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sampling method. Participants were assigned to two experimental 
and control groups using random substitution. The experimental 

group underwent 9 weekly 90-minute sessions of educational 
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  .کرد استفاده تیزهوش آموزاندانش مشکالت بهبود

 
 تحصیلی، اهمالکاری فرایندی، سازی شبیه :کلیدی هایواژه

 .تیزهوش
 

 20/02/1400: افتیدر خیتار
 21/06/1400:  رشیپذ خیتار

   mojtabaie@riau.ac.ir* نویسنده مسئول: 

 

_________________________________ 
1 Procrasination 

 مقدمه
 یهاتفاوتی فراوانی هستند و جایگاه هاتفاوتدانش آموزان دارای 

. شودیمبین دانش آموزان در یادگیری با دو رویکرد کلی توصیف 
رار ق موردتوجهرویکرد اول، یادگیری را در بافت و زمینه یادگیری 

(. در این رویکرد یادگیری از ادراک مقتضیات تکلیف 1) دهدیم
تجارب آموزشی پیشین و  ریتأثکه این نیز تحت  شودیم متأثر

ی آموزشی، فرآیند تدریس و هابرنامهی یادگیری )مانند هانهیزم
ی ارزشیابی( است. دومین رویکرد مربوط به نگاهی است هاروش

یمز قبیل هوش و شخصیت ی ذاتی یادگیرنده، اهایژگیوکه در آن 
ادگیری ، یهاسبکمستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق  صورتبه تواند
(. دانش آموزان تیزهوش، کسانی هستند که 2سازد ) متأثررا 

 ازجمله هاحوزهیی از قابلیت باالی عملکرد در برخی از هانشانه
ی تحصیلی ویژه را هانهیزمهوش، خالقیت، هنرمندی، رهبری و 

 (. 3) دهندیمن نشا
دانش آموزان تیزهوش عالوه بر سطح هوشی،  معتقدندبرخی محققان 

(. به 4) اندمتفاوتوضعیت جسمانی و روانی نیز با افراد عادی  ازنظر
و عادی در شخصیت و محیط  زهوشیتتفاوت بین افراد  رسدیمنظر 

 ریتأث هاآنی و استرس تحصیلی کاراهمالنیز ممکن است بر میزان 
قرار داده و از  ریتأثها نفر را تحت میلیون 1یکاراهمالبگذارد. 

 ی ووربهرههمیشه بر  باًیتقرمشکالت گریبان گیری است که 
ی در خصوص تکالیف کاراهمالبهزیستی افراد اثر سوء دارد. 

 نیترمهمتحصیلی یک مشکل رایج در میان دانشجویان است و از 
ه یران در یادگیری و دستیابی بعلل شکست یا فقدان موفقیت فراگ

از  گرید یکی و استرس اضطراب(. 5پیشرفت تحصیلی است )
 ی. نگرانشودیم جادیاست که در اثر تعلل در انجام کارها ا یمشکالت

 یاز نداشتن زمان کاف یموقع کارها، نگراناز انجام ندادن درست و به
در شروع انجام کارها و  ریبراثر تأخ ینگران ف،یانجام تکال یبرا

را  یادیز ضطرابکه فرد ا شودیباعث م هاینگران نیو... ا فیتکال
به احساس نیاز فزاینده به دانش و  استرس تحصیلی .(6متحمل شود )

 زمان کافی برای دستیابی برنداشتن، ادراک فرد مبنی زمانهم طوربه
 -ت روانی(. استرس تحصیلی بر سالم7) کندیمبه آن دانش اشاره 

تکالیف درسی اثر  مؤثرجسمانی دانشجویان و توانایشان برا انجام 
ی ی، هیجانشناختروان. سطوح باالی استرس منجر به نتایج گذاردیم

 شودیمی منفی مثل خواب کم، ضعف نظام ایمنی و بیماری و جسمان
(8.) 

اخص بر روی درمان و  طوربهی اندکی وجود دارند که هاپژوهش
ی و استرس تحصیلی کار کرده باشند کاراهمالی رفع هابرنامه

ی تحصیلی رهایمتغی بر روی موجود که هابرنامه ازجمله
یمی ذهنی را سازهیشبمدیریت رفتار، مدیریت زمان و  اندکارکرده

 موردتوجه 2گراندهیآنام برد. در چند سال اخیر، شناخت  توان
، است برای مثال شاکتر گرفته ارقربسیاری از مطالعات در این حوزه 

، هنوز اطالعات تجربی کمی مربوط به وجودنیباا(. 11؛ 10؛ 9)
 وجود دارد. گراندهیآوقوع و طبیعت افکار 

2 future-oriented cognition 
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 باشدیمدر آن مطرح  نگرندهیآهای یی که شناختهاحوزهیکی از 
از سازه  عبارت استی ذهنی سازهیشب، باشدیمذهنی  1یسازهیشب

شناختی تقلیدی از رویدادهای فرضی یا بازسازی رویدادهای واقعی 
تجربه  دیجویمی بهره سازهیشب(. فردی که از 12گذشته و آینده )

تا  کندیمذخیره شده است، بازیابی  اشحافظهرا که در  اشگذشته
به  هاآناطالعاتی صرف را از  با ، انگیزشی،بخشلذتی هایژگیو

 دری ذهنی و تجسم فکری سازهیشب(. تکنیک 13)آورد دست 
ی و بیشتر و کارآموزی آموزشی هاهدفی گوناگون و برای هانهیزم

ی بین فردی، هامهارتی، احرفهیی مانند پیشرفت هاحوزهدر 
 مسئله وحل  نهیدر زمشیوه  نیا .باشدیمتبلیغات و ورزش کاربردی 

ی رو به اپنجرهی ذهنی سازهیشب(. 14) رودیمبه کار  یزیربرنامه
انجام دهند.  مؤثرترتکالیف را  کندیمکه به افراد کمک  آینده است
فرد را قادر  تواندیممناسب به کار گرفته شود،  طوربهزمانی که 

سازد تا تکالیف اساسی زندگی را مدیریت کند برای مثال تنظیم 
قابله با ی به اهداف شخصی که در مابیدستهیجانی، حل مسئله و 

(. 15) روندیمی و استرس تحصیلی عناصر اصلی به شمار کاراهمال
که تصور و تمرین ذهنی باعث  انددادهی بسیاری نشان هاپژوهش

؛ 16ی ورزش )شناسرواندر پیشینه  خصوصبه شودیمبهبود عملکرد 
تمرین ذهنی یا تمرین تجسمی  عنوانبهی سازهیشب درواقع(. 17

ی زیادی اثربخشی هاپژوهش نیچنهم(. 18است ) شدهشناخته
ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی، خود روی ذهنی بر سازهیشبآموزش 
 اخص طوربهخاصی یافت نشد که  پژوهشاست اما  کارشدهپنداره، 

 این در باشد. گرفتهانجامی و استرس تحصیلی کاراهمالبر روی 
ا بر ی ذهنی رسازهیشبتمرین  ریتأثکه  آن استپژوهش نیز سعی بر 

 عواق دری قرار دهیم. موردبررسی و استرس تحصیلی کاراهمالمیزان 
اثربخشی آموزش شببیه سازی ذهنی  هدف پژوهش حاضر تعیین

 فرایندی بر اهمال کاری در دانش آموزان تیزهوش بود.
 

 ها روشمواد و 
حاضر از نظر گردآوری داده غیرتوصیفی از نوع نیمه  پژوهش

امعه جآزمون با گروه کنترل بود.  آزمون، پسآزمایشی با طرح پیش
شاغل به تحصیل  دانش آموزان هآماری در پژوهش حاضر، شامل کلی

نمونه بود.   1398-99 در سال تحصیلی متوسطه شهر تهراندر مقطع 
باشد که با استفاده از مذکور مینفر از جامعه  30این پژوهش شامل 

ه ب گیری تصادفی چند مرحله ای برای گزینش نمونه هاروش نمونه
کلیه مناطق تهران، منطقه یک شرح زیر استفاده شد. ابتدا از میان 

 هباز آن منطقه، یک دبیرستان  . سپسبه طور تصادفی انتخاب شد
صورت تصادفی انتخاب شد. سپس جهت غربالگری پرسشنامه 

 30اهمالکاری تحصیلی در میان دانش آموزان سال سوم پخش شد و 
 نفر از کسانی که بیشترین میزان اهمالکاری را داشتند شناسایی و به

شدند و به صورت تصادفی به دو گروه عنوان نمونه پژوهش انتخاب 
آزمایش و کنترل تقسیم شدند و پروتکل شبیه سازی به آنها آموزش 

 داده شد.

_________________________________ 
1 Simulation 

مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی: این مقیاس توسط سولومون و 
( ساخته شد که برای بررسی اهمال کاری 1984راث بلوم در سال )

در سه حوزه آماده کردن تکالیف، آمادگی برای امتحان و تهیه مقاله 
گویه دارد. سه مولفه  27(. این مقیاس 19های پایان ترم ساخته شد )

بررسی قرار می دهد. الف( آماده شدن برای امتحان اصلی زیر را مورد 
می باشد. ب( آماده شدن برای تکالیف  8تا  1که شامل سواالت 

می باشد. ج( آماده شدن برای  19تا  9درسی که شامل سواالت 
می باشد. همچنین سه  27تا  20تکالیف پایان ترم که شامل سواالت 

 19، 8ان و سه سوال احساس و عاطفه دانش آموز 26و  18، 7سوال 
تمایل آن ها را برای تغییر عادت تعلل ورزیشان می سنجد.  27و 

نحوه ی پاسخ دهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان 
میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های 

نشان می دهد  "همیشه"و  "ا کثر اوقات" "به ندرت" "هرگز"
 "اکثر اوقات"، 2نمره  "به ندرت"، 1نمره  "هرگز"نه که به گزی

تعلق می گیرد. همچنین در این مقیاس  4نمره  "همیشه"و 3نمره 
به صورت معکوس  25-23-21-16-15-11-6-4-2گویه های 

نمره گذاری می شود. الزم به ذکر است که در این پژوهش گویه 
کاری به این علت که بیانگر اهمال  27-26-18-17-8-7های 

(. این مقیاس را 19تحصیلی نمی باشد در نمره کل محاسبه نمی شود )
( در ایران به کار برده است. در این پژوهش 20اولین بار دهقانی )

 به دست آمده است.  79/0پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ 
دستوالعمل شبیه سازی فرآیندی استفاده شده در این پژوهش برگرفته 

( در پژوهش خود 1998لی است که ریوکین و تیلور )از دستوالعم
استفاده کردند، اما از آنجایی که تیلور و ریوکین رویدادهای استرس 
زای در حال وقوع را مورد بررسی قرار دادند، و این تحقیق عالوه بر 
اینکه رویدادهای در حال وقوع را در نظر گرفته، رویکردی آینده 

در شیوه جمالت و زمان افعال تغییر  نگر نیز دارد، بنابراین کمی
ایجاد شده است. عالوه بر این در این پژوهش ترجیحا از افراد 
خواسته شده که مهارت آموخته شده در هر جلسه را به تناسب 
برای حل مشکل شبیه سازی کنند، که این مسئله نیز به دستوالعمل 

آزمودنی اضافه شده است. محقق شمرده و آرام دستورالعمل را برای 
ها قرائت کرد، بین جمله ها مکث کرده و قدم به قدم مراحل را 

 قرائت می کرد. 
دستورالعمل گروه شبیه سازی فرآیندی: از شما می خواهیم تصور 
کنید که مشکل در حال شکل گیری است. از ابتدای مشکل شروع 
کنید. اولین لحظات شروع مشکل را ترسیم کنید. تصور کنید مشکل 

روی دادن است. آن را در ذهن خود ترسیم کنید. آنچه که در حال 
بعد از مشکل روی خواهد داد تصور کنید. مشکل را مرور کنید. 
قدم به قدم. همانطور که اتفاق افتاده است یا فکر می کنید خواهد 
افتاد، آن را تصور کنید. کاری را که می توانید برای آن مشکل انجام 

ید روشی که آموخته اید را برای مشکل دهید، تصور کنید. تصور کن
به کار می بندید. محیط پیرامون خود را در هنگام رویداد تصور 
کنید. کسانی که امکان دارد باشند، واکنش آنها، جایی که در آن 
خواهید بود و ویژگی های فیزیکی آن را تصور کنید. احساس خود 
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فرامی خواند  را زمان وقوع رویداد تصور کنید، هیجانی که رویداد
را ترسیم کنید، ابراز چهره ای خود را به یار آورید. تمامی هیجانات 
و احساس هنگام رویداد را ترسیم کنید، اکنون تصور کنید که شما 
روش تنظیم هیجانی مناسب را به کار می گیرید. تتجسم کنید 
چگونه این رویداد خاص به پایان خواهد رسید. پایان رویداد را 

د. چه اتفاق خاصی باعث شد که این رویداد به پایان برسد. تصور کنی
 تصویر پایانی رویداد را در ذهن خود شکل دهید. 

در این پژوهش برای بیان کمی اطالعات جمع آوری شده و آزمون 
های آمار توصیفی و استنباطی استفاده های پژوهش، از روشفرضیه

جدول فراوانی، میانگین، د. برای نشان دادن فراوانی متغیرها از وشمی 
به  . با توجهشدانحراف استاندارد و نمودارهای توصیفی نیز استفاده 

ا ب و پیگیری پس آزمون ،اینکه در این پژوهش از طرح پیش آزمون
منظور  بهو  هابرای تجزیه و تحلیل داده گروه کنترل استفاده گردید،

یری گاندازهن آزمون، از آزموکنترل تأثیر نمرات پیش آزمون بر پس
بودن توزیع متغیرهای پیوسته پژوهش با و نرمالشد استفاده مکرر 

 اسمیرنوف  مورد بررسی قرار گرفت.  -لموگروفوآزمون ک

 
 هایافته

 
 های مرکزی و پراکندگی نمرات متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و گواهشاخص -1جدول 

 آموزش متغیر
 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین
 معیار

انحراف  میانگین
 معیار

 
اهمالکاری 

 تحصیلی

 02/13 80/40 12/12 53/38 74/14 86/50 فرآیندی

 77/14 46/50 70/14 53/50 59/14 00/50 کنترل

و در د یلیتحص یکاراهمالبرای بررسی معناداری تفاوت بین نمره 
یل از تحل و گروه گواه ایو فرآورده یندیفرآ یذهن سازییهشبگروه 

گیری مکرر استفاده شد. قبل از انجام آزمون تحلیل واریانس با اندازه
ها، نتایج فرضگیری مکرر، جهت رعایت پیشواریانس با اندازه

-باکس، کرویت موچلی، و لوین، بررسی شد. از آن Mهای آزمون

باکس برای هیچ یک از متغیرهای پژوهش  Mجایی که آزمون 
-های واریانسمعنادار نبود، بنابراین شرط همگنی ماتریس

همچنین عدم معناداری هیچ  کوواریانس به درستی رعایت شده است.
یک از متغیرها در آزمون لوین نشان دهد که شرط برابری 

های بین گروهی رعایت شده و میزان واریانس خطای متغیر واریانس
ها مساوی بوده است و در نهایت بررسی نتایج وابسته در تمام گروه

آزمون کرویت موچلی نشان داد که این آزمون نیز برای متغیر 
-دار بوده، و بنابراین فرض برابری واریانسمعنی یلیتحص یکاراهمال

ها )فرض کرویت( رعایت نشده است های درون آزمودنی
(10/0=Mauchly’s W 2؛=df 001/0؛>p بنابراین از .)

را  رهیآزمون تک متغهاوس گیزر برای بررسی نتایج آزمون گرین
 شود. استفاده می و اثرات متقابل یاثرات درون گروه یبرا

 
 نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره -2جدول 

 
 اثر

 F آزمون مقدار آزمون نام

 درجه

 آزادی

 فرضیه

 درجه

 آزادی

 خطا

 سطح

 معناداری
Eta2  توان

 آزمون

 زمان

 00/1 86/0 0001/0 44 2 51/145 86/0 پیالیی اثر
 00/1 86/0 0001/0 44 2 51/145 13/0 ویلکز المبدای

 00/1 86/0 0001/0 44 2 51/145 61/6 هلتینگ اثر
 00/1 86/0 0001/0 44 2 51/145 61/6 روی ریشه بزرگترین

 
 زمان*گروه

 00/1 40/0 0001/0 90 4 46/15 81/0 پیالیی اثر
 00/1 56/0 0001/0 88 4 90/28 18/0 ویلکز المبدای

 00/1 68/0 0001/0 86 4 71/46 34/4 هلتینگ اثر
 00/1 81/0 0001/0 45 2 74/97 34/4 روی ریشه بزرگترین

داری همه شود سطوح معنیمیمشاهده  2همانطور که در جدول 
گر آن است که باشد، بیانمعنادار می 001/0ها در سطح آزمون

 یذهن سازییهشبها از نظر اثر بخشی آموزش میانگین آزمون
یندی تفاوت معناداری وجود دارد. قابل ذکر است که آزمون فرآ

تفاوت  F= 90/28و  آزمون   18/0المبدای ویلکز با مقداری برابر 
معناداری را میان نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در سطح 

 دهد. نشان می 0001/0معناداری 
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 های آزمایش و گواهیلی در گروهتحص یکاراهمالآزمون، پس آزمون و پیگیری گیری مکرر برای مقایسه پیشتحلیل واریانس با اندازه -3جدول 

مجموع  منبع اثر مقیاس
میانگین  درجه آزادی مجذورات

 مجذور اتا معناداری F مجذورات

 
 یکاراهمال
 یلیتحص

 86/0 0001/0 22/284 65/3714 05/1 34/3913 زمان
 80/0 0001/0 65/93 06/1224 10/2 06/2579 گروهزمان

    06/13 40/47 58/619 خطا

 13/0 036/0 59/3 50/1339 2 01/2679 گروه

    62/372 45 97/16767 خطا

-گر آن است که تحلیل واریانس برای عامل درونبیان 3نتایج جدول 

گروهی )زمان( و بین گروهی و همچنین تعامل گروه و زمان برای 
یلی معنادار است. همچنین برای مقایسة تحص یکاراهمالمتغیر 

 ها نیز از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. زوجی گروه
 

 یلیتحص یکاراهمالنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه  -4جدول 
 معناداری تفاوت میانگین مرحله مرحله متغیر

 یلیتحص یکاراهمال
 001/0 -87/5 آزمونپس آزمونپیش

 001/0 -00/12 پیگیری 
 001/0 -13/6 پیگیری آزمونپس

دهد که مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل نشان می 4نتایج جدول 
یلی در دو گروه آزمایش و تحص یکاراهمالنشان داد که نمره متغیر 

ر هر یلی دتحص یکاراهمالکنترل تفاوت معناداری با یکدیگر دارد. 
یندی در مقایسه با گروه کنترل در فرآ یذهن سازییهشبدو گروه 

 (. p<01/0آزمون است )آزمون کمتر از پیشمرحله پس
 

 گیرینتیجه
 یکاراهمالی فرآیندی بر سازهیشبتعیین اثربخشی آموزش  هدف

ی فرایندی بر سازهیشببود. نتایج نشان داد که آموزش  تحصیلی
 بود.موثر  ی و استرس تحصیلیکاراهمال

رآیندی از ی فسازهیشبدر تبیین این یافته می توان گفت که تأثیر 
طریق ایجاد آشنایی با توالی بازنمایی اعمال الزم برای رسیدن به هدف 

آشنا شدن با مراحل رسیدن به  لیبه دلاست. در چنین حالتی فرد 
تواند گیرد، میهدف که از طریق بازنمایی اعمال الزم صورت می

گونه افراطی انجام کارها ( به23ی خود را کاهش دهد )کاراهمال
اندازند، لذا کارها را تا زمانی نامشخص در آینده به را به تأخیر می

ن آاندازند. تکه کالم آنان در این زمینه این است باالخره تأخیر می
باالخره اگر من » گوید:آموزی که میانجام خواهم داد. مثل دانش را

کلمه باالخره در «. توانم موفق شومس بخوانم میتصمیم بگیرم در
آموزان معلوم نیست به چه زمانی در آینده مربوط جمله این دانش

-کند بهچون از سر طفره رفتن صحبت می انگارسهلشود. فرد می

از بیان  انگارسهل(. افراد 24شود )نیز معرفی می گودروغعنوان 
کنند، لذا تکالیف سطح ناب میهای خود اجتاطالعات درباره توانایی

دهد و برآورد زمانی ضعیفی دارند، یعنی پایین را ترجیح می

 کنند نادرست استبرای انجام این تکلیف برآورد می که یزمانمدت
و گرایش به گذشته دارند، بیشتر بر مبنای افکار و باورهای مربوط 

 ان حال.کنند نه بر مبنای قصد و نظر خود در زمبه گذشته عمل می
ا گونه قابل تبیین است که ببرای این فرضیه، این آمدهدستبهنتایج 

 گونهچیهدیدگاه  عنوانبهسازی ذهنی فرآیندی، توجه به اینکه شبیه
آموزان (. دانش25است ) شده شناخته« توانم آن را انجام دهممی

ند ریزی در فرآیگروه فرآیندی با استفاده از روش حل مسأله و برنامه
 هایی را که شاملاند طرح و برنامهمؤثر توانسته طوربهسازی، شبیه

ی سازشبیه» ازآنجاکهباشد ایجاد کند. ای از اعمال متوالی میزنجیره
ی ذهنی سازهیشب، بر این اساس، «کندهایی را ایجاد میذهنی برنامه

تصور آنکه  جهینت درشود و می خودجوشمنجر به فعالیت ذهنی 
هایی را در مورد حوادث رخ خواهد داد، اطالعات و برنامهچگونه 

آن رویدادها در اختیار آنان قرار داده است که خود منجر به بهبود 
ی مؤثر شده است افراد ممکن است از طریق زیربرنامهحل مسأله و 

-ی ذهنی، جهت مواجهه با رویداد پیشسازهیشبانتخاب یک برنامه 

ممکن است هیجاناتشان را  زمانهمطور به هاآنرو آماده شوند، 
ب افزایش سب جهیدرنتبینی اعمال متوالی تنظیم نمایند و وسیله پیشبه

برای انجام عمل و کاهش اضطراب ناشی از  نفساعتمادبهانگیزه و 
 عمل شوند.

ریزی، افزایش زمان مطالعه، تأثیر بر بهبود برنامه لیبه دلهمچنین 
های حل مسأله و افزایش امتحان، مهارتمتغیرهای مربوط به نمره 

 افزایش عملکرد جهیدرنتانگیزه، موجب کاهش استرس تحصیلی و 
ی ذهنی فرآیندی از طریق ایجاد آشنایی سازهیشبتحصیلی شد. تأثیر 

با توالی بازنمایی اعمال الزم برای رسیدن به هدف است. در چنین 
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هدف که از طریق  آشنا شدن با مراحل رسیدن به لیبه دلحالتی فرد 
تواند نگرانی خود را کاهش گیرد، میبازنمایی اعمال الزم صورت می

ین گونه قابل تبیبرای این فرضیه، این آمدهدستبه(. نتایج 26دهد )
یدگاه د عنوانبهسازی ذهنی فرآیندی، است که با توجه به اینکه شبیه

-(. دانش27) است شدهشناخته« توانم آن را انجام دهمنمی گونهچیه

 ریزیآموزان گروه فرآیندی با استفاده از روش حل مسأله و برنامه
ایی را هاند طرح و برنامهمؤثر توانسته طوربهسازی، در فرآیند شبیه

 ازآنجاکهباشد ایجاد کند. ای از اعمال متوالی میکه شامل زنجیره
اس، ، بر این اس«کندهایی را ایجاد میسازی ذهنی برنامهشبیه»

( و 28شود )می خودجوشی ذهنی منجر به فعالیت ذهنی سازهیشب
تصور آنکه چگونه حوادث رخ خواهد داد، اطالعات و  جهیدرنت

هایی را در مورد آن رویدادها در اختیار آنان قرار داده است برنامه
ی مؤثر شده است زیربرنامهکه خود منجر به بهبود حل مسأله و 

ی ذهنی، سازهیشبق انتخاب یک برنامه افراد ممکن است از طری
 زمانهمطور به هاآنرو آماده شوند، جهت مواجهه با رویداد پیش

بینی اعمال متوالی تنظیم وسیله پیشممکن است هیجاناتشان را به
جام برای ان نفساعتمادبهسبب افزایش انگیزه و  جهیدرنتنمایند و 

 . (29عمل و کاهش اضطراب ناشی از عمل شوند )
محدودیت های پژوهش شامل: همکاری دشوار مؤسسات آموزشی 
جهت دریافت مجوز الزم و اجرای پژوهش. عدم امکان اجرای 

منظور تعیین تأثیر جنسیت در شبیه آموزان پسر، بهپژوهش در دانش
-آموزان دبیرستانسازی ذهنی. محدود بودن نمونه پژوهش به دانش

و  ایسازی ذهنی فرآیندی، فرآوردههای تهران. بررسی تأثیر شبیه 
ای( بر میزان استرس تحصیلی و فرآورده -ترکیبی )فرآیندی

اهمالکاری دو جنس )دختران و پسران( و مقایسه آنها با 
ی ایکدیگر.بررسی تأثیر انواع شبیه سازی ذهنی )فرآیندی، فرآورده

 آموزان دختر و پسر. برگزاریو ترکیبی(، بر میزان عزت نفس دانش
های تحصیلی با استفاده از شیوه های آموزشی کنترل استرسکارگاه

شبیه سازی ذهنی. استفاده از این شیوه آموزشی در کاهش عالئم 
 آموزان به هنگام سخنرانی و حضور در جمع. هیجانی دانش

ل اهما کاهش بر فرآیندی یذهن یساز یهشبتوان نتیجه گرفت می
از آن در جهت بهبود مشکالت  توانیلی موثر است و میتحصی کار

 آموزان تیزهوش استفاده کرد.دانش
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