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 دهیچک
 دختر انیدانشجویی فضاۀ حافظ و عمق ادراک بر تماشاگر حضور ازی ناشی ختگیانگ ریتأثی بررس ،حاضر از پژوهش هدف

تشکیل  تهران دانشگاهی بدنتیتربۀ دانشکد دختر انیدانشجو تمامی را پژوهش نیای آمار ۀجامع. باشدمی ورزشکار

ذکر شایان. دنمودن شرکتدر پژوهش  داوطلبانه صورتبه( سال 47/20±38/1 یسن نیانگیم با) نفر 30 ،انیمنیااز که دادند

 گرآزمون) عمق ادراک آزمونشیپ هایآزمودن تمامی از ابتدا. شد انجامی تجربمهین روش به حاضر است که پژوهش

 صورتبه هایآزمودن ،سپس. آمد عمل بهی( خط حرکت دستگاه از استفاده بایی )فضاۀ حافظ و( عمق ادراکی کیالکتر

. شدند میتقس( نفر 15) (جنسهم تماشاگر حضور با)ی تجرب و( نفر 15) (تماشاگر حضور بدون) کنترل گروه دو بهی تصادف

 همچنین، پس. مورداستفاده قرار گرفت هایآزمودنی ختگیانگ سطح سنجشی برا قلب ضربان شاخص ذکر است کهقابل

 عمق ادراک در انسیکووار لیتحل جینتا. آمد عمل به آزمونپس هاکنندهشرکت از تجربی، گروه به مربوطۀ مداخل اعمال از

 شیافزا ،گریدعبارتبه .(P=0.001) دارد وجودی دارامعن تفاوت کنترل وی تجرب گروه دو عمق ادراک نیب دهد کهمی نشان

 انسیکووار لیتحل. ه استشد هایآزمودن عمق ادراکی خطا شیافزا موجب( جنسهم تماشاگر حضوری )ختگیانگ سطح

 نیب اما ،است شدهیی فضاۀ حافظی خطا شیافزا سببی زشیانگ طیمح گرچه که استنیز بیانگر این یی فضا ۀحافظ در

ی دارامعن تفاوت کنترل وی تجرب گروه در ورزشکار دختر انیدانشجویی فضاۀ حافظ و تماشاگر حضور ازی ناشی ختگیانگ

 ورزشکاران ،یختگیانگ زانیم شیافزا قیطر از عمق ادراک فیتضع به توجه با شودیم شنهادیپ لذا،؛ (p=0.1) اردند وجود

 . گردند مندبهرهی ختگیانگ زانیم کنترل مناسب و ثرؤمی راهبردها از
 

 دختر انیدانشجو ،ییفضاۀ حافظ عمق، ادراک تماشاگر، ،یختگیانگ :کلیدی واژگان
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 مقدمه
را به  پژوهشگرانمیزان زیادی توجه  نقش عوامل محیطي مؤثر بر اجرا به ۀمطالع ،های اخیردر سال

ترین عوامل محیطي مؤثر بر خود معطوف کرده است. انگیختگي و شرایط حاکم بر آن، در زمرۀ اصلي

 سائق، مانند يتاصطالحا با اغلب شناسيروان ادبیات در که انگیختگي(. 1) رودمي شمار اجرا به

 ،لذا باشد؛مي مطلوب حد در ورزشي عملکرد الزم شرط ،ف استمتراد هیجان یاو  آمادگي سازی،فعال

 است ارتباط در هاآن انگیختگي سطح با زیادی میزان به ،اجرا بهترین برای ورزشکاران سازیآماده

 از آن ۀدامن که است مرکزی عصبي دستگاه در آمدهوجودبه هیجان سطح انگیختگي،درحقیقت، (. 2)

-بحث از یکي ،عملکرد با انگیختگي ۀرابط(. 3) باشدمي گسترده زیاد هیجان تا عمیق خواب حالت

 انجام آن کشف جهت زیادی مطالعات تاکنون که باشدمي ورزشي شناسيروان مباحث برانگیزترین

 ۀرابط از بخشي به هرکدام که است شده ارائه رابطه این در نیز متعددی نظریات واست  گرفته

 "بهینه عملکرد فردی نواحي" عنوان با هانظریه از یکي در(. 4) اندکرده توجه عملکرد و انگیختگي

 انگیختگي سطوح از ایدامنه دارای فرد هر و دارد وجود ناحیه یک ،فرد هر برای است که شده بیان

 برای ،عملکرد مطلوب نواحي این ذکر است کهشایان. است بهینه آن در عملکرد وی که باشدمي

  (.5) باشدمي خاص محیطي هایویژگي و تکالیف

 ورزشکار عملکرد در مؤثر عوامل از و بوده انگیختگي منابع از یکي تماشاگران حضور دیگر،سویاز

-تئوری سازی،فعال هایتئوری ۀعمد گروه سه در مشهور ۀنظری و تئوری 10 از بیش ،امروزه .باشدمي

 بر دیگران حضور آثار مکانیزم کدامهر که است گرفته شکل رمعاص هایتئوری و توجه مبنایبر های

 انگیختگي سیستم ،دیگران حضور سازی،فعال تئوری اساسبر .کنندمي تبیین خاصي بعد از را عملکرد

(. 6) گذاردمي یبرجا افراد وضعیت و تکلیف نوع اساسبر را متفاوتي آثار و داده قرار تأثیرتحت را افراد

 پدیدۀ این مختلف ابعاد بررسي به خاص شناسيروش استفاده از با متعددی هایپژوهش براین،عالوه

که این جمله از ؛است شده منجر متضادی هاییافته (شاید) و متفاوت نتایج به که اندپرداخته مهم

 سطح افزایشو نیز  (1) حرکتي یادگیری و عملکرد تخریب اضطراب، باعث تماشاگران حضور

و  موحدی راستا،دراین (.7،8) شودمي حرکتي مهارت بهتر اجرای و یادگیری بهبود انگیختگي،

 ادراکي ـ تکلیف اکتساب و یادگیری و تماشاگران حضور بین که نداهکرد گزارش( 1386) همکاران

 (. 9) ندارد وجود داریامعن تفاوت حرکتي

 قرار تأثیرتحت را حافظه و ادراک توجه، تواندمي هیجاني انگیختگي که اندپي برده اخیراً، پژوهشگران

 انگیختگي. است شده زیادی توجه حافظه بر آن اثر و هیجان به نیز گذشته دهۀ چند طي (.10) دهد

 ناآشنا و دوردست محیطي در کردنکمین و مأموریت انجام برای سرباز یک ریزیبرنامه مانند) هیجاني

( جدید شهری در شغلي مصاحبۀ برای انگیزهیجان رقابتي در جوان التحصیلفارغ یک حضور اولین یا و
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 ،شرایطي چنین در. کند ایفا فضایي پیچیدۀ تکالیف انجام برای فرد توانایي در را بزرگي نقش تواندمي

 یادگیری و تفکر چگونگي بر است ممکن فرد شرایط و تکلیف نوع وسیلۀبه شدهفراخوانده هیجاني حالت

 (. 11) گذاردب اثر فضایي پیچیدۀ تکلیف اجرای نیز و هاآن اطراف محیط مورددر هاآن

 با. است وابسته ادراک به کامالً ، کارآمد و مؤثر حرکتي رفتاراند که مطالعات نشان دادهبراین، عالوه

 دریافت جهت ،باشدمي درگیر پیرامون محیط و اشیا با خود حرکتي رفتار در انسان کهاین به توجه

 ادراک ،لذا ؛باشدمي متکي بیشتر بینایيحس  به حواس، تمامي میان از ،پیرامون جهان از اطالعات

 اینسخه صرفاً بینایي ادراک(. 12) است بوده دانشمندان توجهمورد هاقرن که است ایلهأمس بینایي

 بعدی دو ،شودمي تشکیل شبکیه روی که تصویری زیرا، نیست؛ شبکیه روی شدهایجاد تصویر از

 ترینپیچیده از یکي عمق ادراک(. 4) کنیممي درک بعدی سه صورتبه را جهان ما کهحاليدر ؛باشدمي

 سازدمي قادر را فرد که است بعدی سه شکل به پیرامون جهان درک برای بینایي ادراک هایجنبه

 از یکي عمق ادراکهمچنین، (. 13) بزند تخمین و نماید درک را خود بدن و اشیا بین مسافت

 فضایي یابيموقعیت نیازمند که هایيورزش در ویژه، بهورزشکاران برای بصری هایمهارت ترینمهم

 تعیین با که حرکتي هایمهارت از بسیاری در عمق ادراک ،کليطوربه(. 14) باشدمي هستند دقیقي

 زمینه،ایندر. کندمي ایفا مهمي نقش دارند، وکارسر متحرک یاشیا گرفتن و زدنضربه مکان،

 دهندمي نشان حرکتي مهارت اجرای و عمق ادراک بین را باالیي بستگيهم گوناگون هایپژوهش

(4.) 

 به جدید نگاه. دارد طوالني ایسابقه، دهد قرار تأثیرتحت را ادراک تواندمي انگیختگي که تصور این

 تأثیرتحت را اندازه ادراک تواندمي انگیختگي آیا کهاین بر مبني( 1940ۀ )ده مطالعات با موضوع این

 برانگیختن شدت با هیجاني انگیختگي که کرد استدالل( 1971) 1زیلمن. شد آغاز ،دهد قرار

 از نقل به) مایدن تعدیل را حافظه و ادراک توجه، تواندمي و بوده مرتبط هیجان و ترس احساسات،

 کندمي بیان نظریه این. است "عمل بودنصرفهبه رویکرد" ،زمینهایندر ۀ مطرحنظری جدیدترین(. 15

 ادراک. دارد پي در محیط در وی عمل که است ایهزینه از متأثر ،خاص محیط یک از فرد ادراک که

 شخص اهداف بلکه گیرد،مي قرار تأثیرتحت بصریـ  حرکتي و بینایي اطالعات توسط تنهانه نیز بینایي

 مؤثردر این امر  نیز او هیجانات و جسماني وضعیت محیط، در عمل هایهزینه و هافرصت تأمین برای

 را سنگین پشتيکوله یک یا و باشند خسته افراد که زماني هاتپه ظاهری شیب مثال،برای ؛باشندمي

 و مسن یا و ضعیف جسماني شرایط دارای افراد برای هاتپه ،همچنین. یابدمي افزایش کنند، حمل

 با رابطه در(. 16) رسدمي نظربه بیشتری شیب با ،هستند سالم و جوان که هایيآن به نسبت بیمار

 افزایش ۀنتیجدر کنندمي بیان که است گرفته انجام محدودی مطالعات ،عمق ادراک بر انگیختگي تأثیر

                                                           
1. Zillman 
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 1تیچمن ،(1992) کوک و راچمن ،اساسهمینبر(. 51،71) شودمي تخمینيبیش دچار فرد انگیختگي،

 دچار ،ترس شرایط در افراد که کردند اظهار( 2009) 2استوربک و استفانوچي و( 2008) همکاران و

 هاآن پژوهش در که عمق ادراک بر ترس تأثیر که کردند بیان پژوهشگران این. شوندمي تخمینيبیش

 در(. 19،18،15) است شده ترس دچار که است فردی در باال انگیختگي از ناشي ،ه استشد مشاهده

 انگیزشي محیط در هاآزمودنيکه  کردند گزارش( 1389)شهبازی و همکاران  نیز داخلي هایپژوهش

 توجه متفاوتي محیطي هاینشانه یا و اطالعاتي منابع به ،پایین انگیزشي محیط با مقایسهدر باال

 (.20) شودمي عمق تخمین در تفاوت به منجر که کنندمي

 دربارۀ اطالعات ثبت مسئول که باشدمي حافظه از بخشي فضایي حافظۀاند که مطالعات نشان داده

 فیزیکي محیط در هامکان آوردنخاطربه توانایي ،همچنین. است فضایي یابيموقعیت و اطراف محیط

(. 21) شودمي نامیده فضایي حافظۀ هستند، مستقر اطراف فضای در که راهنما اجسام از استفاده با

. باشندمي الزم فضا در یابيجهت و یابيمکان برای مرجع فضایي هایسیستمذکر است که شایان

 توانایي و فضا در یابيجهت پیرامون، محیط از عمیقي درک به هاورزش اکثر ،اساسهمینبر

 فضایي یابيجهتذکر این نکته ضرورت دارد که . دارند نیاز فیزیکي محیط در هامکان آوردنخاطربه

 هایمهارت از بسیاری. فضا در آن گرفتنقرار چگونگي و شي ترتیب جهت، تشخیص از است عبارت

 ایویژه مسیر در( ورزشي ابزار و وسایل) اشیا با همراه یا شده و اجرا خاصي فضایي ابعاد در حرکتي

 اجراهای در (وضعیت چرخش یا و حالت تغییر با حتي) مسیر و جهت تشخیص. شوندمي هدایت

 حافظه در را آشنا هایمحیط از بسیاری دربارۀ فضایي اطالعات هاانسان(. 22) است مهم بسیار ورزشي

موردنیاز  فیزیکي فضاهای در اشیا مکان تشخیص برای مرجع فضایي هایسیستم و کنندمي نگهداری

 یاشیا شده،یابيمکانی اشیا :شامل که است ارتباطي سیستمي مرجع، فضایي سیستم. باشندمي

 که باشد فضا در موجود شي هر است ممکن نیز مرجع شي. ستا هاآن بین فضایي ارتباطات و مرجع

 محورهای ها،نشانه گر،مشاهده فرد مانند شود؛ پذیرفته معیار یک عنوانبه یاو  بوده معلوم آن موقعیت

 (.23) اتاق سقف و کف دیوارها، انندم متمایز و مشخص سطوح و مختصات

 حرکت برای توانایي رفتندستاز یا و حافظه دادندستاز به( فراموشي) یادداری زوال واژۀبراین، عالوه

 باشدمي "رد ـ زوال" نظریۀ که اول نظریۀ .است شده ارائه فراموشي برای نظریه دو .گرددمي اطالق

 این اساسبر(. 24) روندمي بین از یاو  شوندمي پاک سادگي به حافظه ردهای که است باور این بر

-پژوهش. روندمي بین از زمان گذر با و گردندمي فراموش شوند،نمي تمرین اطالعاتجاکه ازآن ،نظریه

در  که است گرفته صورت خطي یابيمکان آهستۀ تکالیف در رد زوال آثار مورددر توجهيقابل های

                                                           
1. Teachma  

2. Stefanucci and Storbeck  
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 ،زمینهایندر مطالعات اولین از یکي. است شده استفاده مدتکوتاه حرکتي ۀحافظ بخش ازها آن

 فرایند دچار خطي یابيمکان حرکات حافظۀ داد نشان که بود( 1966) 1دیکسترا و آدامز پژوهش

 است معتقدنیز ( تداخل) دوم ۀنظری(. 5) شوندمي فراموش کامالً  دقیقه یک حدوددر و شده فراموشي

 ،دیگرعبارتبه. دنشومي وقفه دچار بعدی هاییادگیری با بلکه ،روندنمي بین از حافظه ردهای که

 (.25) افتدمي اتفاق دیگر حافظۀ ردهای مداخلۀ دلیلبه فراموشي

 و جوندگان روی بر متعددی هایپژوهش ،حافظه ساخت بر برانگیزاننده محرک تأثیر ارتباط با در

 تأثیر حافظه و یادگیری دوام کیفیت، بر انگیختگي افزایش دهدمي نشان که است شده انجام هاانسان

 بیانگر این هستند هاپژوهش رخيب ،وجوداینبا(. 26،27) شود حافظه افزایش باعث تواندمي و گذاشته

 دیگری گروه(. 28) شود فراموشي و حافظه تخریب باعث تواندمي استرس ویژهبه ،هیجان افزایش که

 حافظۀدرحقیقت، (. 29،30،31) اندنکرده پیدا منبع حافظۀ بر را هیجان از اثری هیچ نیز مطالعات از

 در. دارد رویدادی ۀحافظ از نشان و است شدهگرفتهیاد اطالعات منبع بازخواني در فرد توانایي ،منبع

 اطالعات میان فضایي و زماني روابط و دارد خاصي مکان و زمان حوادث، یا اطالعات ،رویدادی حافظۀ

 توانندمي است شده ارائه آن در اطالعات که ایزمینه به توجه با هاویژگي این. شودمشاهده مي

-گونه که اندداده نشان اخیر مطالعات ،همچنین(. 32) شوند گرفته نظر در منبع هایویژگي عنوانبه

 مادۀ نوع چه کهاین و زمان مکان، آوردنخاطربه برای هاسنجاب و هاموش حیوانات، از خاصي های

 معرض در که هایيموش ،مثالبرای ؛(33) کنندمي استفاده فضایي حافظۀ از اند،کرده پنهان را غذایي

 وظایف در عملکرد اختالل ،(درنده یک معرض در گرفتنقرار مانند) نداهگرفت قرار کنندهتهدید محیط

 بر هیجان اثرات بررسي درنیز ( 2011)و همکاران  2اشمیت(. 34) نداهداد نشان را فضایي حافظۀ

 و فضایي زمینۀ با باال انگیختگي دارای هایبخش که بیان کردند زماني و فضایي مفاهیم برای حافظه

 (.32) شدند آورده یاد به بیشتر ،پایین انگیختگي دارای هایبخش به نسبت زماني

 عمق ادراک بر برانگیزاننده محرک تأثیررابطه با  در که مطالعاتي اکثر ،شدهذکر مطالب به توجه با

 افزایش جمله از مختلفي عالئم که) اندرا بررسي نموده هیجاني عوامل و ترس تأثیر، اندگرفته انجام

 از ناشي انگیختگي مختلف سطوح احتمالي اثر مستقیم شکل به پژوهشي تاکنون اما ،(دارد انگیختگي

 و انگیختگي سطح بررسي برای قلب ضربان شاخص از استفاده با و عمق ادراک بر را تماشاگر حضور

 زمینهایندر کهمطالعاتي  اغلب و است نسنجیده گرمداخله متغیرهای اثر حذف و کنترل گروه با نیز

 حضور از استفاده با تا شد آن بر پژوهشگر ؛ لذا،است انجام شده عادی افراد روی بر است، صورت گرفته

 ادراک بر را آن احتمالي تأثیرات و نموده هاآزمودني در انگیختگي سطح تغییر به اقدام ،تماشاگران

                                                           
1. Adams and Dijkstra 

2. Schmidt 
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بر  است، شده انجام برانگیزاننده محرک تأثیر زمینۀ در که مطالعاتي اکثر ،دیگرسویاز. بسنجد عمق

هیچ  براین،عالوه است. شده توجه فضایي حافظۀ در آن تأثیر به کمتر و بوده شناختي حافظۀ روی

 فضایي حافظۀ بر را تماشاگر حضور از ناشي انگیختگي احتمالي تأثیر مستقیم صورتپژوهشي به

 روی بر است، شده انجام فضایي حافظۀ درمورد نیز که مطالعاتي اغلب موردبررسي قرار نداده است و

 هیچ نیز ایران در منجر شده است. متناقضي نتایج به کهصورت گرفته است  هاموش ویژهبه ،جوندگان

 و فضایي یابيجهت اهمیت به توجه با ،بنابراین ؛است نشده انجام انسان روی زمینهایندر پژوهشي

 نتایج و ورزشکاران عملکرد کیفیت بر تماشاگران حضور تأثیر نیز و هاورزش اکثر در فضایي حافظۀ

 ،(تماشاگر حضور) انگیزشي محیط یک ایجاد با تا شد بر آن پژوهشگر ،زمینهایندر مطالعات نقیضوضد

موردارزیابي  فضایي حافظۀ بر را آن احتمالي تأثیرات و نماید هاآزمودني در انگیختگي افزایش به اقدام

 حضور از ناشي انگیختگي آیا که است پرسش این به پاسخ درصدد حاضر پژوهش ،لذا قرار دهد؛

 ؟نماید ایجاد اختالل فضایي حافظۀ و عمق ادراک در تواندمي تماشاگر
 

 پژوهش روش
 گروه با و آزمونپس ـ آزمونپیش طرح با باشد کهمي تجربينیمه مطالعات نوع از حاضر پژوهش

 دانشگاه بدنيتربیت دانشکدۀ دختر دانشجویان تمامي را پژوهش آماری ۀجامع. ه استشد انجام کنترل

 15 نمونه معادل حجم ،علمي منابع به مراجعۀ و مشابه هایپژوهش به توجه با. دادند تشکیل تهران

 میانگین) دگردی برآورد نفر 30 به تعداد ،مجموعدر و( 32،35) شد تعیین گروه هر در نفر

 هاآزمودني ذکر است کهقابل .دندنمو شرکت پژوهش در داوطلبانه صورتبه که( سال 38/47±1/20

 (تماشاگر بدون) کنترل و (تماشاگر با) تجربي گروه دو به تصادفي صورتبه و آزمونپیش انجام از پس

 .شدند تقسیم

 یادگیری اثرات از جلوگیری برای) شدند توجیه آزمون اجرای ۀنحو به نسبت هاآزمودني تمامي ،ابتدا

 کسب از پس و( گرفت انجام گروه افراد دیگر حضور بدون و انفرادی صورتبه آزمون ای،مشاهده

 و نمایند گیریاندازه را خود استراحت قلب ضربان ،متوالي روز سه در که شد خواسته هاآن از رضایت

 ذکربهالزم. کنند گزارش پژوهشگر به آزمایش از قبل انگیختگي سطح بررسي برای را آن میانگین

 از پس بالفاصله و صبح در کاروتید شریان لمس با قلب ضربان گیریاندازه صحیح روش که است

 هاآزمودني استراحت قلب ضربان ،آزمون اجرای روز در. شد داده آموزش هاآزمودني به ،شدنبیدار

 حذف پژوهش روند از( 80 باالی استراحت قلب ضربان) باال قلب ضربان با یهاآزمودني و دگردی ثبت

 از استفاده با ،سپس. گشت مشابه تقریباًپژوهش  ابتدای در انگیختگي سطح ،ترتیبینبدین و ندشد

 سه) شد گرفته عمق ادراک آزمونپیش کنندگانشرکت کلیۀ از عمق، ادراک الکتریکي گرآزمون
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 کنترل گروه از عمق، ادراک بر انگیختگي مختلف سطوح تأثیر ارزیابي منظوربهبراین، عالوه(. کوشش

 آمد عملبه آزمونپس عنوانبه عمق ادراک آزمون (تماشاگر حضور با) تجربي گروه و (تماشاگر بدون)

 روش. شدمي ثبت آزمودني قلب ضربان ،آزمایش مراحل ۀکلی درذکر است که شایان(. کوشش سه)

 قبلي هماهنگي با تماشاگر تعدادی ،آزمونپس اجرای از یشپ که بود صورتبدین انگیزشي ۀمؤلف ۀارائ

 او تشویق به شروع ،فرد نام ذکر با وکرده  احاطه را( تجربي گروه) آزمودني و ندشد آزمایشگاه وارد

 با نیز گرآزمون. ندنمودمي( انگیزشي و آمیزتحسین اصطالحات و دست با همراه کالميغیر و کالمي)

 مطلوب سطح به تماشاگران ورود زمان در آزمودني که شدمي مطمئن قلب ضربان شاخص از استفاده

 ادراک آزمون بودند، او تشویق حالدر که تماشاگران حضور در آزمودني ،سپس. است رسیده انگیختگي

 .دادمي انجام را عمق

( بود که در LM-01 مدل) خطي حرکت دستگاه فضایي، ۀحافظ سنجش برای استفادهمورد ابزار

چوب  هبدني دانشگاه تهران طراحي و ساخته شده است. این دستگاه شبیه یک قطعدانشکدۀ تربیت

که درحالي آزمودني. باشدميشده بر روی یک لوله گیری است که شامل یک دستگیرۀ سواراندازه

بار تا یک مانع مشخص باید دستگیره را چندین ،شود(بند استفاده ميبسته است )از چشم چشمش

شود تا از او خواسته مي ،دارد، حرکت دهد. سپس متری از نقطۀ شروع قرارسانتي 50 ۀکه در فاصل

ای فاصلهنیز ا کند. دستگاه حرکت خطي را به یاد آورد و آن را اجر خود مکان حرکات ،بدون وجود مانع

ثبت  (متربرحسب میلي) آوردمياسر لوله به حرکت دررا که آزمودني، دستگیرۀ دستگاه را در سر

(. 36شود )خطای ثابت، متغیر و کلي تبدیل ميعملکرد آزمودني به امتیازات  ،نهایتکند. درمي

و در بعد فضایي  است یید واقع شدهأتمتخصصان موردروایي صوری دستگاه توسط ذکر است که قابل

یک محاسبۀ هرهمچنین، (. 36( )51/0و  62/0 ترتیبباشد )بهميدارای پایایي نسبتاً مناسبي  ،و زماني

از خطای  ،نهایتو در گرفتافزار اکسل انجام ای در نرمشدهبندیاز این خطاها توسط جدول فرمول

ها استفاده گردید. در آغاز ، برای بررسي عملکرد گروهباشدميترکیبي از خطای ثابت و متغیر  کهکلي 

با ضربان قلب باال )ضربان  یهاو آزمودني شدها ثبت ضربان قلب استراحت آزمودني ،اجرای آزمون

سطح انگیختگي در ابتدای  ،ترتیبیندو ب گردیدند ( از روند پژوهش حذف80قلب استراحت باالی 

 سهآزمون حافظۀ فضایي گرفته شد )ها پیشآزمودني تمامياز  ،تقریبًا مشابه شد. سپس پژوهش

بدون حضور )منظور ارزیابي تأثیر انگیختگي بر حافظۀ فضایي، از گروه کنترل بهبراین، عالوهکوشش(. 

آزمون به عمل آمد ایي به عنوان پسآزمون حافظۀ فض (با حضور تماشاگر)گروه تجربي و  (تماشاگر

 کوشش(.  سه)

میانگین و انحراف  :شامل های آماری در دو سطح آمار توصیفيها از روشتحلیل داده همچنین، جهت

آمار شده در دو گروه کنترل و تجربي و رسم نمودارها و های انجاممعیار متغیرهای توصیفي و کوشش
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 و هايآزمودن قلب ضربان بري زشیانگ ریمتغ ریتأثي بررسی برا مستقل تيآزمون  :استنباطي شامل

 اثر حذف نیز و هاگروه نیب در رهایمتغ نیانگیم اختالف نییتعی برا انسیکووار لیتحل آزمون

 ـ کلوموگروفی آمار آزمون نیز هاداده بودنيعیطبي بررس منظوربه .شد استفاده آزمونشیپ

 مقدار. مورداستفاده قرار گرفت نیلو آزمون زین هاانسیواري گنهمي بررسی برا و کار رفتبه اسمیرنوف

 کمک به اطالعاتتمامي  ،نیهمچن. شد گرفته نظر در( P≤0.05) یدارنامع سطح درنیز  خطا

 گردید. لیتحلوهیتجز 20نسخۀ  1اس پي اس اس و اکسلی افزارهانرم
 

  جینتا
های کنترل ها در گروهشود، تفاوت ضربان قلب آزمودنيمشاهده مي شماره یکطور که در جدول همان

 اعمال که شودمي حاصل نانیاطم ،نیبنابرا ؛(P=0.001) باشدميدار الحاظ آماری معنبهو تجربي 

 .است بوده موفقي ختگیانگ جادیا در آزمون نیا دري زشیانگ ریمتغ
 

  ها در دو گروه کنترل و تجربیمستقل ضربان قلب آزمودنی تی آزمون جینتا ـ1 جدول

 نیانگیم تعداد هاگروه
 انحراف

 استاندارد
 یآزاد ۀدرج تی مقدار

 سطح

 یدارامعن
 50/4 17/82 15 کنترل

28/17 28 001/0 
 22/3 55/107 15 يتجرب

 

، روایناز ؛(P=0.74) کردها را تأیید بودن توزیع دادهطبیعيکلموگروف ـ اسمیرنوف  آزمون ،براینعالوه

 ذکر این نکته ضرورت دارد که .پژوهش مورداستفاده قرار گرفتآمار پارامتریک در آزمون فرضیۀ این 

ها آزمونحاصل از مقایسۀ پیش هاییافته باشد.ميها گني واریانسدهندۀ همنتایج آمارۀ لوین نشان

 بایست از تحلیل کواریانس استفاده کرد.ها ميتحلیل دادهوکه برای انجام تجزیه دهدمينیز نشان 

 
 نتایج تحلیل کوواریانس در متغیر ادراک عمق ـ2جدول 

 اثر ۀانداز یدارامعن سطح F یآزاد ۀدرج مجذورات مجموع منبع تغییرات

  002/0 11/12 1 57/158 آزمونشیپ

50/23 1 65/307 گروه  001/0 465/0 

    27 37/353 خطا

    30 78/4352 کل

                                                           
1. Excel and SPSS 
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شود، نتایج تحلیل کوواریانس پس از تعدیل اثر مشاهده مي شماره دوطور که در جدول همان

( که بین سطوح انگیختگي و ادراک F)1,27(=2η ;0.001P= ;23.50=0.465) دهدميآزمون نشان پیش

 (.P=0.001داری وجود دارد )اعمق دانشجویان دختر ورزشکار در گروه تجربي و کنترل تفاوت معن

( که میانگین شکل شماره یکها نشان داد )زمون گروهآزمون، نتایج پسآبا کنترل اثر پیشهمچنین، 

-. بهباشدمياز گروه کنترل  ( بیشترP=0.001) داریامعن خطای ادراک عمق گروه تجربي به میزان

 مداخله شده است.انگیختگي موجب افزایش خطای گروه تحت ،دیگرعبارت

 

 نتایج تحلیل کوواریانس در متغیر حافظۀ فضایی ـ3جدول 

 اثر ۀانداز یدارامعن سطح F یآزاد ۀدرج مجذورات مجموع منبع تغییرات

  001/0 06/23 1 15/8684 آزمونپیش

 09/0 10/0 76/2 1 24/1042 گروه

    27 46/10166 خطا

    30 12/68621 کل
 

 اثر لیتعد از پس انسیکووار لیتحل جینتانشان داده شده است،  شماره سهچنانچه در جدول 

که بین سطوح انگیختگي و حافظۀ فضایي  1,27(F)(=P=2.76 ;0.1) بیانگر این است آزمونشیپ

 داری وجود ندارد.ادانشجویان دختر ورزشکار در گروه تجربي و کنترل تفاوت معن

( که میانگین شکل شماره یکها نشان داد )آزمون گروهآزمون، نتایج پسبا کنترل اثر پیشهمچنین، 

 دارامعن تفاوت این اما ،(P=0.1) باشدميخطای حافظۀ فضایي گروه تجربي بیشتر از گروه کنترل 

 .است نداشته مداخلهتحت گروه بری دارامعن ریتأثي ختگیانگ ،گریدعبارتبه. باشدنمي

 

  
 

 میانگین خطای ادراک عمق و حافظۀ فضایی در گروه تجربی و کنترل ـ 1 شکل
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 یریگجهینت و بحث
ي ختگیانگ شیافزای برا پژوهش نیا در که استي مهمي زشیانگ عوامل جمله از تماشاگران حضور

 حضور) باالي زشیانگ باری دارا طیمح در هايآزمودن که بود آن ازي حاک جینتا. مورداستفاده قرار گرفت

 ،تماشاگر بدون محیط در هاآزمودني کهيحالدر ؛درندا عمق ادراک دري نادرست نیتخم ،(تماشاگران

 همکاران وی شهبازی هاافتهی با حاضر پژوهش جینتا. بودند تریصحیح قضاوت و عملکردی دارا

 عمق نیتخم در خطا شیافزا سبب تماشاگران حضور که افتندیدر زین هاآن. است سوهم( 1389)

بیان ( 1992) کوک و راچمن ،نیهمچن(. 20) باشدمي مشابه جنس دو هر در اثر این که شوديم

(. 18) زنندمي تخمین حقیقي میزان از بلندتر را پل ارتفاع ترس، احساس شرایط در افراد که کردند

 تریپایین سطح با افراد به نسبت زیاد ترس دارای افراد که دادند نشان زین( 2008) همکاران و تیچمن

 بر ترس تأثیر که داشتند اظهار پژوهشگران این. زنندمي تخمین بیشتر را بالکن یک ،ارتفاع ترس از

 که باشدميی فرد در انگیختگي سطح شیافزا از ناشي ،شد مشاهده هاآن ۀمطالع در که عمق ادراک

 کندمي مطرح که( عمل بودنصرفهبه کردیرو) 1پرافیت ۀنظری با نتایج این(. 19) است شده ترس دچار

 را فرد عمق ادراک تواندمي و شودمي ارتفاع خطر به نسبت بیشتر آگاهي برانگیختن موجب ترس

( 2009) استوربک و استفانوچي نیز مشابه پژوهشي در(. 16) باشدراستا مي، همکند اختالل دچار

 تخمین تربزرگ را اشیاۀ انداز و بیشتر را بالکن ارتفاع ،باال انگیختگي دارای افراد که کردند مشاهده

ي ختگیانگ کهنیا بري مبن( 2008 کلور، و استوربک) يختگیانگ کردیرو از ،نیهمچن(. 15) دننزمي

 (. 17) کنديم تیحما ،کند دیتشد را تیموقعی هايابیارز توانديم

 عملکرد بیتخر و نادرست قضاوت باعث تماشاگران حضور د،یگرد مشاهده که گونههمان ،گریدیسواز

 هر در تمرین که دادند نشان هاآن. باشدمي ریمغا( 1386) و همکاران یموحدی هاافتهی با که گردید

در  گذارد، امامي ریتأث( بسکتبال آزاد پرتاب) تکلیف کی یادگیری بر ،کم و زیاد انگیزشي محیط دو

 همکاران و کارون هاییافته با همچنین،(. 9) نشد مشاهده گروه دو نیبی دارامعن تفاوتاین ارتباط، 

 وی ریادگی بري مثبت آثار تماشاگر حضور دادند نشان کهنیز ( 2011) همکاران وي نیحس و( 2005)

 نوع در تفاوت ،رتیمغا نیا لیدال که از رسديم نظربه. باشدمين همخوان (7،8) دارد فیتکلی اجرا

 آزمونی اجرا فیتکل ،حاضر زیرا، در پژوهش ؛باشد هايآزمودن تیجنس و فیتکلی اجرا طیمح ف،یتکل

 ضعیف عملکرد. بود دختر، کنندگانشرکت تیجنس و انجام شد يشگاهیآزما طیمح در عمق ادراک

 ،نظریه این براساس. باشدمي توجیهقابل "وارونه یو" اصل طبق باال انگیختگي شرایط در هاآزمودني

 منجر عملکرد بهبود به و بوده ترمناسب پیچیده تکلیف عملکرد برای محدود، حددر و کم انگیختگي

 براساس. کرد توجیه نیز( بازگشتي) معکوس ۀنظری از استفاده با را یافته این توانمي ،البته(. 4) شودمي

                                                           
1. Proffit 
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 متفاوت انگیختگي سطوح از فرد تفسیر به بسته ،اجرا بر انگیختگي اثرگذاری چگونگي ،نظریه این

 نامطلوب انگیختگي چنانچه و کندپیدا مي تسهیل اجرا شود، تفسیر بخشلذت انگیختگي اگر. باشدمي

 ۀمؤلف از تجربي گروه هایآزمودني تفسیر است ممکن ،بنابراین ؛(5) شودمي تضعیف اجرا شود، تفسیر

 ناخوشایند هاآن برای تکلیف اجرای حین تماشاگر حضور و بوده نامطلوب ،(تماشاگر حضور) انگیزشي

 اساسبر ،همچنین. باشد شده کنترل گروه به نسبت هاآن ترضعیف عملکرد به منجر ،نهایتدر و باشد

( 1986) 1بارون باراضافه ۀفرضی جمله ازباشند )مطرح مي توجه تئوری ۀزمین در که یيهارویکرد اغلب

 عملکرد بر تمرکز و توجه عدم و شناختي بار افزایش ،((1981) 2یرشي  و کارور بازخوردی ۀحلق مدل و

 ،تماشاگران حضور در خویش عملکرد اختالف کاهش منظوربه استاندارد یک جستجوی یا و خویش

 "تضاد ـ اغتشاش" ۀفرضی(. 6) شودمي پیچیده تکالیف اجرای در هاآزمودني عملکرد افت موجب

 طوالني مدتبه تواندنمي دیگران حضور با اجراکننده که کندمي بیان نیز( 1978) همکاران و 3ساندرز

 با اغلب پیچیده تکالیف اجرای و نماید تمرکز و توجه کاملصورت به خویش اجرای حالدر تکلیف بر

 هماهنگي، دقت، به نیاز عمق ادراک تکلیف اجرای کهجاآناز(. 37) شد خواهد تخریب دیگران حضور

 ؛(4) کرد بندیطبقه پیچیده تکالیف در میان را تکلیف این توانمي دارد، مجری فرد قضاوت و تمرکز

ذکر این نکته ضرورت دارد . کندمي حمایت حاضر های پژوهشیافته از مذکور هایفرضیه تمام لذا،

( 1959) ایستربروک "هاینشانه از برداریبهره" ۀنظری از حاضر، پژوهش با راستاهم نتایج اینکه 

 گرفته نادیده مربوط هاینشانه ،انگیختگي افزایش با که بر این باور است نظریه این. کندمي حمایت

 بار افزایش ،حاضر پژوهش در شاید که گرفت نتیجه توانمي بنابراین، ؛(38) کندمي افت اجرا و شده

 تواندمي خود که باشد شده توجه فرایند در تغییر به منجر( تماشاگران حضور) محیط انگیزشي

 اطالعات پردازش در مهم تغییرات از یکي نیز ادراکي باریکي. دهد قرار تأثیرتحت را ادراکي فرایندهای

 و شوندمي شناسایي کمتری محیطي هایمحرک ،موقعیت این در که است زیاد انگیختگي سطح با

 داوران، ،بنابراین ؛(3. )شودمي معطوفمربوط هستند  مهارت به که منابعي به تنها توجه افزایش

 حضور از آگاهي و باشندمي تهدیدزا بازیکنان برای بالقوه ایگونهبه تماشاگران و نوآموزان پیشکسوتان،

 بزند صدمه عملکرد به ادراک این اگر. سودمند تا باشد آورزیان اضطراب، افزایش با است ممکن هاآن

(. 39) نامندمي "بیم ارزیابي" را وضعیت ،صورتایندر ،(ضعیف تمرکز و اضطراب افزایش علتبه)

 یندهایافر بر گذشته هایپژوهش در انگیختگي که آثاری بر عالوه داد نشان حاضر پژوهش ،کليطوربه

 سطح فرایندهای بر تواندمي ،(15) است داشته گیریتصمیم و توجه حافظه، مانند باال سطح شناختي

                                                           
1. Baron 

2. Carver and Shear 

3. Sanders 
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 عمق ادراک که هایيورزش در تواندمي هایافته این. بگذارد تأثیر نیز ادراکي هایقضاوت مانند ترپایین

( پردازدمي حریفان یا و توپ تعقیب به ورزشکار که هایيورزش مانند) دارد مهمي نقش هاآن در

 .باشد داشته کاربرد

 خود ورزشکاران به شودمي پیشنهاد ورزشي مربیان به حاضر، پژوهش از آمدهدستبه نتایج براساس

 کههنگامي ویژهبه ؛کنند متمرکز تکلیف بر را خود توجه بیشترین ،مسابقه زمان در تا نمایند توصیه

 و مسابقه شرایط سازیشبیه با تمرینات انجام ،همچنین. دنماینمي اجرا را پیچیده و مشکل تکالیف

 تماشاگران حضور از ناشي بیم بر تا کند کمک ورزشکاران به مدتطوالني در تواندمي تماشاگر حضور

 وضعیت تماشاگران، نوع بر کنترل عدم مورددر پژوهش این هایمحدودیت توجه با ،نهایتدر. آیند فائق

 انگیختگي سنجش برای تردقیق ابزارهای به نداشتندسترسي و آزمون اجرای حین هاآزمودني رواني

ۀ خانواد و هاآزمودني دوستان مانند تماشاگران از دیگری انواع با مشابهي هایپژوهش شودمي پیشنهاد

 د.شومي توصیهنیز  انگیختگي کنترل تردقیق ابزارهای با بیشتر هایپژوهش اجرای. گردد اجرا هاآن

 باعث( تماشاگر حضور) انگیزشي محیط که بود آن از حاکي حاضر پژوهش هاییافته ،گریدسویاز

 ،دیگرعبارتبه. باشدنمي دارامعن اختالف این اما شود،مي فضایي حافظۀ خطای افزایش و اختالل

 پژوهش نتایج. داشتند یکساني نسبتاً عملکرد ،پایین و باال انگیزشي محیط در گروه دو هر هایآزمودني

 شکارچي از ترس که دریافتند هاآن. باشدمي مغایر( 2003) همکاران و 1وودسون هاییافته با حاضر

 تخریب را هاآن فضایي حافظۀ و شده انگیختگي افزایش باعث هاموش در( گربه معرضدر گرفتنقرار)

 سطح بردنباال که بیان کردند( 2008) 2آکراف و مارون يمشابه پژوهش دربراین، عالوه(. 12) کندمي

 شناخت و بلندمدت حافظۀ تثبیت زا،تنش محرک معرضدر هاآن گرفتنقرار و هاموش در استرس

 انگیزشي شرایط ها،آزمودني نوع مطالعات، این تمامي در رسدمي نظربه(. 28) کندمي تخریب را اشیا

 ندبود انساني جامعۀ از هاآزمودني ،حاضر پژوهش در ،زیرا ؛است شده مغایرت این باعث تکلیف نوع و

 نتیجه این به( 2004) 3فلیپس و شاروت ،همچنین. نددش انگیختگي دچار تماشاگران حضور با و

( 2011) همکاران و اشمیت(. 26) شود ترآهسته فراموشي به منجر تواندمي انگیختگي که رسیدند

 به نسبت زماني و فضایي زمینۀ با باال انگیختگي دارای هایبخش که دادند نشان پژوهشي در نیز

 با نیز مطالعات این هاییافته(. 32) شوندمي آورده یاد به بیشتر ،پایین انگیختگي دارای هایبخش

 شرایط تکلیف، نوع ها،آزمودني وضعیت و جنسیت آن دلیل شاید و ندارد همخواني حاضر پژوهش

 و دانشجو دختران هاآزمودني ،پژوهش این در زیرا، ؛باشد انگیزشي محیط نوع و تکلیف اجرای

 حرکت دستگاه توسط را فضایي حافظۀ آزمون ،تماشاگر حضور انگیزشي محیط در که بودند ورزشکاری

                                                           
1. Woodson 

2. Maroun and Akirav 

3. Sharot and Phelps 
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 راستاهم سازیفعال تئوری با توجیه این که رسدمي نظربه. دادند انجام آزمایشگاهي شرایط در خطي

 آثار و داده قرار تأثیرتحت را افراد انگیختگي سیستم ،دیگران حضور که کندمي بیان تئوری این. باشد

 (. 6) گذاردمي برجا افراد وضعیت و تکلیف نوع اساسبر را متفاوتي

 با را پایین و باال انگیختگي شرایط در گروه دو هایآزمودني مشابه عملکرد بتوان شایدبراین، عالوه

 فردی از انگیختگي مطلوب سطح ،نظریه این اساسبر. داد توضیح "بهینه عملکرد فردی نواحي" نظریۀ

 در او انگیختگي سطح که دهدمي رخ هنگامي فرد عملکرد بهترین و باشدمي متفاوت دیگر فرد به

 تواندمي و است فردی زیادی مقدار به مطلوب انگیختگي ،دیگرعبارتبه. باشد اشفردی مطلوب منطقۀ

 هایویژگي همچون فردی هایتفاوت است ممکن ،بنابراین ؛(40) باشد پایین و متوسط باال، نسبتاً

 مطلوب انگیختگي ناحیۀ فرد هر تا باشد شده سبب هاآن هوش و مهارت سطح ورزشکاران، شخصیتي

 و نشده مختل تجربي گروه افراد کلیۀ عملکرد ،باال انگیختگي شرایط در ،نتیجهدر .باشد دارا را خود

و  1لادوگ هاییافته با حاضر نتایج پژوهش. است شده کنترل گروه با هاآن مشابه نسبتاً  عملکرد باعث

 داریامعن تأثیر ،هیجاني انگیختگي و هیجان که دریافتند هاآن. باشدمي راستاهم( 2007) همکاران

 پژوهشي در نیز( 2006)و همکاران 3دیویدسون و( 2006) 2شاختر و کینسینگر(. 31) ندارد حافظه بر

 بر هیجاني انگیختگي از اثری هیچ دادند، انجام منبع حافظۀ و هاویژگي بر هیجان اثرات روی بر که

 دادند نشان( 1386) همکاران و موحدیبراین، عالوه(. 30،29) مشاهده ننمودند را منبع هایویژگي

 تأثیر( بسکتبال آزاد پرتاب) تکلیف یک یادگیری بر ،کم و زیاد انگیزشي محیط دو هر در تمرین که

 و 4کولت ،همچنین(. 9) گردیدن مشاهده گروه دو بین در این ارتباط داریامعن تفاوت گذارد، امامي

 از حرکتي هایمهارت در برانگیختگي و اجرا بین ارتباط که دریافتند پژوهشي در( 1996) همکاران

 برانگیختگي و انگیزشي حالت که بیان کرد نیز( 1992) 5راگلین(. 41) کندنمي پیروی وارونه یو ۀنظری

 (.42) باشدمين ارتباط در اجرا با همیشه ،ورزشکاران در

 ناشي ،انگیزشي محیط دو هر در هاآزمودني مشابه عملکرد است ممکن آمدهدستبه نتایج به توجه با

 در و داشتند حضور تماشاگران تجربي گروه در فاصله، آن در که باشد یادآوری فاصلۀ در فراموشي از

 سریع یادآوری به نیاز که تکلیف این ماهیت دلیلبه. کردندمي استراحت هاآزمودني ،کنترل گروه

 هر مشابه عملکرد بتواند (رد ـ زوال نظریۀ ویژهبه) فراموشي شاید ،دارد کوتاهي زماني بازۀ در حرکات

 عنوانبه تکلیف یاو  رویداد موضوع، یک حافظۀ که کندمي بیان نظریه این. دنمای توجیه را گروه دو

                                                           
1. Dougal 

2. Kensinger and Schacter 

3. Davidson 

4. Collet 

5. Raglin 
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 (15) شودمي ترضعیف زمان گذر با اثر این و است شده ارائه مرکزی عصبي سیستم در عصبي اثر یک

 حافظۀ که دادند نشان هاآن. باشدمي سوهم( 1966) دیکسترا و آدامز پژوهش نتایج با توجیه این که

. شوندمي فراموش کامالً دقیقه یک حدود در و شده فراموشي فرایند دچار خطي یابيمکان حرکات

 (. 5) داد کاهش را فراموشي این توانمي تکرار از طریق ذکر است کهشایان

 افراد فردی هایتفاوت شودمي پیشنهاد ورزشي مربیان به حاضر پژوهش از آمدهدستبه نتایج براساس

 نمایند تا کمک ورزشکاران به تماشاگران حضور و مسابقه شرایط سازیشبیه با و بگیرند نظر در را

 هایمحدودیت به توجه با ،نهایتدر. کنند پیدا تکلیف نوع اساسبر را ۀ خودبهین عملکرد ویژۀ منطقۀ

 آزمون اجرای حین هاآزمودني رواني وضعیت و تماشاگران نوع کنترل عدم زمینۀ در پژوهش این

 خانوادۀ و هاآزمودني دوستان مانند تماشاگران از دیگری انواع با مشابهي مطالعات شودمي پیشنهاد

 روی تمرکز و فردی هایتفاوت نظرگرفتندر با بیشتر هایپژوهش اجرای ،همچنین. گردد اجرا هاآن

 . شودمي توصیه ورزشي خاص رشتۀ یک

 هایتفاوت بایست بهمي ورزشي مختلف هایرشته در پژوهش حاضر نشان داد که مربیان: مقاله پیام

  .نگیرند نادیده را ورزشکاران عملکرد بر شناختيروان فاکتورهای تأثیر و بگذارند احترام افراد فردی
 

 تشکر و تقدیر
 تمامي و تهران دانشگاه بدنيتربیت دانشکدۀ حرکتي رفتار آزمایشگاه محترم مسئول ازوسیله، بدین

 . شودمي تشکر و تقدیر ،رساندند یاری پژوهش این اجرای در را ما که عزیزی دانشجویان
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Abstract

The purpose of the present research was to investigate the effect of spectator-induced
arousal on depth perception and spatial memory in female student athletes. The
population of the present study included all female students of physical education faculty
of Tehran University. Thirty university students (Mean age=20.47 ± 1.38 y) volunteered
to participate in the experiment. The method of the present study was semi experimental.
First, depth perception (Pulsimeter, Electric Depth Perception Tester) and spatial
memory (linear movement apparatus) were evaluated; then, they were divided randomly
into two groups, including a control group without spectator presence (n=15) and an
experimental group with spectator presence (15 people). The heart rate was used for
measurement of arousal. The post-test was done for all participants after intervention.
The results of covariance analysis in depth perception showed that spectator-induced
arousal had significant effect on DP (P=0.001). In conclusion, the results indicated that
high motivation (spectator presence) negatively affects DP, resulting in overestimation.
Covariance analysis in spatial memory showed that although motivational climate
(spectator) increased errors of spatial memory, there was no significant difference
between spectator-induced arousal and spatial memory in the experimental and control
groups (P=0.1). Thus, given the compromising effect of increased arousal level on depth
perception, athletes are encouraged to use effective strategies for appropriate control of
arousal levels.
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