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 ساله شهر بهبهان 9تا  8گیري در دختران اي بر یادگیري یک مهارت هدفتاثیر سطوح متفاوت تداخل زمینه
 مهدي ضرغامی، طاهره ازمشا فرزانه دینی،

دانشکده تربیت بدنی و  دانشیار) 2.، ایرانشوشتر،شوشتردانشگاه آزاد اسالمی، واحد ، گروه تربیت بدنی، یرفتار حرکت کارشناس ارشد)1
 عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) 3.علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 مقدمه
 پایین مقدار. یابد تغییر ورزشی، هايمهارت مختلف هايغیرمت ریزي برنامه وسیله به تواندمی تمرینی هايموقعیت در ايزمینه تداخل مقدار

 تمرین تمرینی، برنامه حالت این به شود، تمرین هامهارت سایر از جداي و مستقل بطور مهارت هر که دهدمی رخ زمانی ايزمینه تداخل
 کنار در و تصادفی صورت به مهارت هر که دهدمی خر زمانی ايزمینه تداخل باالي مقدار مقابل، در. گویندمی اي کلیشه یا قالبی مسدود،

 قرار پیوستار یک روي بر ايزمینه تداخل متغیر مقادیر این. گویند تصادفی تمرین تمرینی، برنامه حالت این به شود، تمرین هامهارت سایر
 همچنین). 2( دارد قرار پیوستار این باالیی انتهاي در تصادفی تمرینی برنامه و پیوستار این پایینی انتهاي در مسدود تمرینی برنامه که دارند
 ).3( دهدمی نشان را ايزمینه تداخل از متفاوتی مقادیر که دارد وجود متنوع تمرینی برنامه یک اي،زمینه تداخل انتهایی حالت دو این بین

 از تعدادي. شود می سنجیده تمرینی هاي رنامهب و اي زمینه تداخل از ثابتی سطوح که است این دارد وجود تحقیقات در که معمولی روش
 دیگري تحقیقات و) 1( اندپرداخته تصادفی تمرین و مسدود تمرین یعنی  اي زمینه تداخل پیوستار انتهاي دو مقایسه به تنها تحقیقات این

 با مقایسه در جوان یادگیرندگان که نیست آور شگفت). 4( اندکرده بررسی را ايزنجیره تمرینات یعنی ايزمینه تداخل میانه مقدار
 هايتوانایی این همچنین. دهندمی پاسخ ايزمینه تداخل تاثیرات به سختی به اندشده بالیده تکامل رشد و لحاظ از که یادگیرندگانی

 است مفید االنبزرگس براي که ايزمینه تداخل باالي سطوح با تمرینی ریزيبرنامه این که دهدمی توضیح حرکتی و شناختی متفاوت
 تداخل از استفاده اهمیت بنابراین. کرد استفاده ايزمینه تداخل از متفاوتی شکل از باید بنابراین نباشد، بهینه کودکان براي است ممکن
 اريیادد و اکتساب بر ايزمینه تداخل متفاوت سطوح بنابراین هدف از تحقیق حاضر  تاثیر .یافت ضرورت تحقیق این در منظم ايزمینه

 .باشدمی بهبهان شهرستان ساله 9-10 دختر در کودکان گیري هدف مهارت
 روش تحقیق

 و اکتساب آزمون، پیش بصورت تحقیق طرح. مطالعۀ حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی است که به صورت میدانی انجام گرفته است
 9-10 دختر دانش آموزان کلیه شامل تحقیق حاضر آماري جامعه .بود) افزایشی و ايزنجیره تصادفی، مسدود،( تمرینی گروه 4 با یادداري

اي بود بدین صورت که در اي چند مرحلهنمونه گیري به صورت خوشه .بودند تحصیل به مشغول ابتدایی مقطع در که بود بهبهان شهر ساله
در نهایت از این دو . یه دو مدرسه انتخاب گردیدناحیه شهرستان بهبهان یک ناحیه انتخاب و سپس از بین مدارس این ناح 4ابتدا از بین 

 15گروه  4ساله که عالقمند به شرکت در این مطالعه بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در  10تا  9دانش آموز دختر  60مدرسه 
 آمار عنوان به بلوك عامل روي مکرر گیري اندازه با یکراهه واریانس تحلیل از. اي و افزایشی قرار گرفتندنفري مسدود، تصادفی، زنجیره

 جهت توکی پیگردي آزمون از همچنین. شد استفاده اکتساب مرحلۀ در گروهی بین و گروهی درون تفاوتهاي بررسی براي استنباطی
 .شد استفاده گروهی بین و گروهی درون عوامل براي تفاوتها جایگاه نمودن مشخص
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 نتایج
 گیري مکرر در مرحله اکتسابس یکراهه با اندازههاي تحلیل واریانیافته. 1جدول 

 سطح معنی داري Fنسبت  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات متغیر
 042/0* 04/2 97/144 8 81/1159 بلوك

 20/0 42/1 56/142 24 09/345 گروه*بلوك
 047/0* 98/1 09/461 3 19/999 گروه

   78/70 216 91/15288 )بلوك(خطاي 
   97/176 56 24/4778 )گروه(طاي خ

داري را بین نتایج آزمون پیگردي توکی تفاوت معنی. ها تفاوت معناداري وجود داردمشاهده می شود بین بلوك 1همانطور که در جدول 
و ) =P 002/0( ، بلوك پنجم با هفتم)=P 024/0(، بلوك سوم با هفتم )=P 039/0(، بلوك دوم با هفتم )=P 035/0(بلوك اول با هفتم 

باشد ها در مرحله اکتساب میحاکی از تفاوت معنادار بین گروه 1همچنین دیگر نتایج جدول . نشان داد) =P 001/0(بلوك ششم با هفتم 
)047/0 P= .(تصادفی با مسدود هايگروه بین اکتساب مرحلۀ در که داد نشان توکی پیگردي آزمون نتایج )034/0 =P(، با مسدود گروه 
 .دارد وجود داريمعنی تفاوت) P= 02/0( افزایشی با مسدود گروه و) P= 029/0( ايجیرهزن

 نتیجه گیري
 شهرستان ساله 9-10 دختران بهتر یادگیري باعث افزایشی روش به تمرین ریزي برنامه که داد نشان حاضر تحقیق نتایج کلی طور به

با . موثر بود مسدود نهایت در و تصادفی اي،زنجیره روش به ریزيبرنامه تمرینی، هشیو این از بعد. گردید گیري هدف تکلیف یک در بهبهان
شود که با توجه به زمان در کنند پیشنهاد میهاي این پژوهش، به معلمان و مربیانی که در امر آموزش با کودکان کار میتوجه به یافته

 . ستفاده کنندریزي تمرین به شیوه افزایشی براي آموزش ادسترس از برنامه
 .اي، یادگیري، هدف گیريتداخل زمینه :کلید واژه
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