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 8811-علمی دانشگاه تهرانعضو هیئت 

سطوح متفاوت برانگیختگي بر اكتساب و یادداري تكالیف ورزشي ساده و پیچیده بوده است.  تأثیرهدف از این تحقیق 

روش تحقیق از نوع نیمه تجربي بوده كه در آن سطح برانگیختگي و پیچیدگي مهارت به عنوان متغیرهاي مستقل 

قیق بودند. به منظور تحقق هاي مالک به عنوان متغیرهاي وابسته تح تحقیق بوده و میزان اكتساب و یادداري مهارت

سال( طي دو مرحله به صورت انتخابي  42تا  81نفر از دانشجویان پسر دانشگاه تهران ) 06اهداف تحقیق، تعداد 

هدفدار )به منظور انتخاب افراد سالم، مبتدي و راست دست( و تصادفي ساده انتخاب گردیدند. پس از نمایش و 

 86پرتاب آزاد بسكتبال شامل  آزمونپیش  –و شوت سه گام بسكتبال  پرتاب آزاد –هاي مالک  آموزش مهارت

شوت  آزمونگذاري  ها بر اساس نمره اي اجرا شد و امتیاز آزمودني پرتاب از نقطه پنالتي و شوت سه گام یك دقیقه

)تكلیف ساده و ، افراد هر دسته آزمونها در پیش  بسكتبال ایفرد ثبت گردید. در ادامه بر اساس امتیاز آزمودني

نفري همسان به صورت گروه سطح برانگیختگي باال و گروه سطح برانگیختگي پایین  81گروه  4پیچیده( در 

هفته، در هر  2هاي تجربي تمرینات مربوطه را به مدت  هاي داده شده، گروه سازماندهي شدند و با توجه به آموزش

هاي مالک انجام دادند. براي ایجاد انگیختگي باال از  رتتكرار مها 06هفته سه جلسه و در هر جلسه به تعداد 

هاي مهم جلوه كردن تكلیف )از طریق نمره پایان ترم(، هدف گزیني، انگیزه پیشرفت، حضور تماشاگر، ایجاد  تكنیك

ن هاي داراي سطح برانگیختگي پایی رقابت، تمجید كالمي و ارائه بازخورد با بار انگیزشي استفاده شد كه در گروه

هاي مكرر به منظور تعیین  گیري كدام از این متغیرها اعمال نشد. در حین انجام تمرینات، در هر هفته اندازه هیچ

به عمل آمد. یك هفته بعد  آزموناكتساب مشابه با پیش  آزمونچگونگي پیشرفت انجام شده و در پایان هفته چهارم 

هاي  آزموناكتساب انجام گردید. الزم به ذكر است كه  آزمونیادداري مشابه با  آزموناز آخرین جلسه تمرین 

ها و  اكتساب و یادداري در دو شرایط برانگیختگي باال و برانگیختگي پایین به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده

ع اسمیرنوف، تحلیل واریانس دو طرفه )به منظور بررسي اثر نو –هاي آماري كلموكروف  ها از روش فرضیه آزمون

مستقل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد t همبسته و  tتكلیف/ سطح برانگیختگي و تعامل تكلیف و برانگیختگي(، 

كه هر دو محیط تمریني داراي بار انگیزشي باال و بار انگیزشي پایین مورد استفاده در این تحقیق بر عملكرد و 

دار داشته است. با این حال، نتایج تحلیل واریانس دو طرفه  معني تأثیرهاي حركتي ساده و پیچیده  یادداري مهارت

نشان داد كه با وجود اینكه نوع تكلیف و سطح انگیختگي آثار متفاوتي بر اكتساب و یادداري دارند، اما این دو متغیر 

ونه را در وار uدر اكتساب و یادداري با همدیگر تعامل معني داري دارند. عالوه بر این، نتایج تحقیق حاضر اصل 

هاي این تحقیق، صرفنظر  تكالیف ساده و اصل ویژگي تمرین را در تكالیف پیچیده مورد تایید قرار داد. ضمنا آزمودني

 از سطح برانگیختگي، عملكرد خود را به میزان قابل توجهي بهبود بخشیدند.
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