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 تمرینات مناسب برای تقویت

 حرکتی  -های شناختیمهارت 
 مبتال به اختالل اتیسم کودکان

 

 
 تالیف

 رحیم امینی

 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

 

 پور وحیدرحیم علی

 شناسی بالینیدانشجوی کارشناسی ارشد روان 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انتشارات آوای نور
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 فروردين، خیابان شهید وحید نظري، 12تهران، میدان انقالب، خیابان
 66480882/ دورنگار:   66967355و  6، طبقه دوم    تلفن: 99پالك

  حرکتی -های شناختیمهارت تمرینات مناسب برای تقویت

 مبتال به اختالل اتیسم کودکان

 پور وحیدرحیم علی - رحیم امینی: تالیف

 نورانتشارات: آوای 

 1398 اولچاپ: 

 نسخه 500شمارگان: 

 978-600-309-469-7شابك: 

 تومان 35000قیمت                          کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است      

 

 -137۲ امینی، رحیم،  : سرشناسه

حرکتی کودکان مبتال به اختالل  -تمرينات مناسب برای تقويت مهارتهای شناختی  : عنوان و نام پديدآور 

 وحید. پور اتیسم/تالیف رحیم امینی، رحیم علی

 .1397 آوای نور، تهران :  : مشخصات نشر 

 م. س ۲۲×۲9   ؛.ص 15۲  : مشخصات ظاهری 

 978-600-309-469-7 : شابك 

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 کودکان درخودمانده : موضوع 

 Autistic children : موضوع 

 های حرکتی در کودکان مهارت : موضوع 

 Motor ability in children : موضوع 

 -1373 پور وحید، رحیم،  علی : شناسه افزوده 

RJ50686ک/  : رده بندی کنگره  فلا 85 1397 

 649/154  : رده بندی ديويی 

 5590۲41  : شماره کتابشناسی ملی 
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 1۲ حرکتی هایمهارت تعريف
 1۲ شناختی هایمهارت تعريف
 1۲ شناختی مهارت رشد
 1۲ هامهارت انواع

 1۲ درشت دستکاری حرکات
 14 ظريف دستکاری حرکات
 14 زدن چنگ انواع
 14 تمرکز و دقت

 15 يادگیری مراحل
 16 زمینه و شکل ادراک
 16 اندازه پايداری ادراک
 16 بینايی رشد
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 49 تمرينات دنبال کردن نقطه چین ها
 57 تمرينات بازی کردن با نقطه چین ها
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 71 تمرينات تشخیص شباهت در اشکال با توجه به جهت

 79 تمرينات شباهت ها
 89 مرتبطهای  تمرينات شکل

 93 تمرينات تفاوت ها
 103 تمرينات توالی

 107 تمرينات کامل کردن
 113 مختلفهای  تمرينات وصل کردن نقاط در اشکال و جهت

 119 تمرينات گذاشتن نقاط متناظر
 1۲7 تمرينات قیچی کردن خطوط

 137 تمرينات اعداد
 141 تمرينات مازها

 151 منابع و مأخذ
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 پیشگفتار

حرکتی به لحاظ نقش مهمی که در زندگی انسان داشته، مورد عالقه بسیاری از های  از دیرباز سنجش مهارت

کنترل بیشتری بر محیط زندگی خوود   دهد تا می حرکتی به کودک امکانهای  پژوهشگران بوده است. مهارت

حرکتی اعصوا  مرکو ی از    -پیدا کند. در روند رشد فرایندهای بنیادی نوزاد انسان، پدیدایی سیستم حسی 

زبوان، تککور و   بندی  اهمیت ویژه ای برخوردار است و اصوال زیربنای رشد فرایندهای عقالنی، حتی سازمان

در رشود حرکتوی،   هوا   حرکتی ریشه دارد. تمان انسان -ورۀ حسی دگیری  شناخت نی ، به قول پیاژه در شکل

های  گاهی عوامل متعددی از جمله مسائل ژنتیکی، عکونت، ضایعه گذارند؛ اما می مشابهی را پشت سرتوالی 

شوود کوه    می هیجانی باعث -ناشی از ضربه و مسمومیت، کمبود اکسیژن و از طرف دیگر محرومیت حسی 

حرکتی درشت و ظریف، همواهنگی حرکتوی و   های  تی ایجاد شود و در نتیجه، مهارتدر این فرایند، مشکال

حتی زبان، جریان طبیعی خود را طی نکنند و فرد دچار مشکل شود. یکی از این مشکالت، طیف اخوتالالت  

هوای   متکاوت اسوت کوه نواتوانی در زمینوه    های  اوتیسم است. اختالل اوتیسم یک اختالل نافذ رشد، با نشانه

های  حرکتی درشت و ظریف و حتی گاهی مهارتهای  ارتباط اجتماعی، مهارتهای  مختلف از قبیل مهارت

 کند. می ذهنی را ایجاد

 رحیم امینی

  


