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Objective The aim of this study was to investigate and compare the effectiveness of process and product 
mental simulations on self-regulation and academic self-concept of students in Tehran.
Methods The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with two experi-
mental groups and a control group. The population of this study consisted of all female students of the 
second year of high school in the 18th district of Tehran. Using simple random sampling method, 45 peo-
ple were selected from this community and replaced in three groups by simple random sampling. First, 
all students were tested for self-regulation and academic self-concept. The training for the experimental 
group 1 was performed by process mental simulation and for the experimental group 2 was performed 
by mental simulation of products and no training was provided for the control group. After the training 
for the experimental groups, post-test was performed for all three groups.
Results The findings of the study using analysis of covariance showed that both process and product 
mental simulation have a significant effect on increasing students' self-regulation and academic self-
concept, but the results of independent t-test showed that process simulation is more effective than 
product simulation.
Conclusion Therefore, these educational methods can be used to improve students' self-regulation and 
self-concept.
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A B S T R A C T

Extended Abstract

1. Introduction

espite the differences in teaching, all 
teachers have a common goal, which is to 
give learners a deep understanding of the 
material in order to combine knowledge 
of facts and events with critical and cre-

ative thinking. To achieve this lofty goal, learners must be 
able to organize and regulate their thought processes. This 
cognitive ability to monitor and self-regulate thinking is 

D
called metacognition (Kamp, Admiraal, Drie & Rijlaars-
dam 2015). Self-regulation is a type of learning in which 
individuals initiate and direct their own efforts instead of 
relying on teachers, parents, or other educational agents to 
acquire knowledge and skills (Kellerley and Zimmerman, 
2004).

One of the categories of metacognition and concepts 
in contemporary cognitive psychology is self-regulated 
learning. Self-regulation plays an important role in the pro-
cesses and consequences of learning and teaching. So that 
today, according to experts, self-regulation has become an 
important center in research and one of the main axes in 
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education and according to its characteristics, it seems to 
play a significant role in realizing the spontaneous learn-
ing process of learners (Montalvo and Torres, 2014) and 
increase their motivation and academic achievement and 
even success in life (Ahanchian, Bahmanabadi, & Arfa 
Balochi, 2013).

Another important factor in education science is students’ 
academic self-concept. Navidi Tazehkand (1994) defines 
academic self-concept as an indicator of students’ self-
perception and its relationship with the progress of other 
students in the class. Mental simulation is the cognitive 
construct mimicking hypothetical events or reconstructing 
real events (Sanna, 2000). Mental simulation is an psycho-
logical event, situation, or process that is the retrieval or re-
experience of another event, situation, or process (Shanton 
and Goldman, 2010).

2. Materials and Methods

This study was a quasi-experimental study with a 
pretest-posttest design with two experimental groups 
and a control group.

Self-regulatory questionnaire

Pintrich (2004) self-regulated learning strategies ques-
tionnaire was used to measure the subjects’ self-regulated 
learning strategies.

Academic self-concept questionnaire

To measure academic self-concept, Delavar Academic 
Self-Concept Questionnaire (1994) was used

Procedure

Necessary data were collected to test the research hypoth-
esis. Then it was analyzed using SPSS software version 20 
and statistical analysis of covariance (ANCOVA).

3. Results

There is a significant difference between experimental 
group 1 and control by controlling the effect of pretest and 
taking into account alpha (0.05) in the components of self-
regulation and academic self-concept. Therefore, it can be 
argued that teaching mental process simulation has a sig-
nificant effect on increasing students’ self-regulation and 
academic self-concept (Table 1, 2 and 3). 

Therefore, it is concluded that the difference between the 
two experimental groups of process and product mental 
simulation is significant in self-regulation and academic 
self-concept, and process simulation is more effective than 
product simulation.

4. Discussion

The results showed that the subjects in the experimental 
group 1 increased their scores after the self-regulation test 
and academic self-concept, or in other words, the process 

Table 1. Pre-test-post-test design with two experimental groups and control group

Post-testIndependent VariablePre-testGroup

T2xRT1Experimental 1

T2xRT2Experimental 2

T2RT2Control

Table 2. Covariance test to evaluate the effectiveness of process simulation on academic self-regulation and self-concept

Source Change Total Squares Degrees of Freedom Mean Squares F Level Sig.

Self-regulation 4325.10 1 4325.10 36/16 0/000

Group 9256.23 1 9256.23 72/83 0/001

Error 2252.87 42

Self-concept 9982.35 1 9982.35 337/67 0/000

Group 452.79 1 452.79 25/56 0/001

Error 1032.87 42
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of mental simulation training increased the self-regulation 
and academic self-concept of the experimental group 1. 
The findings of this study are in line with the findings of 
Taylor, Pham, Rivkin & Armor, (1998), Dartaj (2004), 
Schacter and Addis (2007) and Gollwitzer (1999) in 
the field of executive intentions. Dartaj (2004) examined 
the effect of process and product mental simulation on stu-
dents’ self-efficacy and academic achievement. The results 
of this study showed that mental simulation is effective due 
to the ability of learners to improve self-efficacy, reduce 
emotional effects, create internal and external motivations 
on purposeful behavior.

Explaining the research findings, it can be said that simu-
lating the steps to achieve the goal is one of the effective 
methods to regulate behavior. To achieve the goal, which in 
turn is the performance of a program, mental practice of the 
progress stages in order to predict the situation, determine 
and organize the stages of the activity, is a must. Simulating 
a process of self-regulation and academic self-concept by 
focusing on the necessary steps to achieve the goal, facili-
tates performance in difficult and complex tasks. Students 
who have simulated the stages of self-regulation and self-
concept have improved their performance in two ways: 
First, this simulation has reduced anxiety, which in turn 
has increased performance. Second, it facilitates planning 
and problem-solving components that ultimately maintain 
the level of expectation, that is, the score that students have 
sought to achieve, which in turn increases performance.

In general, the results of this study indicate that the use 
of process and product mental simulations can improve 
students’ self-regulation and academic self-concept, but 
another result of this study was the difference in the effec-
tiveness of two types of process and product mental simula-
tions; The results showed that mental simulation is a more 
effective process than product on academic self-regulation 
and self-concept. This result is consistent with the results of 
ylor, et al, (1998) and Dartaj (2004).
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Table 3. Table t Independent

Variable Score t Degrees of Freedom Mean Difference Average Deviation error The significance level

Self-regulation 4.37 43 9.2 2.13 0.002

Academic self concept 3.52 43 7.12 1.58 0.004
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هدف هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه اثربخشی شبیه سازی های ذهنی فرایندی و فراورده ای بر خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی 
دانش آموزان شهر تهران بود. 

روش ها روش پژوهش از نوع روش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمونـ  پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. جامعه 
این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس آموزش پرورش منطقه 18 شهر تهران تشکیل داده بودند. از این جامعه 
با استفاده از روش تصادفی ساده، 45 نفر انتخاب و در سه گروه به  صورت تصادفی ساده جایگزین شدند. ابتدا پیش آزمون خودتنظیمی و 
خودپنداره تحصیلی از همه دانش آموزان گرفته شد، آموزش برای گروه آزمایش 1 به روش شبیه سازی ذهنی فرایندی و برای گروه آزمایش 
2 به روش شبیه سازی ذهنی فراورده ای اجرا شد و برای گروه کنترل هیچ گونه آموزشی ارائه نشد. بعد از اتمام آموزش برای گروه های 

آزمایش، از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمد. 

یافته ها یافته های پژوهش با استفاده تحلیل کوواریانس نشان داد که هر دو شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ای بر افزایش خودتنظیمی 
و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تأثیر معنادار دارند، اما نتایج تی مستقل نشان داد که شبیه سازی فرایندی، مؤثرتر از شبیه سازی 

فراورده ای است. 

نتیجه گیری بنابراین از این شیوه های آموزشی می توان در بهبود خودتنظیمی و خودپنداره دانش آموزان بهره جست.

کلیدواژه ها: 
شبیه سازی های ذهنی، 

فرایندی، فراورده ای، 
خودتنظیمی، خودپنداره 

تحصیلی

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت: 03 فروردین 1397

تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1397
تاریخ انتشار: 12 فروردین 1400

مقدمه

همه معلمان علی رغم تفاوت در موضوع تدریس یک هدف 
مشترک دارند و آن هم این است که یادگیرندگان را به درک 
عمیقی از مطالب نائل کنند تا دانش درباره حقایق و وقایع را 
با تفکر انتقادی و خالق در هم آمیزند. برای دست یابی به این 
هدف واال، فراگیران باید قادر به سازمان دهی و تنظیم فرایندهای 
و  نظارت  برای  شناختی  توانایی  این  باشند.  خویش  فکری 
د  )وان  می شود  نامیده  فراشناخت  تفکر،  خودتنظیم کنندگی 

کامپ، ادمیرال، وان درای و ریجالرسدم1، 2015(.

یکی از مقوله های فراشناخت و مفاهیم مطرح در روان شناسی 
شناختی معاصر، یادگیری خودتنظیمی است. خودتنظیمی نقش 
مهمی در فرایندها و پیامدهای یادگیری و آموزش دارد. به طوری 

1. Van de Kamp, Admiraal, van Drie & Rijlaarsdam

که امروزه خودتنظیمی به اعتقاد صاحب نظران، به یک کانون مهم 
در تحقیق و به یکی از محورهای اساسی در امر تعلیم و تربیت 
تبدیل شده است و با توجه به ویژگی های آن به نظر می رسد 
نقش بسزایی در تحقق بخشیدن به فرایند یادگیری خودجوش 
فراگیران )مونتالو و تورس2، 2004( و افزایش انگیزش و پیشرفت 
تحصیلی آنان و حتی موفقیت در زندگی داشته باشد )آهنچیان، 
بهمن آبادی و ارفع بلوچی، 1392(. خودتنظیمی نوعی از یادگیری 
بـر  مهارت  و  دانش  بـرای کسب  آنکه  به  جای  افراد  است که 
معلمـان، والـدین یـا دیگـر عوامـل آموزشی تکیه کنند، شخصًا 
تالش های خود را آغـاز و هـدایت می کنند )کلرلی و زیمرمن3، 
2004؛ ابوالقاسمی، برزگر و رستم اغلی، 1393(. زیمرمان معتقد 
است که فراگیران خودتنظیم از لحاظ فراشناختی، انگیزه ای و 
رفتـاری، فرایندهای یادگیری را شروع و هدایت می کنند. آنـان 

2. Montalvo & Torres
3. Clearly & Zimmerman

1. گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.

مقاله پژوهشی

بر خودتنظیمی و  اثربخشی تمرین شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ای  بررسی و مقایسه 
خودپنداره تحصیلی

*مسعود باغبانی1، عصمت رادمنش1 
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در زمینـه فراشناخت نیز در مراحـل متفـاوت، فرایند یـادگیری 
و  خودگردانی  خودآموزی،  سازمان دهی،  طراحی،  را  خـود 
خودارزیابی می کنند. این فراگیران در زمینه انگیزشی خود را 
با کفایت، خودکارآمد و مستقل ارزیابی می کنند و از لحاظ رفتاری 
محیط هایی را انتخاب می کنند، می سازند و خلق می کنند که 
هاسلهورن4،  و  زیمرمن  )لبیهن،  کند  بهینه  را  یادگیری شان 
2010(. یادگیری خود نظم یافته توانایی فرد برای انجام رفتار بر 
اساس تغییر شرایط درونی و بیرونی است و شامل فرایندهای 
پنتریچ  است.  اعمال  هدایت  و  اجرا  طراحی،  در  خود اجرایی 
راهبردهای  را  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  مهم ترین 
شناختی، فراشناختی و مدیریت منابع می داند )پنتریچ5، 2004(. 
بر این اساس دانش آموزان دارای خودتنظیمی از نظر فراشناختی، 
انگیزشی و رفتاری در فرایندهای یادگیری شرکت فعاالنه تری 
دارند و در قبال نتایج و پیامد فعالیت های آموزشی و شغلی شان 
مسئولیت پذیرتر هستند )کارشکی، 2008؛ به نقل از آهنچیان و 
همکاران، 1392(. نتایج پژوهش ها حاکی از این است که میزان 
با موفقیت تحصیلی بیشتر دانشجویان در  باالی خودتنظیمی 
ارتباط بوده است )توکلی زاده و ابراهیمی قوام، 2011؛ به نقل از 
آهنچیان و همکاران، 1392(. البرزی و سامانی )1378( نشان 
دادند که میان دختران و پسران از نظر میزان استفاده از راهبردهای 
با  دانش آموزان  اما  ندارد،  وجود  معناداری  تفاوت  خودتنظیمی 
بیشتری  خودتنظیمی  راهبردهای  از  باالتر  تحصیلی  پیشرفت 
باورهای  که  دریافت   )1376( موسوی نژاد  می کنند.  استفاده 
انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیم با پیشرفت تحصیلی، 
 )1382( شیرازی تهرانی  و  مولوی  کجباف،  دارند.  مثبت  رابطه 
نشان دادند که خودتنظیمی، خودکارآمدی و اضطراب امتحان، 
بهترین پیش بینی کنندگان عملکرد تحصیلی به  شمار می روند. 
همچنین آهنچیان، ارفع، و بهمن آبادی )1393( نشان دادند که 
کسانی که از خودتنظیمی باالیی برخوردارند مسئولیت پذیرترند 
برنامه ریزی  قدرت  از  مسئولیت پذیر  افراد  اینکه  به  توجه  با  و 
انسجام یافته تری برخوردارند در هر موقعیت شغلی و غیر شغلی 
که قرار دارند، همواره تمایل دارند تا پس از قبول مسئولیت انجام 
امور، فعالیت و تکلیف مربوطه را به بهترین نحو انجام دهند و از 

عملکرد خود راضی و خشنود باشند.

عالوه بر خودتنظیمی، یکی دیگر از عوامل مطرح در علم تعلیم 
و تربیت، خودپنداره تحصیلی دانش آموزان است. نویدی تازه کند 
)1373( خودپنداره تحصیلی6 را شاخص تصور دانش آموزان از 
خود و رابطه  این تصور با پیشرفت سایر دانش آموزان کالس تعریف 
می کند. این مفهوم بی گمان مبتنی بر بازخوردهایی است که وی 
در فعالیت های آموزشی از نمره ها، آزمون ها، معلمان، والدین و 
همساالن خود دریافت می کند. در این راستا با عامل هایی مانند 

4. Labuhn, Zimmerman & Hasselhorn
5. Pintrich
6. Academic self-concept

تجارب موفقیت یا شکست تحصیلی در سال های نخست یادگیری 
به  نسبت  توانایی هایش  به  مربوط  تصورات  ابتدا  آموزشگاهی، 
موضوعات درسی )عاطفه مربوط به موضوع درسی( تحت تأثیر 
قرار می گیرد و پس از کسب تجارب بیشتر، عاطفه مربوط به 
آزمایشگاه و سرانجام خودپنداره تحصیلی شکل می گیرد. عاطفه 
مربوط به موضوع درسی، عالقه و انگیزش دانش آموز را نسبت به 
درس های ویژه و عاطفه مربوط به آموزشگاه، نگرش او را نسبت 
به کل آموزشگاه و خودپنداری تحصیلی تصورات کلی فرد نسبت 
به توانایی هایش در رابطه با یادگیری آموزشگاهی را نشان می دهد 
)مارش7، 2016(. مهم ترین مشخصه خودپنداره تحصیلی هم در 
حوزه های عمومی  هم  محتوایی حالتی است که خودپنداره فرد در 
نتیجه کنش های متقابل و تجارب دیگران مشخص می کند و این 
واقعیت را تأیید می کند که خودپنداره تحصیلی یاد گرفتنی و قابل 
اکتساب در طی زمان است و معلمان نقش مهمی در شکل گیری 
)سیتون،پارکر،  دارند  بچه ها  و خودپنداره  تحصیلی  خودپنداره 
مارش، کراون و یونگ8، 2014(. در این زمینه گودمن9 )1990؛ 
به نقل از بونگ و سالویک10، 2003( بر این باور است که انسان ها 
اگر بتوانند زندگی خودشان را به وسیله تصویرهای ذهنی شان 
تغییر دهند، در آن صورت می توانند شخصیت خود را دگرگون 
کنند. همچنین اسمیت11 )1967؛ به نقل از بونگ و سالویک، 
را دست کم  توانایی های هوشی خود  ما  اظهار می دارد   )2003
پیچیده  فعالیت  یک  مانند  رسمی  آموزشی  نظام  می گیریم. 
خودآگاه و خشک جلوه کرده است. به گونه ای که این باور برای 
بیشتر ما مطرح می شود که برخی موضوع ها یادگیری شان آن قدر 

دشوار است که مغز ما نمی تواند آن را به سادگی بفهمد. 

تقویت  می رسد  نظر  به  مذکور  پژوهشی  شواهد  به  توجه  با 
حائز  بسیار  دانش آموزان  تحصیلی  خودپنداره  و  خودتنظیمی 
و  خودتنظیمی  آموزش  روش های  از  یکی  است.  اهمیت 
تیلور،  توسط  که  است  ذهنی  شبیه سازی  روش  خودپنداره، 
از  یکی  است.  شده  معرفی   )1998( آرمور12  و  ریوکین  فام، 
مهم ترین توانمندی های آدمی این است که می تواند با تجسم 
آینده، رفتار و هیجان های خود را نظم بخشد. تقریبًا در همه 
شده  بررسی  آینده  تجسم  توانمندی  روان شناسی،  حوزه های 
است )درتاج و دالور، 1384(. شبیه سازی ذهنی عبارت است از 
سازه شناختی تقلیدی رویدادهای فرضی یا بازسازی رویدادهای 
واقعی )سانا13، 2000(. شبیه سازی ذهنی یک رویداد، وضعیت 
یا فرایند روانی است که بازیابی یا تجربه دوباره رویداد، وضعیت 

7. Marsh
8. Seaton, Parker, Marsh, Craven & Yeung
9. Goodman
10. Bong & Skaalvik
11. Smith
12. Taylor, Pham, Rivkin & Armor
13. Sanna
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یا فرایند دیگری است )شانتون و گلدمن، 2010(. شبیه سازی 
ذهنی عبارت است از بازنمایی تقلیدی مجموعه ای از رویدادها 
)تیلور و اشنایدر14، 1989(. این بازنمایی ممکن است رویدادهای 
گذشته را نیز دربر گیرد. همچنین شبیه سازی ذهنی ممکن است 
گوناگون  تخیل های  یا  فرضی  داستان های  به ساخت شناختی، 
و یا آمیزه ای از رویدادهای فرضی و واقعی مرتبط باشد )تیلور 
و همکاران، 1998(. شبیه سازی ذهنی باعث می شود رویدادها 
واقعی انگاشته شود )هرت و شرمن، 1985(. یکی از علل های 
مهم واقعی انگاشته شدن رویدادها در پی شبیه سازی ذهنی، این 
است که شبیه سازی با واقعیت هماهنگ است و به همین رو در 

پیش بینی آینده مؤثر خواهد بود.

برخالف برخی محققین آموزشی از جمله بیلینگز15 )2005(، 
بالکی و اندرسون )2006(، جی )2003(، کیگان )2003(، بیبرمن 
)2006(، یوفسکی )2001(، ریترفلد و وبر )2006(، روزنبرگ 
)2000(، تینگ )2005( که معتقدند با استفاده از راه حل هایی 
با تکنولوژی باال از جمله آموزش با موبایل، آموزش الکترونیک 
و  به آموزش مناسب  بازی های جدید می توان  و سرگرمی ها و 
از وان میر و تئونسین16،  با کیفیت بهتر دست یافت )به نقل 
2009(؛ همچنین وان میر و تئونسین )2009( معتقدند بعضی 
روش های آموزشی ممکن است به هیچ وجه نیاز به تکنولوژی باال 
نداشته باشند و جایگزینی قابل اعتماد برای توانایی های انسان 
باشند و به عنوان یک روش تعلیمی شبیه سازی می توانند برای 
کمک به فهم یک نظریه، نشان دادن روابط درونی بخش های یک 
سیستم، اثبات بعضی فرضیه ها و امتحان موقعیت های آتی به کار 
روند )الندریسینا، 2009(. همچنین شبیه سازی می تواند تأثیرات 
سودمندی برکوشش خود کنترلی و عملکرد داشته باشد )تیلور 
و فام، 1999(. تحقیقات نشان داده اند که شبیه سازی ذهنی در 
زمینه های متفاوتی کاربرد دارد، از جمله در زمینه تمرین ذهنی و 
عملکرد )وان میر و تئونسین، 2009؛ درسیکل و همکاران، 1994؛ 
عالی  آموزش  و  ذهنی  تمرین  سوین، 1997(،  سوین، 5198؛ 
)گینز، 2003(، یادگیری و تصویرسازی )کوپر تیندال و همکاران، 
و  خودتنظیمی   ،)2009 الندریسینا،  2003؛  آلدریچ،  2001؛ 
مقابله )ریوکین و همکاران، 8199(، مهارت های حرکتی و ورزشی 
گیلوت،  4199؛  مرفی  1990؛  مرفی،  1983؛  لندرز،  و  )فلتر 
2005؛ هینشاو، 1991(، انگیزش و عمل )تیلور و فام، 1996(، 
رفتاردرمانی شناختی )گریک، 2007(، سالمت و آموزش پزشکی 
)هاونسک و همکاران، 2010( و افسردگی )لیندمان و آبرامسون، 
2008(. بعضی دانشمندان از جمله دنیل دنت شبیه سازی را به 
عنوان پایه ای جهت ارزیابی هوشیاری پیشنهاد کرده اند: »هدف 
اصلی مغز ساختن آینده است« )دنت 1991، به نقل از نوریز، 
2007( شبیه سازی حوادث آینده نیاز به میزان اساسی از بازنمایی 

14. Taylor & Schneider
15. Billings
16. Van Meer & Theunissen

حوادث آینده دارد )ویلسون و گیلبرت، 2003، به نقل از نوریز، 
توانایی  از طریق  2007(. طبق نظریه شبیه سازی نقش اصلی 
ما جهت عینیت بخشیدن به شخص دیگر در خیال و بازتاب 
یا بازنمایی واقعی جنبه های ذهنی زندگی دیگران ایفا می شود 

)دیویز و استون، 2001، به نقل از عقیقی همراه، 1394(.

 .1 می شود:  تقسیم  کلی  نوع  دو  به  ذهنی  شبیه سازی 
شبیه سازی ذهنی فرایندی: مرور ذهنی مراحل و گام های مورد 
نیاز برای رسیدن به هدف )درتاج و دالور، 1384(. در این نوع 
شبیه سازی تمرکز روی پردازش گام های رسیدن به یک پیامد 
زوبرمن18،  و  هافلر  ژائو،  لوسی17، 2004؛  و  )اسکاالس  است 
2011( و 2. شبیه سازی ذهنی فراورده ای: تمرکز فعال بر پیامد 
یا نتیجه ای که فرد می خواهد به آن دست یابد )درتاج و دالور، 
1384(. در این نوع شبیه سازی نیز تمرکز روی پیامد دلخواه است 

)ژائو و همکاران، 2011(.

یادگیری،  فرایند  در  ارزشمندی  پیامدهای  خودتنظیمی 
آموزش و حتی موفقیت در زندگی دارد. سازگاری و موفقیت در 
مدرسه مستلزم آن است که دانش آموزان با توسعه خودتنظیمی 
را  خود  رفتارهای  یا  عواطف  شناخت،  مشابه،  فرایندهای  یا 
گسترش دهند و تقویت کنند تا بدین وسیله بتوانند به اهدافشان 
از  یکی  نیز  زیمرمن19، 1997(. خودپنداره،  و  )شانک  برسند 
مهم ترین عوامل موفقیت در زندگی افراد است. اگر فرد توانایی ها 
از  مثبتی  برداشت  و  تلقی  و  بشناسد  را  خود  استعدادهای  و 
توانایی های خود داشته باشد و به این باور برسد که می تواند به آن 
چیزی که استعدادش را دارد دست یابد، این امور موجب افزایش 
بازدهی و کارآمدی و تحقق اهداف وی می شود. با توجه به مطالب 
ذکر شده، مسئله اصلی در این پژوهش بررسی راهکار افزایش باال 
بردن خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان است و 
با نگرش به اهمیت شبیه سازی ذهنی در حوزه های گوناگون، 
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی دو نوع شبیه سازی ذهنی 
تحصیلی  خودپنداره  و  خودتنظیمی  بر  فراورده ای  و  فرایندی 

دانش آموزان انجام شد.

روش پژوهش

طرح  با  نیمه آزمایشی  پژوهش های  نوع  از  پژوهش  این 
پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. 

پژوهش  آماری  جامعه  نمونه گیری:  روش  و  نمونه  جامعه، 
مدارس  متوسطه  دوم  دوره  دختر  دانش آموزان  کلیه  را  حاضر 
آموزش وپرورش منطقه 18 شهر تهران تشکیل می دادند که از 
این جامعه با استفاده از روش تصادفی ساده، 51 نفر انتخاب شدند 

17. Escalas, Luce
18. Zhao, Hoeffler & Zauberman
19. Schunk & Zimmerman
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)به دلیل احتمال ریزش نمونه های گروه ها، تعداد هر گروه هفده 
نفر انتخاب شد(. 45 نفر منتخب در سه گروه به  صورت تصادفی 
ساده جایگزین شدند )پانزده نفر گروه آزمایش 1، پانزده نفر گروه 
آزمایش 2، پانزده نفر نیز گروه کنترل(. برای جمع آوری داده ها از 

ابزارهای زیر استفاده شد.

دستورالعمل  ذهنی:  شبیه سازی  گروه های  دستورالعمل 
شبیه سازی فرایندی و فراورده ای مورد استفاده در این پژوهش 
برگرفته از دستورالعملی است که ریوکین و تیلور )1999( در 

پژوهش خود استفاده کرده اند.

راهبردهای  اندازه گیری  برای  خودتنظیمی:  پرسش نامه 
راهبردهای  پرسش نامه  از  آزمودنی ها  خودتنظیمی  یادگیری 
استفاده  پینتریچ و دیگروت20 )1990(  یادگیری خودتنظیمی 
شد. این پرسش نامه با 47 عبارت در دو بخش باورهای انگیزشی 
و  شناختی  )راهبردهای  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  و 
فراشناختی( تنظیم  شده است. پینتریچ و دیگروت )1990( در 
بررسی روایی آن با استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای 
انگیزشی سه عامل خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب 
دو  خودتنظیمی  یادگیری  راهبردهای  مقیاس  برای  و  امتحان 
عامل استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از راهبردهای 
فراشناختی و مدیریت تالش را به دست آوردند و ضرایب پایایی 
خرده مقیاس های خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب 
امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش 
 0/74  ،0/83  ،0/75  ،0/87  ،0/89 ترتیب  به  کرونباخ  آلفای 
تعیین کردند. موسوی نژاد )1376( نیز برای بررسی روایی این 
پرسش نامه از روش روایی محتوایی و تحلیل عاملی استفاده کرده 
و سه عامل راهبرهای شناختی سطح پایین، راهبردهای شناختی 
سطح باال و خودنظم دهی فراشناختی را استخراج کرد. او برای 
تعیین پایایی عوامل مذکور به ترتیب ضرایب آلفای 0/98 ، 0/79 
و 0/84 را گزارش کرد )دانامزرعه، 1392(. در این پژوهش جهت 
بررسی پایایی از روش آماری آلفای کرونباخ استفاده شد که 0/79 

به دست آمد.

تحصیلی  خودپنداره  اندازه گیری  برای  تحصیلی:  خودپنداره 
 )1373( دالور  تحصیلی  خودپنداره  پرسش نامه  از  آزمودنی ها 
استفاده شد. این آزمون شامل چهل جمله است که هریک از 
جمالت قابلیت نظر دهی در 4 درجه را دارند. حداکثر نمره در 
این مقیاس 120 نمره است. نمره گذاری برای هر جمله حداقل 
صفر برای کاماًل مخالفم و حداکثر نمره 3 برای کاماًل موافقم 
از  فرد  باشد  باالتر  مقیاس  این  در  آزمودنی  نمره  هرچه  است. 
و  روایی  است.  برخوردار  باالتری  تحصیلی  خودپنداره  مفهوم 
پایایی این ابزار توسط دالور تأیید شده است. در پژوهش دالور 
)1373( ضریب پایایی این پرسش نامه 0/78 برآورد شده است. 

20. Pintrich & De Groot

روایی محتوایی این پرسش نامه برای دانشجویان مورد مطالعه این 
پژوهش، توسط متخصصان احراز شد. همچنین پایایی آزمون با 

استفاده از آلفای کرونباخ 0/77 به دست آمد.

روش اجرای پژوهش بدین ترتیب بود که بعد از هماهنگی های 
الزم با مسئوالن آموزش وپرورش منطقه 18 و مدیران مدارس 
مربوطه، یک جلسه توجیهی با دانش آموزان کل گروه ها برگزار 
شد که در این جلسه، ابتدا در مورد هدف از برگزاری دوره بحث 
شد سپس به جلب رضایت دانش آموزان و آگاهی دادن به آن ها 
پرداخته شد، درنهایت نیز پیش آزمون خودتنظیمی و خودپنداره 
تحصیلی از همه دانش آموزان گرفته شد؛ سپس کل دانش آموزان، 
به سه گروه مساوی به روش تصادفی ساده، تقسیم شدند. در 
جلسات بعدی آموزش برای گروه آزمایش 1 به روش شبیه سازی 
ذهنی فرایندی و برای گروه آزمایش 2 به روش شبیه سازی ذهنی 
فراورده ای اجرا شد، اما برای گروه کنترل هیچ گونه آموزشی ارائه 
دانش آموزان  به  پژوهشی،  اخالق  رعایت  منظور  به   )البته  نشد 
گروه کنترل قول داده شد تا بعداً برای آن ها نیز آموزش صورت 
بگیرد(. بعد از اتمام آموزش برای گروه های آزمایش، از هر سه 
گروه پس آزمون خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی به عمل آمد.

پژوهش  فرضیه  بررسی  برای  الزم  داده های  ترتیب  بدین 
جمع آوری شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و 
روش آماری تحلیل کوواریانس )آنکووا( داده ها مورد تحلیل قرار 

گرفت.

نتایج

در پژوهش حاضر 45 دانش آموز دختر حضور داشتند. میانگین 
سنی دانش آموزان 15/16 سال با انحراف استاندارد هشت ماه بود. 

قبل از استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و تی مستقل باید 
برخی از پیش فرض های مهم این آزمون آماری مورد برسی قرار 
عبارت اند  تحلیل کوواریانس  از  استفاده  بگیرد. پیش فرض های 
واریانس های  برابری  داده ها،  پراکندگی  توزیع  بودن  نرمال  از: 
خطا و همگن بودن خطوط رگرسیون. این سه مفروضه قبل از 
تحلیل کوواریانس برای این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. هر 
سه مفروضه آزمون تحلیل کوواریانس برقرار بود. نتایج آزمون 

کوواریانس در جدول های شماره 2 و 3 مشاهده می شود.

چنان که نتایج تحلیل ها نشان می دهد، با کنترل اثر پیش آزمون 
و با احتساب آلفای 0/05 در مؤلفه های خودتنظیمی و خودپنداره 
تحصیلی تفاوت معناداری بین گروه آزمایش 1 و کنترل وجود 
نمرات  می دهد،  نشان  نیز  جدول  اطالعات  به  طوری  که  دارد. 
آزمایش  دانش آموزان گروه  و خودپنداره تحصیلی  خودتنظیمی 
1، پس از مداخله به  طور معناداری افزایش یافته است. بنابراین، 
می توان ادعا کرد که آموزش شبیه سازی ذهنی فرایندی بر افزایش 
خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تأثیر معنادار دارد.
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جدول 1. دستورالعمل های گروه های شبیه سازی

دستورالعمل گروه شبیه سازی فرایندی

خودپندارهخودتنظیمی
تجسم کنید قرار است برای انجام کارهای درسی خود نیاز به یک برنامه ریزی دقیق 

دارید اولین کاری که به ذهن شما رسیده ارزیابی شرایط درسی خود در مدرسه و شرایط 
خانوادگی خود است.

تجسم کنید هدف های تحصیلی خود را مشخص کرده اید و یک ارزیابی مناسب از شرایط 
درسی و خانوادگی و توانایی های خود به دست آورده اید.

تجسم کنید خود را در مقابل مشاوره مدرسه می بینید و از او می خواهید در برنامه ریزی 
تحصیلی به شما کمک کند.

تصور کنید دیگر نمی خواهید دانش آموز ناتوان گذشته باشید و قصد دارید ناتوانی خود را به عدم 
تالش خود نسبت دهید نه شانس و عوامل بیرونی.

یکی یکی برنامه های خود را اجرا می کنید ازجمله خاموش کردن گوشی موقع درس خواندن 
کم کردن رادیو و تلویزیون و آماده کردن شرایط درس خواندن در فضای مناسب.

تجسم کنید اعضای خانواده خود را برای تغییر از وضعیت تحصیلی قبلی به وضعیت 
مناسب تری آگاه کرده اید و از آن ها برای رسیدن به شرایط بهتر کمک خواسته اید.

تصور کنید طبق ساعت، مرور درس های فصل کتاب خود را شروع کرده و یادداشت برداری 
و خالصه نویسی کرده اید.

تصور کنید با دقت برنامه ریزی کرده اید و با مشورت با معلم  و مشاور خود نواقص برنامه ریزی 
خود را برطرف کرده اید.

تصور کنید ناگهان در حین درس مهمان ناخوانده بیاید و شما زمان کوتاهی در کنارشان 
نشسته و سپس عذرخواهی می کنید به ادامه درس خواندن خود ادامه می دهید و شما به 

خود می گویید که هیچ  مسئله ای نباید مانع به هم ریختن برنامه من شود و اگر چنین شد با 
تغییر برنامه آن را جبران می کنید.

تجسم کنید تکالیف درسی خود را با دقت و تالش انجام داده اید و احساس لذت می کنید. 

تجسم کنید شب قبل از امتحان درس های خود را مرور می کنید. خواب به موقع و تغذیه 
مناسب دارید و فردا با حفظ آرامش در سر جلسه امتحان نشسته و تا جایی که برایتان مقدور 

است به سؤاالت پاسخ می دهید.

تصور کنید با نشان دادن شایستگی خود به معلم خود انتظارات ایشان را برآورده کرده اید و 
نسبت به خود احساس رضایت می کنید.

تصور کنید بعد از پایان امتحانات نتایج خود را در کارنامه می بینید و با نمرات خوب از 
تالش خود راضی و خوشحال می شوید و خود را تشویق می کنید از اینکه توانسته اید خود را 
به خوبی برای رسیدن به موفقیت ارزیابی نظارت و کنترل کنید بسیار خوشحال هستید. البته 

می دانید ممکن است ایراداتی هم باشد که اگر نبود بهتر عمل می کردید.

تجسم کنید در انجام کارهای مربوط به مطالعه درس ها تنبلی و آشفتگی را از خود دور کرده اید 
و به موقع تکالیف خود را انجام داده اید و به تفریح و استراحت خود هم رسیده اید.

تصور کنید آیا می توانید با یک دقت و بررسی الزم به اشکاالت خود پی برده و برای ترم 
آینده ایرادات خود را برطرف کنید تا نتیجه بهتری از ترم اول داشته باشید.

تجسم کنید حتی در انجام تکالیف به دوستان خود کمک کرده اید آن ها از این همه توانایی شما 
تعجب کرده و شما را تشویق کرده اند و شما در خود احساس غرور و افتخار می کنید.

دستورالعمل گروه شبیه سازی فراورده ای

خودپندارهخودتنظیمی
تجسم کنید برنامه ریزی درسی شما با تالش و پیگیری خودتان به بهترین نتیجه 

ممکن رسیده است.
تصور کنید به خاطر تالش فراوان نمرات بهتری نسبت به میان ترم به دست آورده اید 

و نسبت به خود حس بهتری پیدا کرده اید.
تصور کنید سر جلسه امتحان جواب بیشتر سؤاالت را خوب بلد هستید و به شدت 

خوشحال شده و به خود دست مریزاد می گویید.
تصور کنید نمرات خوب شما اعتماد به نفس باالتری در شما ایجاد کرده است و 

احساس می کنید دانش آموز خوبی هستید.
تصور کنید معلم مشاور شما را برای اجرای برنامه ریزی و داشتن تالش و پشتکار 

خوب تشویق می کند.
تجسم کنید بعد از گرفتن نمرات بهتر از طرف خانواده تشویق شده اید و حس می کنید 

معلم شما عالقه بیشتری نسبت به شما پیدا کرده است.
تجسم کنید کارنامه خود را دریافت کردید و مدیر مدرسه نمرات شما را می بیند و 

به شما آفرین گفته و شما را تشویق می کند. 
تجسم کنید از اینکه تالش کرده اید و شایستگی خود را به نمایش گذاشته اید به 

خودتان آفرین گفته اید و در بین دیگر دوستان خود احساس غرور می کنید.
تجسم کنید دوستان شما به خاطر نمراتتان حسابی شما را تحویل گرفته و موفقیت 

شما را تبریک می گویند.
تصور کنید بعد از تشویق اولیای مدرسه در مقابل دوستان خود احساس قدرت و 

برتری می کنید و به خود افتخار می کنید.
تجسم کنید خانواده برای شما هدیه مناسبی گرفته و در مقابل اعضای خانواده و 
فامیل از پیشرفت شما در درس تعریف کرده به شما افتخار می کنند. در این حالت 

چه احساسی دارید.

تجسم کنید به خاطر کمک به دوستان خود و موفقیت بهتر آن ها از دوستان خود هدیه 
دریافت کرده اید و به خود دست مریزاد می گویید.

در موقع برنامه صبحگاهی همراه دیگر دوستان موفق خود در مقابل همه 
دانش آموزان شما را برای موفقیت تشویق می کنند.

تصور کنید از اینکه با توانایی و تالش خود از شکست در انجام تکالیف دور شده اید 
خودتان را تشویق می کنید.

تصور کنید بعد از گرفتن کارنامه و تشویق توسط خانواده و مدرسه نسبت به 
توانایی خود مطمئن شده و از اینکه امتحانات را به خوبی سپری کردید رضایت 

درونی نسبت به خود پیدا کرده اید.

تجسم کنید افت تحصیلی سال قبل را جبران کرده اید و دیگر دوستانتان شما را به  
عنوان شاگرد ضعیف نمی شناسند و در این حالت حس می کنید که فردی توانمند و 

موفق تری شده اید.
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چنان که نتایج تحلیل ها نشان می دهد، با کنترل اثر پیش آزمون 
و با احتساب آلفای 0/05 در متغیرهای خودتنظیمی و خودپنداره 
تحصیلی تفاوت معناداری بین گروه آزمایش 1 و کنترل وجود 
نمرات  نشان می دهد،  نیز  اطالعات جدول  به  طوری  که  دارد. 
خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش 
2، پس از مداخله به  طور معناداری افزایش  یافته است. بنابراین 
بر  فراورده ای  ذهنی  آموزش شبیه سازی  که  کرد  ادعا  می توان 
افزایش خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تأثیر 

معنادار دارد.

بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره 4 میانگین نمره تی 
خودتنظیمی با درجه آزادی 43 برابر با 4/37 است که منجر به 
سطح معناداری 0/002 شده است؛ همچنین میانگین نمره تی در 
خودپنداره تحصیلی 3/52 شده است که این نمره تی نیز از لحاظ 
آماری معنادار است. بنابراین نتیجه گرفته می شود که اختالف 
بین دو گروه آزمایش شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ای در 
خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی معنادار است و شبیه سازی 

فرایندی، مؤثرتر از شبیه سازی فراورده ای است.

بحث و نتیجه گیری

اثربخشی  این پژوهش بررسی و مقایسه میزان  هدف اصلی 
شبیه سازی های ذهنی فرایندی و فراورده ای بر خودتنظیمی و 
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بود. نتایج پژوهش نشان داد که 
شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ای بر افزایش خودتنظیمی و 
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تأثیر معنادار دارند، اما نتایج تی 
مستقل نشان داد که شبیه سازی فرایندی، مؤثرتر از شبیه سازی 

فراورده ای است.

نتایج پژوهش حاکی از آن بود که قرار گرفتن آزمودنی ها در 
آن ها در پس آزمون  نمره های  افزایش  آزمایش 1 موجب  گروه 
خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی شده است و یا به عبارتی دیگر، 
آموزش شبیه سازی ذهنی فرایندی باعث افزایش خودتنظیمی 
این  یافته  است.  شده  آزمایش 1  گروه  تحصیلی  خودپنداره  و 

پژوهش با یافته پژوهش های انجام شده توسط تیلور و همکاران 
)1998(، درتاج )1383(، شاکتر و ادیس21 )2007( و پژوهش 
گلویتزر22 )1999( در زمینه  قصدهای اجرایی همسوست. در 
تبیین یافته های پژوهش می توان گفت که شبیه سازی مراحل 
دست یابی به هدف، یکی از روش های مؤثر برای تنظیم رفتار 
است. برای رسیدن به هدف که به نوبه خود عملکرد یک برنامه 
منظور  به  پیشرفت  مراحل  ذهنی  تمرین  می شود،  محسوب 
پیش بینی وضعیت، تعیین و سازمان دهی مراحل انجام فعالیت، 
یک مسئله ضروری است. شبیه سازی فرایندی خودتنظیمی و 
خودپنداره تحصیلی با تمرکز روی گام های الزم جهت دست یابی 
به هدف، موجب تسهیل عملکرد در تکالیف سخت و پیچیده 
می شود. دانش آموزانی که مراحل خودتنظیمی و خودپنداره را 
شبیه سازی کرده اند عملکردشان از دو روش ارتقا یافته است: ابتدا 
این شبیه سازی اضطراب را کاهش داده است، که به نوبه خود 
عملکرد را باال برده است. دوم اینکه این کار برنامه ریزی و مؤلفه های 
حل مشکل را تسهیل کرده است که درنهایت سطح انتظار، یعنی 
نمره ای را که دانشجویان برای کسب آن تالش کرده اند حفظ 

شده است که به نوبه خود عملکرد را افزایش می دهد.

شبیه سازی ذهنی فرایندی به دو وظیفه اصلی خودتنظیمی، 
یعنی جلب فعالیت های حل مسئله از قبیل برنامه ریزی، و تنظیم 
حاالت احساسی اشاره دارد. به همین دالیل است که شبیه سازی 
احساسات  کنترل  و  تنظیمی  رفتارهای  در  می تواند  فرایندی 
باشد.  داشته  ویژه ای  جایگاه  استرس زا  حوادث  به  واکنش  در 
شبیه سازی به ما این امکان را می دهد که اطالعاتی را در زمینه 
موفقیت یا شکست راهبرد موردنظر در اختیار داشته باشیم. اگر با 
شکست مواجه شدیم هزینه ای برایمان نخواهد داشت. هرچند که 
برای موفقیت نیز پاداشی در نظر گرفته نمی شود. اما با شیبه سازی 
مراحل یک رویداد و کسب اطالعات در این زمینه با برآورد احتمال 
موفقیت و انجام گام های کسب موفقیت، احتمال به دست آوردن 

21. Schacter & Addis
22. Gollwitzer

جدول 2. آزمون کوواریانس جهت بررسی اثربخشی شبیه سازی فرایندی بر خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی

SSdfMSFpمنبع تغییر

4325/1014325/1036/160/000پیش خودتنظیمی

9256/2319256/2372/830/001گروه

2252/8742خطا

9982/3519982/35337/670/000پیش خودپنداره

452/791452/7925/560/001گروه

1032/8742خطا
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موفقیت در دنیای واقعی افزایش می یابد. عالوه بر این شبیه سازی 
فرایندی خودپنداره، با استفاده از تکنیک هایی مثل تجسم کردن 
اهداف تحصیلی، انتساب دالیل موفقیت به عوامل درونی، تالش 
برای انجام تکالیف تحصیلی و تجسم شایسته بودن در تحصیل 

باعث تقویت خودپنداره تحصیلی شده است. 

از دیگر نتایج این پژوهش، با توجه به بیشتر بودن میانگین 
پس آزمون آزمودنی های گروه آزمایش 2 نسبت به آزمودنی های 
گروه کنترل، آموزش شبیه سازی ذهنی فراورده ای باعث افزایش 
خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی گروه آزمایش 2 شده است. 
این نتیجه همسو با نتایج پژوهش های تیلور و همکاران )1998(، 
فام و تیلور23 )1999( و سانا )2000( است. چاستین )2001( 
در پژوهشی به این نتیجه رسید که بزرگساالنی که خود را در 
حال انجام یک تکلیف آینده نگر تجسم کرده بودند با احتمال دو 
برابر بیشتر از بزرگساالن دیگر، آن تکلیف را انجام دادند )به نقل 
از شاکتر و ادیس، 2007(. شبیه سازی ذهنی می تواند احساس 
و  هدف  رسیدن  نظر  به  نزدیک تر  طریق  از  را  خودکارآمدی 
همچنین جمع آوری اطالعات درباره چگونگی دست یابی به هدف 
ارتقا دهد )سانا، 2000(. چنین انتظاراتی می تواند منجر به افزایش 
تالش و عملکرد ممتاز شود. عمل ذهنی تجسم می تواند به هنگام 
رویارویی فرد با موقعیت، سبب خودکار شدن رفتارهای هدفمند 
شود. درواقع فرض بر این است که به هنگام تجسم یک موقعیت 
مربوط به آینده، بازنمایی های ذهنی مربوط به آن موقعیت فعال 

23. Pham & Taylor

می شود و در نتیجه قابل  دسترس خواهند بود و این حالت در 
دسترس بودن اطالعات، موجب می شود که فرد اطالعات مربوط 
را بهتر جست وجو کند و با احتمال باالتری به هنگام نیاز آن ها 
را یادآوری کند. شبیه سازی، بازخوردی به عقاید و آرزوهاست و 
اطالعات جدیدی را به ما می دهد که این آگاهی جدید و تغییر 
در ادراکات فرد، کاماًل سبب تغییر تمایالت و خواسته های فرد 

می شود.

به  طور کلی نتیجه این پژوهش گویای این نکته است که با 
استفاده از شبیه سازی های ذهنی فرایندی و فراورده ای می توان 
ارتقا  را  دانش آموزان  تحصیلی  خودپنداره  و  خودتنظیمی 
بخشید، اما از دیگر نتایج این پژوهش، تفاوت در اثربخشی دو 
نشان  نتایج  بود.  فراورده ای  و  فرایندی  ذهنی  شبیه سازی  نوع 
بر  فراورده ای  از  مؤثرتر  فرایندی  ذهنی  شبیه سازی  که  داد 
خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی است. این نتیجه همسو با 
نتایج پژوهش های تیلور و همکاران )1998( و درتاج )1383( 
است. سیاوشی و همکاران )1385( نیز با بررسی شبیه سازی ساده 
و توأم فرایندی و فراورده ای نشان دادند شبیه سازی فرایندی تأثیر 
بیشتری روی عملکرد دانش آموزان داشت. درتاج )1383( تأثیر 
شبیه سازی ذهنی فرایندی و فراورده ای را بر روی خودکارآمدی 
و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار داد. نتایج این 
پژوهش نشان داد که شبیه سازی ذهنی به خاطر افزایش توانایی 
فراگیران در بهبود خودکارآمدی، کاهش تأثیرهای هیجانی، ایجاد 
انگیزش های درونی و بیرونی، بر رفتار هدفمند و میزان مطالعه 
فرایندی  تأثیر شبیه سازی ذهنی  این میان  اثربخش است. در 

جدول 3. آزمون کوواریانس جهت بررسی اثربخشی شبیه سازی فراورده ای بر خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی

SSdfMSFPمنبع تغییر

خودتنظیمی

3526/9113526/9121/590/001پیش خودتنظیمی

8526/1218526/1251/700/001گروه

2103/2642خطا

خودپنداره تحصیلی

9653/1219653/12388.57/000پیش خودپنداره

449/4451449/4517/62/001گروه

645/9042خطا

جدول 4. جدول تی مستقل برای مقایسه اثربخشی شبیه سازی فرایندی و فراورده ای بر خودتنظیمی و خودپنداره تحصیلی

pخطای انحراف از میانگینتفاوت میانگین هاdfنمره Tمتغیر

4/37439/022/130/002خودتنظیمی

3/52437/121/850/004خودپنداره تحصیلی
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بیشتر از فراورده ای است.

به نظر می رسد علت تأثیرات کم شبیه سازی فراورده ای این 
است که دانش آموزانی که شبیه سازی فراورده ای را تمرین کرده اند 
درواقع لذت تجربه کسب موفقیت را تمرین کرده اند، اما فنون 
برنامه ریزی و فرایندهای شناختی و فراشناختی الزم برای کسب 
موفقیت را تمرین نکرده اند. دلیل دیگر تأثیر کمتر شبیه سازی 
برنامه ریزی،  سفسطه  است.  برنامه ریزی  سفسطه  فراورده ای 
نمایی از خوش بینی است، یعنی تمایل به داشتن این باور که ما 
می توانیم در یک زمان تعیین شده کاری بیشتر از آنچه که واقعًا 
در توان ماست انجام دهیم و سهولت انجام آن را بیشتر تخمین 
می زنیم. به نظر می رسد انسان در بسیاری از فعالیت های خود 
دچار این خطا می شود. این اتفاق بیشتر زمانی می افتد که به جای 

شبیه سازی مراحل، شبیه سازی نتیجه انجام گیرد.

در پژوهش حاضر در جهت عینیت و دقت و صحت یافته ها، 
تالش فراوانی به عمل آمد، اما همانند سایر پژوهش های انجام شده 
در روان شناسی عاری از محدودیت نیست. از جمله محدودیت های 
موجود می توان به این موارد اشاره کرد: یکی از محدودیت های آن 
مربوط به استفاده از ابزارهای گزارش شخصی است. این ابزارها 
دارای بعضی از محدودیت های ذاتی )عدم خویشتن نگری، خطای 
اندازه گیری و ...( هستند، بنابراین نابسندگی روش اندازه گیری 
متغیرها می تواند به عنوان یک محدودیت جدی یافته ها را تحت 
تأثیر قرار دهد. محدودیت دیگر این مطالعه مربوط به جامعه 
موردمطالعه است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر 
دوره دوم متوسطه مدارس آموزش پرورش منطقه 18 شهر تهران 
هستند. بنابراین یافته ها قابل تعمیم به سایر نقاط کشور نیست. 
در راستای پژوهش حاضر پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر 
گروه های سنی و در سایر نقاط کشور تکرار شود تا شواهدی از 
بسط شواهد کشف شده به دست آید. همچنین پیشنهاد می شود 
و  خود  کارایی  افزایش  به  منظور  پرورش  آموزش  و  نظام  که 
افزایش خودتنظیمی به برگزاری کالس های شبیه سازی ذهنی 
فرایندی و فراورده ای مبادرت ورزد. به  عبارت  دیگر، نظام تعلیم و 
تربیت کشور برای نیل به این مقصود می تواند از طریق برگزاری 
آموزش های ضمن خدمت، کارگاه ها و نشست های مختلف در 

جهت آموزش معلمین و دبیران در این خصوص اقدام کند.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

تمامی اصول اخالقی در این مقاله در نظر گرفته شده است. 
شرکت کنندگان در جریان هدف تحقیق و مراحل اجرای آن قرار 

گرفتند. آنها همچنین از محرمانه بودن اطالعات خود اطمینان 
داشتند و می توانستند هر زمان که بخواهند مطالعه را ترک کنند 
و در صورت تمایل، نتایج تحقیق در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

حامی مالی

این تحقیق هیچ کمک مالی از سازمان های مالی در بخش 
های عمومی، تجاری یا غیر انتفاعی دریافت نکرد.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان به طور یکسان در تهیه این مقاله مشارکت 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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