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  چکیده

، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دسـتیابی بـه موفقیـت و پیـروزي     هان  انسامهم هاي گرایشیکی از 

و یکی از عوامل شادابی و نشاط این  دهندمیاکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل . است

ۀف مقایسـ بـا هـد   پـژوهش حاضـر،   . ي مختلف زندگی استهابرههجوان، کسب موفقیت در  ۀجامع

گان نشـد پذیرفتـه و متوسط ي برتر، هارتبهي موفقیت هااستعارهدر موفقیت از طریق تحلیل  مؤثرعوامل 

 1387نفر از داوطلبان کنکور سراسري سال  150براي این منظور، تعداد . انجام پذیرفت آزمون سراسري

هر پنج گـروه   نشدگانپذیرفتهبین  نفر نیز از 50و متوسط ي هارتبهنفر  50ي برتر، هارتبهنفر  50:شامل

ي بـین  هـا رتبـه در گروه برتـر،   20تا  1ي بین هارتبهبا  1387آزمایشی، داوطلبان آزمون سراسري سال 

برداري ، به روش نمونهنشدگانپذیرفتهگروه  30000ي باالتر از هارتبهو متوسط در گروه  1500-1000

با روش تحلیل محتوا از نوع توصـیفی، بررسـی و    هادنیآزموي هااستعاره. تصادفی ساده انتخاب شدند

در موفقیت،  مؤثري هاویژگیکنکور، بیشترین  نشدگانپذیرفتهداد که در گروه نشاننتایج . تحلیل شدند

ي برتر و متوسط، نشاط، هارتبهدر گروه  کهحالیدر است؛استرس، اضطراب، ترس و احساس گناه بوده

همچنین بـه طـور   . دادندمیرا تشکیل  هاویژگیین ترمهمي مهم زندگی، هاجنبهمهارت و درنظرگرفتن 

انگـاري و در گـروه   ي متوسـط، خودمثبـت  هارتبهي برتر، خودتنظیمی، در گروه هارتبهخاص در گروه 

. در موفقیت و عدم موفقیت بودند مؤثرین ویژگی ترمهمي محدودکننده، هاباور، نشدگانپذیرفته

.استعاره، زبان، موفقیتپست مدرنیسم،: واژگان کلیدي
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  مقدمه

ي هـا پیشـرفت دلیـل بـا وجـود    بـه همـین  . اسـت  ايپیچیـده بسیار  ۀمجموع ،ذهن انسان

، هنوز کـامپیوتر  شده نصیب انسان امروز  ،تکنولوژي و صنعت ۀکنون در عرصاکه تمیعظی

. ز اسـت که سمبل تمدن عصر حاضر است از انجام بسیاري از وظـایف مغـز انسـان عـاج    

ـ     ترین ماشینترین و پیشرفتهحتی کامل قابـل مقایسـه بـا     ،یهـا نیـز از لحـاظ کیفـی و کم

میلیاردها سال تکامل براي کسـب   تأثیرذهن بشر تحت  ،در حقیقت. ندهاي مغز نیستسلول

 تـأثیر ذهن غالب افـراد، تحـت    ،با وجود این. اي استکرانههاي بیموفقیت، داراي قابلیت

شده  ریزيبرنامهمیافتادن در گرداب شکست و ناکاقالبی و سنتی براي فرو جامعه و تفکر

براي گذراندن زندگی هسـتند و   الوصولسهلدرصدد یافتن راهی ساده و  ،رواز این. است

آل یاسـین،  ۀترجمتریسی،. (کنندمیمستمر دنبال فرایندرا به شکل یک  شیوة زندگیاین 

بروس(گو دارد وي گفتهاویژگیارتباط اساسی با  ،نذهن انسا ، از طرف دیگر. )1384
1

 ،

سـازند مـی گـو بـا یکـدیگر    واز طریـق گفـت   ،واقعیت ةرا دربارشان   ادراكمردم ).2000

گاترمن و رادس(
2

تعریفـی  ، بنابراین ما به زبانی نیاز داریم که بتوانیم از طریـق آن ).2005، 

و وگـو  گفـت ا هویت خودمان را از طریق همچنین م.خودمان به دیگران ارائه دهیم ةدربار

از میمسـتقی فراینـد دیدگاه روایی . کنیممیتر درك به صورت شفاف ،ریفاهمین تع ۀارائ

ادراك زبـان، ، در این دیـدگاه ).2000بروس، (کندمیمورد ما ارائه را دروگو گفتةپدید

دربـارة  مان را ما دیدگاه ،و از این طریق است نامگذاري کردهمان اطرافجهان  ةما را دربار

و تعیـین   آینـد میوجود ه کلمات از تجسم هیجانی ما از واقعیت ب. کنیممیبیان  هاواقعیت

در  کلمـاتی کـه مـا   .شـود مـی شان   باعث استحکام و استواري ،مااز جانب  معنا براي آنها 

بـراي واقعیـت عمـل    اياسـتعاره به عنوان  ،کنیممیبیان  هاواقعیتةمان دربارمورد دیدگاه

و همچنـین بـراي    آورنـد مـی آنها چندین معنا را با هم و در یک زمـان بـا خـود    .کنندمی

چیسنل(تفاسیر متعددي دارندتعابیر و ،شان خود
3

،1993(.  

.یکی از این مفاهیم و مصادیق واقعیت در زندگی هر شخصـی مفهـوم موفقیـت اسـت     

در موفقیت و شکست انجام شده اسـت و   مؤثريهاویژگیتاکنون تحقیقات زیادي در مورد 

ي زیـر در  هـا ویژگیبه  توانمی،به عنوان نمونه. نظریات گوناگونی در این زمینه وجود دارد

                                                                                                                    
1. Bruce,D
2. Guterman,J & Ru des,J
3. Chisnell,S
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ـتیاق، کنجکـاوي، در نظـر گـرفتن       : مورد افراد موفق اشـاره داشـت   نشـاط و سـرزندگی، اش

ـین  (مـی تنظیخـود ، )2006هـادجس،  (ي مهم زنـدگی هاجنبه ، هسـیه و  2007ی، فـابیو و بوس

، وجـو جسـت ، تالش، بررسی و )2006، هادجس، 2008سندرز، (، مهارت)2008همکاران، 

ـار 1379وارنر، ترجمه پـاك نظـر،   (بینی و تمرکز بر وظیفه خوش ـاران،  می، ن ، )2003و همک

هسـیه  (، خوداثربخشی)2005، نانیس و همکاران، 2002فیرکوسکامانکیوز، (نگريخودمثبت

اسـترس، اضـطراب،   : ازعبارتنـد  ي افراد ناموفق نیز هاویژگیو از جمله ) 2008و همکاران،

ـارتر،  (ي محدودکننـده هـا باور، )2003فریتزچی و همکاران،( ترس، تهدید و احساس گناه ک

ـاران،   1381ترجمه شـیخ جـوادي،    ، )2006، گـریفین،  2009، گـرین،  2008، هسـیه و همک

).1381کارتر، ترجمـه شـیخ جـوادي،    (ید و تزلزل و ترد) 2006انسالون و مینگ، (سرزنش

در جـوامعی  در موفقیت همین بس که  مؤثري هاویژگیدر ارزش و اهمیت بررسی عوامل و 

ـانی و  هاي فردي،ها و شکستموفقیتهاي فردي زیاد است،بر موفقیتتأکید که  ارزش انس

را بـر روي همـین    شان جایگاه و وضعیت خود آنانیعنی ،کندمیرا توصیف  نااجتماعی آن

ـارات افـراد از موفقیـت   افکار و  .کنندمیمعیارها مشخص  بسـتگی بـه تـالش و     ،شـان    انتظ

تـالش،   کـه حـالی در ؛توانایی ثابت، درونـی و غیرقابـل کنتـرل اسـت    .دارد ناهاي آنتوانایی

 رسـد میبنابراین به نظر  ).2009التریدیس و فوسیانی،(بیرونی، غیرثابت و قابل کنترل است 

ان و شناسـ زبان. واقع شوند مؤثرندتوانمیکه افکار بر روي چگونگی و کیفیت موفقیت افراد 

هـاي  ارچوبچـ .انـد دادهنشـان را بـر افکـار    هااستعارهو قدرتمند  دهندهشکلاثر  ،فیلسوفان

بـر   اياسـتعاره ات تـأثیر تجزیه و تحلیـل  .و هم محدودکننده هستند بخشالهامهم  ،استعاري

بـر حضـور    ،در ایـن حیطـه   یشناسزبانتحقیقات .شودمیرا شامل  ايگستردهفکر، ادبیات ت

را بـر  و اثـر پایـدار و فراگیـر آن   کنندمیتأکیدما  ةو ثابت استعاره در ارتباطات روزمرمیدائ

جهـت  ات قدرتمند، پتانسـیلی را  تأثیراین فراگیري و .انددادهنشاناندیشه، عقیده و افکار ما 

ـاهیم بسـیاري در زنـدگی افـراد ایجـاد کـرده و       بهینـه از آنهـا بـراي شـکل     ةستفادا دادن مف

کـروس و  (داده اسـت راهکارهاي آموزشی و درمانی زیادي را در اختیـار متخصصـان قـرار    

کروس
1

، امبروس
2
،2007( .  

ي روانـی قدرتمنـدي عمـل    هـا مـدل به عنوان  هااستعاره، »شناختی ۀنظری«از نقطه نظر 

                                                                                                                    

1. Cross, J. & Cross, T.
2. Ambross, D.
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 قـبالً که  ايپیچیدههاي دادن پدیدهرا از طریق ارتباطشان افراد، دنیاياینکه از راه . دکننمی

سـاختن  فراینداین  ،در واقع. کنندمیمحسوس است، درك شان اند و برايکردهشان   تجربه

کردن یک طرحواره بـه یـک   ، یا تجسم)محسوس و انتزاعی(پیوند بین دو نظر غیر متشابه 

کنـد مـی شـناختی   مـؤثر است که یـک اسـتعاره را تبـدیل بـه یـک ابـزار       دیگر  ةطرحوار

سابان(
1

،کاکبکر
2

، سابان
3
ادراکی، اخالقیات در برخی از مفاهیم مثل خود تأثیراین ). 2007،

یی کـه  هـا استعارهاز طریق ). 2007امبروس،کروس و کروس،(است ترشاخص و موفقیت

و ایـن   آیـد میبه وجوداي براي ما دوجانبه، درك شوندمی مان استنتاج از تجارب زندگی

و  هـا استعارهما از کلمات، . تا آن را در عملکردمان منعکس کنیم کندمیمسئله به ما کمک 

، )2005سو و استیونز،(هم را دارندکه قابلیت جایگزین شدن با کنیممیتصاویري استفاده 

 هـا داستانبان، به پرورش و گسترش ي زهاویژگیبا استفاده از قدرت و  یمتوانمیبنابراین 

ي مجدد یا همان بازگویی نظام اعتقادي مربوط به زنـدگی افـراد بپـردازیم بـه     هااستعارهیا 

بنـابراین  ). 1382گلـدنبرگ و گلـدنبرگ،  (نحوي که آنها بتوانند در زندگی خود توانا باشند

اپسـتون و وایـت   نظـر ي موفقیت در این پـژوهش و بـا تکیـه بـر     هااستعارهبا پیدا کردن 
4

دادن زبان خودروایتی، مفهوم زنـدگی، داسـتان و   با تغییر توانمی کهاین، مبتنی بر )1990(

امکانات جدیدي براي رفتار و ارتبـاط بـا دیگـران ایجـاد     ي فردي را تغییر داده،هااستعاره

دیسوسیو(کرد 
5
، بـا  ي افـراد هـا اسـتعاره ، اگر طی این پژوهش مشخص شود کـه  )2005،

، شاید بتـوان از طریـق تغییـر    ي موفقیت در ارتباط استهاویژگیافتن و بیان غیرمستقیم ی

بـا  . تـر نمـود  فـراخ ،نشان، موفقیت آنها را افزایش داده و راه را براي ادامه مسیر هااستعاره

ي موفقیـت  هـا اسـتعاره توجه به مطالب باال، هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسـه ویژگـی   

  .آزمون سراسري است نشدگانپذیرفتهو وسط متي برتر، هارتبه

  پژوهشروش

ي هـا رتبـه نفـري، در گـروه    150ۀ، یک نمون1387داوطلبان آزمون سراسري سال  ۀاز جامع

. نفر به صورت تصادفی سـاده انتخـاب شـد    50گان، از هر گروه نشدپذیرفتهو متوسط برتر، 

                                                                                                                    
1. Saban, A.
2. Kocbeker, B.
3. Saban, A.
4. Epston, D. & White, M.
5. Desocio, J.
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نفـر از هـر گـروه     10ه برتـر،  گرو :شرح صورت گرفت انتخاب این افراد در هر گروه بدین

نفـر از هـر گـروه     10، 20تـا   1ي هـا رتبـه ) ریاضی، تجربی، انسانی، زبان و هنـر (آزمایشی 

نفر نیـز از هـر گـروه آزمایشـی از بـین       10و  1000ـ1500متوسط ي هارتبهآزمایشی از بین 

ظـر گـرفتن   نمـالك در . ، انتخـاب شـدند  30000ي باالتر از هارتبهگان آزمون با نشدپذیرفته

ممکـن،   ۀترین رتب، داوطلبانی بودند که با پایین1000ـ1500یی بین هارتبهبا متوسط ي هارتبه

بهشـتی، صـنعتی شـریف پذیرفتـه شـده      ي برتر از جمله دانشگاه تهران، شهیدهادانشگاهدر 

بـود کـه در ایـن     3000، حـدود  هـا رتبههاي به عمل آمده، حداکثر این پس از بررسی. بودند

بـراي  . در نظـر گرفتـه شـد    1000- 1500ي بـین  هـا رتبهو میانگین آن با متوسط 6وهشپژ

ي نمونه مورد نظر، از سازمان سنجش آموزش کشور اطالعات مورد نیـاز  هاگروهدستیابی به 

برابـر آنهـا، از طریـق پسـت      3پس از دریافت آنها، پرسشـنامه مـذکور بـراي حـدود      تهیه و

اطالعـات جمعیـت شـناختی    . شـد  دریافت  هاپاسخطریق نیز  الکترونیکی ارسال و از همین

  :آورده شده است )1(گروه نمونه مورد بررسی در جدول 

  ي مورد بررسیهاگروهتوزیع فراوانی اطالعات جمعیت شناختی در  )1(جدول 

  متغیر
  پذیرفته نشده  متوسط  برتر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

              جنس

  62  31  52  26  60  30  دختر

  38  19  48  24  40  20  پسر

              سن

20 -18  45  90  43  86  35  10  

20 -18  5  10  4  8  9  18  

26 -24  -  -  2  4  3  6  

  6  3  2  1  -  -  و بیشتر27

              معدل

  30  15  4  2  -  -  15کمتر از 

16 -15  1  2  -  -  9  18  

17 -16  1  2  -  -  9  18  

18 -17  6  12  5  10  6  12  

19 -18  6  12  24  48  5  10  

  8  4  31  16  72  26  و بیشتر 19

          تعداد دفعات شرکت در کنکور

  52  27  90  45  96  48  مرتبه 1

  34  27  10  5  4  2  مرتبه 2

  14  7  -  -  -  -  مرتبه 3
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آورده شده است، در هر سه گروه نمونه مورد بررسـی،   )1(که در جدول  طورهمان

ي هـا رتبـه سنی در دو گروه  ۀنتعداد دختران، بیشتر از پسران است، بیشترین فراوانی دام

در . سال اسـت  21ـ23سال و در گروه پذیرفته نشدگان آزمون،  18ـ 20برتر و متوسط، 

و بیشـتر، در   19ي برتر، بیشترین درصد فراوانـی معـدل تحصـیلی دیـپلم،     هارتبهگروه 

بـوده و در هـر سـه گـروه،      16ــ  17گان، نشـد پذیرفتـه و در گروه  18ـ 19گروه دوم، 

ـ . ن فراوانی متعلق به یک بار شرکت در آزمون سراسـري اسـت  بیشتری در  هـا رتبـه ۀمیان

  .است 1160ي متوسط، هارتبهو در گروه  9گروه اول، 

  :یا عبارت زیر تهیه شدسؤال ي گروه نمونه، سه هااستعارهبه منظور بررسی 

  ...موفقیت براي من مثل 

  کند؟یی را برایتان تداعی میهاویژگیاین تعریف یا استعاره شما از موفقیت چه 

کوتـاه   ايقصـه ، ایـد گرفتهیی که براي آن درنظر هاویژگیبا استفاده از این تعریف و 

  .بسازید

یی در زمینه دسـتیابی  هاپژوهشانجام چنین  ۀبراساس پیشینها  سؤالالگوي طرح این  

ي آنـان  هافعالیترد و آن بر عملک تأثیري افراد در زندگی روزمره و هااستعارهو استفاده از 

، قابلیت بیان استعاري و فـرافکن  هاالؤسآمده از این  به دستي هاپاسخبر این اساس . بود

دارد و جریان حرکت آنان را در مسیر موفقیت یا عـدم   ناگروه نمونه را در مورد دیدگاه آن

ـ  هايسؤالآمده از این  به دستي هااستعارهکدگذاري . کندمیموفقیت روشن  ر اسـاس  ب

 هـا ویژگـی این . ي افراد موفق و ناموفق انجام شدهاویژگیگردآوري شده در زمینه  ۀپیشین

، هســیه و )2007(، فــابیو و بوســینی)2006(ي هــادجس، هــایافتــهبراســاس مشــترکات 

ــار)2008(، ســندرز )2008(همکــاران ، فیرکوســکامانکیوز،)2003(و همکــارانمی، ن

، کارتر، به نقل از شیخ )2003(، فریتزچی و همکاران)2005(ن،، نانیس و همکارا)2002(

، مدنظر قـرار  )2006(، انسالون و مینگ)2006(، گریفین)2009(، گرین)1381(جوادي

در مضـمون و   هـا ویژگیبر مبناي وجود یا عدم وجود این  هااستعارهتحلیل . گرفته شدند

ي اسـتعاره مـورد نظـر و    هـا ویژگـی ر مورد دوم دسؤال محتواي پاسخی که افراد نمونه به 

ي ایـن افـراد در   هاداستانهمچنین با بررسی و کدگذاري مفاهیم استخراج شده از محتواي 

 نفـر از  70پـس از اجـراي اولیـه بـر روي     هـا   سـؤال ایـن  .صـورت گرفـت   سؤال سـوم 
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جـنس   سال و از هر دو 19- 25سنین بین متوسط با (ی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائ

ها  سؤالنفر از افراد گروه نمونه پژوهش و تصحیح و ارزیابی  20و همچنین ) دختر و پسر

 ۀاسـتادیاري رشـت   ۀدرجـ یک نفر بـا  (متخصص  5شده این افراد زیر نظر ي دادههاپاسخو 

 ۀي رشـت ادکتر ۀنفر با درج3بالینی،  شناسیروانۀاستادیاري رشتۀدرج، یک نفر با مشاوره

  .تهیه و تدوین شدند)روانسنجی

  پژوهشيهایافته

هـا،  و همچنین مقایسه مضامین برگرفتـه از آن  هااستعارهبراي بررسی نتایج حاصل از تحلیل 

ـتفاده شـد   مؤثري هاویژگیبراساس  ـایج   )2(در جـدول  . در موفقیت، از آزمون خی دو اس نت

  .داده شده است نشانحاصل از این مقایسه 

ي مورد بررسی به همراه آزمون هاگروهدر  هاآزمودنیي هاویژگیتوزیع فراوانی)2(جدول

  خی دو

  متغیر

  آزمون  نشدهپذیرفته  متوسط  برتر

  خی دو  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
سطح 

  معناداري

  001/0  76/16  2  1  34  17  24  12  نشاط

  *  6/5  8  4  24  12  24  12  اشتیاق

  001/0  11/20  38  19  14  7  4  2  استرس

  05/0  3/7  20  10  8  4  4  2  اضطراب

  *  77/1  6  3  10  5  14  7  وجوبررسی و جست

  *  4  16  8  10  5  4  2  تالشگري

  003/0  97/11  20  10  8  4  -  -  ترس

  *  2/3  13  7  8  4  4  2  تهدید

  05/0  2/7  -  -  12  6  14  7  مهارت

  *  8/4  2  1  14  7  8  4  بینیخوش

  *  8/3  4  2  6  3  14  7  تمرکز بر وظیفه

  001/0  85/17  20  10  2  1  -  -  س گناهاحسا

ي هاجنبهدرنظر گرفتن

  مهم زندگی
7  14  4  8  -  -  2/7  05/0  

  .است05/0ازتربزرگمعناداريسطح*   
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آزمـون  گان نشـد پذیرفتهدر گروه ن آن است که مبی )2(شده در جدول نتایج منعکس

مثـل تصـویري   (ترس و احساس گنـاه اضطراب،استرس، هاویژگیبیشترین  سراسري،

انتظار باال آمدن از چـاهی   ،یر قابل دستیابی، تکرار خوشحالی هنگام مرگغذهنی دور و 

نشـاط،  ، ویژگـی ي برتر و متوسـط هارتبهدر گروه  کهحالیدر  .است)و مانند آنعمیق 

  .از بیشترین فراوانی برخوردار بودندي مهم زندگی هاجنبهمهارت و در نظر گرفتن 

که فراوانی کمتري داشته به همراه آزمون  هاآزمودنیيهاویژگییع فراوانی توز )3(جدول

  خی دو

  متغیر

  آزمون  پذیرفته نشده  متوسط  برتر

  خی دو  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
سطح 

  معناداري

  05/0  4/5  -  -  4  2  10  5  خود تنظیمی

  001/0  5/12  12  6  -  -  -  -   ي محدود کنندههاباور

  05/0  2/7  2  1  10  5  -  -       نگري خود مثبت

  *  8/2  -  -  6  3  4  2  سرزندگی

  *  8/2  -  -  4  2  6  3  سرزنش

  *  8/2  -  -  4  2  6  3  کنجکاوي

  *  5/3  -  -  6  3  2  1  خود اثر بخشی

  *  5/3  -  -  6  3  2  1  تزلزل

  .است05/0ازتربزرگمعناداريسطح*

  

مثـل  (میتنظیخود، ویژگیي برترهابهرتدر گروه  آمده است، )3(در جدول  کهچنان

ي هـا رتبـه در گـروه  ، )مانند آنرشد در طول یک سفر، قرار گرفتن در زیر یک آبشار و

جزء ،کنندهي محدودهاباور،گاننشدپذیرفتهو در گروه  نگريخودمثبت، ویژگیمتوسط

اي از نمونـه ) 4(در جدول . ي سه گروه بوده استهااستعارهي بارز برگرفته از هاویژگی

شـده  ي آنهـا آورده گـذار مضـمون به همـراه   هاآزمودنیجانبازشده ي مطرحهااستعاره

  .است
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به همراه مضمون  هاآزمودنی  از جانبشده ي بیانهااستعارهاي از نمونه )4(جدول 

  شده از آنانبرگرفته

  مضمون  هاویژگی  استعاره

  رانندگی
ترقبه، با دقت و احتیاط خطرناك، پر از حوادث ناگوار و غیرم

  بسیار، با حواس جمع و هشیاري کامل
  استرس، ترس

رشد در طول یک 

  سفر

هاي مختلف و با شرایط گوناگون، فراگیري داراي مرحله

چیزهاي جدید در هر مرحله براي عبور از آن، نیازمند 

 مرحله، لذت بردن از خود مسیر و شجاعت براي گذر از هر

  قطهنه فقط رسیدن به یک ن

و بررسی،  وجوجست

  تنظیمیخودمهارت، 

  تمرین پیانو

نیازمند صبوري، نیازمند زمان، رسیدن به هردو سخت به نظر 

و کار هرکسی نیست، نیازمند اعتماد به نفس، داراي رسدمی

  نوایی دلنشین، نیازمند تمرکز، نیازمند عشق

تمرکز بر وظیفه، 

  ، اشتیاقتنظیمیخود

  نشاط، تمرکز بر وظیفه  فراوان براي رسیدن، فتح آن لذت بخش است مرتفع، تالش  کوهستان

ایستادن روي سن 

  براي نواختن ساز

کسی که روي سن است آمادگی کامل دارد انتخاب شده 

خواهد بنوازد دارد، تسلط میهآنچاست، اطالعات جامعی از 

  نوازدمیکامل بر ساز دارد و ان را با عشق 

بینی، خودپنداره خوش

  تمثب

یک خرمالوي آویزان 

  از درخت

  رنگ نارنجی،رسیده، با رنگ تند و خوش

  گس ةشیرین و بدون مز 

  ترس، نشاط و اشتیاق

  

  یک کتاب علمی
براي پی  ریزيبرنامهدقیق و پرمعنا، نیازمند صبر وتالش و 

  بردن به تمام مطالب موجود در آن

کنجکاوي، 

  تنظیمیخود

جاماندن از اتوبوسی 

  تدر حال حرک
  هدفی، افسوسترس، اضطراب، تنهایی، بی

اضطراب، ترس، 

  احساس گناه

  نامتناهی بودن، سرسبزي  دشتی بی پایان
سرزندگی، 

  و بررسی وجوجست

  نردبانی بلند
هاي چوبی بلند و طوالنی طوري که از پایین نردبانی با پله

  نردبان، باالي آن دیده نشود

ترس و تردید، 

  ي محدودکنندههاباور

دن میوه از درختی چی

  که خود کاشتم

بخش،لذتشیرین،شودمیبا تالش و وقت گذاشتن حاصل 

است و خیلی هم ، کوچک شودمیاي است و زود تمام لحظه

  تبزرگ نیس

خوداثربخشی، اشتیاق، 

واقف بودن به 

  هاي مهم زندگیجنبه

سفري طوالنی و 

  پرماجرا

هایدبه منمقصد رسیدن به مقصد در آخر این سفر طوالنی،

را با نهایت کنندهخسته که این مسیر طوالنی و گاه دهدمی

  تالش طی کنم

تالشگري، تزلزل، 

  وجوجست
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  گیرينتیجه

آمدنـد   بـه دسـت  ي مربـوط بـه آن   هـا داستانو محتواي  هااستعارهیی که از تحلیل هاویژگی

شـگري، تـرس،   ، تالوجـو جسـت نشاط، اشتیاق، استرس، اضـطراب، بررسـی و   : ازعبارتند 

ي مهـم  هـا جنبـه ، تمرکز بر وظیفه، احساس گناه و در نظر گرفتن بینیخوشتردید، مهارت، 

و  درصـد 34متوسـط  ، درصـد 24ي برتر هارتبهةاز این میان، ویژگی نشاط در استعار. زندگی

نشـدگان پذیرفتـه این ویژگـی در گـروه    ،بنابراین. بودگزارش شده درصد2نشدگانپذیرفته

متوسـط  ، درصـد 4ي برتـر  هـا رتبـه در مورد ویژگـی اسـترس، گـروه    . وجود نداشت تقریباً

گـذار  تأثیرشـان  ایـن ویژگـی را در عـدم موفقیـت     درصـد 38نشـدگان پذیرفتهو  درصد14

و متوسـط  ي هـا رتبـه در  درصـد 10ي برتـر، هـا رتبهدر  درصد4ویژگی اضطراب، . انددانسته

ي برتـر از محتـواي   هارتبهترس در گروه  ویژگی. وجود داشت نشدگانپذیرفتهدر  درصد20

نشـدگان پذیرفتـه و در گروه  درصد8، متوسط ي هارتبهنیامد اما در گروه  به دستهااستعاره

متوسـط  ي هـا رتبـه و در  درصـد 14ي برتر هارتبهمهارت در گروه . اعالم شده بود درصد20

ویژگی احسـاس  . ده بوداي به آن نشهیچ اشاره نشدگانپذیرفتهوجود داشت و در  درصد12

و در گـروه   درصـد 2متوسـط  ي هـا رتبـه در گروه  ولی ي برتر وجود نداشت،هارتبهگناه در 

ي مهـم زنـدگی در   هـا جنبـه ویژگی در نظرگـرفتن  . وجود داشت درصد20نشدگانپذیرفته

وجــود داشــت و در گــروه  درصــد8متوســط ي هــارتبــهو در  درصــد14ي برتــر هــارتبــه

نتیجـه گرفـت کـه بیشـترین      تـوان می ،بنابراین. اي به آن نشده بودچ اشارههی نشدگانپذیرفته

 ، ویژگی استرس، اضطراب، تـرس و احسـاس گنـاه بـوده    نشدگانپذیرفتهدر گروه  هاویژگی

در  کـه حـالی در ) اینهـا مانند قله کوه، شب، یک بستنی خوشمزه و: یی مانندهااستعاره(است

ي مهـم زنـدگی   هاجنبهگرفتن نظرگی نشاط، مهارت و درویژمتوسط ي برتر و هارتبهگروه 

 ؛)اینهـا بازي بسکتبال، مسیر یک کوه، رشد در طول یـک سـفر و ماننـد    : یی مانندهااستعاره(

  . اندداشتهارزش و اهمیت بیشتري 

آمدنـد کـه از    بـه دسـت  هـا اسـتعاره نیز از محتواي این  هاویژگیهمچنین برخی از 

ي فــوق الــذکر برخــوردار بودنــد امــا قــدرت هــاویژگــیفراوانــی کمتــري بــه نســبت

خـودتنظیمی،  : ازعبارتنـد  هـا ویژگـی ایـن  . در مقایسه سه گروه بـاال بـود  شانمعناداري

، سرزندگی، سرزنش، کنجکاوي، خوداثربخشی و نگريخودمثبتي محدودکننده، هاباور
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ي هـا رتبـه ، صـد در10ي برتـر  هـا رتبـه در گـروه  میازاین میان، ویژگی خودتنظی. تزلزل

ي محدودکننـده، در  هـا باور. وجود نداشت نشدگانپذیرفتهو در گروه  درصد4متوسط 

. وجـود نداشـت   هـا گـروه وجـود داشـت و در سـایر     درصـد 12نشـدگان پذیرفتهگروه 

 درصد2نشدگانپذیرفتهو در گروه  درصد10متوسط ي هارتبه، در گروه نگريخودمثبت

میي برتر، ویژگی خـودتنظی هارتبهدر گروه  ،بنابراین. شتي برتر وجود نداهارتبهو در 

خاطرات، قرارگـرفتن در زیـر یـک آبشـار و ماننـد       ۀنردبان، دفترچ: یی مانندهااستعاره(

دیـدن  : یی ماننـد هـا اسـتعاره (نگريخودمثبت، ویژگی متوسط ي هارتبه، در گروه )اینها

بر روي سـن بـراي نـواختن سـاز و     سیبی که ما درست در مرکزآن قرار داریم، ایستادن 

ـ : یی ماننـد هـا استعاره(ي محدودکننده هاباور، نشدگانپذیرفتهو در گروه ) اینهامانند   ۀقل

ین ویژگـی  تـر شـاخص  از) اینهـا رسیم، نردبانی بلند و ماننـد  کوهی که هرگز به آن نمی

  . بود شان يهااستعاره

 ناموفق که از جمله وجوه تمایز آن دي افراهاویژگیدر تحقیق حاضر، از پارامترها و 

مطـرح شـد کـه ایـن نتیجـه بـا نتـایج        هـا مهـارت بود، رشد و پیشرفت  هاگروهبا سایر 

، در ایـن  2009ي گـرین در سـال   هـا یافته. همسو است 2008سندرز در سال ي هایافته

سـت و  تر از افـراد نـاموفق ا  و اعتقادات افراد موفق پیچیده هاباورزمینه که معتقد است، 

 تأییـد نیز در این پژوهش مورد  تري نسبت به بقیه دارند ي محدودکنندههاباورهاموفقنا

همچنین احساس گناه، استرس و اضطراب، افکار محدودکننـده و تـرس از   . قرار گرفت

و عوامـل بـه    هـا ویژگـی از جمله  )2003(همکارانشکست، همسو با نظر فریتزچی و

) 2008( و نیز طبق نظر هسیه و همکـاران . ن پژوهش استتعویق افتادن موفقیت، در ای

ه، شـان در مورد عوامل دستیابی به موفقیت، افکـار خوداثربخ ) 2003(و همکارانمیو نار

. قرار گرفتند تأییدبینی، تالش زیاد و تمرکز بر وظیفه با نتایج تحقیق حاضر مورد خوش

، بـراي موفقیـت مطـرح کـرده     2006از چهار ویژگی که هادجس در سال  این،عالوه بر 

ي برتـر و  هـا رتبه، مهارت و کنجکاوي در )وجه شباهت(است، اشتیاق در هر سه گروه 

کـه  آنچه . ي متوسط، نمود داشتندهارتبهي برتر بیشتر از هارتبهدر میتنظیخودو متوسط 

 هـا استعارهاست که در وراي ماهیت این  اينکتهدر تحلیل این نتایج حائز اهمیت است، 

که در نتایج به دسـت آمـده اسـت در     طورهمانن معنا که افراد موفق ؛ بدیاندشدهنهفته 
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مـن فاعـل بـه معنـاي کسـی کـه       . انـد کردهاز مفهوم من فاعلی استفاده شان يهااستعاره

خودش در حـال تـالش و پیشـروي بـه سـمت جلـو و پویـایی اسـت و در زنـدگیش          

بـه عنـوان یـک     شاند گروه نیمه موفق بیشتر به خودافرا ۀاما در مقایس ،داردمیتنظیخود

 بـه وجـود  مثبت بودن و مشارکت فرد در رغم بهتصویري که . اندکردهتصویر ثابت نگاه 

دیگر نه به این  هاموفقو ایستاست و اما در گروه نا تحركبیآوردن آن، تصویري ثابت، 

ه به من فاعلی و نه به من نه هیچ کنشگر دیگري وجود دارد، ن است،تصاویر اشاره شده 

هـاي بیرونـی از   ي آنهـا، شـرایط و موقعیـت   هـا اسـتعاره ، بلکه در انددادهمفعولی بهایی 

و  هاباوراهمیت باالیی برخوردار است و معتقدند که این شرایط مثبت و منفی است که 

در  در این قسمت رکود و انفعـال  ،واقعدر. دهدمیقرار  تأثیرعملکردهاي آنها را تحت 

  .مشهود است هااستعاره

 ايوسـیله بـه عنـوان    هـا استعارهآمده به این نکته دست یافتیم که  به دستۀطبق پیشین

آنهـا  . رونـد مـی کـار بهو نظرات  هاایدهکردنخالصه و  هاپیچیدگیبراي شناختن و درك 

 لوکـاف و (نگـاه اجمـالی و گـذرا بـه مـدل روانـی و ذهنـی مـا داشـته باشـند            نـد توانمی

بـریم درك بنیـادي مـا را از جهـان     مـی  کاربهبیشتر کلماتی که ما روزانه ). 1980جانسون،

هـاي گونـاگون،   و نظریات در برخورد با موقعیـت  هااندیشهاین . دهندمینشانمان اطراف

همچنــین ). 2007کــروس، امبــروس و کــروس،(آینــد بــارور شــده و بــه عمــل در مــی

همیشـه   شـان ، نظر افراد نسـبت بـه واقعیـات و خـود    معتقد است مدرنپستکه طورهمان

ي اصـلی افـراد   هاباورانتخابی است و این توجهات انتخابی به رخدادهاي زندگی براساس 

). 2005دیسوسـیو، (گیردمیشکل  ،شودمیدیگران استنباط   از جانبآنچه و  شانبه خود

 ةکننـد مـنعکس و  دهنـده شـان نآمده در این تحقیق نیز  به دستي هااستعارهبر این اساس، 

کـه بـا    رسـد مـی بـه نظـر   بنابراین . موفقیت بود ةهاي افراد نسبت به ماهیت پدیدسوداري

ي هـا واقعیـت هاي درونی آنهـا بـه   ي افراد به این شکل و بررسی دیدگاههااستعارهتحلیل 

 بینـی پـیش کـرده و بـا ایـن     بینیپیشرا  نبیرونی، حتی بتوانیم موفقیت یا عدم موفقیت آنا

کـه بـر طبـق     هـا اسـتعاره ي مطلـوب بتـوانیم از طریـق ایـن     هاریزيبرنامهبهنگام با طرح 

بـر ذهـن، بسـیار زیـاد و پـر اهمیـت اسـت،        شـان  ي موجـود قـدرت اثرگـذاري   هاپیشینه

ي الزم براي رسیدن به موفقیت را در افـراد، آمـوزش داده و یـا آنهـا را تقویـت      هاویژگی

  .کنیم
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نظر ي کنکور درهارتبهمان از افراد موفق و ناموفق بر اساس در این پژوهش تعریف

گرفته شده بود، بنابراین نتایج پژوهش حاضر، مختص این گروه است وتعمـیم آنهـا بـه    

که تعریف موفقیت در آنها ممکن است متفاوت از این گروه خاص باشـد،   هاگروهسایر 

ات عمیـق  تـأثیر بـا توجـه بـه     ودشـ میدر نهایت پیشنهاد . باید با احتیاط صورت پذیرد

بر افکار و اعمال ما، از این ابزار شناختی براي بررسی و تحلیل سـایر مفـاهیم    هااستعاره

  .استفاده شود ترگستردهاز جمله افکار اجتماعی، سیاسی و اخالقی در سطحی 
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