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 فعالیت های آموزشی: 

 نمره 6کالسی :  ارائه

 نمره 14پایان نیمسال: 

 منابع اصلی درس: 
1- Haywood, Kathleen, Mary Roberton, and Nancy Getchell. Advanced analysis of motor 

development. Human Kinetics, 2012. 
2- Haywood, K., Getchell N. (2009). Life span motor development. (5th. Ed.) Human Kinetics. 
3- Williams, H.G. (1983). Perceptual and Motor Development. (5th. Ed.) , Prentice-Hall, Inc. 
4- Gallahue, D. l.  & Ozmun, C. (2011). Understanding Motor Development Infant, children, 

Adolescent, Adult. (6th. Ed.). Human Kinetics.                                                                                                                                                                   
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 .اراک دانشگاه سوم،انتشارات

 : موضوعات هر جلسه

 جلسه( 1) حرکتی رشد درسنجش اساسی موضوعات -

 جلسه( 1) ...و هنجار عینیت، گیری، اندازه پایایی پایایی، روایی،: مناسب ابزارسنجش انتخاب -

 جلسه( 1حرکتی و نحوه سنجش آن ) -رشد ادراکی -

 جلسه( 2)رویکردهای تحقیقی رشد حرکتی  -

 سنجش رشدوعملکردحرکتی، سنجش ورزشی، و اختصاصی بنیادی، مقدماتی، حرکات: حرکتی مهارت سنجش برسطوح مروری -

 جلسه( 2) جسمانی آمادگی

 جلسه( 1) آشنایی با روش های سنجش در رشد کنترل پاسچر -

 جلسه( 1) مهارت های جابجاییآشنایی با روش های سنجش در رشد  -

 جلسه( 1) مهارت های بالیستیکآشنایی با روش های سنجش در رشد  -

 جلسه( 1) مهارت های دستکاریآشنایی با روش های سنجش در رشد  -

 جلسه( 1) ونوجوانی درکودکی روانشناختی های گیری اندازه -

 جلسه( 1) حرکتی وکارآمدی پایه الگوهای نوباوه، آزمون گزارش غربالی، های آزمون -

 جلسه( 1) سازی وتصمیم سنجشی های داده تفسیر -

 جلسه( 1)اندازه گیری رشد حرکتی افراد غیر نرمال  -



 
 

 جلسه( 1) مداخله های رشد حرکتی -


