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 دیباچه

وقتـی در   .یمچالش حـل مشـکالت حرکتـی مـواجه     ام بئراه برویم، دا رو خواه در پیاده رقابت کنیم حریف در زمین بازيبا  خواه
 هـا عابردیگـر  موانع و  و مجبوریم مواظب باشیم به رو لغزنده است  داشته باشیم پیاده به یاد زمان باید هممعموالً  رویم می  رو راه پیاده

مهـم نیسـت در چـه    حریـف خـود را فریـب دهـیم.     نیاز باشد آگاهانه در ورزش رقابتی ها ممکن است  بعضی وقتکنیم. برخورد ن
تـوان ایـن حقیقـت را     نمـی  ر است یا چند سال داریـم، در هرصـورت  ما چقدسطح مهارت   اي مشغول فعالیت حرکتی هستیم، زمینه

هـاي اجتمـاعی مـا     و رشـد مهـارت   یذهنـ  کارکردهاي، یجسم بر سالمتحیاتی زندگی است و  بخشکه حرکت  گرفتنادیده 
 دهند. رخ میناخواه  خواه و در مسیر زندگی در حال تغییرندمواره ه وجود دارند،تأثیرگذار است. این تأثیرات همیشه 

هـاي حرکتـی جدیـد و     مهـارت  تسـاب کبـر چگـونگی ا  رشد نیز  ةنحو  پیشین،تجربیات حرکتی  بر افزونه است کپس واضح 
 ،هاي حرکتـی موجـود   هاي حرکتی جدید و اصالح و تنظیم مهارت هاي قدیم تأثیرگذار است. یادگرفتن مهارت اصالح مهارت ةنحو
معمـوالً بـه ایـن نکتـه توجـه       هروزمـر   تاحرکـ هنگـام اجـراي   کنـیم.   ها توجه نمـی  که همیشه به آنما هستند حیاتی زندگی  ياه جنبه
چنگـال اسـتفاده   و  قاشـق خوردن از غـذا مـا بـراي    ،مثـال  بـراي  است.  دشواراجرا چقدر این اعضاي بدن براي  یکنیم که هماهنگ نمی
 و بسـیار سـخت بـود   دادن ایـن کـار    وقتی بچه بـودیم، انجـام   اما نیم؛فکر ک کارهااین  دادن انجام ةاي به نحو لحظهکنیم بدون اینکه  می

 کـار شـاق و  ایـن   مـرور  بـه . گـرفتیم  اسـتفاده از قاشـق و چنگـال را یـاد مـی      بـراي  کنتـرل هماهنـگ دو دسـت   باید هنگام غذاخوردن 
سـرعت فرامـوش    بـه را  کارهـا ایـن  دادن  انجـام پیچیـدگی   ناشـی از و ناامیـدي   شـد  تبـدیل  ما  عادت همیشگیبه  بتداییز ایبرانگ  چالش
مغزي) مجبور به بـازآموزي ایـن    ۀسخت در رانندگی یا مشکالت پزشکی (مانند سکت  سالی به دلیل تصادف اما اگر در بزرگ کردیم؛

تـرین   سـاده  حتـی بـراي بـازآموزي   . گـردد  رمـی ب ابتـدایی  ةف روزمـر یالکـ تاین قبیـل  یادگیري ناشی از حس ناامیدي حرکات شویم، 
هـاي حرکتـی    هـاي مهـارت   کـاري  این وضعیت مؤید پیچیدگی و ریـزه   کاردرمانی کرد،و  حرکات نیز باید مدتی طوالنی فیزیوتراپی

ی اسـت کـه   تعـامالت کنـد،   می  را تعیینپیشرفت ما  ةآنچه نحو  باشیم، - پیريخردسالی تا  -ی زندگاي از  مهم نیست در چه دوره. است
 ةنحـو  ۀگیـرد کـه هـر لحظـه مشـغول حـل مسـئل        ، محـیط و تکـالیفی شـکل مـی    حال تغییر ما درهمواره هاي  سه عامل قابلیتبین مدام 
 .ها هستیم دادن آن انجام

تعامـل و   ةبررسـی نحـو  و رشـد و یـادگیري حرکتـی     ۀحیطـ دو فهـم  بـراي   دوم سـت ویرا، رشد و یادگیري حرکتیکتاب 
  را بـه  هاي حرکتی در طول عمر عواملی که رشد مهارتاز  درك کاملداشتن د. کن فراهم می ارچوبیهچکنش این دو حیطه  برهم

ی از سنی و با هـر سـطح   ةردمؤثر به یادگیرندگان در هر به شکل هاي حرکتی را  مهارتکند تا  برد، شما را بهتر آماده می پیش می
تـا   خردسـالی هـاي حرکتـی از    مهـارت  يریادگیـ ، رشد و دوم ستویرا، رشد و یادگیري حرکتیدر کتاب د. یآموزش دهمهارت 
و  یشـناخت ی، هـاي حرکتـ   تواناییداشتن تأثیر ) و همچنین گویند میدر طول عمر  رشد حرکتی به آند (شو سالی بررسی می بزرگ

 یحرکتـ  يهـا   مربی مهـارت  کند. ما در مقام بررسی میهاي حرکتی  مهارتزمان و چرایی یادگیري ، متفاوت را بر شکلاجتماعی 
هـاي متنـوع را درك کنـیم.     زمینه، عالیق، تجـارب و توانـایی   هاي حرکتی به افراد با پیش هاي آموزش مهارت باید تمام پیچیدگی
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کـامالً  توانـد   هاي حرکتـی) مـی   از مهارت ی(یا ترکیب یادگیري یک مهارت حرکتی فرایند، ستدر کتاب بیان شده اطور که  همان
  اي در  شـما را بـه شـیوه    رشـد و یـادگیري حرکتـی   کتاب د. دامدنظر قرار باید اصول زیادي را  فراینددر این برانگیز باشد و  چالش

متنـوع بـراي تسـهیل     يها  این کتاب شامل روش کند. رشد حرکتی و یادگیري حرکتی راهنمایی می يها  دسترس و جالب به زمینه
 کند. میدرگیر است و شما را با اطالعات این زمینه یادگیري 

و علـوم   یبـدن  تیـ تربهـاي   ورهبـراي دانشـجویان د  هـاي کارشناسـی اسـت و     مناسـب دوره  رشد و یادگیري حرکتیکتاب 
، یقـ یتطب ینبـد   تیـ ، تربمددکاري اجتماعی، کودکان استثنایی، یشناس تک، حرمانند کودکیاري مرتبط با آنهاي  ورزشی و حوزه

شـود. پـس از    ارائـه مـی   هاي یادگیري و رشـد حرکتـی   در این کتاب مبانی نظري حوزهکاردرمانی نوشته شده است. فیزیوتراپی و 
ي تهیـه،  تمـام سـطوح رشـد    افراد گوناگون درحرکتی را براي  هاي مهارت ةویژهاي  گیرید چگونه برنامه یاد می این کتاب ۀمطالع
 ها را ارزیابی نقادانه کنید. و آن  پیاده

هاي مجـزا ارائـه    در قالب کتاب و رشد حرکتی یادگیري حرکتیجداگانه مباحث  کارشناسیهاي  تخصصی دورهدر متون 
ایـن خـأل را    رشد و یادگیري حرکتیکتاب اند.  ک از این متون این دو زمینه را در یک کتاب با هم ادغام نکردهی اما هیچ ند؛ا شده
اسـت.  ریـزي شـده    پایـه یادگیري حرکتـی  و  رشد حرکتی ۀزمین ها در آخرین پژوهش حاضر با توجه به ي کتابکند. محتوا پر می

در  مهـارت  تسـاب کاهـا موجبـات تسـهیل     کنـد. ایـن برنامـه    مـی  چهارچوب ارائـه هاي حرکتی  برنامه ۀتهیبراي همچنین  کتاباین 
. کتـاب  باشـند  تا ورزشـکاران نخبـه   جدي هاي تیمعلولتوانند شامل افراد با  ها می این گروه کنند و  هاي متفاوت را فراهم می گروه

 کنند نیز مناسب است. هاي استخدامی شرکت می حاضر براي افرادي که در آزمون

 طول عمر کردیرو
عمر مدنظر قـرار  و نوجوانی و در کل کودکی  را فراتر ازحرکتی  -یو عصب يرشد دارد که تغییرات طول عمر رویکرداین کتاب 

را  تـا پیـري   یجـوان  ازبزرگ زنـدگی   بسیارنگاه عمیق دارد که تغییرات  نی زندگی انسانهاي س دوره ۀهم  به رویکرد. این دهد می
در ایـن  . شـود  شـامل شـدن را   فرزنـد  صـاحب و  کار، ازدواج به محیط ، ورودخانهتواند ترك  تغییرات میقبیل این گیرد.  دربر می

انتظـارات   رسـوم و  . آداب وشـود  در نظر گرفته میزندگی نیز  هاي گذار دورهمرتبط با  یشناخت  تغییرات اجتماعی و روان ویکردر
کنونی که فناوري بـر  د. براي مثال، در عصر نداشته باشسنی  اوتمتف يها  گروه بر رشد حرکتی شگرف يد تأثیرنتوان اجتماعی می

هـاي   جـاي شـرکت در فعالیـت    زمـان آزاد خـود را بـه    بیشـتر زیـاد    احتمـال   نوجوانان بـه هاي زندگی تأثیر گذاشته است،  جنبه ۀهم
بهداشـت و سـالمت را کـانون     سال بزرگافراد کنند. در مقابل بسیاري از  هاي ویدئویی می بازي یا موبایلبا  صرف بازي ،ورزشی
ناسـالم  هـاي   از عـادت  است کـه  سالم ۀمند از تغذی افراد بهرهموجی از وجودآمدن  تغییر بهاین  ۀنتیجکه دهند  خود را قرار می توجه
رشـد حرکتـی   بـر  ا قطعاً ه تصمیمنوع کنند. این  میهاي ورزشی شرکت  و بیشتر در فعالیت اند کشیدهدست  مصرف دخانیاتمانند 

اي که در این مورد باید توجـه داشـت ایـن اسـت      گذارند؛ اما نکته می شگرفها تأثیر  و روند کاهش عملکرد آن خورده افراد سال
یـا حتـی کـودك     سـال  فـرد میـان  ممکن است براي  ،کند تشویق می بدنییک نوجوان را به شرکت در ورزش یا فعالیت که آنچه 
 کمی داشته باشد.واقعاً جذابیت 

کتـاب  در . مهـم اسـت  بسیاري از متغیرهـا   و درنظرگرفتندید وسیع داشتن  فرد، یک ياجراو  بررسی رشد حرکتیهنگام 
در هر سن، سـطح   افراداي از  گسترده ۀحرکتی به مجموع هاي تا مربیان را براي تدریس مهارت شوند تشریح میاین متغیرها حاضر 

 اندام آماده کند.  حصیل، ورزش بالینی و تناسبت نهاي متنوعی همچو در زمینه ینبد تبحر  ۀرشد و درج
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 دوم استتغییرات ویر
شـده   مطالب ارائهدهی مجدد ساختار  شامل سازمانکه  ه استدر ویراست دوم، بازنگري کامل شد رشد و یادگیري حرکتیکتاب 

روزشـده براسـاس آخـرین     د، مطالـب بـه  یـ جدآموزشـی   کمـک بخـش   ینچنـد  جدیـد، همچنـین   فصـل  سهشدن  کتاب، اضافهدر 
 ةتـر مطالـب در دو حـوز    کامـل پوشـش  بـر  اصلی این تغییـرات   در سراسر کتاب است. تمرکزشده  بازنگريهاي  ها و مثال  پژوهش

ممکـن متخصصـان را بـراي     وجـه تـا بـه بهتـرین     بـوده اسـت  هم  این دو زمینه با ادغامو همچنین  یادگیري حرکتی و رشد حرکتی
دهـی   سـازمان  دوباره 1آماده کند. بیشتر محتواي بخش یا سطحی از مهارت  سنهر براي افراد با  يهاي مناسب رشد برنامه طراحی

الی هایی که در ویراست اول به صورت اجمـ  نظریهاضافه شده است. به آن  »درك کنترل حرکت«با عنوان  فصل جدید  شد و یک
ایـن  ر بـ  اند و در ایـن فصـل فقـط    یافته  انتقال »رفتار حرکتی متفاوت يها دگاهید«با نام به فصلی جدید ارائه شده بودند،  1در فصل 

مباحـث مربـوط بـه    جـاي جداسـازي    هبدرست مشابه ویراست اول اند تا  شده بازنگرينیز  3و  2بخش دو د. شو ها تمرکز می هینظر
 ۀبهتـر دو زمینـ   بتـوانیم  ندد. ایـن تغییـرات باعـث شـد    هـاي سـنی تمرکـز شـو     این رده موضوعات مشابه متفاوت، بر هاي سنی روهگ

رشـد  « بـا عنـوان   6: فصـل  ندشـد   اضـافه  نیـز دیگـر  دو فصـل   ،بر ایـن  افزون. با هم تلفیق کنیمیادگیري حرکتی و رشد حرکتی را 
 .»طراحی یک برنامه«با عنوان  18و فصل  »طفولیت در حرکتی

نـت بـراي هـر فصـل و     یپاورپو  ۀو ارائـ ی هـ  زمایشـگا هاي آ فعالیتدوم شامل  ستویرا آموزشی جدید در هاي کمک بخش
درآمـد   بـراي پـیش  شده و روزرسانی  بهها   آخرین پژوهش نیز با ست. این ویرااست 17و  7، 6هاي  براي فصل ییویدئوهاي  کلیپ

 .جدید استفاده شده است هاي کوتاه از داستان ،هر فصل

 مطالب کتاب دهی سازمان
 1فصـل  در . شـود  ارائـه مـی   و رشد حرکتی در یادگیري حرکتی پایهاز مفاهیم  ی کلیطرح »پایهمفاهیم ه و ینظر« با عنوان 1بخش در 

تعریـف   مهـم هـاي   مفـاهیم و واژه همچنین   است،، یادگیري حرکتی و رشد حرکتی کنترل حرکتی شامل هاي رفتار حرکتی زیرشاخه
اسـت.   حسـی و حافظـه   ، نقـش اطالعـات  انگیختگـی ، توجـه،  که شامل زمان واکـنش  استبر کنترل حرکتی  2فصل تأکید . شوند می

شـرفت  یپ ةبـار در 4فصل در . ندتوضیح داده شد 3رفتار حرکتی در فصل  هاي در حوزه شده شناخته ينظر يها  دگاهیو د یاصول اساس
و ضـعف هـر    از قـدرت  عمیق. مربیانی که درك شود میمراحل یادگیري حرکتی بحث براي مدل  ، همچنین سههاي حرکتی مهارت

در اختیـار  اجراکننـدگان  و بـدنی در   ی، شـناخت يبیشـتر و بهتـري بـراي ایجـاد تغییـرات مثبـت رفتـار        ۀیافت ابزارهاي تکامل ،مدل دارند
هـاي ایـن فصـل شـامل      کنـیم. بحـث   بحث مـی ی مهم ختشنا مالحظات روش ةبار) در5(فصل  قسمت از کتاب. در این خواهند داشت

 .است مدت طوالنیگیري ادیو  تسهیل انتقال مثبت برايتجربیات یادگیري دهی  و سازمانگیري و ارزیابی یادگیري حرکتی  اندازه
الگوهـاي حرکتـی در طـول     ةبـار م درکـ مح اي هزمینـ  پـیش ، »عمردر طول بدنی  فعالیت و حرکت«با عنوان  2بخش در 

د که شامل رشـد و  شو بررسی میدر دوران طفولیت  رشد حرکتی 6فصل در . شود ارائه می ،سالی تا بزرگ طفولیتاز  ،زندگی
 آغـاز از جایی  7. فصل استت و رشد نقاط عطف حرکتی یخودي در ابتداي طفول و خودبه یاز تولد، حرکات بازتاب پیش نمو
هـاي   مهـارت شـامل   ،دوران کـودکی در  يادیـ هـاي حرکتـی بن   مهـارت رشـد دو دسـته از   بررسی با  6فصل مطالب شود که  می
دوران کـودکی ضـروري   و سالم  طبیعیرشد  براي يدایبن یتکحر يها  رسد. رشد مهارت به پایان می، يارک و دست ییجا هجاب

دادن فعالیـت   بـراي انجـام   نفـس  ها و اعتمادبـه  اي از مهارت مجموعهمندند، از  بهرهان حرکتی قدرتمند یبناز است. کودکانی که 
در  تـی و حرک یبـدن  هـاي  فعالیـت  8فصل در . برخوردار خواهند شد تنهایی همساالن و بهگروه  ،خود ةخانواد بدنی همراه افراد
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سـالی و اوج   در دوران بـزرگ  ینبـد این مبحث ابتـدا بـر فعالیـت    نویسندگان . دشو میکاوش  ی و پیريسال ، میانیجواندوران 
 .استشده   مسن مشاهده افرادالگوهاي حرکتی  کنند که در تغییراتی کاوش می ۀدر زمیند و سپس ندار ورزشی تمرکز ياجرا

ند. شـو  حـال تغییـر در طـول زنـدگی بررسـی مـی      همواره در  فرديقیود  »يردکارکو  ساختاري قیود« با عنوان 3بخش در 
تساب و رشـد حرکـات   کا که  دشو بحث می -به عنوان قیود فردي از نوع ساختاري آن   - ساختاريمل از عوا بعضی ةباردر 9فصل 

تـأثیر   یو حرکتـ  یبـدن  کارکردهـاي تغییـرات فیزیولوژیـک کـه بـر      ةبـار د. درنـ کن را در دوران کودکی و نوجـوانی محـدود مـی   
، یهاي اسکلتی، عضالن سیستمدر است که مرتبط با سن  هاي دگرگونید. این تغییرات شامل شو بحث می 10فصل در  ،گذارند می
ایـن   بـر  بـا آثـار پیـري    بایـد  کننـد  مسن کار می افراد. مربیانی که با آیند به وجود می یز و حسیر  درونغدد عروقی، عصبی،  -قلبی

شـما را بـا تعامـل     10و  9 هـاي  فصـل شـده در   مطالـب ارائـه  . آشـنا باشـند  هاي فیزیولوژیک و تأثیر این تغییرات بر حرکات  سیستم
آشـنا   یمحیطـ قیـود  ف و یالکـ تقیود مربوط بـه  )، 13تا  11 هاي فصلموضوع اصلی ( احتمالی بین قیود ساختاري با قیود کارکردي

کـه بـر یـادگیري    اسـت   یتـ کحر -یعاطفی، شناختی، رفتـاري و روانـ   ةبالقوهاي  تفاوت ةدربار 13تا  11 هاي فصلبحث . کنند می
بحث فصل ی موضوع سال متغیرهاي روانی، اجتماعی و شناختی در بزرگ انواعگذارند.  میتأثیر  عمرهاي حرکتی در طول  مهارت

که در کودکی و نوجوانی است از عواملی تر  مهمسالی  بزرگدر  فرهنگی -عوامل روانی و اجتماعی شدن بین تمایز قائل. است 13
 کنند. تغییر میبه طور قابل توجهی شوند، چون این عوامل  ظاهر می

را طراحـی و پیـاده    يهاي حرکتی مناسب رشد کند تا برنامه شما را آماده می »يمناسب رشد هاي برنامه طراحی«با عنوان  4بخش 
محـیط  بـه  کنـد تـا    و شـما را آمـاده مـی   شـود   مـی بررسـی   بر یادگیري حرکتـی  مؤثر، عاطفی و آموزشی فیزیکی ابعاد 14فصل در کنید. 

. این مالحظـات  یمکن مالحظات پیش از تمرین بحث می ةباردر 15فصل در د. بدهیمناسب آموزشی مطابق آنچه در ذهن دارید شکل 
 ی، هدایت توجه و راهنماي بـدن یالمکهاي حرکتی با استفاده از نمایش، بیان  کردن اهداف و معرفی مهارت شامل چگونگی مشخص

شـامل  ایـن فصـل   . مباحث یابد میجلسات تمرین مؤثر ادامه دهی  زمانطراحی و سا ةتوضیح نحونیز با  16بحث در فصل همین . است
فـرد و  برحسـب  بایـد   ماننـد تمـرین  درست . بازخورد نیز استبخش و توزیع تمرین  و بخش یلکن ین، تمریتمر یژگی، وریتمرین متغ

کنـد.   بـازخورد بحـث مـی   مـؤثر   ۀارائـ ریـزي   برنامه ةنحوواع بازخورد و همچنین و ان کارکردها ةباردر 17ف طراحی شود. فصل یلکت
آورد تـا بـه شـما در     تمـام مفـاهیم کتـاب را گـرد مـی      یابد. فصل پایانی پایان می» طراحی یک برنامه«فصل جدید به نام   کتاب با یک
 .استمطالعات موردي  و يهاي مناسب رشد ایی از برنامهه نمونهشامل  18کمک کند. فصل  يهاي مناسب رشد طراحی برنامه

 شیهاي آموز ویژگی
بهتـر و   ند،تـا مفـاهیمی کـه در هـر فصـل معرفـی شـد       خواهنـد کـرد   به شما کمک وجود دارد که کتاب  هاي متعددي در ویژگی
 درك کنید.تر  آسان

فصل همان در شده  چند مفهوم بیانیک یا  است تامثالی کاربردي شود که  درآمد آغاز می پیشهر فصل با  :درآمد پیش ●
 کند. را به شما معرفی 

دوم  سـت . در ویراشـوند  ارائـه مـی  پژوهشی مهـم   هاي در آن مثالکه  استهایی  هر فصل شامل قسمت :نکات پژوهشی ●
 اند. روزرسانی شده پژوهشی بههاي  تهبسیاري از این نک

 یـا روي میـز   منـزل در هـا را   آنتوانید  که میی به متن اضافه شدند کوچکمتنوع کاربردهاي  قسمتاین در  :کنید آزمایش  ●
 فکر کنید.شده در متن نقادانه  مطرحمفاهیم  ةباردر کند میبه شما کمک  ها هاي این قسمت به پرسشپاسخ  کار خود امتحان کنید.
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فکـر  ت. ایـن ویژگـی   دشـو  شده بـه شـما فرصـت داده مـی     وضوعات مطرحم بر تأملهر فصل براي در  ؟:یستشما چنظر  ●
شـده را   مطـرح  هـاي  پرسـش توانیـد   . شـما مـی  کنـد  ایجـاد مـی    شده انگیـزه  ارائهمطلب  ةبارفکر بیشتر دربراي ترا تحریک و  نقادانه

 .کنیددر کالس بحث  ها آن ةیا دربارپاسخ دهید شخصی 
 شده است.اصلی ارائه  و مفاهیم اي از مطالب خالصهگیري هر فصل  قسمت نتیجهدر  :خالصه ●
 تـوان بـراي   را مـی هـا   . ایـن فعالیـت  ارائـه شـدند  دو فعالیت اضـافی  گیري هر فصل  قسمت نتیجهدر  :یلیمکهاي ت فعالیت ●

 .در نظر گرفت درس هاي آزمایشگاهی کالس فعالیتبه عنوان یا تکلیف خارج از کالس 
 ند.وش  می هر فصل تعریف پایاندر  که اند شدهفونت درشت مشخص کلیدي در متن با و مفاهیم  ها واژه :نامه هواژ ●

) اسـتفاده شـده اسـت کـه در بیشـتر کشـورهاي       غیرهو  گیري انگلیسی (فوت، پوند  یکاهاي اندازهاز  کتاب حاضر: در نکته
ي متریـک (متـر،   گیر استرالیا رواج دارند. معادل این واحدها برحسب یکاهاي اندازهو   زبان مانند انگستان، امریکا، کانادا، انگلیسی

 1، استثنا دارد.متر است ةانداز ارد که تقریباً همی ند.ا آمده) در داخل پرانتز غیرهکیلوگرم و 

 منابع اینترنتی
هـاي   کلیـپ و  کنیـد  آزمـایش ؟ و نظـر شـما چیسـت   هـاي   هاي آزمایشـگاهی، فعالیـت   فعالیت شامل انیدانشجو ةویژمنابع اینترنتی 

دهنـد   هایی در اختیار شما قرار مـی  هی فرصتآزمایشگاهاي  فعالیت. پژوهشی است هاي پرسش با 17و  7، 6ل وویدئویی براي فص
فضـاي اضـافی ماننـد    هـا عمومـاً بـه     دادن ایـن فعالیـت   به شکل آزمایشـگاهی فـرا بگیریـد. انجـام    ل را کمفاهیم یا موضوعات مشتا 

 ویـدئویی هـاي   توانند از کلیپ اساتید می شگاهی نیاز دارد.بیرون از کالس یا بعضی از وسایل و تجهیزات آزمایورزشگاه یا فضاي 
 ند.کناستفاده مطالب  ۀارائعنوان بخشی از  به اند، ارائه شده 17و  7، 6 فصولهاي آزمایشگاهی  فعالیت در ضمنکه 

اسـت کـه در    در دسـترس بع اینترنتـی نیـز   امنـ در بخش  ها فصل در شده  ارائه ویدئوي یا فرم فعالیت، یک دادن هنگام انجام
 استفاده شده است. کنار آن از نماد

 
چـاپی   ۀنسـخ . اگـر  انـد  دسـترس در  www.HumanKinetics.com/MotorLearningandDevelopmentبا مراجعـه بـه آدرس   بع اینترنتی امن

اید همراه  خریده اي که بار مصرف نسخه یککتاب پیش بروید. رمز  دستور روي جلد بامطابق ، اید هخریدو اصلی کتاب را جدید 
کتاب را از سـایت   الکترونیکی ۀنسخ. اگر موجود است روي جلد رشد و یادگیري حرکتی کتاب ةسایت ویژ ورود به وبمراحل 

شـما ایمیـل    بـه ایـن منـابع بـراي    هـاي دسترسـی    دسـتور ید، خرب HumanKinetics.com اینترنتی انتشارات هیومن کینتیکز به آدرس
 ۀچاپی دسـت اول و حتـی خریـد نسـخ     ۀنسخ ۀ. متأسفانه در حال حاضر براي کاربران ایرانی تهیشود یم

کینتیکز ممکن نیست، به همین دلیل امکان دسترسـی بـه منـابع     الکترونیکی اصلی کتاب از سایت هیومن
آینده این امکان  هاي ها به زبان فارسی براي مترجمان میسر نشد. امیدواریم در سال آن ۀاینترنتی و ترجم

براي کاربران ایرانی مهیا شود.
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 با مدرس کتاب یسخن

هایی وجـود دارنـد کـه     کتابکنند و  بررسی می دگاه طول عمریرا با د هاي بسیار عالی زیادي وجود دارند که رشد حرکتی کتاب
بـا هـم تلفیـق کـرده     را  حیطـه ایـن دو  وجود ندارد که دانیم، کتابی  که ما می ااما تا آنج ؛کنند را کاوش می یادگیري حرکتی ۀزمین
به هدف خـود بـراي ترکیـب ایـن     خواهید شد که این کتاب  متوجهدوم،  ستویرا، رشد و یادگیري حرکتیتاب ک ۀبا مطالع. باشد

رشـد حرکتـی و یـادگیري     ۀاست. کتاب حاضر ارتباط و وجوه تمایز دو حیطـ یافته دست  دسترس و جالب  دردو زمینه به صورت 
 کند. حرکتی را تبیین می

 يزیـ ر  برنامـه  پیـري ت تـا  یـ هـاي حرکتـی از طفول   ت را در رشد مهارتکامل از عوامل چندگانه، حرک كه با درک یسانک
بـراي یادگیرنـدگان در موقعیـت خـوبی هسـتند. بـا         سازي آمـوزش  هاي حرکتی و شخصی مهارت ارآمدککنند، براي تدریس  می

تأکیـد در   اي شایان سازي نکته ، شخصیتفاوتا و سنین مه ها، عالیق، توانایی زمینه توجه به پیچیدگی آموزش یادگیرندگان با پیش
ترتیـب بـراي    ا هسـتند. بـدین  یـ ر و پویار متغیبسبیش از اینکه ثابت باشند، ا و عالیق یادگیرندگان ه این، توانایی بر افزونمتن است. 

ال تغییـر و  هاي در حال تغییر ما، محـیط در حـ   مراحل زندگی، باید مدام از تعامالت بین توانایی ۀهمکارکردن با یادگیرندگان در 
 رویم. کند که ما چگونه پیش می عامل مشخص می سهن یف در دست اجرا، آگاه باشیم. تعامل ایالکت

و اطالعـات   ينظـر  انیـ ، بنو رشـد حرکتـی   یـادگیري حرکتـی   ۀهـا در زمینـ    براساس آخـرین پـژوهش   بنابراین، این کتاب
دو  هاي مشخص دارند تا افـرادي کـه در هـر    از افرادي که ناتوانی، انواع یادگیرندگان يهاي حرکتی رشد براي برنامه را کاربردي

 فراهم آورده است. ،طیف توانمندند
، با تکیه بر مفـاهیم اساسـی کنتـرل حرکتـی     نخستشده است. بخش   بخش تقسیم چهاربه  حرکتییادگیري و رشد کتاب 

و حرکـت در طـول    یهـاي بـدن   فعالیـت  دوم،کنـد. بخـش    را فـراهم مـی   و اساسی يمفاهیم نظر یادگیري حرکتی و رشد حرکتی
هـا و   رشـد انـواع مهـارت    و بررسـی  يت تـا سـالمند  یـ و الگوهـاي حرکتـی از طفول   یفعالیت بـدن  ايرب ياي قو زمینه پیش ،زندگی
کنـد کـه ممکـن     هـایی را مشـخص مـی    و ساختاري، محدوده يردکارکقیود  سوم،د. بخش آور را فراهم میها  رشد آن یچگونگ

جزئـی بـه مـا     ی، اطالعـات يهـاي مناسـب رشـد    است مانع رشد یا باعث رشد مطلوب باشند. بخش چهارم و پایانی، طراحـی برنامـه  
کنـد. مطـالبی    هاي متنوع مـی  هاي حرکتی براي یادگیرنده دهی، رشد، اجرا و ارزیابی برنامه سازمان ةآموز را آماد دهد که دانش می
را بخواننـد  ها  فصل ۀهمان ینیاز نیست دانشجواما  ؛دنهاي مناسب دار ، تأثیر مستقیم بر رشد برنامهشوند یارائه م چهارمبخش ه در ک

 ببرند.بخش سود این تا از 
ولی  کنند؛ کل عمر را تشریح میدر  ها مهارت یادگیري ةنحوو اند  شده  نوشته دگاه طول عمریدبراساس این کتاب مطالب 

 تمرکـز مثـال اگـر    يبـرا  ؛داشته باشـد تأکید مشخص زمانی  ةبازیک کنید، ممکن است بر  واحد درسی خاصی که تدریس می هر
تصـمیم بگیریـد از   ممکـن اسـت   مدرسـه و نوجـوانی باشـد،     نیکودکان سن و رشد حرکتی یادگیري حرکتییک واحد درسی بر 

رشـد  تأکیـد آن بیشـتر بـر    افتـد کـه    اتفـاق مـی   براي یک واحد درسـی دیگـر  کنید. مورد مشابه  پوشی چشم 13و  10، 8هاي  فصل



 7      سخنی با مدرس کتاب

 

طورکـه   . همانکردتأکید  4و  1 هاي بخشبا  13و  10، 8روي فصول  باید شاید بیشتر. در این مورد است الن و سالمندانسا گربز
اي  هفتـه  پـانزده تـوان در یـک دوره جلسـات     را مـی  یحرکتـ  رشـد  و يریادگیـ شده است، مطلـب    در نمونه سرفصل دروس اشاره

 آموزش داد.
 ۀ. مطالعـ ندشـو  مـی  هـا  آن درگیـر بـا خواندنشـان   ان یکه دانشـجو مفاهیمی دارد  حرکتیو یادگیري رشد از کتاب هر فصل 

 .بفهمندمفاهیم را این کند  ها کمک می به آناند  هایی که در ادامه ارائه شده سرفصل

 یتکحر يریادگیرشد و  هاي سرفصل
 ف و مطالبی که باید مطالعه شوندیالکت عنوانروزهفته

 و اصلی يبخش نخست، مفاهیم نظر
 سرفصل واحد درسی ۀمقدم 1 1

 2ا ی 1 يها  د و مثالینکش ی: آزما1فصل  یتکمتفاوت رفتار حر يها دگاهید 2 
 شگاهی: آزما1فصل  یتکمتفاوت رفتار حر يها دگاهید 3 
 دینکش ی: آزما2فصل  تکنترل حرک كدر 1 2

 2ا ی 1 يها  : مثال2فصل  تکنترل حرک كدر 2 
 شگاهی: آزما2فصل  تکنترل حرک كدر 3 
 دینکش ی: آزما3فصل  یتکدر رفتار حر ينظر یمبان 1 3

 2ا ی 1 يها  : مثال3فصل  یتکدر رفتار حر ينظر یمبان 2 
 شگاهی: آزما3فصل  یتکدر رفتار حر ينظر یمبان 3 
 2ا ی 1 يد مثال هاینکش ی: آزما4فصل  مهارت تسابکمراحل ا 1 4

 شگاهی: آزما4فصل  مهارت تسابکمراحل ا 2 
 دینکش یآزما: 5فصل  یتکحر يریادگی یابیارز 3 
 2ا ی 1 يها  : مثال5فصل  یتکحر يریادگی یابیارز 1 5

 شگاهی: آزما5فصل  یتکحر يریادگی یابیارز 2 
 1امتحان   3 

 در طول عمر یت بدنیت و فعالکبخش دوم، حر
 دینکش ی: آزما6فصل  تیدر طفول یتکرشد حر 1 6

 2ا ی 1 يها  : مثال6فصل  تیدر طفول یتکرشد حر 2 
 شگاهی: آزما6فصل  تیدر طفول یتکرشد حر 3 
 دینکش ی: آزما7فصل  یکودکدر  يادیبن يها  مهارت 1 7

 2ا ی 1 يها  : مثال7فصل  یکودکدر  يادیبن يها  مهارت 2 
 شگاهی: آزما7فصل  یکودکدر  يادیبن يها  مهارت 3 
 2ا ی 1 يها  د و مثالینکش ی: آزما8فصل  یسال ت در دوران بزرگکحر 1 8

 شگاهی: آزما8فصل  یسال ت در دوران بزرگکحر 2 
 ترم  انیم یسال ت در دوران بزرگکحر 3 

 يردکارکو  يبخش سوم، قیود ساختار
 دینکش ی: آزما9فصل  یرشد جسمان 1 9

 2ا ی 1 يها  : مثال9فصل  یرشد جسمان 2 
 شگاهی: آزما9فصل  یرشد جسمان 3 
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 ف و مطالبی که باید مطالعه شوندیالکت عنوانروزهفته
 2ا ی 1 يها  د و مثالینکش ی: آزما10فصل  يرات جسمانی در سالمندییتغ 1 10
 شگاهی: آزما10فصل  يرات جسمانی در سالمندییتغ 2 
 2ا ی 1 يها  د و مثالینکش ی: آزما11فصل  یرشد شناخت 3 
 شگاهی: آزما11فصل  یرشد شناخت 1 11
 2ا ی 1 يها  د و مثالینکش ی: آزما12فصل  یعاطف -یو اجتماع یاجتماع  -یرشد روان 2 
 شگاهی: آزما12فصل  یعاطف -یو اجتماع یعاجتما   -یرشد روان 3 
 2ا ی 1 يها  د و مثالینکش ی: آزما13فصل  یسال در بزرگ یاجتماع -یو روان یعوامل شناخت 1 12
 شگاهی: آزما13فصل  یسال در بزرگ یاجتماع -یو روان یعوامل شناخت 2 
 امتحان  3 

 يمناسب رشد يها  برنامه یطراح بخش چهارم، 
 2ا ی 1 يها  د و مثالینکش ی: آزما14فصل  ، عاطفی و آموزشیفیزیکیعوامل  1 13
 شگاهی: آزما14فصل  ، عاطفی و آموزشیفیزیکیعوامل  2 
 2ا ی 1 يها  و مثالد ینکش ی: آزما15فصل  نیش از تمریمالحظات پ 3 
 شگاهی: آزما15فصل  نیش از تمریمالحظات پ 1 14
 2ا ی 1 يها  د و مثالینکش ی: آزما16فصل  نیتمر 2 
 شگاهی: آزما16فصل  نیتمر 3 
 2ا ی 1 يها  د و مثالینکش ی: آزما17فصل  بازخورد 1 15
 شگاهی: آزما17فصل  بازخورد 2 
 يمطالعات مورد: 18فصل  برنامه کی یطراح 3 
 یانیامتحان پا   16

شـود. ایـن اهـداف     تـرین مفـاهیم شـروع مـی     هدف یـادگیري مـرتبط بـا اصـلی     شش: هر فصل تقریباً با اهداف فصل ●
دهند زمان کمتري را براي سخنرانی صرف کنید و بیشـتر وقـت را    کنند و به شما اجازه می می ترغیبان را به خواندن یدانشجو

. اگر معتقدید که بهترین روش دان اختصاص دهییر دانشجوب صورت تعاملی و با تمرکز ها و رشد مهارت به فعالیتبه یادگیري 
مشـخص را بـراي شـما و دانشـجو فـراهم       يعنوان روش اولیه است، اهداف فصل مسـیر  تدریس مطالب، استفاده از سخنرانی به

 د.نآور می
دو هـا در   . فراتـر از اهمیـت آن  نـد ا ل متن ارائه شـده کهاي پژوهشی مربوط به مطالب فصل در  : آزمایشنکات پژوهشی ●

 ةبـار دردرگیـر کنیـد کـه     یان را در مبـاحث ید دانشجونده ، نکات پژوهشی به شما اجازه میو رشد حرکتی یادگیري حرکتی ۀحیط
است یـا آیـا ایـن     پرسش خوبمثال، چرا این یک براي ا براي پرسیدن (ه بودن سؤال موضوعاتی همچون طراحی پژوهش، مناسب

ان ی. دانشـجو ، هسـتند د و چگونـه سـؤال بعـدي را طراحـی کنـیم     نند باشـ نتوا بعدي چه می هاي پرسشاست؟)،  پرسش خوبیک 
هـاي کوچـک ایـن کـار را      حین کالس یا بیرون از کالس انفرادي یا در گـروه ا کار کنند و دیگران در ه توانند روي این سؤال می

 د.نبحث جدي شو موجبد نتوان ، میندی که ارائه شدیها  انجام دهند. بیشتر پژوهش
منتقدانـه و خالقانـه فکـر کنـد.      واحـد درسـی  محتـواي   ةباردهد در میفرصت این ویژگی به دانشجو  :؟ستینظر شما چ ●

اند، درنظرگرفتن اینکه چگونه یـک   برانگیز را کسب کرده ان یک مهارت چالشیفکرکردن به اینکه چگونه دانشجوها شامل  مثال
 ۀتوانـایی خـود را بـراي ضـرب     ،سکته مغـزي  ۀیک بیمار با سابقوقتی گروه متنوع از یادگیرندگان را آموزش دهیم و توضیح اینکه 
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تواننـد از ایـن    ان مـی یي این است که تفکر انتقـادي را تحریـک کنـیم. دانشـجو    کلید ۀ. نکتشوند ، میقطعه بازیابد کیهند به  کب
 در مباحث درون کالس یا بیرون کالس استفاده کنند. یویژگی انفرادي، دوتایی یا گروه

کنـد.   را روشـن مـی   یکـه مفهـوم خاصـ   کنـد   درگیـر مـی  عملی  يان را در کاربردی: این ویژگی دانشجودینکش یآزما  ●
بیشتري از مفهوم موجود برسند. این ویژگـی تفکـر    یعمومشوند تا به درك  درگیر می یهاي جسمان در فعالیت نهفعاالان یدانشجو

 هاي درون کالسی یا بیرون از کالس نیز استفاده شود. تواند در دوره کند و می انتقادي را تحریک می
هـاي آزمایشـگاهی    عنـوان فعالیـت    د بـه نتوان است که میشده   فصل دو فعالیت فراهم : در انتهاي هریلیمکهاي ت فعالیت ●

کـه در فصـل   را عمیق درك کنند د موضوعاتی نده میفرصت ها به دانشجو  د. این فعالیتنکالس یا فعالیت داخل خانه تکمیل شو
 .اند هارائه شد
انتهـاي   در هـا  واژهشـوند.   میصورت متن مشخص و درشت دیده   به هکم فصل هستند یترین مفاه مهم نامه واژه: نامه واژه ●

 شوند. فصل تعریف می
 د:نکن که تدریس این مطالب را تسهیل می آموزشی کمک ۀبست پنج
شما چـه  شده در متن است که موارد  هاي ارائه به بعضی از فعالیت  ی شامل پاسخآموزش کمک ۀبست: این مدرسراهنماي  ●
 هاي حل مسئله براي هـر  . همچنین، شامل راهنماییدربر دارد ها را انجام دهید طور مناسب این فعالیت ها و به کنید؟، قسمت فکر می

 .مربوط است هاي فصل و آزمایشگاه
پاسـخ بـه همـراه     اي، درسـت یـا نادرسـت، کوتـاه     سـؤال چندگزینـه   170ی شـامل  آموزشـ  کمـک  ۀبست: این آزمون ۀبست ●

امتحـان اسـتفاده    ياهـ  عنوان مکمل براي سؤالبه ها یا  ساخت آزمونتوان براي  می يا نهیچندگز ياه سؤال از. ستها هاي آن پاسخ
 د.کر

ایـن  اسـت.  دانشجویان اینترنتی در دسترس گاه  وب در 17-1فصول هاي آزمایشگاهی  فعالیت: هیآزمایشگاهاي  فعالیت ●
هاي آزمایشـگاهی در   فعالیت .کنند کاربردهاي عملی مفاهیم مهم این فصول درگیر میدر ان را یدانشجو یآزمایشگاههاي  فعالیت

براي تکـرار  . نیاز دارندسازي بیشتري  زمان و آمادهها مشخص شدند،  در متن فصل کنید آزمایش  هایی که با عنوان مقایسه با بخش
روي گاهی محاسـباتی  را ثبت کنند و ها  دادهان یک فعالیت را کامل کنند، یدانشجو الزم است یآزمایشگاههاي  این فعالیتبیشتر 
هاي آزمایشگاهی مورد توجـه   فعالیت ةنکاتی که مدرسان باید درباربا اطالعات کالس مقایسه کنند. ها را  آنو  ها انجام دهند داده

 موجود است. مدرساندر راهنماي قرار دهند، 
و  هـا  شـکل شامل اهداف،  است. هر پاورپوینت در دسترسپاورپوینت هر فصل  در این مجموعه :ها پاورپوینت ۀمجموع ●

 .مطالب است ۀمهم، مفاهیم کلیدي و خالصجداول 
در کـودکی و فصـل    يادیـ بنهـاي   ، مهـارت 7؛ فصل تیدر طفول ، رشد حرکتی6فصل  يها : ویدئوکلیپها ویدئوکلیپ ●

ولـی   ؛دارنـد  اینترنتـی بـر ویـدئوها تمرکـز     گـاه  وبمطالعـه در   ياهـ  هاي سؤال . لینکند اینترنتی موجودگاه  وب، بازخورد، در 17
کـه بـه نظـر شـما     اي اسـتفاده کنیـد    هاي حرکتـی  ها، نقاط عطف حرکتی و مهارت بازتابدادن  توانید از این ویدئوها براي نشان می

 ند.ا مناسب
 .ندموجود www.HumanKinetics.com/MotorLearning AndDevelopmentگاه  آموزشی در وب نکات کمک

آموزشـی   مـواد کمـک   واحـد درسـی،   بـه عنـوان   حرکتـی یادگیري و رشد  کتاب براي استفاده ازتوانسته باشیم امیدواریم 
 گیـر ان را دریتـر از آن، دانشـجو   کنیـد و مهـم  خـود اسـتفاده   تدریس ها براي  مناسب در اختیار شما قرار داده باشیم تا بتوانید از آن
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واحد درسـی را مـدیریت   مناسب براي مطالب  ۀارائ زمانمیزان پوشش و تا بتوانید  را مطالعه کنیدمتن کل . دکنی مهم ياه موضوع
مطـالبی کـه    بهد. رده باشیمشخص کاز پیش مفهوم را هر نیاز براي پوشش هر فصل و  میزان زمان مورد باید هکاست  یهیبد. کنید
طرح درس خود را بـراي  کند  کمک میشما نیاز دارند، توجه ویژه کنید. این کار به شما بینی  پیش از بیشتر یا کمترآن زمانی  ۀارائ
 هاي بعدي اصالح کنید. ترم

انفرادي است که به میزان زیادي بـه   یتصمیمکنید،  شما چه حجمی از مطالب کتاب را براي تدریس انتخاب میالبته اینکه 
 .کنید اي بستگی دارد که تدریس می واحد(هاي) درسیآموزشی و اهداف  ۀفلسف

 .کنید را تدریس می و رشد حرکتی یادگیري حرکتی ۀها براي شما که اولین کتاب تلفیقی دو زمین با آرزوي بهترین
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 سپاسگزاري

زمـان بـا    هـم مطالعه را در یک کتاب ترکیب کرده است. ما  ۀدو زمین و، ویراست دوم، جامع است یحرکت يریادگو ی رشدکتاب 
نـد. موضـوعات بسـیاري در کتـاب مـا      ا ه حـس کـردیم بیشـتر مـرتبط و امـروزي     کایم  ارائه کردهمطالبی را فوق،  ۀترکیب دو زمین
هـا   کـه داده کنـیم   تشکر می یبنابراین از همکاران و ها با متخصصان دیگر تماس گرفتیم براي بعضی از قسمت، ندا شده  پوشش داده

و  کنـیم تشـکر را   نهایـت  ،، درك کنتـرل حرکـت  2مشـارکت در فصـل    يارپراولت ب یتر مالنکباید از دویژه  هرا فراهم کردند. ب
. مـا  مینـ ک یر مـ کتشـ و منابع مـرتبط بـا آن    یشناخت  ارزشمندشان در ارزیابی روانهاي  براي توصیه همچنین از دکتر استفان گونزالز
هـاي   پیشـنهاد  فراینـد نـویس محتـوا را خواندنـد و در ایـن      که پـیش کنیم  صمیمانه تشکر می یانیهمچنین از همکارانمان و دانشجو

 داشتند. ویرایشی
هـاي حرکتـی    : کودکـانی کـه مهـارت   عکس تهیه کردندو روي جلد  7فصل  يبراکه  قدردان کسانی هستیماین  افزون بر

ــبن ــد و جــ     را در حــین عکــس يادی ــدینی کــه همکــاري کودکانشــان را تســهیل کردن ــد؛ وال ــرداري نشــان دادن م داوســن کــه یب
 .کردی یهاي استثنا برداري عکس
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 مترجمان یادداشت

هسـتند.   -بـدنی و علـوم ورزشـی     هـاي تربیـت   یکـی از گـرایش   - دو زیرشاخه از رفتار حرکتـی  و یادگیري حرکتی رشد حرکتی
 و رشداند. کتاب  هاي متعددي در دنیا وجود دارند که به صورت مجزا به موضوع رشد حرکتی و یادگیري حرکتی پرداخته کتاب

هایی است که تلفیق این دو حیطه از مطالعات رفتار حرکتی را در یک کتاب در کنـار هـم قـرار     از معدود کتاب یتکحر يریادگی
، بـاخ  یهـ  پـامال دکتـر  است. این کتاب حاصل همکاري خـانم   داده و ارتباط بین این دو حیطه را بسیار منسجم و منطقی بیان کرده 

گـروه   ۀ، اسـتاد بازنشسـت  دیـ ر يگرگـور دکتـر  ، براکپـورت  کالجلعات ورزشی و تربیت بدنی از شناسی، مطا دانشیار گروه حرکت
شناسـی، مطالعـات ورزشـی و     ، از گـروه حرکـت  ریولکـ  داگالسدکتر کانادا و  لیگ مک دانشگاهشناسی و تربیت بدنی از  حرکت

 است. براکپورت کالجتربیت بدنی 
انـد و افـراد بنـام دنیـا      که در دنیا مطرح بـوده  و یادگیري حرکتی رشد حرکتی ةهاي دو حوز اخیر بیشتر کتابهاي  در سال

هنوز هم در این زمینه کمبـود منـابع شـایان اتکـا بـه       حال این بااند.  اند، به همت اساتید بزرگوار به پارسی برگردان شده چاپ کرده
شود. این نیاز ما را بر آن داشت تا کتاب حاضر را به زبان پارسی برگردانیم که از نظر موضوعی متمـایز از   زبان پارسی احساس می

تحوالت رو به رشد و مرتبط بـا  مندان بتوانند با  شده در این حوزه است تا پژوهشگران، دانشجویان و عالقه هاي ترجمه ب دیگر کتا
 اي و شخصی خود به کار بندند. ها و اطالعات آن را در زندگی حرفه این حوزه بیش از پیش آشنا شوند و یافته

انتشارات هیومن کینتیکز چـاپ کـرده    2018است که در سال  یتکحر يریادگی و رشدحاضر ویراست دوم کتاب  ۀترجم
  ةمنابع پارسی در این حوزه را جبران کنـد و انگیـز   ۀواریم ترجمه و انتشار کتاب حاضر بتواند تا حدودي کمبود در زمیناست. امید

هاي سـازمان مطالعـه و تـدوین     دانیم از کوشش الزم براي پیگیري مطالعات علمی را در خوانندگان پدید آورد. ما بر خود الزم می
و ویراسـتاري   يدي کـه زحمـت داور  یاست. از اسات  تشکر کنیم که انتشار این اثر را پذیرفته ها (سمت) کتب علوم انسانی دانشگاه

م. در یکنـ  یمند کردند، تشکر و سـپاس فـراوان مـ    د خود بهرهیارزنده و مف يها ییدند و ما را از راهنماین اثر را کشیعلمی و ادبی ا
شـد، صـرف    یهـا اختصـاص داده مـ    د به آنیرا که با ییها م که فرصتیون همسران و فرزندانمان هستیش از همه مدیاین اثر ب ۀیته
 م.یکن یها تشکر و قدردان ژه از آنیطور و م بهیدان ین ترجمه کردیم. بر خود الزم میا ۀیته

هـاي   هـاي مـرتبط ماننـد رشـته     رشـته ، بـراي سـایر   دانشـجویان رفتـار حرکتـی    افـزون بـر   یتـ کحر يریادگیـ  و رشـد کتاب 
منـدان اهـل    عالقه ۀشناسی، علوم تربیتی، کودکان استثنایی و کاردرمانی نیز مفید است. مربیان، معلمان و والدین، همچنین هم روان

 ییهـا  یاسـت د ترجمـۀ حاضـر ک  یشده در این کتاب بهره ببرند. بدون ترد توانند از مطالب ارائه پرورشی نیز می -فن در مسائل تربیتی
م. ییرفـع نمـا   يبعـد  يهـا  هـا را در چـاپ   ختـه آن یان گرامی و همکاران فرهیخوانندگان عزیز، دانشجو ياریم با یدواریدارد که ام
 م.یمند شو ان بهرهیم از بازخوردها و نظرات شما گرامیشو یخوشحال م
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