي

او را رواني در درون فرد است كه رفتـار و افكـار ويـژه     -هاي جسمي شخصيت، سازمان پويايي از نظام

هايي براي پاسخ دهـي   هاي شخصيتي به عنوان پيش آمادگي به تبع آن صفات و خصيصه. كند تعيين مي

شــوند  شــود، تعريــف مــي هــا داده مــي اي مشــابه يــا يكســان كــه بــه انــواع مختلفــي از محــرك بــه شــيوه

  ).3،1383نقل از شولتز 1961، ٢آلپورت( 

كلـي مـا را در پاسـخ بـه نيازهـاي       كـه قابليـت   هاي هيجاني و اجتماعي ها و توانايي شاي از دان مجموعه  هوش هيجاني

                                                 
1. Stace,B 
2. Allport,G 
3. Schultz,D 
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  ).1995/ 1383گلمن، (دهند  تأثير قرار مي تحتمؤثري محيطي به طور 

  استعداد
نقـل از   1963، 1كـارول (مقدار زماني كه شخصي نياز دارد تا مطلبي را بياموزد يا مهارتي را كسب كند 

  ).1386سيف، 

  توانايي حل مسأله
هايي كه منجر به پاسخ درست يادگيرنده به موقعيت يا رسيدن او بـه   يص و كاربرد دانش و مهارتتشخ

  ).1379سيف، (شود  هدف موردنظرش مي

  انگيزش تحصيلي
يادگيري، مبتني بر تجاربي است تصور و انگيزش يادگيرنده درباره موفقيت يا شكست در يك تكليف 

  ).1379، نقل از سيف 1982، 2بلوم(ا آن بدست آورده است مشابه بتكليف يا تكاليف  كه وي از آن

  عوامل محيطي

  ).1381انوري، (كاربرد نيروي فراوان جسمي يا ذهني براي رسيدن به هدف   تالش

شرايط نامساعد 

  بيروني

ها دارد و فرد در آن شرايط و محيط  شرايط و محيطي كه امكانات محدودتري به نسبت ساير محيط

  .كند يل ميزندگي يا تحص

حمايت خانواده و 

  دوستان
  پشتيباني كردن خانواده يا دوستان از فرد در مورد انجام كاري يا در برابر خطر و آسيبي

  آموزش
اي كـه هـدف آن آسـان كـردن يـادگيري در       هرگونه فعاليـت يـا تـدبير از پـيش طـرح ريـزي شـده       

  )1379نقل از سيف،  1991، 4و اتكينس 3براون( يادگيرندگان است 

  تركيبي از عوامل فردي و محيطي

اي از عوامل دروني و بيروني مؤثر در موفقيت كه در باال به آنها اشاره شد، بدون ترجيح قرار دادن يك عامل يا  مجموعه

  طبقه خاص

  ها به همراه مضمون برگرفته شده از آنها هاي بيان شده توسط آزمودني اي از استعاره نمونه .3جدول

  مضمون  ها ژگيوي  استعاره

  خطرناك نياز به تالش و كوشش بسياري دارد، رنج و عذاب،  رد شدن از آتش
تالش، شرايط نامساعد 

  بيروني

خلق كردن يك 
  اي طوالني جاده موجود

 رويابافي داشتن، هايد لذت خلق كردن و باروري، سخت بودن،
  دارد پر از موانعي كه مرا هرلحظه از حركت بازمي پرخطر، طوالني،

تالش،  هوش، استعداد
توانايي حمايت ديگران 
  حل مسأله

                                                 
1. Carol,G 
2 -Blum,B 
3 -Brown,P 
4 -Atkins,T 
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كتابي كه در فهرست 
آن نشاني از عنوان 

  پايان نيست

و  بودن در برزخ خوف و رجا، ادعاي به ياد داشتن صفحات پيشين
 تر است، ها پررنگ كه از همه واژه» من«يا مرور آنها با نگاه به واژه 

استادي كه با او اين  وشيافتخار به خواندن اين همه صفحه و فرام
هاي كاهي كتاب زيرجلدي  ورق صفحات را خواندي پنهان كردن

زركوب اگرچه گاهي حفظ همين ورقهاي كاهي مديون پاره شدن 
  اي بود كه به خاطر من فدا شدند و خيس شدن هزاران صفحه

انگيزش تحصيلي، 
بيروني، حمايت 

  هاي شخصيتي خصيصه

  اي بسياري دارد كه مانع حركت اندسرعت گير ه  سربااليي ناهموار
شرايط نامساعد بيروني، 

  شرايط آموزشي

درآوردن درس 
با گوش و  موسيقي

  بدون نت

كاري  تركمن استاد عليزاده درسي پر از تكنيك و سخت مثالً
 زيبا و پر از فراز و نشيب، سخت و نيازمند به وقت و صبر زياد،
  لذت بخش

تالش، شرايط نامساعد 
نايي حل بيروني، توا

  مسأله

هديه اي از طرف يك 
  دوست صميمي

  حمايت ديگران  عشق، لطف، پايداري، وفا، صميميت و راستي

  آسمان
زيبا  هردو حالت مي تواند گاهي درخشان است و گاهي ابري،

باشد، براي برخي مالل آور و براي برخي دوست داشتني و 
  سودرسان

خصيصه هاي شخصيتي، 
  شرايط نامساعد بيروني

دم زدن روي شن هاي ق
  نرم ساحل

،  ساحلي آرام، دريايي بي انتها، تاللو آفتاب روي شن هاي ساحل
  ها نرمي شن ها زير قدم

  هوش هيجاني

 هواي باراني و طوفاني
  در جنگل

ها،  لذت بخش، سختي هيجان انگيز آرامش همراه با طوفان،
  مقاومت

شرايط نامساعد بيروني، 
  تالش

  درخت سيب
سيب هدفي است روي اين تنه سخت و  و استوار،درختي محكم 

  استوار

تالش، توانايي حل 
مسأله، شرايط نامساعد 

  بيروني

ها بر مبناي وجود يا عدم وجود اين عوامل در مضـمون و محتـواي پاسـخي     تحليل استعاره

سـي و  هـاي اسـتعاره مـورد نظـر و همچنـين بـا برر       ال دوم در مورد ويژگـي ؤكه افراد نمونه به س

ال سـوم، صـورت   ؤهـاي ايـن افـراد در سـ     كدگذاري مفاهيم استخراج شده از محتـواي داسـتان  

سـنج و متخصـص    روان 3ها براساس توافـق حـداقل    استخراج عوامل موفقيت از استعاره. گرفت

  .اين رشته انجام پذيرفت
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  ها يافته

برگرفتـه از آنهـا،    هـا و همچنـين مقايسـه مضـامين     براي بررسي نتايج حاصـل از تحليـل اسـتعاره   

 3در جـدول  . ثر در موفقيت، از آزمون خي دو استفاده شـد ؤفردي و محيطي م براساس دو عامل

  .نتايج حاصل از اين مقايسه نشان داده شده است
  هاي مورد بررسي ها در گروه توزيع فراواني عوامل موفقيت مندرج در استعاره .4جدول

  محيطي -فردي  محيطي  فردي  
  %  n   %  n  %  n  گروه
  14  7  12  6  74  37  برتر

  32  16  14  7  54  27  متوسط
  36  18  46  23  18  9  پذيرفته شده

  x  ،4 df =    ،001/0<p 2=   7/36: توجه

هاي برتـر، بيشـترين عامـل     در گروه رتبه مبين آن است كه 4نتايج منعكس شده در جدول 

هـاي متوسـط،    ر گـروه رتبـه  كـه د  در حـالي . عوامل فردي گزارش شده بودند ،ثر در موفقيتؤم

تركيبي از عوامل فردي و محيطي و در گروه پذيرفته نشدگان، عوامل محيطي بيشترين فراوانـي  

ثير عوامـل فـردي و محيطـي در    أرسـد بـين سـه گـروه در ميـزان تـ       بنابراين به نظر مي. را داشتند

مبسوط و جزئـي  توزيع فراواني اين عوامل به صورت  5در جدول  .موفقيت اختالف وجود دارد

  .بيان شده است

توزيع فراواني عوامل فردي و محيطي موثر در موفقيت مندرج در استعاره ها در گروه هاي مورد بررسي  .5جدول 

  به همراه آزمون خي دو

  p  خي دو  پذيرفته نشده  متوسط  برتر  
      %  n  %  n   %  n  عوامل موفقيت

  NS  16/3  12  6  20  10  26  13  خصوصيات شخصيتي
  NS  19/1  2  1  6  3  6  3  يجانيهوش ه

  NS  42/3  36  18  52  26  52  26  تالش
  NS  62/2  8  4  18  9  10  5  استعداد
  NS  19/2  4  2  12  6  10  5  هوش
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  NS  21/0  8  4  6  3  6  3  توانايي حل مسئله
  NS  16/4  -  -  4  2  8  4  انگيزش تحصيلي

  001/0  98/25  58  29  32  16  10  5  شرايط نا مساعد بيروني

  NS  48/0  10  6  14  7  14  7  و دوستانحمايت خانواده 
  NS  04/2  2  1  -  -  4  2  آموزش خوب

ثر در موفقيـت و عـدم موفقيـت،    ؤنشان داده شده است، همه عوامل م 5كه در جدول  چنان

مورد بررسي قرار گرفت، مگر در يك  3صرف نظر از فردي و محيطي بودن آنها كه در جدول 

هـاي   ت معناداري در فراواني اين مضامين در استعارهها وجود داشت و تفاو مورد، در همه گروه

تنها عامل تفاوت در بـين سـه گـروه، مضـمون شـرايط نامسـاعد بيرونـي در        . سه گروه ديده نشد

مثل كشتي به ساحل نرسيده بدليل طوفان، سربااليي (هاي گروه پذيرفته نشدگان محتواي استعاره

. به مقدار خي دو محاسـبه شـده، معنـا دار اسـت     با توجه) ناهموار، رد شدن از آتش، و مانند آن

ثر در موفقيـت يـا عـدم موفقيـت، ايـن مضـمون در       ؤهاي م لفهؤبدين معنا كه از بين مضامين و م

بنـابراين وجـه اخـتالف سـه     . هاي اين گروه، مهم تر و بيشتر از ساير مضامين بـوده اسـت   استعاره

هـا در سـه    مل به عنوان وجوه اشـتراك اسـتعاره  گروه، تنها در اين عامل معنا دار بوده و ساير عوا

  .گروه مورد بررسي است

  بحث

آنها به عوامل محيطي % 12هاي برتر به عوامل فردي،  رتبه% 74هاي پژوهش نشان دادند كه  يافته

همچنـين در  . انـد  شـان اشـاره كـرده    اي از عوامل فردي و محيطي در موفقيـت  به مجموعه% 14و 

اي از  بـه مجموعـه  % 23بـه عوامـل محيطـي و    % 14به عوامل فـردي،  % 54هاي متوسط  گروه رتبه

بـه عوامـل فـردي،    % 18 نشدگان نيز در گروه پذيرفته. عوامل فردي و محيطي توجه كرده بودند

اي از عوامل فردي و محيطي در موفقيـت خـود اشـاره     به مجموعه% 36به عوامل محيطي و % 46

ثر در موفقيـت بـه ترتيـب در گـروه     ؤفـت بيشـترين عامـل مـ    توان نتيجه گر بنابراين مي. اند داشته

نشدگان، عوامل فردي، تركيبـي از عوامـل فـردي و محيطـي و      هاي برتر، متوسط و پذيرفته رتبه
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ثير عوامل فردي و محيطـي در موفقيـت   أاختالف بين سه گروه در ميزان ت. عوامل محيطي است

ثر در موفقيت بر ديگـري، ايـن عوامـل    ؤبراي پي بردن به تفاوت ارجحيت برخي عوامل م. است

بر ايـن اسـاس   . هايي تقسيم كرديم هاي پيشين به خرده عامل فردي و محيطي را براساس پژوهش

هـايي   اسـتعاره (ثر در موفقيت و شكست، تنهـا عامـل شـرايط نامسـاعد بيرونـي      ؤاز ميان عوامل م

در ) هـا  ن از آتش و مانند ايـن كشتي كه به ساحل نرسيده است، سربااليي ناهموار، رد شد: مانند

اين عامـل مهـم تـر از    ) پذيرفته نشدگان(به اين معنا كه در گروه سوم . بين سه گروه معنادار شد

بـوده و سـاير عوامـل     اختالف سه گروه تنها در ايـن عامـل  دو گروه ديگر بوده است، پس وجه 

له، انگيزش أحل مسيعني خصوصيات شخصيتي، هوش هيجاني، تالش، استعداد، هوش، توانايي 

هـا در سـه گـروه     تحصيلي، حمايت خانواده و آموزش خوب، به عنوان وجوه اشـتراك اسـتعاره  

هـاي برتـر، متوسـط و     هاي سـه گـروه رتبـه    به عبارت ديگر از تحليل استعاره. مورد بررسي است

به دست  شان براي موفقيت، تمام اين عوامل پذيرفته نشدگان براي دستيابي به عوامل مورد اشاره

وجـود   هـاي برتـر و متوسـط    گـروه رتبـه   2آمد و تنها عامل شرايط نامساعد بيروني بـود كـه در   

به اين معنا كه پذيرفته نشدگان، شرايط نامساعد بيروني را بـيش از سـاير عوامـل، علـت     . نداشت

  .عدم دستيابي خود به موفقيت مي دانند

هاي برتـر در   رد؛ به اين ترتيب كه گروه رتبهتبيين ك 1توان با نظريه اسنادها اين نتيجه را مي

بنابراين به نظـر  . دارند 3نشدگان، اسناد بيروني و گروه پذيرفته 2زمينه علل موفقيت، اسناد دروني

هاي برتر بيشتر به داشتن عوامل فردي و شخصيتي خود بـراي رسـيدن بـه موفقيـت،      رسد رتبه مي

هاي  ساعد بيروني قرار گيرند؛ با اتكا به همان ويژگياسناد و اتكا دارند و حتي اگر در شرايط نام

نشـدگان، آمـاده نبـودن شـرايط       اما گروه پذيرفته. كنند شان در مسير موفقيت حركت مي دروني

از نظر امكانـات   دانند و هرگاه كمبودي در اين زمينه مثالً محيطي را علت عدم موفقيت خود مي

در نهايـت  . پندارنـد  موفقيت را براي خود ناممكن مـي  رفاهي يا تحصيلي داشته باشند، رسيدن به

                                                 
1. attribution theory 
2. internal attribution 
3. external attribution 
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هـاي برتـر، هـم عوامـل منفـي و هـم مثبـت وجـود دارد،          هاي رتبـه  اگرچه در استعاره بايد گفت

تـري بـر    تمركز آنها بر عوامل مثبت بيشتر بوده و اين عوامل در جهت دادن آنها نقـش پررنـگ  

ذيرفته نشدگان بـه طوركـل بـه عوامـل منفـي      هاي گروه پ در مقابل محتواي استعاره. عهده دارند

الزم بـه ذكـر اسـت كـه     . رود گروه به شمار مي 2اشاره داشته و اين از جمله وجوه اختالف اين 

هـايي كـه    ها و داستان ها در بين سه گروه، مشترك بود اما با بررسي ويژگي گاه برخي از استعاره

بنـابراين توجـه بـه ايـن     . شـود  بـرده مـي  براي آنها مطرح شده بود به تفـاوت مضـموني آنهـا پـي     

  .كرد انتر مضامين، كمك شايان توجهي به پژوهشگر ها در تحليل محتواي دقيق داستان

هـا   هاي پست مدرن اعتقاد دارند، نظر افراد نسبت به واقعيت افزون بر اين همانطوركه نظريه

ادهاي زندگي براسـاس  و نسبت به خودشان هميشه انتخابي است و اين توجهات انتخابي به رخد

ديسوسـيو،  (گيرد  شود، شكل مي باورهاي اصلي افراد به خود و آنچه توسط ديگران استنباط مي

كننـده   دهنده و منعكس هاي بدست آمده در اين پژوهش نيز نشان بر اين اساس، استعاره). 2005

 -هـاي برتـر   تبـه به ايـن معنـا كـه وقتـي ر    . هاي افراد نسبت به ماهيت پديده موفقيت بود سوگيري

ديدشان به موفقيـت بـا اسـنادهاي درونـي همـراه اسـت، بـر         -عليرغم مشكالت و مسائل موجود

 اما ديدگاه گـروه پذيرفتـه  . رسند هاي دروني خود تمركز كرده و به موفقيت مي تالش و ويژگي

هـاي   گيـرد و آنهـا حمايـت    نشدگان به واقعيت و مفهوم موفقيت با اسنادهاي بيرونـي شـكل مـي   

بنابراين اين گروه بيشتر بـه شـرايط نامسـاعد    . كنند يروني را براي رسيدن به موفقيت انتخاب ميب

  . شود كيد كرده و اين ديد آنها باعث عملكرد منفي و عدم موفقيتشان ميأبيروني ت

اگر به مضامين موجـود در   -ثيرگذار هستندأدر تحليل عواملي كه در دستيابي به موفقيت ت

ثير هوش، اسـتعداد و تـالش جـزء    أشود كه اگرچه استناد به ت مشخص مي -ه شودها توج استعاره

عوامل مشترك در سه گروه بودند، اما درصد توجه هرسه گروه به عامل تالش بيش از هـوش و  

 2گـاردنر  و )1985( 1هاي انجام شده توسط وينرز اين نتيجه همسو با پژوهش. استعداد بوده است

                                                 
1. Weiners,M 
2. Gardner,H 
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در اين زمينه است كه معتقدند انتظارات افـراد از  ) 2009س و فوسياني، نقل از التريدي(، )1961(

توانـايي، ثابـت، درونـي و غيرقابـل كنتـرل      . موفقيت خود، بستگي به تالش و توانايي آنهـا دارد 

كيـد بـر   أبسته به اين نظر گـاهي ت . كه تالش، بيروني، غيرثابت و قابل كنترل است است، درحالي

افراد پرتوان بر توانـايي كـه    يز تأكيدشود و گاهي ن توان مي افراد كم تالش باعث موفقيت بيشتر

انـد   هاي متعـددي نشـان داده   در عين حال نتايج پژوهش. شود ثابت است، باعث شكست آنها مي

  ). 2009التريديس و فوسياني، (گردد  كه تالش بيش از توانايي و استعداد موجب موفقيت مي

هـاي   اي كـه بـه بررسـي اسـتعاره     ، مطالعـه انسط پژوهشـگر هاي به عمل آمده تو در بررسي

ها با رويكردهاي  هاي داخلي در مورد استعاره اكثر پژوهش. موفقيت پرداخته باشد، بدست نيامد

ــه درمــاني و روان ــا رويكــرد   انــد در حــالي درمــاني صــورت گرفت كــه پــژوهش حاضــر بيشــتر ب

هـاي خـارجي در مـورد نقـش      پژوهش در. شناسي مثبت و ارتقاي سالمت در ارتباط است روان

را در تبيين نتايج پژوهش حاضر مورد استفاده قرار داد، يافـت نشـد    ثر استعاره، آنچه بتوان آنؤم

ثيرگـذاري آنهـا بـر    أهـا و ت  هاي زيادي در تبيين ارزش و اهميت بكـارگيري اسـتعاره   اما پژوهش

كـه بـه    2008ديگـران در سـال   در پژوهش يازجيـان و   ،به عنوان مثال. شناخت انجام شده است

ايج ايـن  نتـ بررسي تعاريف و روايات دانشجويان دانشـگاه تگـزاس انجـام شـده بـود، مطـابق بـا        

اي كه از موفقيت در زندگيش داشـته   پژوهش، مشخص شد كه هريك از ايشان بر اساس تجربه

مطابقـت  است، روايت و تعريفي بخصوص از موفقيت دارد كه با فرايند عملكرد او در تحصـيل  

  . دارد

و مطالعـات ديسـكمپ و    2007هايي توسط سابان و ديگـران در سـال    افزون براين پژوهش

هـا و   هاي پژوهش حاضر، نقش و اهميت شناختي اسـتعاره  ، در تاييد يافته2005سوييتسر در سال 

ه به اهميت بندي مطالب باال و با توج بنابراين درجمع. اند ثير آنها را بر عملكرد افراد نشان دادهأت

رسـد بـا تحليـل     ها بر شناخت افراد و تجربه آنها در زندگي، به نظر مي ثيرگذار استعارهأو نقش ت

هاي بيروني، موفقيـت   هاي دروني آنها به واقعيت هاي افراد به اين شكل و بررسي ديدگاه استعاره

هـاي   ريـزي  طـرح برنامـه  توان با  بيني، مي بيني بوده و با اين پيش يا عدم موفقيت افراد قابل پيش
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ش هاي الزم براي رسيدن به موفقيت را در افـراد، آمـوز   ها، ويژگي مطلوب از طريق اين استعاره

هـاي   استعاره مطابق با آنچه در پژوهش حاضر مشخص شده است،. داده و يا آنها را تقويت كرد

هـا، موفقيـت    يير اسـتعاره شايد بتوان از طريق تغ بنابران ثر است،مؤ ايشاندر ايجاد موفقيت  ،افراد

  .نمود در زندگي هموار اي بهتر و راه را براي ادامه هآنها را افزايش داد

هاي كنكور در نظر گرفتـه شـده    در اين پژوهش تعريف افراد موفق و ناموفق بر اساس رتبه

كـه   -هـا  بود، بنابراين نتايج پژوهش حاضر، مختص اين گروه است و تعميم آنها به سـاير گـروه  

بايد با احتيـاط صـورت    -ريف موفقيت در آنها ممكن است متفاوت از اين گروه خاص باشدتع

  .پذيرد

  : ها مورد توجه قرار گيرند هاي آتي در زمينه استعاره توانند در پژوهش پيشنهادهاي زير مي

هاي مفـاهيمي   در زمينه هاي گوناگون، خصوصاً ها در زمينه توان از طريق تحليل استعاره مي

هـا   چرا كه اسـتعاره . اي دست يافت خودادراكي، اخالقيات و موفقيت به نتايج جالب توجهچون 

هاي پنهـان افـراد را مـنعكس     كنند و اعتقادات و ديدگاه هاي فرافكن عمل مي شبيه آزمون تقريباً

تـوان در ادامـه كـار پژوهشـي      همچنين مـي . كنند، بنابراين امكان استناد ما به آنها بيشتر است مي

ها را به صورت بسته يا نيمه باز مطرح كرد تا بتوان با سـهولت بيشـتر و    هاي استعاره الؤضر، سحا

هـاي افـراد در يـك     و در نهايت از طريق بررسـي اسـتعاره  . در جامعه بزرگتري آنها را اجرا كرد

هـاي آينـده آنهـا را در مقـاطع بعـدي       توان موفقيـت  مي دوره دبيرستان، مقطع زماني خاص، مثالً

  .ها را ارزيابي كرد بيني يش بيني كرده و بعد از رسيدن آنها به آن مقطع، قدرت اين پيشپ
  

  

  فارسيمنابع 

  .انتشارات سخن: تهران .فرهنگ بزرگ سخن). 1381. (انوري، ح

  .انتشارات فرهنگ معاصر: تهران .پزشكي شناسي و روان فرهنگ جامع روان). 1385. (پورافكاري، ن



  
  165...                           هاي موفقيت در  عوامل فردي و محيطي در استعاره  مقايسه

 
ثر در موفقيـت دانـش آمـوزان در ورود بـه دانشـگاه در      ؤبررسي عوامـل مـ   .)1386.(يسرا حايري،

دانشـكده   .پايان نامه كارشناسي ارشد .1385-86 هاي روان شناسي و علوم تربيتي در سال رشته

  .يئشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبا روان

  .نشر دوران: تهران .شناسي پرورشي نوين روان). 1386. (سيف، ع

  .انتشارات آگاه: تهران .شناسي پرورشي روان). 1379. (ف، عسي

نشـر ارسـباران   : تهـران . كريمـي و همكـاران   :ترجمـه ي  .هاي شخصيت نظريه).  1383. (شولتز، د

 ).1990تاريخ انتشار به زبان اصلي، (

  .انتشارات فرهنگان: تهران . استعاره و شناخت). 1379.( قاسم زاده، حبيب اهللا

 .س و برواتـي  حسـين شـاهي   .ح :ترجمـه  .خانواده درمـاني ).  1382( .ه گلدنبرگ،و  .ا گلدنبرگ،

  ).2000تاريخ انتشار به زبان اصلي، ( روان نشر: تهران. نقشبندي

تاريخ انتشار اثر به ( انتشارات رشد : تهران. ترجمه نسرين پارسا .هوش هيجاني). 1383. (گلمن، د

  ).1995زبان اصلي، 

 :تهـران . اردبيلـي  .ي :ترجمـه . شناسي موفقيت درتحصـيالت دانشـگاهي   روان). 1372( .ه ليندگرن،

  .انتشارات روزبه

ها به شيوه گروهـي بـر كـاهش تعارضـات      بررسي اثر بخشي فن استعاره فاصله ).1387( .مرادي، م

دانشـكده روان   .پايان نامه كارشناسـي ارشـد   .نوجوانان مقطع متوسطه شهر تهران دختر و  -پدر

  .و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي شناسي

 منابع انگليسي
Ansalone, G., Ming, C. (2006). Programming students for academic success: the PLS an 

alternative to traditional tracking. Educational research quarterly, 29, (3), 3. 
Alfaro, E., Umana-Taylor, A., Gorzales, M., Mayra, B., Katharin, B. (2009). Latino 

adolescents academic motivation and gender. Journal of academic adolescenc, 32, 
941- 962.  

Bernold, L., Spurlin, J., Anson, C. (2007). Understanding our students: a longitudinal 
study of success and failure in engineering with implications for increased retention. 
Journal of engineering education, 96, (3), 263. 

Brott, P. (2001). The storied approach: A postmodern perspective for career counseling. 
The career development quarterly, 49, (4), 304. 



 
  89هفدهم، سال ششم، تابستان شماره  شناسي تربيتي روانفصلنامه                         166 

Bruce, David. (2000).Towards a social architecture of school success: academic 
microcultures, identity scaffolding and student self-narratives. Requirements for the 
degree of Doctor of philosophy. University of California at berkeley 

Chisnell, Steven.(1993). Language and meaning in the postmodern classroom. English 
journal.vol.82,lss.8,pg.53  

Cooper, D. (1997). Post modernism & contemporary philosophical challenges in world 
(pp.460-486). Oxford & combridge.USA: Blackwell. 

Cross, J., Ambrose, D., Cross,T .(2007). Metaphorical influences on thought and action: 
helping the gifted escape metaphorical entrapment. Roeper Review, 29,(5), 37. 

Descamp, M., sweetser, E. (2005). Metaphors  for God: what  and How Do our Choices 
Matter for Human? The Application of Contemporary cognitive Linguistics, Research 
to the Debate on God and  Metaphor . Journal of pastoral Psychology, 53, (3), 45. 

 Desocio, j. (2005). Accessing self – development  through narrative approaches in child 
and adolescent psychotherapy. Journal of child and adolescent psychiatric 
nursing,18, (2), 53-61.  

Epston, D., White, M. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New york: 
Norton.Yalom,l.(1989).Existential psychotherapy.New york: Basic Books 

Fabio, A., Busoni, L. (2007). Fluid intelligence, personality traits and scholastic 
success:Empirical evidence in a sample of Italian high school students. Journal of 
personality and individual differences, 43, 68-79. 

Fabio, A., Palazzeschi, L. (2009). An in-depth look at scholastic success:Fluid 
intelligence,personality traits or emotional intelligence? Journal of personality and 
individual differences, 49, 581-585.  

Farsides, T., Woodfield, R. (2003). Individual differences and undergraduate academic 
success:The roles of personality, intelligence and application. Journal of personality 
and individual differences, 34, 1225-1243. 

Firkowska- Mankiewicz, A. (2002). Intelligence and success in life (pp.232), Poland: 
IFis publishers 

Graziano, P., Reavis, R., Keane, S., Calkins, S. (2007). The role of emotion regulation in 
childrens early academic success. Journal of school psychology, 45, 3 -19. 

Griffin, K. (2006). Striving for success: A qualitative exploration of competing theories 
of high – achieving black college students academic motivation. Journal of college 
student development, 47,(4), 384. 

Gupta,Damyanti.(1990). The linguistic approach: ideas & issues. Jaipur/India: peinter 
publishers,ch.2,pp.29-63 

Hodges, J. (2006). College rules: How to study, survive and success  in college. Journal 
of college student development, 47,(4), 490.  

Hsieh, P., Cho, Y., Liu, M., Schallert, D. (2008) . Examining the interplay between 
middle school students achievement goals and self-efficacy in a technology-enhanced 
learning  environment. American secondary education, 36,(3), 33. 

Lakoff, G. Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The university of 
Chicago press. 



  
  167...                           هاي موفقيت در  عوامل فردي و محيطي در استعاره  مقايسه

 
Latridis, T. Fousiani, K. (2009). Effects of status and outcome on attributions and just-

world beliefs:how the social distribution of success and failure may be rationalized. 
Journal of experimental social psychology, 45,(415- 420). 

Main, K. (2008). Teaching beyond the test:the possibility of success. English 
journal(high school edition), 97,(5),46. 

MCHatton, P., Zalaquett, C. (2006). Achieving success: perceptions of students from 
migrant farmwork families. American secondary education, 34,(2),25. 

Parker, J., Summerfeldt, L., Hogan, M., Majeski, S. (2004). Emotional intelligence and 
academic success: examining the transition from high school to university .Journal of 
personality and individual differences, 23,.124-136. 

Raley, K., Frisco, M., Wildsmith, E. (2005). Maternal cohabitation and educational 
success. Sociology of education, 78,(2), 144.  

Rouse, D. (2001). Reclaiming  the  fir: how  Successful people overcome Burnout. 
Education Periodical,97,(19),1209. 

Saban,  A., kocbeker, B., Saban, A. (2007).   Prospective teacher's  conceptions of 
teaching and learning revealed through metaphor analysis. Journal of learning and 
instruction,17,123-139. 

Sanders, A. (2008). Rekindling success. Education periodical,83,(7), 47.  
Viadero, D. (2009). Out-of-school factors seen as key, poverty and potential:out-of 

school factors and school success. Education week, 28,(24),5. 
Xu, S., Stevens, D. (2005). Living in stories through images and metaphors: recognizing 

unity in diversity. Mcgill journal of education,40,(2),303. 
yazejian, A., Toews, M., Sevin, T., purswell, K. (2008). “it’s a whole new word”  : A 

qualitative  Exploration of college student’s Definitions of and strategies for college 
success. Journal of college student Development,49,(2),141. 

 


