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 چکیده

 و عملكرد بر تصادفي و قالبي آرايش با ذهني و بدني تمرين ارائه ترتيب اثر مقايسه منظور به حاضر تحقيق

 مدارس سال 41-9 سني رده بازيكن 411 تحقيق اين در.گرفت صورت فوتبال منتخب هاي تكنيك يادگيري

 سازي تصوير قابليت اساس بر و دسترس در گيري نمونه اساس بر تهران پرورش و آموزش يك منطقه فوتبال

 ،تصادفي قالبي آرايش با گانه دوازده هاي گروه.گرفتند قرار گروه 41 در تصادفي بطور سپس.شدند انتخاب ذهني

 بغل پاس:شامل نظر مورد تكليف پنج.شدند داده قرار مختلف هاي گروه در بدني و ذهني تمرين تركيب و

 شده انتخاب اولويت اساس بر و فوتبال تكنيك 14 بين از. بود پا بغل كنترل و سر پا،ضربه با هوائي پا،شوت،ضربه

 براي نهائي هاي شاخص عينيت و ،پايائي اعتبار تعيين از پس.گرفت صورت ارزيابي آزمون ساخت مراحل و

 41 از پس. آمد بعمل گانه دوازده هاي گروه آزمون پيش و مشخص گروه هر آموزش روش.شد تدوين ها تكنيك

 ها آزمودني اجراي مراحل آمد،كليه بعمل يادداري آزمون آن از پس ساعت 21 و اكتساب آزمون تمرين جلسه

 ارزيابي مورد ارزياب پنج توسط شده تعيين هاي شاخص اساس بر و شده فيلمبرداري دوربين دستگاه دو توسط

 تحقيق نتايج.شد تحليل دانكن تعقيبي آزمون و واريانس تحليل از استفاده با آمده بدست هاي داده.گرفت قرار

 در كه دارد وجود تمرين آرايش مختلف هاي روش بين معناداري تفاوت يادداري و اكتساب مرحله در داد نشان

 انجام ذهني يا بدني تمرين كه هائي گروه به نسبت بودند داده انجام ذهني و بدني تركيبي تمرين كه هائي گروه

 ابتدا در قالبي تمرين كه حالتي در آن تركيب و قالبي تمرين هاي گروه اكتساب مرحله در.بودند بهتر بودند داده

 ذهني تمرين تقدم اكتساب در هم و يادداري در هم باالخره.  بود برعكس يادگيري در مساله اين كه بود بهتر

 .بود بيشتر پيشرفت باعث بيشتر اجزاي با تكاليف در مساله اين كه بود مرحله آن در بهتر اجراي باعث

 تصادفي قالبي،تمرين بدني،يادداري،اكتساب،تمرين ذهني،تمرين تمرين :كلیدی واژگان

 


