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According to literature, nursing students face high-stress 

experience and high cognitive load due to heavy academic 

content and stressful clinical environment. So, the present study 

aimed to study the effect of emotion induction on anxiety, 

emotion regulation, cognitive load and learning performance 

based on studies and theories of cognitive load and academic 

emotions in nursing students. 

In a Pre-test - Post-test experimental design with a control group 

of 30 boys’ and girls’ students by random assignment were 

divided into experiment and control groups after gaining 

inclusion and exclusion criteria. The participants of experiment 

group responded to the questionnaire before intervention with 

state anxiety questionnaire, emotion regulation, and learning 

performance test. After that, they took part in a 2 - hour training 

class with an unrelated topic of emotion regulation (initial 

concepts of choice theory) and again responded to the emotion 

regulation questionnaire. The film then found the thrill of 

emotion, so that after 10 minutes of the film they were asked to 

answer the anxiety questionnaire again and then watch the 

emotion Induction film. Finally, they watched the educational 

film about the kidney & urinary tract system, followed by the 

cognitive load questionnaire and the learning performance test. 

The control group received the same intervention process but 

did not just observe the emotion Induction film. 

The results of mixed analysis of variance showed that the 

experimental group participants had a significantly higher 

anxiety and total cognitive load, extraneous cognitive load, 

intrinsic cognitive load, and lower learning performance scores; 

but, the mean scores of germane load and emotion regulation 

between two groups did not show significant differences. 

Seemingly, in the learning process, negative emotion plays a 

crucial role in the way an extraneous and intrinsic cognitive load 

factor allocate the capacity of the memory to itself and prevents 

deep learning. Appropriate psychological interventions such as 

emotional regulation training to reduce negative emotion and 

increase desired cognitive load are recommended. 
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 بار شناختی و هیجانات تحصیلی: یپیوند بین نظریه
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 هاکلیدواژه

تی؛ تنظیم هیجان شناخهیجانات تحصیلی؛  ؛کاری یحافظه ؛شناختی بار
 اضطراب؛ دانشجویان پرستاری

 

 *مسئول ینویسنده
دکتری روانشناسی تربیتی خود را از  یدرجه آبادیحسنحمیدرضا 

دانشگاه تهران دریافت کرد. در حال حاضر او استادیار گروه روانشناسی 
تربیتی دانشگاه خوارزمی است. عالیق پژوهشی ایشان یادگیری 

درمان اختالالت  ویژهبهمداخله در مشکالت تحصیلی و  ،ایچندرسانه
 گروه، یآبادحسندکتر برای مکاتبه در مورد این مقاله با ست. یادگیری ا

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه  ،روانشناسی تربیتی
تهران، خیابان مفتح، تقاطع خیابان سمیه و خیابان خاقانی،  خوارزمی،

 تماس داشته باشید. 91791-91199، کد پستی 13پالک 
 9219-7076-0001-0000: ارکید

 

 dr_hassanabadi@khu.ac.ir: پست الکترونیکی

 
پرستاری به دلیل محتوای آموزشی سنگین و  یدانشجویان رشته رسدمینظر طبق ادبیات به
اضطراب مداوم و باال و بار شناختی زیاد مواجه هستند. لذا،  یبا تجربه پرتنشمحیط بالینی 

ضطراب، تنظیم هیجان، بار شناختی و القای هیجان بر ا تأثیر یپژوهش حاضر با هدف مطالعه
بار شناختی و هیجانات تحصیلی در  هاینظریهو  هاپژوهشعملکرد یادگیری بر اساس 

 دانشجویان پرستاری انجام شد.

 یدانشجوی پسر و دختر رشته 33با گروه کنترل  آزمونپس – آزمونپیشآزمایشی  در یک طرح
ورود و خروج با انتساب تصادفی  یهامالکاحراز  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز پس از

 گروه آزمایشی قبل از مداخله به کنندگانشرکتبه دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. 
ر یک د، ازآنپساضطراب حالت، تنظیم هیجان و عملکرد یادگیری پاسخ دادند.  هایپرسشنامه

خاب( تئوری انت ییجان )مفاهیم اولیهساعته با موضوع غیرمرتبط با تنظیم ه 2کالس آموزشی 
تنظیم هیجان پاسخ گفتند. سپس فیلم القای هیجان را  یبه پرسشنامه مجدداً شرکت کردند و
خواسته شد دوباره  هاآنفیلم از  یدقیقه از مشاهده 93پس از گذشت  کهطوریبهمشاهده کردند؛ 

یلم القای هیجان را مشاهده کنند. ف یاضطراب حالت پاسخ دهند و بعد ادامه یبه پرسشنامه
کلیه و مجاری ادراری را مشاهده کردند و  ، فیلم محتوای آموزشی در خصوص دستگاهدرنهایت

همین  یقاًدقبار شناختی و عملکرد یادگیری پاسخ دادند. گروه کنترل  یدر انتها به پرسشنامه
 شاهده نکردند.فرایند مداخله را دریافت کردند و فقط فیلم القاء هیجان را م

 گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل کنندگانشرکتآمیخته نشان داد که  نتایج تحلیل واریانس
 زادبرونو  زاددروننمرات اضطراب، بار شناختی کلی،  معناداری طوربه آزمونپس یدر مرحله

اختی مطلوب بار شن میانگین نمرات امادست آوردند؛ به تریپایینباالتر و نمرات عملکرد یادگیری 
 نشان نداد. معناداریو تنظیم هیجان بین دو گروه تفاوت 

و  زادنبرودر فرایند یادگیری، هیجانات منفی در نقش یک عامل بار شناختی  رسدمیبه نظر 
و مانع یادگیری عمیق یادگیرندگان  دهدمیکاری را به خود اختصاص  یظرفیت حافظه زاددرون

تنظیم هیجان برای کاهش هیجانات منفی  آموزش نظیر شناختیروانسب . مداخالت مناشودمی
 .شودمیو افزایش بار شناختی مطلوب توصیه 

         

 

 مقدمه

( در سال WHO) 9سازمان جهانی بهداشتمطابق گزارش 
مهم مراقبت  هایگروه عنوانبهتعداد پرستاران و ماماها  2393

 هایمراقبتاز کل کارکنان درصد  13حدود  اکنونهمکه  2سالمت
 هایموقعیت ازجملهبه دالیل مختلف  دهندمیسالمت را تشکیل 

 تحصیلی و شغلی، مسئولیت فراوان، نگرانی از انجام زایاسترس
 روزروزبه ،صحیح وظایف و فرسودگی حاصل از خستگی ساعات کار

                                                                                                                                                                                                
1 World Health Organization (WHO) 
2 health care 

 

 ایپدیدهکاهش تعداد نیروی انسانی پرستاری  .رو به کاهش است
و  عبادی) اندگذاشتهکه مطالعات داخل کشور نیز بر آن صحه  است

جهانی  سازمان هایبینیپیشبق طبا این روندها،  (.2391 یلی،لخ
تمامی کشورها در سراسر دنیا با کمبود جدی  2333تا سال  بهداشت

د؛ خواهند بوه مواج ایحرفهنیروی پرستاری متخصص و با صالحیت 
، مهارت و ایحرفهپرورش نیروهای پرستاری برخوردار از دانش  ،ذال

 این 2323تا  2392 هایسالاصلی  هایهدف ءکافی جز یانگیزه
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 پیوند بین نظریه بار شناختی و هیجانات تحصیلی                  وچهری  و همکارانمن

 (.2392، سازمان جهانی بهداشت)سازمان است 

 دانشجویان رشته که انددادهنشان  هاپژوهش از سوی دیگر
به لحاظ محتوای آموزشی حجیم  سویکپرستاری در طول تحصیل از 

پرتنش با فرایند  وجود بافت آموزش بالینی سوی دیگرو گسترده و از 
ف، جمشیدی، مالزم و شری)هستند  روبرویادگیری  برای یدشواربسیار 
کونل و  لبالنک، مک؛ 2391مرینبوئر و پاس،  سوئلر، ون؛ 2392

؛ (2392 ن،امریدی و همکار؛ 2331لمبرت و گالکن، ، 2391تیرو، نمو
و مدیر مغز  آدمی ل هوشیاریسئوآدمی که م 9کاری یحافظه یراز

 ظرفیت بسیار پایینی، است و نقش اساسی در پردازش اطالعات دارد
دچار  یآسانبهدودیت زمانی در نگهداری اطالعات و به لحاظ مح دارد

ن، یواک؛ 9171، بدلی و هیچ ؛2392 ،2333 بدلی،) شودمی باراضافه
زیادی را بر  2یادگیری در محیط بالینی بار شناختیبنابراین،  .(2339
مانعی بر  تواندمیو  کندمی کاری دانشجویان تحمیل یحافظه

 ،2392 لبالنک و همکاران،؛ 2331لبالنک، )باشد  هاآنیادگیری 
محیط بالینی  رسدمیبه نظر (. 2391 ،2392 ،و همکاران فراسر؛ 2391

هیجانات منفی را در یادگیرندگان به  تواندمیبا خلق شرایط پرتنش 
را از توجه به  هاآن توانندمیخود،  ینوبهبهراه اندازد و این هیجانات، 

رای ب ویژهبهچگونه این فرایند  کهینامحتوای یادگیری منع کند. 
مورد  مراقبت سالمت نظیر پرستاری قابل تبیین است کمتر هایگروه

 یتأثیرگذاراسایی چگونگی شن، هرحالبه توجه قرار گرفته است.
بالینی اطالعات  هایمحیطبر یادگیری مطالب درسی در هیجانات 

سبی برای طراحی و اجرای فرایند آموزش در اختیار ما قرار خواهد منا
 داد.

ارتباط هیجانات و  ینحوه حاضر ارزیابی یهدف کلی مطالعه
 یدهشسازییهشبدر قالب یک محیط القای هیجان  یادگیری از خالل

و  تم شناختیسیس عملکردبرانگیختگی هیجانی، ر آن ب تأثیربالینی و 
 ان پرستاری بود.یادگیری دانشجوی

ارتباط  ینحوه خود 3کنترل -ارزش  ینظریه در( 2332پکران )
طبق این نظریه،  است. کردهتوصیف  را بین هیجانات و یادگیری

در صرف تالش شناختی برای دستیابی به  عام طوربهافراد  هایتفاوت
 سازیآماده هایفعالیتط به مثبت مربو هایهیجاناهداف پیشرفت به 

رف ص کهطوریبه؛ و نتایج آن مربوط است تکلیف و انجام تکلیف
تکلیف  و انجام یک بخشرضایتشناختی بیشتر برای یادگیری تالش 

 .مثبت از قبیل لذت، غرور و امید مرتبط است هایهیجانبا  یا عملکرد
ی، ستگمنفی مثل خ هایهیجانتالش شناختی کمتر با  کهدرحالی

پکران  ؛2332پکران، عصبانیت، اضطراب، ناامیدی و شرم ارتباط دارد )
 بر هاهیجان تأثیرگذاریدر این نظریه چگونگی  ؛ اما(2391و پری، 

 دقیق تبیین نشده است. طوربهیادگیری واضح نیست و 
جدید در این زمینه وجود دارد که یکی از منظر  نسبتاًدو تبیین 

 مطرح شده است. شناختیروان منظر عصباز شناختی و دیگری 

                                                                                                                                                                                                
1 working memory 
2 cognitive load 
3 control –value theory 
4 integrative process approach 

هیجان  اثرات( 2399روتس و ون هیل، ) 1IPAفرایند یکپارچه ویکردر
های ربر اثر متقابل متغی تأکیدبا  نوعیبهبر عملکرد شناختی را 

 . برهددمینشان برانگیختگی، هیجان، انگیزش، ظرفیت شناختی 
اساس این رویکرد، سطوح باالی تنش و برانگیختگی هیجانی، 

. از دهدمیپردازش اطالعات و ظرفیت توجه را کاهش  زمانمدت
را کم کند بر انگیزش و  فردهر عاملی که ظرفیت شناختی  ،طرفی
فی من هایهیجاناشته و سبب بروز به پردازش اثر منفی د او تمایل

 .شودمی
ز نی مغز فیزیولوژیو  شناختیروانعصب  هایبررسی ازنظر

رل با تنظیم هیجان با مناطق کنت مرتبطپیشانی مغز مناطقی از پیش
ه اگر تکالیف شناختی ک کهطوریبه ؛دارد پوشانیهمشناختی و توجه 

یا  ط القای استرسکاری هستند تحت شرای ینیازمند فعالیت حافظه
افت واضح در عملکرد تکلیف مشهود خواهد بود  شوندهیجان انجام 

. یک پاسخ هیجانی شدید که باعث برانگیختگی روانی (2391، گراس)
یعنی محل  2عصبی هیپوکامپ یبه شبکه 1آمیگدال وسیلهبه شودمی

 اس،دالک) گذاردمی تأثیرو بر آن  شده انجام فرایندهای حافظه منتقل
هیپوکامپ که مسئول  یراز ؛(2332فلیپس،  ؛2331البار و کابزا، 

فرایندهای حافظه است در مجاورت آمیگدال و در لب گیجگاهی 
 ،(. از طرفی2393بروشا، شرر، گرنجین و سندر، ) قرار دارد 7میانی

 و هیپوکامپبر به علت استرس باال کورتیزول از غدد آدرنال مداوم 
 (.2392شانک، )اثر نامطلوب دارد  یمتعاقب آن بر عملکرد شناخت

اثرگذاری هیجانات بر  یگشای فهم ما از نحوهراه اهتبییناین  اگرچه
از چگونگی  اما شناختی و پردازش اطالعات است؛ هایفعالیت

اثرگذاری هیجانات بر یادگیری در یک موقعیت آموزشی نظیر محیط 
 بالینی اطالعات کمتری در دست است.

شناختی  بار یاخیر استفاده از اصول نظریه هایسالدر 
آموزش و  ینوین و کارآمد در حیطه هایاز نظریه یکی عنوانبه

مختلف  هایگروهخصوص آموزش یادگیری و طراحی آموزشی در 
است  گرفته قرارزیادی پرستاری مورد توجه  ازجملهمراقبت سالمت 

پالس و کالیوگا، ؛ 2391فراسر و همکاران، ؛ 2391چن و وو، )
 هایمحدودیتشناختی بر اساس ساختار و  بار ینظریه(. 2391
خیلی  مقدار بر این اساس اگرشده است که کاری مطرح  یحافظه

 آسانیبهوارد شود  ی کاریحافظهبه  زمانیکاطالعات در  زیادی از
ر که اثر نامطلوبی ب شودمیمختل  فردو عملکرد  شده باراضافهدچار 

سوئلر، ؛ 9118، مرینبوئر و پاس ، ونسوئلرداشت ) یادگیری خواهد
بدلی و هیچ  ی کاریهحافظ مدل(. بنا بر 2399آیرس و کالیوگا، 

است فرایندهای  بر آن استوار بار شناختی ی( که نظریه9171)
کاری انجام  یحافظه یواسطهبهپردازش شناختی  یهوشیارانه

کاری بر عملکرد  یو بنابراین هرگونه محدودیت حافظه شودمی
 (.2392، 2333 بدلی،)شناختی اثرگذار است 

5 amygdala 
6 hippocampus 
7 temporal lobe 
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، 9زادبرونبار شناختی سه نوع بار شناختی  یاساس نظریه بر
، 2399سوئلر و همکاران، ) نام برد توانمیرا  3مطلوب و 2زاددرون
 است و یرضروریغکه برای یادگیری  زادبرون. بار شناختی (2391
 استمواد آموزشی  یارائه ینحوهحاصل طراحی نامناسب در  عمدتاً

که  زاددرونشناختی  که هدف طراحان آموزشی کاهش آن است. بار
 1یشیننش پذاتی تکلیف و وابسته به میزان دا هایپیچیدگیحاصل 

 بار نهایتاًفرد است و هدف طراحان آموزشی بهینه کردن آن است و 
معطوف بوده و حاصل صرف  معنادارشناختی مطلوب که به یادگیری 

و  1وارهطرحاطالعات، ساختن  دهیسازمانمنابع شناختی در جهت 
شده است که هدف طراحان ساختهاز پیش هایوارهطرح 2خودکارسازی
و در ارتباط با این سه نوع بار  یش هر چه بیشتر آن استآموزشی افزا

 .این سه نوع بار است پذیریجمعخاصیت  شناختی
 زادبرونفرض بر این است که با کاهش بار شناختی  اینجادر 

ضروری مقدار بیشتری از ظرفیت و منابع موجود در غیر زاددرونو 
ار باال رفتن بو به  شودمیکاری صرف فرایندهای یادگیری  یحافظه

 ؛ اما(2399 ،9118و همکاران،  سوئلر) کندمیمطلوب کمک 
از  زیادی مقدار بودن نشان داده است که آزاد ی بعدیهاپژوهش
 عمالً  یراز ؛نیست مؤثر یریبرای یادگ تنهاییبهکاری  یحافظه ظرفیت
بار شناختی  صرف محدودی میزان تنها به ی کاریحافظهآزاد  ظرفیت

 استهیجان  ازجمله عوامل دیگری تأثیرو آن تحت  شودمیمطلوب 
 (.2391 س و کاپالن،پال؛ 2391و همکاران،  سوئلر)

تی بار شناخ ییهاز نظربرگرفته  هاینظریه ترینمهم یکی از
 ینظریه کندمیهیجان و بار شناختی را به هم مرتبط  یکه سازه
مورنو،  ،CATLM) مورنو 7یعاطفی یادگیری با رسانه -شناختی 

است که از تلفیق اصول اساسی  (2337یر، نو و مهرمو؛ 2331
( در 2337بدلی ) ی کاریحافظه ینظریه شاملمختلفی  هاینظریه

لر وئس) بار شناختی سوئلر ینظریهمورد وجود مجراهای جداگانه حسی؛ 
 یرمه ایچندرسانهشناختی یادگیری  ینظریه؛ (9118و همکاران، 

در  (9112) و ویتراک یریادگیری فعال مه ی(؛ نظریه2331، 2339)
؛ وشیارانه در فرایندهای شناختیبر نقش یادگیرنده در تالش ه تأکید
 یپویایی ساختار حافظه( در مورد 9177تولوینگ ) یحافظه ینظریه

 مدل؛ بلندمدت رویدادی و معنائی یبلندمدت و وجود دو نوع حافظه
( و 9113گوئینس ) فراشناخت مک مدل(؛ 2333انگیزشی پینتریچ )

عوامل فراشناختی در تنظیم هیجان، انگیزش، شناخت  ایواسطهنقش 
ر، کالیوگا، آیرز، چندل و سوئلو اثر آن بر یادگیری و الگوی کالیوگا )

این نظریه  در .شکل گرفته استر یادگیری باثر دانش پیشین  از( 2333
 بر نظام شناختی تأثیرگذاریکی از عوامل  عنوانبهبه عامل هیجان 
 دهیسازمان، بر توجه و ادراک توانندمیهیجانات  .اشاره شده است
، بازیابی اطالعات دهی اطالعات کالمی و غیرکالمیاطالعات، ارتباط

                                                                                                                                                                                                
1 extraneous cognitive load 
2 intrinsic cognitive load 
3 germane load 
4 prior knowledge 
5 schema acquisition 

 در. بگذارند تأثیر ی کاریحافظهدت و عملکرد مبلند یاز حافظه
انجام گرفته است این اثرات به  در این زمینه ی اندکی کههاپژوهش

 طرق مختلف مشاهده شده است.
 ،کالج اننفر از دانشجوی 923در پژوهشی بر روی برای مثال 

 ا درر ی کاریحافظهلق مثبت ظرفیت خُ اگرچهنشان داد که  هایافته
ه لق منفی حافظخُ اما ؛دهدمی ارتقا کالمی و فضایی یحافظه یحیطه

استروبک و ) کندمییات بیهوده ئرا درگیر اطالعات نامربوط و جز
نشان نیز  (2397ترمبلی، الفلر، لپینک و دلمانس ). (2392مسعود، 

ی مثبت و منف هایهیجان تأثیرتحت  زادبرونشناختی  که بار ندداد
 رتأثیتنها تحت  زاددرونبار شناختی مطلوب و  کهدرحالی ؛قرار دارد

در  شدهتجربهبار شناختی و همچنین  کندمیمثبت تغییر  هایهیجان
از  .است دهشسازییهشببیشتر از محیط  مراتببهمحیط واقعی بالینی 

 طتوس زاددرونمنفی بر بار شناختی  هایانهیج تأثیرسوی دیگر، 
( به این صورت توصیف شد که وقتی 2391فراسر و همکاران )

به یادگیری مرتبط باشد، همچون محیط بالینی که  هاهیجان
را  دازدرونبخشی از یادگیری است، بار شناختی  هاهیجان وفصلحل

 8یهـدوگان گذاریرمز مفروضهبر اساس  ذکرشده. اثر دهدمیافزایش 

هیجانی  هایپیاممبنی بر در نظر گرفتن ( 2332، 9113)ویو  پی
یوگا پالس و کالهمچون یک پیام غیرکالمی تبیین شده است، اگرچه 

. اندردهک تأکیددر این زمینه بر نیاز به انجام مطالعات بیشتر ( 2391)
در این حوزه تحت عنوان موج سوم از  هاهیجان تأثیردر نظر گرفتن 

بار شناختی مطرح  هاینظریه هایپیشرفت یچهارگانه هایحرکت
 (.2391سوئلر و همکاران، شده است )

در رابطه با اثرات اضطراب حاصل از عوامل پژوهش  ترینمرتبط
بار  یهبر مبنای نظریمحیط بالینی و نتایج آن بر یادگیری  زایتنش

پالس و کالیوگا، است )به و همکارانش  فراسر هایمطالعهشناختی 
 از بیشبه این نتیجه رسیدند که هیجانات  هاآن مراجعه کنید(. 2391

یادگیرنده چه در محیط بالینی و چه در محیط  یبهینه حد
مستقیم با مقدار بار شناختی که به یادگیرنده  طوربه شدهسازییهشب

ر و فراس)ارتباط دارد و بر یادگیری اثر نامطلوب دارد  شودمیتحمیل 
 ندنیز نشان داد( 2393)ر سوئلو مرینبوئر  نو(. 2391، 2392همکاران، 
ی به محیط بالینیادگیری در  یو ناآشنا با تجربه تجربهکمکه افراد 

 باراضافهو  پرتیحواسدچار  راحتیبه زااسترسعلت وجود عوامل 
 .شده که مانعی برای یادگیری است زادبرونشناختی 
رد ف هایهیجان گی اثرگذاریچگون رسدمی، به نظر طورکلیبه

بار شناختی و عملکرد یادگیری نیاز به بررسی انواع ، ی کاریحافظهبر 
 یشینپی هاپژوهشکه گفته شد بیشتر  طورهمان یرا؛ زبیشتری دارد

یا در اغلب موارد به دلیل و ند آموزشی متمرکز بود هایطراحییا بر 
 بار اخیر ییک دههبار شناختی تا  عدم وجود ابزار مناسب ارزیابی

6 schema atomization 
7 Cognitive-Affective Theory of Learning with Media (CATLM) 
8 dual coding assumption 
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 پیوند بین نظریه بار شناختی و هیجانات تحصیلی                  وچهری  و همکارانمن

 قصد در این مطالعه، روازاین .اندکردهارزیابی کلی  صورتبه را شناختی
اختی و بار شنبر  از طریق نمایش فیلم را هیجان القای تأثیر داشتیم
آن، اضطراب، کنترل هیجان و عملکرد یادگیری یک گروه از انواع 

 .کنیم ارزیابیدانشجویان پرستاری 
لقای هیجان از طریق ن بود که اای مطالعهنخست  ییهفرض

وجب م تواندمیمحیط بالینی  زایتنش هایصحنهنمایش فیلم دارای 
ر این شرایط منج رفتمیانتظار ، عالوهبه جان منفی شود.هیافزایش 

 یهفرضی .گردددر چنین موقعیتی  منفی هایهیجانبه عدم کنترل 
با القای هیجان ممکن است منابع شناختی که دوم این بود 
اختصاص یابد که موجب بار  9فرایند نامرتبط با تکلیفیادگیرندگان به 

عملکرد یادگیری کاهش پیدا  یجهدرنتو  شودمی زادبرونشناختی 
تئوری افسردگی الیس  2سرکوب یفرضیهمطابق که این اثر  کندمی

رقیب برای  یاما فرضیه .است تبیین( قابل 9188و اشتروبروک )
خشی از ب عنوانبههیجان را تنظیم که اگر  بودسرکوب این  یفرضیه
دگیری نظام آموزش پرستاری تلقی کنیم در این حالت یا هایهدف

فراسر، ) شودمیمحسوب  زاددرونشناختی  هیجان منبعی برای بار
 یهــدوگان رمزگذاریطبق تئوری  (.2391پالس و کالیوگا، ، 2391

درسی اطالعات در این شرایط اطالعات هیجانی با ( 9113ویو ) پی
همراه است اما از طریق مجرای دیگری غیر از بینایی و شنیداری 

 .بیندنمیعملکرد یادگیری افراد آسیب  و شودمیپردازش 
اصالح خلق، یادگیرندگان در  یبر اساس فرضیه، درنهایت
هیجان منفی ممکن است به دنبال راهی باشند که  یموقعیت تجربه

یک تمایل انگیزشی تکاملی در جهت بهبود عملکرد عمل  عنوانبه
 عنوانبهیادگیرندگان ممکن است (. 2391پالس و کالیوگا، کند )

 تتوجه خود را از هیجان منفی به سم ،بخشی از فرایند تنظیم هیجان
اثر هیجان بر یادگیری  ،درنتیجه؛ فعالیت یادگیری معطوف کنند

 ؛2391پالس و کالیوگا، ) شودمی گریمیانجیانگیزش  واسطهبه
 وب کهلمطشناختی برای بار  است این فرضیه تبیینی (.2332پکران، 

 .کندمی بینیپیشن بهبود عملکرد یادگیری را به دنبال آ

 روش

 آزمایشیطرح 

نوع تصادفی از  کامالً آزمایشی طرح یکحاضر  یمطالعه
 33کنندگان شرکت. بودبا گروه کنترل  آزمونپس-آزمونپیش

پس از طی مراحل انتخاب و کسب که بودند  دانشجوی پرستاری
 تصادفی بهاعداد با استفاده از جدول ورود و خروج  هایمالک

                                                                                                                                                                                                
1 extra-task 
2 suppression hypothesis 

ه این کنندگان باصلی گزینش شرکت یبزرگتر است. در مطالعه ی اخیر بخشی از یک مطالعه مقاله 3
پژوهش  یترین فرضیهکنندگان بر اساس اصلیتعداد شرکتبرآورد صورت انجام شده است که ابتدا 

آزمون مد نظر آزمون و پسپیش در یک طرح چهار گروهی با حالتعنی تنظیم هیجان از خالل آموزش ی
؛ توان 31/3؛ آلفای 31/3ها با مقدار فای ترین پژوهشآمده از مرتبطدستهاثر ب یاندازهبا قرار گرفت. 

های مکرر اندازه بینار همبستگی و مقد 2 با ها برابرگیریار اندازهر؛ تک1ها برابر ؛ تعداد گروه83/3آزمون

 ایمداخله یمطابق برنامهند. منتسب شد کنترلهای آزمایش و گروه
به  آزمونپیش یگروه آزمایش در مرحله کنندگانشرکت( 9)جدول 

اضطراب حالت و تنظیم هیجان و آزمون عملکرد  هایپرسشنامه
ساعته با  2در یک کالس آموزشی  بعدازآنیادگیری پاسخ دادند و 

خاب( انت ینظریه یرمرتبط با تنظیم هیجان )مفاهیم اولیهموضوع غی
 دادند.تنظیم هیجان پاسخ  یبه پرسشنامه مجدداًشرکت کردند و 

ت پس از گذش کهطوریبههیجان را مشاهده کردند  فیلم القای ازآنپس
 اضطراب یبه پرسشنامه مجدداًخواسته شد  هاآندقیقه از فیلم از  93

هیجان را مشاهده کنند.  فیلم القای یادامه بعدازآنحالت پاسخ دهند و 
سپس فیلم محتوای آموزشی در خصوص دستگاه کلیه و مجاری ادراری 

به  آزمونپس ینمایش داده شد و در انتها در مرحله هاآنبرای 
 بار شناختی و آزمون عملکرد یادگیری پاسخ دادند. یپرسشنامه

همانند گروه آزمایشی را ی مشابه کامالًفرایند  ،گروه کنترل
فیلم القاء هیجان را مشاهده نکردند. علت  کهینا جزبه دریافت کردند،

، هاگروه یبرای همه شناختیرواندر نظر گرفتن کالس آموزش 
به لحاظ زمان درگیر بودن با آزمایش و سطح خستگی  سازیهمسان

ی ایکسان به لحاظ محتو نسبتاًبار شناختی  ی، تجربهسویکاز 
 یاخالق پژوهشی برخورداری همه ازنظرآموزشی دریافتی و همچنین 

 .در فرایند مداخله بود شناختیرواناز خدمات  کنندگانشرکت

 کنندگانشرکت

 در یاین پژوهش دانشجویان پرستاری و جامعه هدف یجامعه
دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه علوم آن دسترس 

ک یفاز اول از  شودای که گزارش می. مطالعهدندبوپزشکی البرز کرج 
 به مناسب، با توجه ینمونه یاندازه. 3تر استبزرگ یمطالعه
ها یعنی تحلیل واریانس آمیخته و بر ترین روش تحلیل دادهاصلی

ی تا حدهای از مطالعه آمدهدستبهاثر  یهای اندازهاساس شاخص
(، 83/3(، توان آزمون )31/3ل )(، نرخ خطای نوع او23/3مشابه قبلی )

بار(،  2ها )گیریگروه(، تعداد اندازه 2) موردمطالعههای تعداد گروه
( و مقدار اپسیلون اصالح 72/3ی مکرر )هاگیریاندازه همبستگی بین

برآورد شد که  G*power افزارنرم ( با استفاده از9کرویت )برابر با 
مقررات  ابتدا طبق کنندگانشرکت گزینش منظوربه نفر بود. 33برابر با 

 سپس، بعد شد. کدهای الزم دریافت 1های بالینی حاکم بر کارآزمایی
از موافقت و هماهنگی مرکز دانشگاهی و اعالم فراخوان با توجه به 

معارفه ضمن توضیح کلی در  یدر یک جلسه ،ورود هایمالک
رکت در ش ینامهمندان فرم رضایتحاضر همگی عالقه پژوهشمورد

 عالما یکتبصورت بهوسیله موافقت خود را و بدین ندپژوهش را پرکرد

پس از نفر برآورد شد.  23 با برابرکلی  ینمونه یاندازه G*powerاز طریق نرم افزار  1/3برابر با 
توانستند در مطالعه پسر(  22 و دختر 31) دانشجو 23تعداد  ،های ورود و خروجفراخوان و اعمال مالک

 نفر پسر هر یک جداگانه 22نفر دختر و  31این  تصادفیاد اعد. با استفاده از جدول شرکت داشته باشند
اد در هر گروه هم پسر و هم دختر به تعدکه  ین نوع انتساب بدین دلیل بود. اشدندچهار گروه منتسب به 

دختر حضور  8پسر و  2حداقل  لذا در هر گروه تا اثر جنسیت کنترل شود. متناسب حضور داشته باشند
دختر( فاز  91پسر و  92و دو گروه دوم ) دختر( فاز اول مطالعه 91پسر و  91) دو گروه نخست ند.داشت

 دوم مطالعه را شکل دادند.
4 clinical trials 
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 91-9 صفحات ،2، شماره 91دوره                9318ستان زمو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

   
 در این مطالعه اجراشده. شمای نمادین طرح آزمایشی 9جدول 

آموزش محتوای  آزمونپیش گروه
 شناختیروان

 یپرسشنامه مجدد اجرای
 تنظیم هیجان

قسمت اول فیلم 
 هیجان القای

 یمجدد پرسشنامه اجرای
 اضطراب حالت

قسمت دوم فیلم 
 هیجان القای

فیلم آموزشی 
 محتوای درس

 آزمونپس

 + + + + + + + + آزمایش

 + + - + - + + + کنترل

 نمودند.
 ورود به پژوهش عبارت بودند از: دانشجوی مقطع هایمالک

 ایهمالکبه شرکت در پژوهش و  مندیعالقهکارشناسی پرستاری، 
 به دلیل اضطراب شدید و رودامصرف  خروج عبارت بودند از:

اضطراب  ی، سطح باالی اضطراب )نمرهشناختیروان هایبیماری
ط از متوس ترپاییندر مقیاس اسپیلبرگر(، سطح  13صفت بیش از 

پرستاری )با توجه به مقیاس استرس پرستاری(، سطح باالی  استرس
بت مث هایتکنیک درمجموعباالتر از متوسط  یتنظیم هیجان )نمره

کار  یتنظیم هیجان( و تجربه ینظیم هیجان با استفاده از پرسشنامهت
ا مذکور ب هایمالکبالینی پیش از ورود به دانشگاه. وجود و فقدان 

 بررسی و گزینش افراد ذکرشده هایپرسشنامهاستفاده از مصاحبه و 
 .انجام شد

 سنجشابزارهای 

فرم  نخستین :9صفت اسپیلبرگر -لت اضطراب حا یپرسشنامه
توسط اسپیلبرگر  9173در سال  STAI-Yاضطراب  یاین پرسشنامه

قرار  یدنظرتجدمورد  9183و در سال  تدوین و ساخته شدو همکاران 
 سؤالتا  9 سؤالاست که از  سؤال 13شده شامل تجدیدنظرگرفت. فرم 

، خیلی عموماً، گاهی، وجههیچبهاضطراب حالت با چهار گزینه ) 23
 ز،هرگ تقریباً) ینهچهار گزاضطراب صفت با  13تا  29 لسؤازیاد( و از 

ه در ک شودمیهمیشه( پاسخ داده  تقریباً، بیشتر اوقات، گاهی اوقات
. در هر دو شودمی بندیدرجه 1تا  9از هر دو مقیاس ارزش هر گزینه 

 باشد. 83تا  23بین  تواندمیافراد  یزمون نمرهآ
اضطراب  هایآزمونو دیگر  صفت اضطرابآزمون این بین 
اب اضطر مقیاسبا  ازجملهباالیی گزارش شده است.  هایهمبستگی
تا  71/3از ( 9188، 3گارسکی و پترسون )ریس، TMAS 2آشکار تایلر

 AACT 1عاطفه هایصفتبا فهرست صفت و بین اضطراب  83/3

)نقل از  گزارش شده است 18/3 تا 12/3از ( 9122 ،1بایس و زاکرمن)

هماهنگی  اضطراب –صفت  ی. پرسشنامه(2331عبدلی و هومن، 
( ضرایب 2331و بنا بر هنجاریابی عبدلی و هومن ) دارددرونی باالیی 

همبستگی آزمون اضطراب آشکار و پنهان با آزمون اضطراب بک به 
این  یبررسی روایی سازه .ه استدگزارش ش 29/3و  21/3ترتیب 

 اصلی با چرخش هایمؤلفهبا روش تحلیل عاملی )تحلیل آزمون نیز 
دو عامل اضطراب و عدم با نشان داد که این آزمون  (واریماکس

                                                                                                                                                                                                
1 State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 
2 Taylor's Manifest Anxiety Scale (TMAS) 
3 Reiss, Peterson & Gursky 

. دکنمیدرصد واریانس کل را تبیین  2/32و  2/31اضطراب به ترتیب 
ریب کودرریچاردسون ( ض9113) و دالور بمهرا یمطالعه بامطابق 

دست آمد. به 13/3و برای اضطراب صفت  19/3برای اضطراب حالت 
آزمون اضطراب حالت  اعتبار( نیز ضریب 2332در پژوهش صادقی )

 .گزارش شد 13/3و اضطراب صفت  13/3
به که این پرسشنامه  :2(ERQتنظیم هیجان ) یپرسشنامه

ه تهیه شد هیجان تنظیم به افراد تمایل ارزیابی جهتاست فرم کوتاه 
بیانگر است و  بازداری شناختی و مجدد دارای دو بعد ارزیابیو  است

تمایل فرد به استفاده از راهبرد  2تا  9 سؤالماده است که از  93شامل 
تمایل فرد به استفاده از راهبرد  93تا  7 سؤالارزیابی مجدد و از 

 کامالًاز ) ایدرجه 7در یک مقیاس  سؤال. هر جدسنمیسرکوب را 
. این ابزار در سال شودمی( پاسخ داده 7موافق =  کامالًتا  9مخالف = 

 ییپایا ،و جان ساخته شد و پس از تعدادی مطالعه گراستوسط  2333

مجدد  برای زیر مقیاس ارزیابی کرونباخ را با روش آلفای آزمون این
 21/3را ی برای کل مقیاس ایی بازآزمایو پای 73/3و سرکوب  71/3

ضریب همسانی درونی این مقیاس در دانشگاه مـیالن کردند.  گزارش
 23/3تا  12/3و برای سرکوب  28/3 تا 18/3ارزیابی مجدد از  بـرای

؛ نقل از 2393الزاروتی، جـان و گراس، بدست آمده است )به
در  در ایران (2392 علیلو، قاسمپور، عظیمی، اکبری و فهیمـی،محمود

مقیاس ارزیابی برای زیر آلفای کرونباخ ( 2399پـژوهش تاشک )
در  .دسـت آمـدبـه 13/3 سرکوبمقیـاس زیر  برای و 87/3مجـدد 

مقدار آلفای کرونباخ نیز ( 2393پژوهش بیگدلی، نجفی و رستمی )
مقیاس سرکوب و برای خرده 83/3مقیاس ارزیابی مجدد برای خرده

 دست آمد.به 71/3

این آزمون یک آزمون تشریحی  آزمون عملکرد یادگیری:
 موردنظراین آزمون ابتدا اهداف  یساخته بود. برای تهیه-معلم

هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی  .شد مشخص پژوهشگران
ا فیلم در رابطه ب کنندگانشرکتچگونگی تغییرات سطح یادگیری 

 ؛دستگاه کلیه و مجاری ادراری( بود یدرزمینهآموزشی )فیلم آموزشی 
اطالعات فرد را در سطوح یادگیری بتواند آزمون مذکور  کهطوریبه

 جد.فهمیدن، کاربرد و انتقال بسنیعنی  ترعمیق

توسط یک فرد  سؤال 91برای انجام این کار، نخست تعداد 
 به ایشان هاسؤالطراحی شد. قبل از طراحی  موردنظر یخبره در حیطه

محتوای آموزشی توضیح داده شد و فیلم در اختیار او قرار گرفت و 

4 Affect Adjective Check List (AACT) 
5 Zuckerman and Bayes 
6 Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

http://www.ravansanji.ir/?9311261631
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 پیوند بین نظریه بار شناختی و هیجانات تحصیلی                  وچهری  و همکارانمن

 هاؤالسشد که  تأکیدتشریح شد. به وی  سؤالهمچنین اهداف طراحی 
یری طراحی شود. پس از چندین جلسه گفتگو با در سطوح باالی یادگ

برای  هاسؤالبرای اصالح،  هاسؤالشدن  ردوبدلو  این متخصص
خواسته شد که  هاآنپرستاری ارسال شد. از  استادانچهار تن از 

، اهداف موردبحثرا با توجه به فیلم آموزشی، موضوع  هاسؤال
ر ب تأکیدی و با سطوحی باالتر از یادآور نظر گرفتن، در موردنظر

 سؤالم کدا کهنیافهمیدن و کاربرد و انتقال ارزیابی کنند، مبنی بر 
ی هادادهنیست. با توجه به  تائیدو کدام مورد  تائیدمورد  هاآن ازنظر

محاسبه شد که با توجه به تعداد ارزیابان باید  9CVRارزیابان، مقدار 
 انتخاب شود. سؤالیتا  آمدمیدست عدد یک به
نیز در نظر گرفته شد.  سؤالبرای هر  CVI2چنین، مقدار هم

مربوط بودن و واضح بودن  ازنظررا  هاسؤالدر این شاخص، ارزیابان 
نمره دادند.  یاچهاردرجهدر یک مقیاس لیکرت  هاآنبررسی و به 

 هاارزیاببر اساس تعداد  71/3باالتر از  CVIی با مقادیر هاسؤال
 1تشریحی اولیه تعداد  سؤال 91از بین  یتدرنهامالک انتخاب بود. 

 منظوربهانتخاب شدند. سپس،  CVIو  CVRبا توجه به نتایج  سؤال
 93در یک گروه کوچک  سؤال 1این  هاسؤالارزیابی قابل فهم بودن 

در دسترس اجرا شد.  ینفری از دانشجویان پرستاری خارج از جامعه
ز مناسب بودن آزمون برای حاکی ا هاسؤالمقدماتی  هایتحلیلنتایج 

 دانشجویان پرستاری بود.
ی آزمون عملکرد توسط هاسؤالبرای تصحیح  گذارینمرهکلید 

یک متخصص تهیه شد. پس از پاسخ به آزمون عملکرد یادگیری 
و توسط د آزمونپسو  آزمونپیشی هاسؤال، کنندگانشرکتتوسط 

ک در ی هاگذاریهنمرشد. اختالف  گذارینمرهمستقل  ینفر به گونه
این دو نفر  موردتوافق یشد و نمره وفصلحلمشترک  یجلسه

 آزمونپسو  آزمونپیشدر  کنندهشرکتنهایی هر  ینمره عنوانبه
 ثبت شد.

 یهپرسشنام از طریقبار شناختی  بار شناختی: یپرسشنامه
لپینک، پاس، ) لپینک و همکاران توسط شدهساختهگزارشی خود

ارزیابی شد. این پرسشنامه  (2391مرینبوئر،  ولوتن و ونوندر ونگوگ، 
است که شامل سه  ایدرجه 99آیتم با مقیاس لیکرت  93شامل 

آیتم  1، زاددرونآیتم اول بار شناختی  1 کهطوریبه ؛آزمون استخرده
ر بار شناختی مطلوب را ارزیابی آیتم آخ 1و  زادبروندوم بار شناختی 

، 81/3 دزادرونشناختی  . سازندگان ابزار ضریب آلفا را برای بارکندمی
 81/3و برای بار شناختی مطلوب  83/3 زادبرونبرای بار شناختی 

خود به  ی( نیز در مطالعه2397) ژیونگگزارش کردند. سونائون و 
و  81/3، 83/3شناختی را  در باال آلفای سه نوع بار ذکرشدهیب ترت
 .ندگزارش کرد 89/3

این ابزار برای اولین بار در  سؤالی 93شکل  کهینابه دلیل 
ارسی ابتدا به ف پرسشنامه ، اینشدمیایران و در پژوهش اخیر استفاده 

زبان  به انگلیسی ن زباناترجمه شده و سپس توسط یکی از مدرس
                                                                                                                                                                                                 

1 Content Validity Ratio (CVR) 
2 Content Validity Index (CVI) 
3 emotion induction 

وه سپس، در یک گر .جزئی برطرف شد یرادهایاو  شد ی برگرداندهاصل
در دسترس پس از  ینفری از دانشجویان پرستاری خارج از جامعه 33

تدریس مبحثی توسط استاد درس به دانشجویان داده شد و درخواست 
 هانآاز شده را بر اساس این ابزار ارزیابی کنند. شد محتوای تدریس

د پس از دارن اینکته سؤالخصوص فهم هر  درخواست شد اگر در
ح مطر تأملیقابلپایان ارزیابی مطرح کنند، اگرچه موضوع خاص و 

نفر نشان  33 ینای هادادهبرای آلفای کرونباخ  هایتحلیلنشد. نتایج 
، زاددرونبرای بارهای شناختی  هاسؤالهماهنگی درونی  داد که

 است. 89/3و  81/3، 72/3و مطلوب به ترتیب  زادبرون

 لهمداخ و محتوای مطالب

 23از یک فیلم  3هیجان یبرای القا فیلم القای هیجان:
د. بالینی استفاده شمحیط  پرهیجان هایموقعیت خصوص در ایدقیقه

از  دماه طول کشی چهار که به مدت موردنظر فیلم یتهیهجهت 
 سینما، یدر حوزه نظرانصاحبچند تن از  هایراهنماییو  هاپیشنهاد
سریال  روی نظراتفاقو پرستاری استفاده شد که  شناسیروان استادان

چندین و  2332لوب کگلدن  یجایزه یکه برنده بود "1گریز آناتومی"
بیش  مندنظام هایبررسیپس از این سریال  .دیگر بود معتبر یجایزه

 بالینی و تعدادی انگیزهیجان هایصحنهفیلم پیشنهادی با  13از 
، از محیط بالینی انگیزهیجان هایصحنهتعداد  ،ژانربر اساس ریال س

 911فصل در  1از بین  ازآنپسموضوع و موسیقی متن انتخاب شد. 
از دقیقه  23 ،طی چند مرحله مشاهده و اصالح ایدقیقه 19قسمت 

ن فرایند ایشد.  یرایشو درنهایتو  گردید گزینشفیلم  هایصحنهکل 
س پو کارگردان معروف انجام شد.  سازفیلمچندین  با مشارکت برزمان

نفر از دانشجویان پرستاری سراسر  22فیلم برای  الزم از هماهنگی
فیلم را مشاهده و نظر خود را  هاآناز  نفر 23کشور ارسال شد که 
فیلم  اعالم کردند که افراد درصد 83نفر  23این  اعالم کردند. از میان

ین فضا ط با اـمرتب هایتنش یدهــقاکننالنشانگر فضای بالینی و 
 است.

 از موردنظربرای انتخاب فیلم  :محتوای درس فیلم آموزشی
با  ومختلف بدن  هایدستگاه یمختلف آموزشی درباره هایفیلممیان 

ار که باید ب فیلم آموزشی برای موردنظر هایویژگیدر نظر گرفتن 
جاری کلیه و م فیلم ،کردمیشناختی سنگینی را به مخاطب تحمیل 

 هایلمفیابتدا بود که  صورتینبدانتخاب  یندفراانتخاب شد.  یادرار
جستجو در فضای مجازی با و  استادانآموزشی پیشنهادی از سوی 

این  .گردیدندارزیابی  موردنظر هایویژگی ازنظرو انتخاب شدند 
د، شعبارت بودند از: محتوای آموزشی جزء دروس پرستاری با هاویژگی

ناختی ش ینظریه دیدگاهاز دشواری متوسط به باالئی برخوردار باشد، از 
، به مناسب باشد به این نظریه و اثرهای مربوط ایچندرسانهیادگیری 

گذاری از کیفیت الزم برخوردار باشد، صدا و تصاویرلحاظ وضوح 
و از  ترجمه شده باشدبه زبان فارسی  یا باشد به زبان فارسی ترجیحاً

4 Grey's Anatomy 
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 91-9 صفحات ،2، شماره 91دوره                9318ستان زمو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 کرک، KTEM) "9وزشی کرک پاتریکآم ارزیابی مدل" یهاژگیوی
 برخوردار باشد.( 9112پاتریک، 
ماه پیگیری  2حدود پس از  موردنظر، فیلم استادانا مشورت با ب

نفر از دانشجویان  23 برای ،و بررسی مداوم انتخاب شد. سپس
مکاری ه ایمکاتبه صورتبهای هیجان فیلم القپرستاری که در بخش 

که  خشی برنامهباثرعناصر با توجه به  هاآننظرات  .ارسال شد داشتند
 .شد دریافت است، انتقالو واکنش، یادگیری، رفتار شامل چهار بخش 

بر کیفیت مناسب و دشواری متوسط به باالی  درصد افراد 11قریب 
ردی  بردن اطالعات و کاربو ایجاد احساس مثبت به یادگیری، باال فیلم

ی بر آموزش یبرنامهارزیابی دیگری از  بودن آن صحه گذاشتند. بخش
و  استادانپاتریک یعنی دریافت نظر  کرک کامل مدل ساسا

 نبود.ضروری  اساساًشرایط آزمایشی  اینبرای سوپروایزرها 

 ی اخالق و کارآزماییکدها

و  گیریونهنمبرای مراحل اداری و گرفتن مجوز طی  پس از
 IR.ABSUMS.REC.1397.166به شناسه  2اخالق کد، یابی دهدا

 و 32817 شناسه شماره با IRCTو کد از دانشگاه علوم پزشکی البرز 
ثبت  المللیبینمرکز از  IRCT2019115042366N1 کد

مان ساز تائیدمورد  یالمللنیعضو مراکز ب ،3رانیا ینیبال یهاییکارآزما
مرکز با حمایت معاونت تحقیقات و  نیا افت شد.، دریبهداشت یجهان

شده و در  اندازیراهفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 بر عهده دارد. رانیا یآن را دانشگاه علوم پزشک یزبانیحال حاضر م

 روند اجرای پژوهش

ی علوم پزشکبا معاونت پژوهشی دانشگاه  الزم هایهماهنگیبا 
طی فراخوان از طریق سایت  ،گروه پرستاری و گاهحراست دانش، البرز

 به به شرکت در پژوهش مندانعالقهدانشگاه و تابلوهای اعالنات 
 اهداف در مورد ،طورکلیبه ،این جلسهدر  .جلسه معارفه دعوت شدند

 و پژوهش اخیر و روش کار توضیح داده شد اثرهای احتمالی مطالعه،
 ر موارداخالق پژوهش ب ینظام کمیتهبنا بر قوانین اخالقی برگرفته از 

 أثیریت گونهیچهشرکت افراد  که عدم ح داده شدیتوض .شد تأکید الزم
ایشان ندارد و تنها در صورت  ایحرفه بر روال تحصیلی و موقعیت

در پژوهش شرکت  توانندمی ورود هایمالکو داشتن  مندیعالقه
 کنند.

 ،ازآنپس .ندضا کردرا ام نامهرضایتسپس افراد متقاضی فرم 
بیشتر با  یبرای آشنای سؤاالتیطی مکالمه  تلفنی با هماهنگی قبلی

 در قدم بعدی پرسیده شد.خروج  هایمالکبررسی  افراد و
مقیاس استرس پرستاری و اضطراب صفت )پنهان(  هایپرسشنامه

                                                                                                                                                                                                 
1 Kirkpatrick’s Training Evaluation Model (KTEM) 
2 ethic code 
3 Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT) 
4 choice theory 
5 Multivariate Analysis of Variance 
6 Mixed Analysis of Variance 
7 error independence 
8 random assignment 

زمان مناسب و بدون دخالت  درشد  تأکیدو  ارسال شد هاآنبرای 
بود  قصد این ارسال کنند. سریعاًرا پاسخ دهند و  هاهپرسشنامدیگری 

 مونهن از انتخاب پس د.واستفاده ش گریغربال جهت هاآناز نتایج  که
 طوربهتصادفی اعداد با استفاده از جدول  کنندگانشرکت، موردنظر

 منتسب شدند. ذکرشده قبالً هایگروهه تصادفی ب
در آزمایش  بندیزمانجدول طی با هماهنگی  کنندگانشرکت

لوم ع دانشگاهپرستاری  یدر سایت دانشکده شرکت کردند. آزمایش
 دگانکننشرکتدر روز آزمایش قبل از حضور  پزشکی البرز انجام شد.

عوامل سایر و  یبیرون سروصدایعدم وجود مناسب،  یتهویه ازنظر
 گروه اولنفر  91هر گروه ) یبرنامهسپس  .مزاحم اطمینان حاصل شد

، کامپیوترها قرار داده شد یصفحه روی گروه دوم( برنفر  91 و
 ورتصبهدور از دسترس افراد و  نامهپاسخ هایبرگهچک شد،  هاگوشی
 هر آزمایش، تردقیق اجرای منظوربهقرار داده شد.  میز روی وارونه
 یبترتاینبه. شدند تقسیم نفری 1 حداکثر ترکوچک هایگروه به گروه

 .داشتند شرکت آزمایش در مختلف روز سه طی در نفری 91 گروه هر
پس از اعالم آمادگی فایل برنامه را باز  کنندگانشرکت، هرحالبه

له مداخ یبرنامه .ل شدعم مداخله یبرنامهو به ترتیب مطابق  ندکرد
 ضیح داده شد.در قسمت طرح پژوهش تو

وه عال کنندگانشرکتجهت قدردانی از  پس از اجرای مداخله،
 یدانشکدهاز با ثبت اداری شرکت در پژوهش  نامهو تقدیر گواهی بر

اده ناسی با موضوع استفروانش یدوساعتهپرستاری البرز، یک کارگاه 
 برگزار شد. در ضمن، "در بهبود روابط 1انتخاب ینظریه هایآموزه"از 

 پیشنهاد هاآنبه  نیز رایگان یدقیقه مشاوره 11امکان برخورداری از 
 شد.

 نتایج

تحلیل ، 1تحلیل واریانس چندمتغیری از هادادهجهت تحلیل 
 هایمفروضه ،قبل از تحلیلاستفاده شد.  مستقل tو  2آمیختهواریانس 

به دلیل انتساب  7استقالل خطاها یمفروضه. ندآزمون چک شد سههر 
دریافتی انفرادی مداخله و ، هاگروهبه  کنندگانشرکت 8تصادفی

همگنی  ی؛ مفروضههاپرسشنامهو  هاآزمونفرادی به ان دهیپاسخ
 93در تمام متغیرها بر اساس نتایج آزمون لوین هاگروهبرای  1هاواریانس

با  99کواریانس-همگنی ماتریس واریانس ینبود؛ مفروضه معنادارکه 
و  93لیوخکرویت م و 92باکس M هایآزمون معناداریتوجه به عدم 

طبق  هاگروهدر  هادادهتوزیع  91نرمال بودن یمفروضه درنهایت
ج آزمون ــنتای معناداری، عدم 91کجی و کشیدگی هایشاخص
همگی حاکی از  ،پرت ویژه یو عدم وجود داده 92ویلک-شاپیرو

انجام هر یک  یو اجازه الزم و ضروری هایمفروضهبرقراری 

9 homogeneity of variance 
10 Levene test 
11 homogeneity of variance-covariance matrix 
12 M Box 
13 Mauchly’s test of sphericity 
14 normality 
15 skewness & kurtosis 
16 Shapiro-Wilk test 
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 پیوند بین نظریه بار شناختی و هیجانات تحصیلی                  وچهری  و همکارانمن

 بود. مدنظرآماری  هایآزمون

اختی برای دو گروه در توصیفی انواع بار شن هایشاخص
گزارش شده است. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان  2جدول 

داد که تفاوت ترکیب خطی انواع بار شناختی بین دو گروه آزمایشی و 
 ،F (3و  22)= 2η، 339/3> P ،72/1= 13/3)است  معنادارکنترل 

درصد از واریانس این ترکیب  13=اثر الندای ویلکز(. حدود  17/3
 هایشاخصکه بر اساس  از طریق القای هیجان قابل تبیین بود خطی

 کهینابرای پیگیری  بود. مالحظهقابل( مقدار بزرگ و 9188کوهن )
منجر شده است از تحلیل  معناداریکدام بارهای شناختی به این 

 استفاده شد. 9متغیری با تعدیل بونفرونی واریانس تک
تی و کنترل در بار شناخ یایشبین دو گروه آزمنتایج نشان داد 

 ،P <339/3 ؛2η= 11/3)است  معنادارتفاوت  زاددرون

گروه  (2)جدول  زاددرونمیانگین بار شناختی  .(F (9و  28)= 23/22
درصد از واریانس بار  11از گروه کنترل بود و حدود بیشتر  یآزمایش

 سقابل تبیین بود که بر اسا ،توسط روش مداخله زاددرونشناختی 
است. تفاوت دو گروه در  مالحظهقابلشاخص کوهن مقداری بزرگ و 

 ،2η، 339/3> P= 11/3) بود معنادارنیز  زادبرون شناختی بار

ی پس از القای گروه آزمایشدر  کنندگانشرکت (.F (9و  28)= 11/22
ترل کن میزان باالیی از این بار شناختی را نسبت به گروه ،هیجان

 قابل زادبروندرصد از واریانس بار شناختی  11 گزارش کردند و حدود
 استناد به القای هیجان بود.

وب بار شناختی مطلبین دو گروه در میانگین نمرات  ،درنهایت

 .(F (9و  28)= P ،113/22 >31/3  ؛2η= 39/3)نشد  دیده معناداریتفاوت 
التری را با گروه کنترل نمرات کنندگانشرکتدر سطح توصیفی حتی 

دو گروه  تفاوت یبه گروه آزمایشی دریافت کردند. برای مقایسه نسبت
مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که  tدر بار شناختی کلی از آزمون 

 که القای هیجان یگروه آزمایشمیانگین نمرات بار شناختی کلی 
   بیشتر از گروه کنترل است یتوجهقابل طوربه دریافت کرده بودند،

(332/=p  ،11/3 =28t.)  ،توصیفی متغیرهای  هایشاخصدر ادامه
و  آزمونپیشاضطراب، تنظیم هیجان و عملکرد یادگیری در 

(. برای متغیر 3برای دو گروه گزارش شده است )جدول  آزمونپس
اضطراب، نتایج تحلیل واریانس آمیخته با دریافت یا عدم دریافت القای 

 عنوانبه گیریاندازهو زمان  ل بین آزمودنیـــعام وانــعنبههیجان 
 ؛2η= 93/3)است  معنادارعامل درون آزمودنی نشان داد که اثر گروه 

311/3= P ،22/1 =(28  9و) F).  میانگین نمرات اضطراب گروه آزمایشی
ه حاکی از ک بیشتر بود گیریاندازهکنترل فارغ از زمان  گروهنسبت به 

درصد از  93در حدود  اثر القای هیجان بر افزایش اضطراب است.
 واریانس این متغیر قابل استناد به روش مداخله بود.

یر از تغی طورکلیبهیعنی  بندیگروهاثر زمان بدون توجه به 
 ،P <339/3 ؛2η= 39/3)بود  معنادارنیز  آزمونپستا  آزمونپیش

درصد تغییرات بر اساس زمان  39در حدود  .(F (9و  28)= 79/92
در هر دو  هاگروهبود. با توجه به میانگین  بینیپیشل قاب گیریاندازه
مشخص است که این تغییرات فقط برای گروه آزمایشی اتفاق  ،مرحله

ابل متقاثر اثر زمان فقط  یجابهاست  ترمناسب روازاینافتاده است. 
قابل اثر مت در این بخش حاکی از یک. نتایج ارزیابی شودزمان گروه در 

منظور از  .(F (9و  28)= P ،31/92 <339/3 ؛2η= 39/3)د بو معنادارمنظم 
هر دو گروه اضطراب  آزمونپیشدر  اثر متقابل منظم این است که

وسط ت هیجان یالقادریافت پس از شتند و مشابهی دا اتمیانگین نمر
اضطراب  آزمونپسگروه در  ات اینمیانگین نمر گروه آزمایشی

 آزمونپیشکنترل در همان حد  نمرات گروه یول؛ افزایش پیدا کرد
قابل  درصد از تغییرات متغیر اضطراب 39. در حدود ماند یباقثابت 

 جبمو هیجان یاین نتیجه گواه آن است که القااستناد به این اثر بود. 
 .و از فرضیه پژوهشی حمایت کرد شودمیتغییر اضطراب 

ن داد که ابرای متغیر تنظیم هیجان، نتایج تحلیل واریانس آمیخته نش
  ،P >31/3 ؛2η= 38/3)از اثرهای شامل اثر گروه  کدامهیچ

  ؛ و(F (9و  28)= P ،18/2 >31/3 ؛2η= 38/3)اثر زمان  .(F (9و  28)= 28/2
 

 القای هیجان یمداخله پس از هاگروهدر  انواع بار شناختی توصیفی هایشاخص. 2جدول 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین گروه متغیر وابسته

 ادزدرونبار شناختی 
 -13/3 73/3 33/1 32/98 گروه آزمایش
 31/3 11/3 11/1 93/7 گروه کنترل

 زادبرونبار شناختی 
 -71/3 -91/3 32/2 13/97 گروه آزمایش
 -22/3 21/3 81/7 17/8 گروه کنترل

 ار شناختی مطلوبب
 33/2 37/9 32/1 73/23 گروه آزمایش
 -32/9 -93/3 13/7 23/23 گروه کنترل

 بار شناختی کلی
 22/3 13/3 33/91 29/11 گروه آزمایش
 -13/9 -91/3 72/99 81/38 گروه کنترل

 

                                                                                                                                                                                                 
شد و تقسیم  3بر  31/3مقدار آلفای اسمی  ،طبق فرمول بونفرونی، به دلیل وجود سه نوع بار شناختی 9

 .از تورم خطای نوع اول جلوگیری شود تا گیری قرار گرفتمبنای تصمیم 397/3مقدار آلفای جدید 
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 91-9 صفحات ،2، شماره 91دوره                9318ستان زمو  پاییز            روانشناسی معاصردوفصلنامه 

 رلآزمایش و کنت هایگروه برای آزمونپسو  آزمونپیش درتوصیفی متغیرها  هایشاخص. 3جدول 

 متغیر
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین شاخص
 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش گروه

 اضطراب
 -77/9 -17/3 -89/3 -11/3 88/93 93/1 23/11 23/13 گروه آزمایش
 17/9 22/3 13/9 81/3 12/99 23/93 13/32 31/32 گروه کنترل

 تنظیم هیجان
 -8/3 -18/3 -21/3 -93/3 17/8 91/8 33/11 27/12 گروه آزمایش
 32/9 82/9 -93/3 -12/3 33/8 97/7 37/13 33/11 گروه کنترل

 عملکرد یادگیری
 -13/9 -93/9 93/3 -93/3 18/9 11/9 13/7 27/2 گروه آزمایش
 -29/3 -21/3 -33/3 13/3 92/9 13/9 73/93 13/1 گروه کنترل

 

 معنادار (F (9و  28)= P ،33/2 >31/3 ؛2η= 37/3)اثر متقابل گروه در زمان 
ت دریاف با توجه به دریافت یا عدم هاگروهنیست. میانگین نمرات 

پیدا نکردند؛ اگرچه، تغییر  معناداریزمان تغییر مداخله و بر اساس 
اندکی در نمرات گروه مداخله پس از دریافت القای هیجان 

 (.3آماری ظاهر نشد )جدول  معناداردر حد  امابود؛  مشاهدهقابل
رای متغیر عملکرد یادگیری، نتایج تحلیل واریانس ، بدرنهایت

، P =332/3 ؛2η= 91/3)است  معنادارآمیخته نشان داد که اثر گروه 

میانگین نمرات عملکرد یادگیری گروه کنترل نسبت  .(F (9و  28)= 37/1
ثر که حاکی از ا بیشتر بود گیریاندازهکنترل فارغ از زمان  گروهبه 

درصد از  91ملکرد یادگیری است. در حدود منفی القای هیجان بر ع
واریانس این متغیر قابل استناد به روش مداخله بود که بر اساس 

. اثر زمان بدون شودمیکوهن مقدار بزرگی محسوب  هایشاخص
 آزمونپس تا آزمونپیشتغییر از  طورکلیبهیعنی  بندیگروهتوجه به 

در حدود  .(F (9و  28)= P ،22/339 <339/3 ؛2η= 82/3)بود  معنادارنیز 
بود. این  بینیپیشقابل  گیریاندازهدرصد تغییرات بر اساس زمان  82

به تکرار آزمون یادگیری و اثر حافظه قابل استناد  تواندمیمقدار اثر 
در هر دو مرحله )جدول  هاگروه، با توجه به میانگین حالبااینباشد. 

 ی هر دو گروه اتفاق افتادهاین تغییرات برا اگرچه( مشخص است که 3
 بود. بیشتر یامالحظهقابل طوربهتغییرات در گروه کنترل  امااست؛ 
زمان متقابل گروه در اثر اثر زمان  یجابهاست  ترمناسب روازاین

 عنادارماثر متقابل منظم  در این بخش حاکی از یک. نتایج ارزیابی شود
عملکرد  آزمونپیشدر  .(F (9و  28)= P ،98/11 <339/3 ؛2η= 29/3)بود 

پس ما شتند، امشابهی دا تقریباً اتهر دو گروه میانگین نمریادگیری 
عملکرد یادگیری گروه کنترل که القاء  اتاز مداخله، میانگین نمر
وه نسبت به گر معناداری کامالً طوربه ه بودندهیجان را دریافت نکرد

واریانس متغیر  درصد از 29پیدا کرد. در حدود افزایش  آزمایشی
ه گواه آن این نتیجعملکرد یادگیری از طریق این اثر قابل تبیین بود. 

 یجهدرنتکاهش عملکرد حافظه و  جبهیجان مو یاست که القا
 .پژوهشی حمایت کرد یو از فرضیه شودمی کاهش عملکرد یادگیری

 گیرینتیجهبحث و 

، بسطح اضطراهیجان بر  یالقا تأثیر ارزیابیهدف مطالعه 

ب( و مطلو زاددرون، زادبرون) انواع آنبار شناختی و ، عملکرد یادگیری
گین میان یامالحظهقابل طوربههیجان  یکه القانتایج نشان داد بود. 
که  معنااین  به افزایش داد.گروه آزمایش  اضطراب حالت را در ینمره

 یزاتنش هایصحنهفیلمی که دارای با دیدن دانشجویان این گروه 
 حیطم یتجربه واضح است که شدند. ترمضطرببود  بالینیمحیط 
رمبلی و تخواهد بود )از مشاهده فیلم  زاترتنشمستقیم  طوربهبالینی 

اضطراب زیاد در  یتجربه یکی از دالیل اصلی .(2397همکاران، 
 درباره ن سالمتامراقب نگرانی و یریپذمسئولیتحس  ،محیط بالینی

؛ 2392جمشیدی و همکاران، ) است شرایط گونهیناعملکرد درست در 
در مصاحبه و نظرخواهی  کهچنان .(2392سازمان جهانی بهداشت، 

درصد  83بیش از  ،آزمایشی انجام شد یمداخله ماز انجاپس 
 بالینی واقعیمحیط واقعی  هایاتفاقکه  داشتنداظهار  دانشجویان

با استرس مداوم و  در انجام وظیفه هاآنو  کندمیرا برآشفته  هاآن
 .مواجه هستند زیادی

در مورد تنظیم هیجان، نتایج نشان داد دو گروه تفاوت 
سطح تنظیم هیجان ندارند که دور از انتظار هم  در تغییرات معناداری

در خصوص تنظیم هیجان  ایمداخله ،نبود. چون در این فاز از مطالعه
ر د شناختیروانانجام نگرفته بود. الزم به ذکر است محتوای آموزش 

 ازیسهمساناین فاز مفاهیم اولیه نظریه انتخاب بود که تنها جهت 
رگیری با مداخله، کنترل متغیر میزان از جهت زمان د هاگروهشرایط 

 بار شناختی ترمهمصرف تالش و انرژی و از همه  واسطهبهخستگی 
هدفمندی سعی شد که  صورتبهبود. لذا  هاگروهبه  شدهیلتحم

همپوشانی با بحث  گونهیچه شدهدادهآموزش  شناختیروانمحتوای 
 تنظیم هیجان نداشته باشد.

ل گروه کنتر با بار شناختی گروه آزمایش میانگین یبا مقایسه
ری را بار شناختی بیشتآزمایشی گروه مشاهده شد.  یتوجهقابلتفاوت 

)برای  اهپژوهشکه با نتایج تعدادی از  گزارش کردنددر انجام تکلیف 
؛ 2391، 2392فراسر و همکاران، ؛ 2397سونائون و ژیونگ، مثال، 

یک تبیین ممکن این است  .همسو است( 2931لبالنک و همکاران، 
ه به یادگیرند ی کاریظهحافبخشی از فعالیت  زاتنشکه در شرایط 

؛ دیابمیمسائل مربوط به آن اختصاص  وفصلحلو  زاتنششرایط 
ات و اطالع وتحلیلیهتجز رکه باید ب ی کاریحافظهظرفیت یعنی، 
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 معطوف هاآن وفصلحلی و هیجانمحرک  یادگیری متمرکز شود، به
 عالیتفدر و درگیر شدن  ی کاریحافظهکه این اشغال ظرفیت  شودمی

ر، آیرز و فراس) شودمی یبار شناختافزایش  نامربوط به یادگیری سبب
لیوگا، پالس و کا ؛2391پارک، نورزر، پالس و برونکن، ؛ 2391سوئلر، 
نیز  (2331مورنو ) عاطفی یادگیری با رسانه-شناختی ینظریه(. 2391

جه و بر تو هاهیجان . مطابق این نظریه،کندمیاز این نتایج حمایت را 
دهی اطالعات کالمی و غیرکالمی، و ارتباط دهیسازمانادراک، 

ی حافظهعملکرد در کل بر دت و بلندم یبازیابی اطالعات از حافظه
یری یادگ یسازنده یندهایفرا، وقتی این یجهدرنت .دارد تأثیر کاری

 .کندمیافزایش پیدا  یبار شناختمختل شود 
 زنظرا، نتایج نشان داد که دو گروه زادبرونبرای بار شناختی 

با  هک با هم متفاوت هستند واضح طوربهنیز بار شناختی ات این نمر
( 2391( و فراسر و همکاران )2397مطالعات سونائون و ژیونگ ) نتایج

( 9188الیس و اشبروک، سرکوب ) ی بر اساس فرضیههمسو است. 
 منبع شناختی به فرایند نامرتبط به تکلیف هیجان منجر به اختصاص

. این فرایندها شامل شودمیوضعیت عاطفی  یو فکر کردن درباره
 تنظیم هیجان ازجملهو دیگر فرایندهای مرتبط با هیجان  هاارزیابی

ا، گپالس و کالیو) دهدمیاست که منابع شناختی را به خود اختصاص 
( نیز معتقدند 2337یر )(. مورنو و مه2391فراسر و همکاران، ؛ 2391

 متأثرو عوامل  مرتبط با طراحی آموزشی هایمؤلفههر عاملی اعم از 
ی ظهحافکه ظرفیت  به هیجان دهیپاسخدر  فردی هایتفاوتاز 

غیرضروری برای یادگیری معطوف کند، سبب  هایفعالیترا به  کاری
 .شودمی زادبرونافزایش بار شناختی 

فرد در ذهن سبب درگیر شدن  افزایش هیجان، هرحالبه
و از سوی  (2392استروبک و مسعود، ) سویکغیرضروری از  جزئیات

 که اثرات شودمینامطلوبی مانند اضطراب  هایهیجاندیگر تولید 
ر خود ب نوبهبهکه هر دو حالت  منفی بر بازداری و نگهداری توجه دارد

 . این تبیین نیز از طریقگذارندمیمنفی  تأثیرعملکرد یادگیری 
. بر طبق این نظریه، شودمی( حمایت 2331مورنو ) ینظریه

 ی کاریحافظهمختلف  هایجنبههیجان و انگیزش بر  خودتنظیمی
ظرفیت حافظه به دلیل درگیر  . کاهشگذاردمی تأثیرتوجه  ازجمله

هیجان  هایصحنهو از طرفی محتوای نامربوط یات ئشدن با جز
ان بر تو تواندمیغیاب توانایی تنظیم هیجان کارآمد  در برانگیز

ارد بگذ تأثیرمطالب  دهیسازماننه و دهی مطالب از حواس چندگاطرب
تقسیم اثر با اثر افزونگی و  که (2337یر، مورنو و مه؛ 2331مورنو، )

رمد و آبادی، سحسن)همپوشانی دارد نیز  زادبرونتوجه بر بار شناختی 
 (.2399سوئلر و همکاران، ؛ 2338طباطبایی،  قاضی

 ینشان داد که میانگین نمره نتایج، زاددرونبرای بار شناختی 
مگیری چش طوربهاین نوع بار شناختی در گروه آزمایش از گروه کنترل 

 تکلیفد شدن ترمضطرب ی کهست گروها معنان دیو این ببیشتر است 
 کردند. این نتیجه با نتایجارزیابی  ترپیچیدهرا دشوارتر و  آموزشی

( 2391فراسر و همکاران، ؛ 2397اوجها، ارواس و گال، چندین مطالعه )
ناهمسو ( 2397سونائون و ژیونگ ) ینتایج مطالعه اما با؛ و استهمس

 تنها با هیجانات مثبت زاددرونبار شناختی نشان دادند که  هاآناست. 
تغییر تحت  این( 2397مطابق با نتایج اوجها و همکاران ) .رابطه دارد

ح . با این توضیهوش و خبرگی است ازجملهمتغیرهای دیگری  تأثیر
ی که فرد باید ارزیابی و تحلیل هایمؤلفهتعداد  زاتنشکه در شرایط 

 زادندروکند زیاد است که سبب پیچیدگی و افزایش بار شناختی 
، 9113ویو ) رمزگذاری دوگانه پی ی. این مسئله با فرضیهشودمی

مرتبط با یادگیری قابل تبیین است  هایهیجان( برای تحلیل 2332
(. برای مثال، در شرایطی که فرد در شرایط 2391پالس و کالیوگا، )

 های یادگیریهدفز و تنظیم هیجان بخشی ا گیردمیقرار  زااسترس
 زادوندراست، بار شناختی  گونهکه در آموزش پزشکی ایناست، چنان

فراسر و همکاران، ؛ 2391پالس و کالیوگا، ) دهدمیافزایش نشان 
2391 ،2391.) 

 ینرا ب معنادارتفاوت ، نتایج عدم شناختی مطلوب ربا در مورد
ری برای یادگیتالش شناختی دو گروه به عبارتی،  نشان داد. دو گروه

گ سونائون و ژیون ینتایج مطالعهکه با  نداشت توجهیقابل تفاوت
 بار شناختییک تبیین ممکن این است که . همخوان است (2397)

 مثبت و عوامل انگیزشی است هایهیجان تأثیرتحت  عمدتاً مطلوب
 رسدمیقرار نگرفته است. به نظر  کاریدستکه در پژوهش اخیر مورد 

و به  شودمیدستخوش تغییرات مثبت ن سادگیبهبار شناختی مطلوب 
در حد بهینه وجود داشته باشد که  این منظور باید هیجان مثبت

کن، پالس، مورنو و برون)فرد برای تالش بیشتر شود  یبرانگیزاننده
 (.2391فلدن، کاالن، جوث و جیونگ، ؛ 2391پالس و کالیوگا، ؛ 2393

گروه کنترل که در معرض مداخله ، نتایج نشان داد درنهایت
 تجربه کرده بودو اضطراب کمتری  بود هیجان قرار نگرفته یالقا

 رسدمی . به نظرعملکرد یادگیری بهتری داشت گروه آزمایشنسبت به 
ت. ته اسافزایش هیجان اضطراب بر عملکرد یادگیری اثر منفی داش

؛ 2332پکران، ) همسو است هاپژوهشاین یافته با نتایج تعدادی از 
 یمطابق نظریه (.2399هیل،  روتس و ون؛ 2391پکران و پری، 

ی متناظر با این نظریه، هایافتهتحصیلی پکران و  هایهیجان
بار اضافی به سیستم شناختی فرد  ،از حد بهینه تربیش هایهیجان

. لذا، ودشمی ی کاریحافظهکه سبب اختالل فعالیت  کندمیتحمیل 
ایت اطالعات دریافتی و یادگیری هد وتحلیلتجزیهظرفیتی که باید به 

هیجانی کنترل  یهاپاسخ ،یجهدرنت. شودمیشود به هیجان معطوف 
، شدهرفتهگبر اکتساب اطالعات جدید، بازیابی موارد یاد  توانندمینشده 

 .منفی داشته باشد تأثیرحل مسئله و عملکرد تحصیلی 
که راهبردهای نظارت،  آموزانیدانش( نشان داد 2393استین )
تقاضاهای اجتماعی و  اب هیجانی را مطابق هایپاسختغییر و اصالح 

در فرایند آموزش،  کنندمیو به آن عمل  دانندمیبهتر تحصیلی 
الش خود به ت برانگیزچالشعملکرد بهتری دارند و در مواجه با تکالیف 

افرادی که در  ( نیز معتقدند2337یر )مورنو و مه. دهندمیادامه 
و  ، توجه، دریافتکنندمیعمل  کارآمدترنظیم هیجان و ت خودتنظیمی

بهتری در ارتباط با اطالعات حسی داشته و در بازیابی  دهیسازمان
و ادغام اطالعات جدید به اطالعات  بلندمدت یاطالعات از حافظه
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بر اساس رویکرد پردازش باالخره،  .کنندمیعمل  بهتر شدهیرهذخ
سطوح باالی تنش و ( نیز 2399هیل ) یکپارچه روتس و ون

پردازش اطالعات و ظرفیت توجه را  زمانمدتبرانگیختگی هیجانی 
 هایهیجاندیگری بر اثرات مخرب  تبیینهم  اینکه  دهدمیکاهش 

 .منفی مهار نشده بر عملکرد یادگیری است
 برحسبنتایج این مطالعه با چند محدودیت همراه بود. 

 بر یادگیرندگان شدهیلتحمی متعدد میزان بار شناختی هاپژوهش
خبرگی و سطح دانش قبلی و میزان انگیزش فرد قرار دارد.  تأثیرتحت 
؛ همه دانشجویان پرستاری بودند کنندگانشرکت ،در این مطالعه اگرچه

 امّا، ممکن است از حیث خبرگی یا انگیزش در سطوح مختلفی قرار
  فردی کنترل نشدند. محدودیت دیگر هایتفاوته این ک گیرند

آیا فیلم منتخب  کهینابه القای هیجان مربوط باشد.  تواندمی
 منفی را القا کرده است و توانسته است بخشی کافی هیجان یاندازهبه
 یبالینی را نمایان سازد، نیازمند مطالعه هایموقعیت هایواقعیتاز 

دیگری نیز انتخاب شده و از حیث  یهالمفیبیشتر است. الزم است 
 د.شون بندیاولویتو  بندیدرجهمتعدد برای القای هیجان  یهامالک

ظرفیت بر  هاآن تأثیرو  هاهیجاناهمیت خالصه،  طوربه
ر این د وضوحبهعملکرد یادگیری فرد ، بار شناختی و ی کاریحافظه

چه در هم هیجان م یهلزوم توجه ویژه به ساز شد. مشاهدهمطالعه 
و  تیو اقدام مداخالاست  مشهودپژوهش و چه آموزش  یحوزه

 شودمیپیشنهاد  حلراهیک  عنوانبهتنظیم هیجان  آموزش
 

 
که در انجام  پرستاری ین محترم دانشکدهمسئوال ویژهبه، ن محترم دانشگاه علوم پزشکی البرزاز تمام دانشجویان عزیز پرستاری و مسئوال دانیممیبر خود الزم  قدردانی:

 .کنیماین پژوهش مشارکت کردند صمیمانه قدردانی 

 .نشده استنویسندگان گزارش سوی از  منافع تعارض گونههیچدر این مقاله  مدارک، برحسب منافع: تعارض

 اول مقاله است. یدکتری نویسنده یاین مقاله برگرفته از رساله :حامی مالی
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