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 مقدمه

سازي، آمادگي يا هيجان  شناسي اغلب با اصطالح هايي مانند سائق، فعال  كه در ادبيات روان1انگيختگي
در روان شناسي ورزش، آماده سازي لذا . ترادف ذكر شده است، شرط الزم عملكرد ورزشي در حد مطلوب استم

انگيختگي عبارت است از . ورزشكار براي بهترين اجرا، به ميزان زيادي با تعديل سطح انگيختگي در ارتباط است
 و 2فازي). 6(ب عميق تا هيجان شديد طيفي از فعاليت هاي فيزيولوژيكي و روان شناختي در پيوستاري از خوا

هاي فيزيولوژيكي و شناختي انگيختگي  نشان دادند كه بهبود عملكرد به عامل پيچيده مؤلفه) 1988(هاردي 
يافته هاي تحقيقات گذشته نشان مي دهد كه افزايش انگيختگي تا حد بخصوصي باعث بهبود اجرا . بستگي دارد

 معروف است كه توسط يركس و 3اين اثر به اصل يو وارونه). 2(ا مي شود و بيشتر از آن باعث ضعيف شدن اجر
اساس اين اصل در سطحي مطلوب از انگيختگي، شاهد اجراي مطلوب خواهيم بود  بر. كشف شد) 1908(دادسون 

راي از طرف ديگر، برخي نظريه ها اعتقا دارند كه اصل يو وارونه در توصيف ارتباطبين انگيختگي و اجرا دا). 3(
؛ جونز، 1990، 4هاردي(محدوديت هايي است از جمله اينكه ارتباط بين انگيختگي و اجرا هميشه خطي نيست 

تر از آن است كه نظريات اولية  اي به مراتب پيچيده در حقيقت، انگيختگي پديده). 1988؛ نيس، 1990
 ). 8(برند  انگيختگي را در فرد در قبل و در طول اجرا باال مي

آن را مطرح كرد، به تشريح افت كيفيت اجرا كه ناشي ) 1952(ها كه ايستربروك  ره برداري از نشانهنظريه به
پايين و حوزه ادراكي وسيع است، اجرا كننده موقعي كه انگيختگي . كند از سطح انگيختگي زياد است، كمك مي

به همين . ا به اجراي مؤثر مربوطندبه دامنه گسترده اي از نشانه ها دسترسي دارد كه فقط تعداد محدودي از آنه
به موازات افزايش سطح انگيختگي، توجه و تمركز فقط به نشانه هاي . دليل، اجرا از حد مطلوب پايين تر است

لذا به دليل اينكه اجرا كننده فقط به نشانه هاي . مربوط معطوف شده، از نشانه هاي نامربوط صرفنظر مي شود
با باال رفتن بيش از حد انگيختگي و در نتيجه باريك شدن . و افزايش مي يابدمربوط پاسخ مي دهد، كارايي 

بيشتر دامنه ادراك، حتي برخي از نشانه هاي مربوط هم ناديده گرفته مي شود و به همين دليل كيفيت اجرا 

                                                           
Arousal   - 1  

2 - Fazey  
3 - Inverted – U Principle 
4 - Hardy  
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نون توجه معتقد است كه افزايش انگيختگي باعث باريكي كا) 1973(عالوه بر اين، كانمن ). 16(آسيب مي بيند 
همچنين، تعداد انتقاالت توجه به منابع مختلف . حذف فزاينده دروندادهاي بيروني محيط مي شودشده و موجب 

تر، سطوح باالي  به بيان ساده). 3( معروف است1اين اثر به حواس پرتي مضاعف. يابد دروندادي نيز ا فزايش مي
ظه به منابع مختلف توجه معطوف كنند كه برخي از شود كه افراد توجه خود را در هر لح انگيختگي موجب مي

. شوند ها مربوط مي اين منابع، اطالعات نامربوطي را فراهم مي آورند و منجر به ناديده گرفتن گرفتن برخي نشانه
حضور تماشاگران يكي از منابع انگيختگي است كه منجر به افزايش باريكي كانون توجه و افزايش حواس پرتي 

 ). 3(شود  هاي نامربوط مي انهدر برابر نش

تماشاگران يكي از عوامل مؤثر در عملكرد ورزشكار هستند و بسيار ديده شده كه ورزشكار به هنگام تمرين 
، )1991(وايت ). 7(دهد و يا بالعكس  عملكرد خوبي دارد، ولي به هنگام مسابقه افت خارج از انتظاري را نشان مي

اظهار داشتند حضور تماشاگران موجب تسريع در ) 1998 (3باميترو تلو و فربو) 1973 ( 2هانت و هيالري
در مطالعه خود ) 1991( 4از سوي ديگر كروك و راكس). 5(شود  هاي حركتي مي يادگيري و اجراي بهتر مهارت

ها در حضور تماشاگران  بر روي آثار حضور هم كنش و افراد ناظر بر اجراي حركتي نتيجه گرفتند كه آزمودني
چگونگي تاثير يا عدم تاثير حضور تماشاگران بر عملكرد ورزشكار ). 14(طح استرس باالتري را تجربه مي كنند س

 مورد مطالعه قرار گرفته است كه اولين بار توسط 5توسط روان شناسان ورزشي در مفهوم تسهيل اجتماعي
 دادند كه اگر بازيكن بداند اشخاص نشان) 1982 (7هاي بعدي از جمله گورين و اينز پژوهش.  مطرح شد6آلپورت

گروه ). 1(ديگر ناظر اجراي او هستند، انگيختگي افزايش مي يابد و تاثيرات تسهيل اجتماعي رخ خواهد داد 
اين تئوري ها بر اين باورند . هاي توجه، تاثير تماشاگران را بررسي كردند ديگري از تحقيقات نيز بر اساس تئوري

 ). 8(سازد  وجه افراد را تحت تاثير قرار داده و عملكرد آنان را متأثر ميكه حضور ديگران سيستم ت

                                                           
1 - Increased distractibility  
2 - Hant & Hilary 
3 - Ferbotlo & Bamiter  
4 - Croce & Rocks 
5 - Social Facilitation 
6 - Alport 
7 - Cuerin & Innes 



  1389، تابستان 5، شمارة  ورزشي _رشد و يادگيري حركتينشرية                       

 

138

پژوهشگران در ). 25، 22، 10(كند  است كه انگيختگي هيجاني، توجه و حافظه را تعديل ميمشاهده شده 
  روشيكي از اين. كنند شناسي از روش هاي متنوعي براي ارزيابي هيجانات در آزمايشگاه استفاده مي حيطه روان

تواند به جز توجه و  نتايج پژوهش هاي اخير پيشنهاد مي كند كه انگيختگي مي. گيري انگيختگي است ها اندازه
هاي بصري براي  ادراك عمق يكي از مهم ترين مهارت). 28(حافظه، ادراك را نيز تحت تأثير قرار دهد 

ادراك ). 17، 32(باشد  يقي هستند ميورزشكاران خصوصاً در ورزش هايي كه نيازمند موقعيت يابي فضايي دق
مطالعات قبلي بر روي ). 18(عمق عبارت است از توانايي بصري براي ادراك جهان پيرامون به شكل سه بعدي 

 ). 29، 28(شود  ادراك عمق پيشنهاد مي كنند كه در نتيجه افزايش انگيختگي، فرد دچار بيش تخميني مي

اين نظريه ادعا . يكي از جديدترين نظريات در اين زمينه است) 2006پرافيت،  (1رويكرد به صرفه بودن عمل
). 26(اي است كه عمل فرد در آن محيط در پي دارد  كند كه ادراك فرد از يك محيط خاص متأثر از هزينه مي

با هدف بررسي تأثير انگيختگي عاطفي بر ادراك عمق از آزمودني ها در پژوهشي ) 2009(استفانوچي و استوربك 
با توجه به اينكه انجام . خواستند كه از ارتفاع باالي يك بالكن به پايين نگاه كنند تا ادراك عمق آنها سنجيده شد

احساس كند، ) ناشي از ترس سقوط(تواند منجر به اين شود كه فرد هزينه بااليي  اعمال در ارتفاع باال مي
دچار بيش تخميني ) به خاطر محافظت از خود(ع ها در پيش بيني ارتفا رفت آزمودني همانطور كه انتظار مي

اين محققان اظهار داشتند كه تأثير ترس بر ادراك عمق كه در مطالعة آنها مشاهده شد ناشي از سطح . شدند
اين نتايج همراستا با نظريه پرافيت پيشنهاد . است باشد كه دچار ترس شده انگيختگي فزوني يافته در فردي مي

تواند ادراك عمق فرد را   برانگيختن آگاهي بيشتر نسبت به خطر ارتفاع مي شود كه ميكند كه ترس موجب مي
از آنجا كه پاسخ به ترس عالئم مختلفي از جمله افزايش انگيختگي دارد، در تحقيقات ). 28(دچار اختالل كند 

ال اصلي كه اين لذا سؤ. اند موجب افزايش تخمين ادراك عمق شده باشند توانسته مذكور عوامل مختلفي مي
تواند  تحقق به دنبال يافتن پاسخ آن است عبارت است از اينكه آيا انگيختگي كه ناشي از پاسخ به ترس نباشد مي

هاي انگيزشي  در ادراك عمق اختالل ايجاد كند؟ در اين تحقيق سعي شده است كه با دستكاري در يكي از مؤلفه
ها شود و تأثيرات احتمالي آن بر ادراك عمق  يختگي در آزمودنياقدام به افزايش انگ) تماشاگرانحضور (محيط 

 . گيري گردد در هر دو جنس مرد و زن اندازه

                                                           
1 - The economy of action approach 
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 روش تحقيق 

 .دهند جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانشجويان دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران تشكيل مي
آنها كه داوطلب بودند به طور تصادفي به عنوان نمونه انتخاب  نفر از 58براساس فرول حجم نمونه كوكران تعداد 

هيچ كدام از آزمودني ها سابقه شركت در مسابقات ملي و بين المللي را نداشتند لذا ).  مرد35 زن و 23(شدند 
ابزار مورد استفاده براي سنجش . دهند تشكيل مي) يا مبتدي(آزمودني هاي اين تحقيق را ورزشكاران غيرماهر 

اين دستگاه متشكل از يك جعبه . بود) B 122مدل  (2، دستگاه آزمونگر الكتريكي ادراك عمق1دراك عمقا
فلزي، يك دريچه در جلوي آن، يك كليد كه به وسيله يك سيم به دستگاه متصل شده و سه ميله عمودي است 

 خط افق شروع آزمون، ميله مركزي دربا . ميله مركزي متحرك و دو ميله ديگر ثابت هستند. كه درون جعبه قرار دارند
كند هر  اي كه فكر مي تكليف اين است كه آزمودني در لحظه. كند شروع به دور و نزديك شدن به آزمودني مي

شود و آزمونگر با استفاده از  در اين حالت ميله متوقف مي. سه ميله كامالً روييك خط هستند، كليد را فشار دهد
ستگاه وجود دارد، ميزان خطاي تشخيص آزمودني در آزمون ادراك عمق را در مقياس نوارد مدرجي كه در كنار د

 ). 18(كند  متر ثبت مي سانتي

براي حصول اطمينان بيشتر از رسيدن آزمودني ها به سطح بااليي از انگيختگي، از آزمون اضطراب رقابتي 
براي سنجش ) 1990 (4تنز، ويلي و برتون استفاده شد كه به وسيلة مار77/0با پايايي دروني ) SCAT (3ورزشي

 مورد است كه فرد بايد 15اين آزمون مشتمل بر ). 9(اضطراب ورزشكاران پيش از مسابقه تهيه شده است 
. احساس خود را نسبت به هر مورد با  انتخاب يكي از گزينه هاي خيلي كم، گاهي اوقات، بيشتر اوقات، بيان كند

. شوند باشند كه نمره گذاري نمي  مورد هم كاذب مي5 نمره دارد و 3 تا 1كه از نها موارد اصلي آزمون هستند 
 نشان دهندة اضطراب باال و 24 در اين آزمون به منزلة سطح عادي اضطراب، نمرة باالتر از 24 تا 17كسب نمرة 

 و 6/22براي مردان ميانگين نمره در اين آزمون .  نشان دهندة سطح پاييني از اضطراب است17نمرة پايين تر از 
 ). 9( گزارش شده است 74/19براي زنان 

                                                           
1 - Depth Perception  
2 - Electrical Depth Perception Test 
3 - Sport Competitive Anxiety Test 
4 - Martens, Vealey and Burton 
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ها حداقل  ها شرايط را طوري فراهم كردند كه آزمودني روش كار بدين صورت بود كه ابتدا آزمون گيرنده
ها  آزمودني. فشارناشي از حضور ديگران را احساس كرده و در محيطي آرام و روي يك صندلي راحت بنشينند

را تكميل نموده و آزمون ) SCAT(پرسشنامه اضطراب رقابتي ورزشي ) بدون حضور تماشاگر(تحت اين شرايط 
سپس به تماشاگران اجازه داده شد تا وارد محل آزمون شوند، ). 5)(سه كوشش(ادراك عمق را انجام دادند 

رزشكاران به سطوح براي اطمينان از اينكه و. ها را مالحظه كنند ها را احاطه كرده  و اجراي آزمودني آزمودني
براي ) SCAT(اند، بالفاصله پس از ورود تماشاگران، پرسشنامه اضطراب رقابتي ورزشي  باالي انگيختگي رسيده

ها در حضور تماشاگران آزمون ادراك عمق را اجرا نمودند و در بار دوم نيز  اين بار آزمودني. بار دوم تكميل شد
 آماري، با استفاده از آمار توصيفي ميانگين و انحراف معيار كوشش جهت تجزيه و تحليل. سه كوشش انجام دادند

داري   همبسته در سطح معنيtسپس آزمون . هاي انجام شده در دو محيط انگيزشي مورد آزمون محاسبه شد
 به كار برده شد تا نمرات آزمودني ها در آزمون ادراك عمق در دو محيط انگيزشي باال و انگيزشي پايين 05/0
 .  استفاده شدSPSS Version 17بدين منظور از نرم افزار . سه شودمقاي

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق 

نمرات آزمودني ها در آزمون انگيختگي .  بود16/2 سال، با انحراف استاندارد 3/23ها  ميانگين سن آزمودني
 .  مشاهده مي شود1در جدول ) SCAT(رقابتي ورزشي 

  بدون حضور تماشاگر و در حضور تماشاگرSCATن نمرات آزمون انگيختگي  همبسته بيt نتايج – 1جدول 

 متغير آزمايشي
نمرات 
آزمون 

)SCAT( 
  همبستهtآزمون 

انحراف  ميانگين تعداد محيط انگيزشي
 t مقدار معيار

 مقدار
 معني دار

درجة 
 آزادي

سطح 
 اطمينان

 85/1 17/16 58 محيط انگيزشي پايين
 95/0 57 000/0 -20/11 60/2 31/20 58 حيط انگيزشي باالم
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ها در دو مرحله آزمايش، اختالف   آزمودنيSCAT نشان داده شده است، نمرات 1همانطور كه در جدول 
بنابراين اطمينان حاصل شد كه اعمال متغير انگيزشي در اين پژوهش در ايجاد . دار آماري نشان داد معني

 . شود ها به تفكيك جنس مشاهده مي  نمرات آزمودنيدر جدول زير. انگيختگي موفق بوده است

 بدون حضور تماشاگر و SCAT همبسته با تفكيك دختر و پسر بين آزمون انگيختگي t نتايج – 2جدول 
 در حضور تماشاگر

 متغير آزمايشي آزمودني ها
نمرات 
آزمون 
SCAT 

  همبستهtآزمون 

انحراف  ميانگين تعداد محيط انگيزشي جنسيت
 معيار

 مقدار  tقدارم
 معني دار

درجة 
 آزادي

سطح 
 اطمينان

بدون حضور 
 تماشاگر

35 85/15 91/1 

با حضور  مرد
 تماشاگر

35 91/19 42/2 95/7- 000/0 34 95/0 

بدون حضور 
 تماشاگر

23 65/16 69/1 

با حضور  زن
 تماشاگر

23 91/20 79/2 08/8- 000/0 22 95/0 

 
حيط انگيزشي برانگيختگي در ورزشكاران مرد  و زن، مشاهده شد كه حضور با مقايسه اثر تغيير در م

در نتيجه، تأثير تماشاگر بر افزايش . در انگيختگي شدتماشاگران در محيط آزمايش منجر به افزايش معني داري 
 . انگيختگي در هر دو جنس مشابه است

با حضور تماشاگر و بدون (حيط انگيزشي ها در دو م ، نتايج آزمون ادراك عمق آزمودني3در جدول شماره 
گيري  نمرات به صورت خطا يا انحراف از صفر و در مقياس سانتي متر اندازه. آورده شده است) حضور تماشاگر

 . شدند
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  همبسته بين نمرات آزمون ادراك عمق،  بدون حضور تماشاگر و در حضور تماشاگرt نتايج –  3جدول 

 متغير آزمايشي
نمرات آزمون 
ادراك عمق 

 )سانتي متر(
  همبستهtآزمون 

 انجام محيط انگيزشي
انحراف  ميانگين تعداد آزمون ادراك عمق

 t مقدار معيار
 مقدار

 معني دار
درجة 
 آزادي

سطح 
 اطمينان

 281/0 779/0 58 محيط انگيزشي پايين
 95/0 57 000/0 -371/5 423/0 110/1 58 محيط انگيزشي باال

 

داري بين نتايج آزمون ادراك عمق در دو محيط انگيزشي   اختالف معني05/0 همبسته در سطح tمون آز
ها در شرايط انگيختگي باال، خطاي بيشتري در تخمين عمق  در نتيجه، آزمودني. پايين و انگيزشي باال نشان داد

  . همبسته با تفكيك جنس مشاهده مي شودtدر جدول زير نتايج آزمون . داشتند

 همبسته با تفكيك دختر و پس بين نمرات ادراك عمق بدون حضور تماشاگر و در حضور t نتايج – 4جدول 
 تماشاگر

 متغير آزمايشي
نمرات آزمون 
ادراك عمق 

 )سانتي متر(
  همبستهtآزمون 

 محيط انگيزشي جنسيت
انجام آزمون 
 ادراك عمق

انحراف  ميانگين تعداد
 معيار

 مقدار  tمقدار
 معني دار

درجة 
 آزادي

سطح 
 اطمينان

بدون حضور 
 تماشاگر

35 781/0 301/0 

با حضور  مرد
 تماشاگر

35 018/1 390/0 324/3- 002/0 34 95/0 

بدون حضور 
 تماشاگر

23 777/0 256/0 

با حضور  زن
 تماشاگر

23 248/1 443/0 455/4- 000/0 22 95/0 
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آزمون ادراك عمق دردو محيط انگيزشي مختلف در داري بين نتايج  ، تفاوت معني4بر طبق جدول 
در نتيجه، ورزشكاران مرد و زن . ظ هر دو جنس مشابهي نشان دادندورزشكاران مرد و زن ديده شد و از اين لحا

 . در حضور تماشاگر نسبت به شرايط بدون تماشاگر نتايج ضعيف تري در آزمون ادراك عمق به دست آوردند

 

 بحث و نتيجه گيري 

سعي در افزايش ) يعني تماشاگران(ققان در اين مطالعه با تغيير در يكي از مؤلفه هاي انگيزشي محيط مح
نتايج آزمون اضطراب رقابتي ورزشي حاكي از افزايش انگيختگي ورزشكاران در . انگيختگي آزمودني ها داشتند

با حضور و بدون (يط انگيزشي سپس نمرات آزمودني ها در آزمون ادراك عمق، در دو مح. حضور تماشاگر بود
بدون (آزمودني هاي اين تحقيق هنگامي كه در محيط با انگيختگي مطلوب . مقايسه شد) حضور تماشاگران

به قضاوت عمق مي پرداختند، عملكرد و قضاوت ) شرايط حضور تماشاگر(نسبت به محيط انگيزشي باال ) تماشاگر
 ها در محيط انگيزشي باال دچار تخمين نادرستي در ادراك عمق در واقع، آزمودني. صحيح تري انجام مي دادند

در ابتدا .  وارونه قابل پيش بيني استUعملكرد ضعيف آزمودني ها در شرايط انگيختگي باال بر طبق اصل . شدند
هنگامي كه آزمودني بدون حضور تماشاگر به قضاوت عمق مي پردازد انگيختگي در حد ميانه و مطلوب مي باشد، 

بر اساس نتايج پژوهش حاضر، عالوه بر . اجرا دچار افت شديد مي شود) حضور تماشاگر(ا با افزايش انگيختگي ام
مانند (آثاري كه تحقيقات گذشته بر شناخت در سطح باال مانند حافظه، توجه و تصميم گيري نشان داده اند 

اما . نند ادراك و توجه نيز تأثير بگذارد، انگيختگي مي تواند بر فرايندهاي سطح پايين تر ما)2008استوربك، 
 پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه انگيختگي چگونه بر ادراك تأثير مي گذارد؟

نظريه بهره برداري از ). 16(مطالعات گذشته نشان داده اند كه انگيختگي، جهت توجه را تغيير مي دهد 
تگي نشانه هاي مربوط ناديده گرفته مي شود و اجرا  بيان مي كند كه با افزايش انگيخ1نشانه هاي ايستروبروك

حضور (بنابراين، يك توضيح مي تواند اين باشد كه در پژوهش حاضر تغيير محيط انگيزشي . افت مي كند
منجر به تغيير در فرايند توجه شده است كه خود مي تواند فرايندهاي ادراكي را تحت تاثير قرار ) تماشاگران

                                                           
1 - Esterbrook 
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ش هاي قبلي نشان مي دهد كه محرك عاطفي مي تواند توجه را تسخير كرده و پردازش را يافته هاي پژوه. دهد
پس چنانچه محرك عاطفي توجه را تسخير كند، اين امكان وجود ). 31، 24، 23، 12(دچار سوگيري نمايد 

 . خواهد داشت كه اين سوگيري توجه بر ادراك تاثير بگذارد

 –گابل و هارمون ). 21(شود  بط با تهديد، موجب باريك شدن توجه مياند كه اطالعات مرت شواهد نشان داده
نتايج اين مطالعه ). 19(توانند وسعت توجه را باريك كنند  اند كه عواطف برانگيزاننده مي يافته) 2008 (1جونز

اتي ها در محيط انگيزشي باال در مقايسه با محيط انگيزش پايين به منابع اطالع دهد كه آزمودني نشان مي
همچنين . شود كنند كه منجر به تفاوت در تخمين عمق مي هاي محيطي متفاوتي توجه مي متفاوت يا نشانه

  تاثيري مي2ها در قشر بصري هاي اخير در علوم عصب شناختي نشان داده اند كه توجه، بر فعاليت سلول پژوهش
هايي از محيط كه به آگاهي  نگيختگي، جنبهدهد كه ا نشان مي) 2007 (3نتايج مطالعه دانكن و بارت). 20(گذارد 

هاي قبلي انگيختگي و توجه است كه  اين نتايج همراستا با تئوري). 15(دهد  رسند را بزرگ جلوه مي بصري مي
از . كنند انگيختگي مي تواند تمركز توجه را باريك كند و متعاقبا ادراك اشياي مورد توجه را تغيير دهد اظهار مي

نتيجه آگاهي از در . اي بالقوه براي بازيكنان تهديدزا هستند ان، پيشكسوتان و نوآموزان به گونهسوي ديگر، داور
به ( عملكرد صدمه بزند اگر اين ادراك به. حضور آنها ممكن است با افزايش اضطراب، بيشتر زيان آور باشد تا سودمند

هر چند كه اين ). 4(نامند رزيابي بيم ميدر اين صورت وضعيت را ا) علت افزايش اضطراب، تمركز ضعيف و غيره
غيرنخبه مشكلي شايع است، اما در ورزشكاران نخبه مشاهده شده است كه آگاهي از حضور  بيم در ورزشكاران

مي تواند ) 1965زايونك، (شود بلكه بر طبق نظريه تسهيل اجتماعي  تماشاگران نه تنها موجب ارزيابي بيم نمي
اعتقاد بر اين است كه در ورزشكاران ممتاز به خاطر تمرينات زياد . را داشته باشدتاثير تسهيل كنندگي بر اج

روي فنون و مهارت ها، حضور داوران، رسانه ها، رقبا و تماشاگران ديگر نمي تواند مانع تمركز آنان شود در حالي 
دانشجوياني بودند كه با توجه به اينكه آزمودني هاي اين تحقيق ). 4(كه در ورزشكاران مبتدي چنين نيست 

كنند پيشنهاد  هيچكدام سابقه حضور در سطوح قهرماني را نداشتند، به مربياني كه با ورزشكاران غيرنخبه كار مي
شود براي كاهش بين به ورزشكاران مبتدي توصيه نمايند تا در زمان مسابقه تمركز اصلي خود را بر تكليف  مي

                                                           
1 - Gable & Harmon-Jones 
2 - Visual Cortex 
3 - Duncan & Barret  
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اما انجام تمرينات با شبيه سازي شرايط . ف مشكل را اجرا مي كنندمتمركز كنند، به ويژه هنگامي كه تكالي
مسابقه و حضور تماشاگر مي تواند در طوالني مدت به ورزشكاران غيرنخبه كمك كند تا بر بيم ناشي از حضور 

د مانن(اين يافته ها مي تواند در ورزش هايي كه ادراك عمق در آنها نقش مهمي دارد . تماشاگران فائق آيند
 . كاربرد داشته باشد) ورزش هايي كه ورزشكار به تعقيب توپ و يا حريفان مي پردازد

آنها يافتند كه افراد در شرايط احساس . همراستا است) 1992(نتايج مطالعه حاضر با نتايج راچمن و كوك 
نشان ) 2008(همچنين تيچمن و همكاران ). 27(ترس، ارتفاع پل را بلندتر از ميزان حقيقي تخمين مي زنند 

دادند كه افراد داراي ترس زياد نسبت به افرادي با سطح پايين تري از ترس ارتفاع يك بالكن را بيشتر تخمين 
مشاهده كردند كه افراد داراي انگيختگي باال ) 2009(در تحقيق مشابه، استفانوچي و استوربك ). 30(مي زنند 

پژوهش حاضر همراستا با مطالعات قبلي ). 28(ر تخمين مي زدند ارتفاع بالكن را بيشتر و اندازه اشياء را بزرگ ت
اين يافته ها مي تواند به روان . پيشنهاد مي كند كه انگيختگي عاطفي بر قضاوت هاي ادراكي تأثيرگذار است

 . شناسان و پژوهشگران در حيطه عواطف و ادراك ياري رساند
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