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Abstract
Introduction and aim: Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder is one of the most common 
psychiatric disorders in children. Finding treatments to improve these people is scientifically 
important. This study aimed to evaluate the effectiveness of motor games based on Montessori theory 
on external forces on the body in children with attention-deficit /hyperactivity disorder while walking.
Methods: This study was a clinical trial. 30 boys with attention-deficit / hyperactivity disorder were 
randomly divided into two groups of control (15 people, age: 8.1 ± 0.4 years) and experimental 
(15 people, age: 8.1 0 0.5 years) Were located. Forces on the soles of the feet (Ground reaction 
forces) were recorded during walking before and after 12 weeks using a force board device. The 
training program consisted of 12 weeks (three sessions per week) including movement games based 
on Montessori theory. For statistical analysis, a two-way analysis of variance with repeated measures 
was used. Analysis was done by SPSS software (version 16) at a significant level of 0.05. 
Results: The findings of the present study showed that the peak component of the reaction force in the 
internal-external direction during the pushing phase (P = 0.001) decreased significantly by 19.72%. 
The peak components of the reaction force in the anterior-posterior part decreased significantly during 
the post-test compared to the pre-test in the heel and pushing contact phases by 28.11 (P = 0.003) and 
25.39 (P = 0.006), respectively. The negative peak component of free torque showed a significant 
decrease during the post-test compared to the pre-test in the experimental group (P = 0.001). 
Conclusions: In general, due to the reduction of negative peak free torque values, it can be said that 
Montessori-style movement games can reduce torsional loads on the body during walking.
Keywords: Attention-deficit, Montessori Education Theory, Walking, Ground reaction force.
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چکیده
مقدمــه و هــدف: نارســایی بیــش فعالی/کــم توجهــی جــزو شــایع تریــن اختــات روان پزشــکی کــودکان مــی باشــد. پیــدا نمــودن 
شــیوه هــای درمانــی جهــت بهبــود ایــن افــراد بــه لحــاظ علمــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثــر 
بخشــی بــازی هــای حرکتــی مبتنــی بــر نظریــه مونتــه ســوری بــر نیروهــای خارجــی وارده بــر بــدن در کــودکان دارای نارســایی توجــه 

/ بیــش فعالــی طــی راه رفتــن بــود.
روش کار: ایــن مطالعــه از نــوع کارآزمایــی بالینــی بــود. 30 کــودک پســر دارای نارســایی توجــه/ بیش¬فعالــی بــه طــور تصادفــی در دو 
گــروه کنتــرل )15 نفــر، ســن: 0/4±8/1 ســال( و تجربــی )15 نفــر، ســن: 0/5±8/1 ســال( قــرار گرفتنــد. نیروهــای وارده بــر کــف پــا طی 
راه رفتــن قبــل و بعــد از 12 هفتــه بــا اســتفاده از دســتگاه تختــه نیــرو ثبــت شــد. برنامــه تمرینــی شــامل 12 هفتــه )ســه جلســه در هفتــه( 
شــامل بــازی هــای حرکتــی مبتنــی بــر نظریــه مونتــه ســوری بــود. جهــت تحلیــل آمــاری از آزمــون تحلیــل واریانــس دو ســویه بــا اندازه 

هــای تکــراری اســتفاده شــد. تحلیــل هــا بــا نــرم افــزار SPSS نســخه ی 16 انجــام و ســطح معنــاداری P=0/05  در نظــر گرفتــه شــد.
یافتــه هــا: یافتــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد مولفــه ی اوج نیــروی عکــس العمــل در راســتای داخلی-خارجــی طــی فاز هــل دادن 
)P=0/001( کاهــش معنــاداری بــه انــدازه 19/72 درصــد دارا مــی باشــد. مولفــه هــای اوج نیــروی عکــس العمــل کاهــش معنــاداری را در 
راســتای قدامی-خلفــی طــی پیــش آزمــون نســبت بــه پــس آزمــون در فــاز تمــاس پاشــنه )P=0/003( بــه میــزان 28/11 درصــد و طــی 
فــاز هــل دادن )P=0/006( بــه میــزان 25/39 درصــد نشــان دادنــد. مولفــه اوج منفــی گشــتاور آزاد کاهــش معنــاداری طــی پــس آزمــون 

 .)P=0/001( در مقایســه بــا پیــش آزمــون در گــروه تجربــی نشــان داد
نتیجــه گیــری: بــه طــور کلــی، بــا توجــه بــه کاهــش مقادیــر اوج منفــی گشــتاور آزاد مــی تــوان بیــان نمــود کــه بــازی هــای حرکتــی 

بــه شــیوه مونتــه ســوری قــادر بــه کاهــش بارهــای پیچشــی وارده بــر بــدن طــی راه رفتــن مــی شــود.  
کلید واژه ها: نارسایی توجه، نظریه مونته سوری، نیروی عکس العمل زمین، راه رفتن.

 [
 D

O
I:

 D
O

I:
 1

0.
22

03
4/

IJ
R

N
.8

.2
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

rn
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 14

http://dx.doi.org/DOI:%2010.22034/IJRN.8.2.8
http://dx.doi.org/DOI:%2010.22034/IJRN.8.2.8
http://dx.doi.org/DOI: 10.22034/IJRN.8.2.8
https://ijrn.ir/article-1-639-fa.html


نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره 8، شماره 2، زمستان 1400

82

مقدمه
اختــال نقــص توجــه / بیــش فعالــی یــک وضعیــت رشــد عصبــی 
اســت کــه در سراســر عمــر ادامــه می یابــد و در کانــون آن، الگــوی 
پیوســته دائــم و فراگیــر نقــص توجــه و یــا بیــش فعالــی و تکانــش 
گــری وجــود دارد )1(. اختــال نارســایی توجــه/ بیــش فعالــی یکی 
از شــایع ترین اختال هــای عصبــی دوران کودکــی اســت )2(. 
ایــن اختــال بــه ســه نــوع فرعــی شــامل: نارســایی توجــه، فــزون 
ــال  ــود. اخت ــیم می ش ــی تقس ــری و ترکیب ــش گ ــی / تکان کنش
نارســایی توجــه / بیــش فعالــی شــایع ترین اختــال رفتــاری دوران 
کودکــی اســت )3(. نــرخ شــیوع ایــن اختــال بــرای بزرگســاالن 
ــودکان، 5 درصــد گزارش شــده اســت )4(.  ــرای ک 2/5 درصــد و ب
تقریبــاً 73 درصــد کــودکان مبتــا بــه اختــال بیش فعالــی/ نقص 
ــر از دو  ــر و 67 درصــد بیش ت ــال دیگ ــک اخت ــل ی ــه، حداق توج
اختــال دیگــر را بــه  صــورت همبــود دارا هســتند )5(. عائــم ایــن 
بیمــاری شــامل ناتوانــی در توجــه، تمرکــز، فعالیــت، حواس پرتــی 
و تکانشــگری اســت )5(. تشــخیص و درمــان مشــکات رفتــاری 
ــت  ــی از اهمی ــش فعال ــه/ بی ــص توج ــال نق ــا اخت ــودکان ب ک

ویــژه ای برخــوردار اســت. 
یکــی دیگــر از مشــکات موجــود در کــودکان بــا اختال نارســایی 
توجــه / بیــش فعالــی، مشــکات حرکتــی ایــن گــروه اســت کــه 
بــه  طــور معمــول بــه آن کمتــر پرداختــه  شــده اســت، ازجملــه ایــن 
ــازمان دهی  ــادل، مشــکل در س ــف در تع ــوان ضع مشــکات می ت
حســی )6(، مشــکل در پــردازش حســی )7(، ضعــف در هماهنگــی 
حرکتــی )8(، یــا ضعــف در عملکــرد حرکتــی و مشــکل در مهــارت 
ــن  ــتقیم بی ــاط مس ــه ارتب ــه ب ــا توج ــرد )9(. ب ــاره ک ــی اش حرکت
پــردازش حســی و فعالیــت الکترومایوگرافــی عضــات در هنــگام 
ــه در  ــن زمین ــه در ای ــی )10(، مطالع اجــرای مهــارت هــای حرکت
ــت  ــی از اهمی ــش فعال ــه/ بی ــایی توج ــال نارس ــراد دارای اخت اف
باالیــی برخــورد اســت. در مطالعــات گذشــته ذکــر شــده اســت کــه 
بــه دلیــل اختــال در سیســتم عصبــی مرکــزی در کــودکان دارای 
نارســایی توجــه / بیــش فعالــی، میــزان تحریــک عصبــی عضانی 
ــده و در نتیجــه  ــال ش ــار اخت ــن دچ ــراد طــی راه رفت ــن اف در ای
ــکا و  ــاز ات ــان ف ــدت زم ــادل کاهــش و م ــن و تع ســرعت راه رفت

چرخــش پنجــه پــا بــه خــارج افزایــش یافتــه اســت )13-11(.  

روش هــای درمانــی متعــددی در ارتبــاط بــا ایــن اختــال موجــود 
ــرد )14(.  ــاره ک ــی اش ــه دارودرمان ــوان ب ــه می ت ــه ازجمل اســت ک
ــی  ــاص را طراح ــوازم خ ــزار و ل ــری اب ــک س ــوری ی ــه س مونت
نمــود کــه بــه کمــک آن هــا آمــوزش از طریــق ادراک خاصــی بــه 
ــای  ــوری، فعالیت ه ــه س ــود. در روش مونت ــل می ش ــا منتق بچه ه
کــودکان بــه  وســیله کارکــرد ترجمــه می شــوند )15(. بدیــن معنــا 
ــه در  ــتند ک ــی هس ــام فعالیت های ــه انج ــف ب ــودکان موظ ــه ک ک
ــوزش  ــی، روش آم ــه  طورکل ــت. ب ــده اس ــده  ش ــب کار گنجان غال
ــر آمــوزش  ــا روش مبتنــی ب مونتــه ســوری به طــور گســترده ای ب
ــا  ــه ســوری می کوشــید ت ــاوت هســت. مونت ــازی متف ــق ب از طری
ــا در آن  ــد ت ــعه ده ــی توس ــود را به صورت ــی خ ــتم آموزش سیس
ــدن،  ــا در خوان ــد مســتقل باشــند و عملکــرد آن ه ــودکان بتوانن ک
ریاضــی، عملکــرد اجرایــی و درک اجتماعــی بهبــود یابــد. شــایان  
ذکــر اســت در روش آموزشــی مونتــه ســوری، کــودک بــه  صــورت 

ــه درگیــر هســتند )16(. فعــال در تمــام برنامــه روزان
اســتفاده از دارو بــا معایبــی همــراه اســت، بنابرایــن همــواره 
پژوهشــگران در پــی شــیوه هایــی بوده انــد تــا بــا حداکثــر اثــرات 
مفیــد، حداقــل عــوارض و پیامدهــای منفــی در درمــان ایــن افــراد 
ــازی  ــن و ب ــه تمری ــوان ب ــه آن هــا می ت ــد کــه از جمل دســت یابن
اشــاره کــرد )17(. مهــارت حرکتــی در کــودکان بــا اختــال نقــص 
ــودکان  ــر از ک ــن ت ــی پایی ــه  طــور فراوان ــی ب ــش فعال توجــه / بی
ــزارش  ــال 2017 گ ــکاران در س ــان و هم ــت )15(. پ ــادی اس ع
ــات آمادگــی جســمانی در کــودکان  ــه تمرین ــد کــه 12 هفت نمودن
ــی  ــود کارآی ــه بهب ــی منجــر ب دارای نارســایی توجــه/ بیــش فعال
ــردد  ــری مــی گ ــی قلبی-تنفســی و انعطــاف پذی ــی، آمادگ حرکت
)18(. یــک مقالــه مــروری در ســال 2015 بیــان نمــود که اســتفاده 
از تمرینــات یــوگا ســبب بهبــود عملکــرد اجرایــی، بهبــود توجــه و 
رفتــار اجتماعــی در کــودکان دارای نارســایی توجــه / بیــش فعالــی 
مــی شــود )Pontifex .)19 و همــکاران در ســال 2013 گــزارش 
نمودنــد کــه یــک نوبــت تمرینــات هــوازی ســبب بهبــود عملکــرد 
عصبی-شــناختی در کــودکان دارای نارســایی توجــه/ بیــش فعالــی 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــای حرکت ــازی ه ــه ب ــا ک ــود )20(. از آنج ــی ش م
نظریــه مونتــه ســوری در تقویــت عضــات و هماهنگــی عصبــی-
عضانــی مــی تواننــد موثــر باشــند، انجــام ایــن تمرینــات در جذب 
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مینا سالم و همکاران

شــوک ناشــی از نیروهــای عکــس العمــل زمیــن نیــز مــی توانــد 
ــا ایــن حــال پژوهشــی کــه بــه بررســی  کارآیــی داشــته باشــد. ب
ــر  ــر نظریــه مونتــه ســوری ب ــازی هــای حرکتــی مبتنــی ب ــر ب اث
نیروهــای وارد بــر بــدن درکــودکان دارای نارســایی توجــه/ بیــش 
فعالــی پرداختــه باشــد، یافــت نشــد. لــذا ایــن ســوال مطــرح اســت 
ــی  ــر نیروهای ــی ب ــای بدن ــت ه ــا و فعالی ــازی ه ــن ب ــا ای ــه آی ک
ــر وارد                              ــش حاض ــی در پژوه ــورد بررس ــودکان م ــدن ک ــر ب ــه ب ک

مــی گــردد موثــر اســت یــا خیــر؟
روش کار

ــود  ــی و آزمایشــگاهی ب ــه تجرب ــوع نیم ــر از ن ــش حاض پژوه
ــد  ــا ک ــل ب ــکی اردبی ــوم پزش ــگاه عل ــاق دانش ــه اخ و در کمیت
قــرار گرفــت.  تاییــد  مــورد   IR.ARUMS.REC.1398.454

ــه نارســایی  جامعــه آمــاری شــامل دانــش آمــوزان پســر مبتــا ب
توجــه/ بیــش فعالــی در شــهر اردبیــل بــود. جهــت تعییــن حجــم 
ــا توجــه  نمونــه از نــرم افــزار G*Power اســتفاده گردیــد )21(. ب
بــه نتایــج ایــن نــرم افــزار جهــت دســتیابی بــه تــوان آمــاری 0/8 
بــا انــدازه اثــر 0/8، در ســطح معنــاداری 0/05 بــه حداقــل 15 نفــر 
آزمودنــی در هــر گــروه نیــاز اســت. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از 
ــر روی 30 دانــش  طــرح آزمایشــی پیــش آزمون-پــس آزمــون ب
آمــوز پســر مبتــا بــه نارســایی توجــه / بیــش فعالــی انجــام شــد. 
نمونــه گیــری بــه صــورت در دســترس بــود. شــایان ذکــر اســت 
کــه بــرای شــرکت در ایــن پژوهــش از والدیــن کــودکان رضایــت 
ــدگان در کاس هــای  ــت شــد و شــرکت کنن ــی دریاف ــه کتب نام
فــوق برنامــه بــا پژوهشــگر همــکاری داشــتند. معیارهــای ورود بــه 
مطالعــه شــامل داشــتن دامنــه ســنی 7-9 ســال، کســب نمــره بین 
61-70 در مــاک هــای تشــخیصی بــه نقــص توجه/بیــش فعالــی 
در مقیــاس کونــرس )Conners(  )22(، عــدم ابتــا بــه اختــاالت 
ــه  ــی مقابل ــل نافرمان ــود )Concomitant disorders(، از قبی همب
ای، اختــال ســلوک )Conduct disorders( و اختــال یادگیــری 
بــر اســاس مــاک تشــخیصی DSM-5، داشــتن وضعیــت 
ــودک  ــن از شــرکت ک ــودک و والدی ــت ک ــالم، رضای جســمانی س
در ایــن پژوهــش بــود. معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل عــدم 
شــرکت در جلســات بــه صــورت مــداوم، بیمــاری جســمانی 
ــن و  ــل والدی ــدم تمای ــی، ع ــای حرکت ــازی ه ــرای ب ــن اج در حی
ــود. در ایــن  ــازی هــای حرکتــی ب ــه ادامــه جلســات ب کــودکان ب

ــر 9-7  ــوز پس ــش آم ــر روی 70 دان ــرس ب ــاس کون ــه مقی مطالع
ســال مــدارس اســتثنایی شهرســتان اردبیــل اجــرا گردیــد. ســپس 
30 نفــر از کودکانــی کــه در مقیــاس کونــرس بیشــترین نمــره را 
کســب کــرده بودنــد، بــه طــور داوطلبانــه انتخــاب شــدند. آزمودنی 
هــا بــه طــور تصادفــی در دو گــروه کنتــرل و تجربــی قــرار گرفتند. 
در گــروه تجربــی مطابــق بــا برنامــه آموزشــی پیــش بینــی شــده، 
مداخــات آموزشــی طراحــی و اجــرا گردیــد. گــروه کنتــرل در طی 
ایــن دوره هیچگونــه برنامــه تمرینــی منظمــی نداشــتند. پروتــکل 
تمرینــی کــه بــرای گــروه تجربــی در نظــر گرفتــه شــد، شــامل 12 
هفتــه و هــر هفتــه 3 جلســه کــه در مجمــوع 36 جلســه تمریــن 
بــازی هــای حرکتــی بــه شــیوه مونتــه ســوری بــود. هــر جلســه 
تمریــن بــا 10 دقیقــه حــرکات کششــی، نرمــش دســت بــه منظــور 
گــرم کــردن و بعــد از آن بــازی هــای حرکتــی کــه از قبــل طراحی 
شــده بــه مــدت 20 دقیقــه تمریــن داده شــد و در پایــان بــه مــدت 
10 دقیقــه ســرد کــردن انجــام مــی گرفــت )شــکل 1(. ایــن برنامه 
بازتوانــی، شــامل 35 تمریــن بــود کــه در هــر جلســه یــک مــورد 
ــه ترتیــب جــدول شــماره یــک انجــام شــد )23-25(. پــس  آن ب
ــامت و  ــز س ــه مرک ــا ب ــی ه ــن، آزمودن ــات تمری ــام جلس از اتم
تندرســتی دانشــکده ی علــوم تربیتــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی 
ــد.  ــه صــورت دوســوکور انجــام ش ــوت شــدند و آزمایشــات ب دع
آزمودنــی هــا در مســیر مشــخص شــده کــه دســتگاه صفحــه نیــرو 
قــرار داشــت بــا دســتور »رو« آزمــون گیرنــده شــروع بــه راه رفتــن 
نمــوده بــه صورتــی کــه پــای غالــب آزمودنــی در قســمت میانــی 
صفحــه نیــرو قــرار بگیــرد. آزمایشــگاه دارای یــک دســتگاه صفحه 
نیــرو بــود. یــک کوشــش راه رفتــن صحیــح شــامل برخــورد کامل 
پــا بــر روی بخــش میانــی دســتگاه صفحــه نیــرو بــود. در صــورت 
مــورد هــدف قــرار نگرفتــن صفحــه نیــرو و یــا تنظیــم گام توســط 
آزمودنــی و یــا برهــم خــوردن تعــادل، کوشــش مجــددا تکــرار مــی 
شــد. کوشــش راه رفتــن 5 مرتبــه طــی پیــش و پــس آزمــون ثبــت 
گردیــد. پــای غالــب آزمودنــی هــا از طریــق آزمــون شــوت فوتبــال 
مشــخص شــد )26( کــه پــای غالــب تمامــی آزمودنــی هــا پــای 
راســت بــود. قابــل ذکــر اســت کــه آزمــون گیرنــده در آزمایشــگاه، 
ــه هــر یــک  ــده مقال ــده داده و نگارن ــده، تحلیــل کنن تمریــن دهن

افــراد متفاوتــی بودنــد. 
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جدول 1.  برنامه تمرینی مورد استفاده در پژوهش حاضر

شرح بازی بازی ها جلسات

مربی با توجه به تعداد آزمودنیها توپ برداشته و با صدای سوت مربی، توپها توسط مربی پرتاب میشد. سپس آزمودنیها 
باید شروع به دویدن می کردند طوری که توپها به آنها برخورد نکند. بازی توپ داغ جلسه 1

مربی با طراحی فضائی شبیه خیابان، آزمودنی را آماده رانندگی با حلقهها مینمود )حلقه نمادی از فرمان راننده(.                                              ماشین بازی جلسه 2
مربی با قرار دادن رد پای حیوانات مختلف از کودک میخواست که با انتخاب مسیر با حرکت لیلی کردن همراه با تقلید 
صدای آن حیوان مسیر را طی نماید.                                                                                     ردپای حیوانات جلسه 3

مربی آزمودنی را در حالت درازکش روی شکم گذاشته و از قسمت پشت بین پاهای کودک توپی را نیز قرار می داد و 
آزمودنی با قدرت و حفظ کنترل اینکه توپ از بین پاهای وی خارج نشود، مسیر مشخص شده را طی می نمود )جهت 
تقویت عظات درشت(.                                                                 

الکی جلسه 4

مربی با قرار دادن حلقهها در قسمتهای مختلف محیط با بیان اینکه هر کدام از حلقهها خانه )موش، خرگوش، شیر(                  
می باشد، آزمودنی با نام بردن هر یک از اسامی خود را در جای مناسب قرار می داد.                                   حلقه ها جلسه 5

مربی با ساخت تابلویی که نمای یک طبیعت را نشان می دهد با طرح داستانی که ابرها روی خورشید را پوشانده و همه 
جا تاریک است )خاموش کردن چراغ( با پرتاب توپ به سمت ابرها و حرکات ابرها روشنایی خورشید بیشتر می شد.                                                                                   خورشید پنهان جلسه6

در این بازی توپها نقش موش را ایفا مینمودند. مربی با بیان داستانی کودکان را تشویق مینمود تا توپها )موشهای بازی( 
را به فضای مشخص شده )النه موشها( منتقل نمایند )مربی با تکان دادن توپها هیجان بازی را بیشتر می نمود(.                                                       موش موشکها جلسه 7

مربی با بیان اینکه این سبد )سبدی که روی دیوار نصب شده است( شکم یک شیر گرسنه است که امروز غذا نخورده 
است، آزمودنی باید با پرتاب توپ داخل سبد شیر را سیر کند، آزمودنیها را تشویق به انجام این بازی می نمود.            شیر گرسنه جلسه 8

مربی با استفاده از طناب فضائی از کاس را طنابکشی می نمود و نیز آزمودنی با همراه داشتن یک توپ یا بادکنک 
سعی مینمودند بدون برخورد به تارهای عنکبوت )طناب( از این مسیر عبور کرده و توپ را به سبد برساند.                  عنکبوتها جلسه 9

مربی با تقسیم آزمودنیها به دو گروه و با قرار دادن کاغذ از آزمودنیها میخواست تمام کاغذها را ابتدا مچاله کرده و با 
سوت مربی برف بازی را شروع یا اینکه مربی مرزی را مشخص مینمود )با قرار دادن صندلی در مقابل دو گروه( و با 

صدای سوت مربی گلوله برف را به یکدیگر پرتاب نمایند.             
برف بازی جلسه 10

مربی ظرفی پر از ژله را که داخل آن پیچ و مهره هایی که جدا از هم میباشند را در اختیار آزمودنی قرار می داد تا با 
دستها، مهره را به پیچ متصل نماید و آن را از ظرف حاوی ژله خارج نماید.                                     . جلسه 11 دوستی پیچ و مهره

طرحی از درخت اناری که شاخه و برگهای آن از باالی دیوار پیدا شده است، مربی از آزمودنی میخواست که با پرتاب 
توپ انارها را از درخت جدا نماید.                                                                                     چیدن انار جلسه12

مربی آزمودنیها را به دو گروه تقسیم می نمود و توپها را در اختیار گروهها قرار می داد. آزمودنی با حرکت پا توپ را برای 
یکدیگر هدایت می نمودند تا نفر اخر که توپ را داخل سبد قرار می داد.                                     توپ شیطون جلسه 13

مربی از آزمودنیها میخواست زمانی که توپها را پرتاب میکند هر آزمودنی باید تا قبل از رسیدن توپ به آتش )خطی که 
مربی به عنوان آتش مشخص کرده( توپ خود را بگیرد، اما اگر نتوانند توپ را بگیرد توپ از آتش عبور کرده و میسوزد.                                                                                توپ آتشین جلسه 14

مربی با استفاده از )آجرها، تخته های باریک، موانع( مسیری را روی زمین طراحی میکند و بازی را این گونه بیان             
می کند که ما می خواهیم از مسیر جنگل گذر کنیم. جنگل ترسناک جلسه 15

مربی چیدمانی با  اجرها و موانع ایجاد میکند که بین این قسمت کاغذ بزرگی که طرحی روی آن ترسیم شده است قرار 
گرفته و آزمودنی با طی کردن مسیر اولیه به رنگآمیزی طرح مربوطه رسیده که بعد از رنگآمیزی قسمتی کوتاهی که 

انتخاب کرده بود، ادامه مسیر را طی مینموند.                
ایستگاه نقاشی جلسه 16

مربی ابزارهایی از جمله )کاغذ، قیچی، چسب و........( را در اختیار آزمودنی قرار میداد. ابتدا آزمودنی بنا به میل و اراده 
خود اثری از خود خلق مینمود و طی این عمل آزمودنی دیگر در همان زمان باید از الگو اولیه تقلید مینمود و دو کار با 

یک نمایه را تحویل میدادند )کودکی که همانند آینه در مقابل کودک دیگر قرار می گیرد(.                                                              
آینه ها جلسه 17

مربی طرحی از ساختمان را که آتش گرفته را در مقابل آزمودنی قرار داده و آنها را آتشنشان خطاب می کند که ما مور 
خاموش کردن آتش می باشند ) با پرتاب توپ(.                                                                         آتش نشانها جلسه 18

مربی با استفاده از خطوط منحنی، خطوط زیگزاگ، خطوط صاف و تخته، الگو چیدمان مسیری همراه با هیجان و شادی 
را برای آزمودنی به عمل میآورد. از این طریق که مربی با استفاده از نوار چسب خط منحنی را رسم کرده و اخر خط 
تخته - الگو را قرار داده و کودک به رسم آن پرداخته که بعد از آن خط زیگزاگ را طی میکند و تخته الگو را کامل 

نموده و با حرکت از خط صاف مسیر را طی می نمود.                                                  

با خطوط جلسه 19
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مربی با تهیه آهنگ شاد و پرانرژی برای آزمودنیها، از آنها میخواست با میزان صدا )کم-زیاد( کاغذهایی که در مقابل 
آنها قرار گرفته را نیز مچاله کرده و یا اینکه به وسیله ماژیک میزان تن صدا را روی کاغذ رسم کند.      کاغذهای مچاله جلسه 20

مربی بادکنکهای حاوی شکات که از قبل آماده بود، را دراختیار آزمودنی قرار میداد. آزمودنیها با صدای سوت مربی 
شروع به ترکاندن بادکنکها می نمودند )مهارت دست ورزی(.                                                     بادکنک شکاتی جلسه 21

مربی 2 قوطی به همراه طنابهایی که به آنها متصل بود را در زیر پای کودک قرار داده و از آزمودنی خواسته میشد با 
هماهنگی دستها و پاها مسیر مشخص را طی نماید )در غالب داستان(.                                        پنگوئنها جلسه 22

مربی با استفاده از ربان و آهنگ روی مهارتهای ظریف و درشت فعالیت میکند و از طریق ایجاد هیجان و از طریق 
آهنگ، حرکاتی از جمله چرخش دور بدن، حرکت از بین انگشتان، حرکت از باال به پایین و......... را به همراه آزمودنیها 

انجام می دهند.                                            
ربان رنگی جلسه 23

مربی هر دو کودک را از قسمت پا به یکدیگر به وسیله کش وصل نموده و با قرار دادن مداد در بین انگشت شست از 
هر دو کودک خواسته میشد نقاشی دلخواه خود را رسم نمایند.                                                       کش ها جلسه 24

مربی با استفاده از )کاغذ سنباده، یک ظرف آب، درب نوشابه، ابر، دستمال کاغذی و نمک( مسیر را درست کرده که ابتدا 
آزمودنی از روی کاغذ سنباده حرکت کرده سپس ماهیگیری، حرکت از مسیر ابر، بردن دستمال با انگشتان پا و در مرحله 

اخرکشیدن نقاشی روی نمک را انجام دهند.
جنگل پر ماجرا جلسه 25

مربی خطوطی را در اندازه و شکلهای مختلف را در کف کاس رسم مینماید و آزمودنی با انتخاب خطوط و طی کردن 
مسیر با استفاده از ماژیک با خط ترسیم شده نیز شکل سازی می نماید.                                                          جلسه 26 خطوط

مربی با ترسیم شکل موش بر روی مقوا، قیچی را در ابتدای مسیر قرار می دهد و بعد از آن حلقه های ایستاده و موانع 
در پایان هم شکل کامل موش که تنها هست. آزمودنی با قیچی کردن اشکال موش و عبور از حلقه و موانع خودش را 
به موش رسانده و موش دیگری را در کنار آن می سازد و با طی کردن چهار بار مسیر می تواند موش دیگر را نیز کامل 

کند.                                     

موش تنها جلسه 27

مربی موادی را در اختیار آزمودنی قرار داده، از او میخواست با طی مسیر مواد موردنیاز برای پخت آش را به دست آشپز 
برساند.                                   آشپزباشی جلسه 28

مربی با طرح داستانی که دو نفر از آزمودنیها دزد و دیگری پلیس هست شروع می کند. کودک که در نقش دزد هست 
به هر سمتی که دوست دارد در کاس حرکت می کند. دزد دیگری که به همراه او بوده کیسه نمک سوراخی به همراه 

داشته که مسیری از خود به جای گذاشته و بعد در قسمتی پنهان میشوند. کودکی که در نقش پلیس میباشد و روند 
داستان را ندیده با پاک کردن نمکها مسیر را نیز دنبال می کند تا دزدان را پیدا کند.                     

دزد و پلیس جلسه29

مربی با استفاده دستگاه حبابساز در محیط همراه با آهنگ، از آزمودنی میخواست تاش کند با باال پریدن حبابهای 
بیشتری را بترکاند.                   حباب بازی جلسه30

مربی توپ را در بین بدن آزمودنیها قرار داده و بدون اینکه توپ خارج شود، مسیر مشخص شده را نیز باید طی نمایند و 
بازی به همین طریق ادامه پیدا کرده تا توپ اخر... .                                                                            توپ چسبون جلسه 31

مربی طرحی از درخت را روی دیوار طراحی کرده و هر کودک با باال پریدن باید از درخت سیب بچیند.                                                                  چیدن سیب جلسه32
مربی تایرهایی که در سایز و اندازه مختلف را در اختیار آزمودنی قرار داده و از آزمودنی خواسته می شد که روی حلقه ها 

حرکت کند و مربی با کلمات مهیج آزمودنی را وادار به حرکت می کند. قلقلک تایرک جلسه33

آزمودنیها دو به دو در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و با پرتاپ بادکنک به وسیله سر و بدون و استفاده از دستها، بادکنک 
را در زمین حریف خود قرار می دهند. اجراء با پخش موسیقی همراه می باشد و آزمودنی باید دقت کافی داشته باشد که 

با قطع آهنگ بادکنک در زمین خود نباشد.                       
بادکنک خسته جلسه 34

مربی با استفاده از سبد و چند جوجه عروسکی طرحی را ساخته و از آزمودنی می خواهد که با پرتاپ توپ آن فضاء که 
جوجه ها درآن قرار گرفتهاند را خراب کرده و جوجه ها را آزاد کند.                                                                    جوجه های زندانی جلسه  35

تکرار بازی های انجام شده. جلسه 36

در ایــن پژوهــش نیــروی عکــس العمــل زمیــن توســط دســتگاه 
 Bertec Corporation, Columbus,( صفحــه نیــرو برتــک

ــد )27(.  ــت ش ــز ثب ــس 1000 هرت ــا فرکان OH, USA( ب
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شــکل 1. نمونــه هایــی از تمرینــات اجــرا شــده در پژوهــش؛ الــف(  تمرینــات جهــت ســرد کــردن ب( بــازی جاروبرقــی پ( حــرکات کششــی جهــت گــرم کــردن 
ت( بــازی جنــگل ترســناک ث( حــرکات کششــی جهــت گــرم کــردن ج( بــازی تــوپ آتشــین چ( ماشــین بــازی )حلقــه نمــاد فرمــان( ح( نمایــی دیگــر از ماشــین 

بــازی خ( بــازی کاغــذ مچالــه

ــتفاده  ــا اس ــر ب ــش حاض ــا در پژوه ــع داده ه ــودن توزی ــال ب نرم
آزمــون شــپیرو-ویلک مــورد تاییــد قــرار گرفــت. از آزمــون آنالیــز 
ــل  ــت تحلی ــراری جه ــای تک ــدازه ه ــا ان ــویه ب ــس دوس واریان
آمــاری اســتفاده شــد. آزمــون تعقیبــی بونفرونــی جهــت مقایســه 
هــای جفتــی اســتفاده شــد. تمــام تحلیــل هــای آمــاری توســط 
نــرم افــزار SPSS نســخه 21 انجــام گرفــت. ســطح معنــاداری در 

ــود.  ــر 0/05 ب پژوهــش حاضــر براب

یافته ها
آزمودنــی هــا در دو گــروه کنتــرل )15 نفــر، ســن: 0/4±8/1 ســال، 
ــر( و  ــانتی مت ــد: 6/6±141/1 س ــرم، ق ــرم: 5/2±29/8 کیلوگ ج
گــروه تجربــی )15 نفــر، ســن: 0/5±8/1 ســال، جــرم: 28/9±5/0 

کیلوگــرم، قــد: 8/3±140/1 ســانتی متــر( قــرار گرفتنــد. 
ــل  ــس العم ــروی عک ــه ی اوج نی ــر مولف ــان ب ــل زم ــر عام اث

ــاظ  ــه لح ــل دادن ب ــاز ه ــی ف ــی ط ــتای داخلی-خارج در راس
ــود )P=0/001( )جــدول 2، نمــودار 1(. مقایســه  آمــاری معنــادار ب
ــه انــدازه  جفتــی نشــان داد کــه ایــن متغیــر کاهــش معنــاداری ب
ــون دارا                                                                                                  ــه پیش-آزم ــون نســبت ب ــس آزم 19/72 درصــد طــی پ
ــل در  ــس العم ــروی عک ــه ی اوج نی ــن مولف ــد. همچنی ــی باش م
ــس  ــه پ ــبت ب ــون نس ــش آزم ــی پی ــی ط ــتای قدامی-خلف راس
آزمــون در فــاز تمــاس پاشــنه )P=0/003( 28/11 درصــد و طــی 
ــاداری را  ــل دادن )P=0/006( 25/39 درصــد کاهــش معن ــاز ه ف
نشــان داد. مولفــه نیــرو در راســتای عمــودی در فــاز تمــاس پاشــنه 
طــی پیــش آزمــون نســبت بــه پــس آزمــون 9/30 درصــد کاهــش 
را نشــان داد )P=0/019(. اثــر عامــل گــروه و اثــر تعاملــی زمــان 
 )P<0/05( ــود ــادار نب ــا معن ــه ه ــک از مولف ــچ ی ــروه در هی و گ

ــودار 1(.  ــدول 2، نم )ج
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نمودار 1. اوج نیروهای عکس العمل زمین )درصدی از جرم بدن(، بین گروه تجربی و کنترل پس از یک دوره تمرین بازی های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری در 
کودکان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی

اثــر عامــل زمــان، اثــر عامــل گــروه و اثــر تعاملــی زمــان و گــروه 
بــر مولفــه زمــان رســیدن بــه اوج نیروهــای عکــس العمــل زمیــن 
در راســتاهای داخلی-خارجــی، قدامی-خلفــی و عمــودی طــی دو 

فــاز تمــاس پاشــنه و هــل دادن معنــادار نبــود )P<0/05( )جــدول 
2، نمــودار 2(.
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نمودار 2. زمان رسیدن )میلی ثانیه( به اوج نیروهای عکس العمل زمین بین گروه تجربی و کنترل پس از یک دوره تمرین بازی های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری 
در کودکان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی

 

 
نمودار 3. گشتاور آزاد بین گروه تجربی و کنترل پس از یک دوره تمرین بازی های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری در کودکان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی
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مینا سالم و همکاران

جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد اوج نیروهای عکس العمل زمین )درصدی از جرم بدن(، زمان رسیدن به اوج و گشتاور آزاد بین گروه تجربی و کنترل پس از 
یک دوره تمرین بازی های حرکتی مبتنی بر نظریه مونته سوری در کودکان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی

پارامترهامتغیرها

سطح معناداریگروه تجربیگروه کنترل 

پیش آزمون
)انحراف 

معیار±میانگین(

پس آزمون
)انحراف 

معیار±میانگین(

پیش آزمون
)انحراف 

معیار±میانگین(

پس آزمون
)انحراف 

معیار±میانگین(

اثر عامل 
زمان

اثر عامل 
گروه

اثر تعاملی 
زمان و گروه

اوج نیروها

FxHC33/55±12/4419/51±11/3811/18±10/0316/30±10/930/6300/1670/303
FxPO-18/80±15/60-11/61±8/18-15/37±8/24-11/44±8/751*0/0010/2860/274
FyHC-37/66±33/35-32/21±21/79-47/29±27/88-28/85±14/07*0/0030/3770/104
FyPO39/52±40/3730/24±16/1342/75±25/5931/15±11/98*0/0060/6020/754
FzHC338/66±140/13310/95±69/61313/85±97/78280/85±33/93*0/0190/0700/836
FzPO253/79±102/52273/37±90/85243/55±57/28251/01±68/370/1660/2500/533

زمان رسیدن 
به اوج

FxPO509/41±214/47445/61±155/56567/83±350/56518/70±234/830/1630/0540/855
FxHC431/52±287/38406/27±165/98424/09±242/83414/07±126/010/5780/9950/810
FyHC304/76±203/97233/49±175/41298/28±203/30263/44±156/050/1330/6890/604
FyPO528/09±426/47455/89±153/54456/20±403/77456/26±292/420/5130/5480/400
FzHC168/66±348/61168/96±175/35147/16±152/28149/94±105/720/9620/5260/969
FzPO454/67±149/40452/64±116/70508/77±240/96498/34±189/240/8150/0680/875

گشتاور آزاد
0/0030/4340/544*3/33±3/60-7/37±9/39-1/91±3/98-30/49±12/63-منفی
0/0000/1880/810*8/80±5/8210/87±2/705/07±2/419/58±4/19مثبت

P>0/05سطح معناداری* 

FyPO= نیرو در راستای قدامی-خلفی و فاز جدا شدن پاشنه
FzHC= نیرو در راستای عمودی و فاز تماس پاشنه

FzPO= نیرو در راستای عمودی و فاز جدا شدن پاشنه
FxHC= نیرو در راستای داخلی خارجی و فاز تماس پاشنه

 FxPO= نیرو در راستای داخلی خارجی و فاز جدا شدن پاشنه
FyHC= نیرو در راستای قدامی-خلفی و فاز تماس پاشنه

بحث
ــازی هــای  ــر ب ــه ی حاضــر بررســی تاثی هــدف از اجــرای مطالع
ــس  ــروی عک ــر نی ــوری ب ــه س ــه مونت ــی در نظری ــی مبتن حرکت
ــی  ــش فعال ــه/ بی ــایی توج ــودکان دارای نارس ــن در ک ــل زمی العم
ــر عامــل زمــان  ــه هــای پژوهــش حاضــر نشــان داد اث ــود. یافت ب
ــه  ــبت ب ــون نس ــش آزم ــی پی ــرل ط ــی و کنت ــروه تجرب در دو گ
پــس آزمــون بــر مولفــه ی اوج نیــروی عکــس العمــل در راســتای 
ــن  ــاز هــل دادن کاهــش داشــت. همچنی داخلی-خارجــی طــی ف
ــی  ــروی عکــس العمــل در راســتای قدامی-خلف ــه ی اوج نی مولف
طــی پیــش آزمــون نســبت بــه پــس آزمــون در فــاز تمــاس پاشــنه 
ــه  ــان داد. مولف ــاداری را نش ــش معن ــل دادن کاه ــاز ه ــی ف و ط
ی نیــرو در راســتای عمــودی در فــاز تمــاس پاشــنه طــی پیــش 

ــر  ــادری داشــت. اث ــه پــس آزمــون کاهــش معن آزمــون نســبت ب
ــی گشــتاور آزاد کاهــش  ــای اوج منف ــه ه ــر مولف ــان ب ــل زم عام
و اوج مثبــت گشــتاور آزاد افزایــش معنــادار طــی پــس آزمــون در 

ــا پیــش آزمــون نشــان داد.  مقایســه ب
ــزم  ــر بیــن مکانی ــه و موث ــاط بهین ــق مطالعــات گذشــته ارتب مطاب
هــای بازخــوردی حاصــل از سیســتم هــای وســتیبوالر، بینایــی و 
سوماتوسنســوری باعــث کاهــش نوســانات مرکــز فشــار مــی شــود 
)28(. نقــص و اختــال ســاختاری و عملکــردی ایــن سیســتم هــا 
ــش             ــچر را کاه ــرل پاس ــش و کنت ــار را افزای ــز فش ــانات مرک نوس

مــی دهــد )29(. 
افزایــش نیــروی عکــس العمــل زمیــن در جهــت داخلی-خارجــی 
ــورت  ــد؛ در ص ــی ده ــش م ــا را افزای ــن پ ــروز پرونیش ــال ب احتم
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ــو افزایــش  ــا و زان ــدار پرونیشــن، درد پ افزایــش بیــش از حــد مق
مــی یابــد )30(. برخــی از پژوهــش هــا گــزارش نمــوده انــد کــه 
مهــارت هــای حرکتــی در کــودکان دارای نقــص اختــال توجــه به 
صــورت کامــا آشــکار در مقایســه بــا کــودکان عــادی ضعیــف تــر 
اســت )15(. ایــن گــروه از افــراد در برنامــه ریــزی حرکتــی و حفــظ 
ــرل و یکپارچگــی حســی دارای اختــال مــی باشــند )31(. از  کنت
ــادار در  ــش معن ــر کاه ــش حاض ــای پژوه ــه ه ــه یافت ــی ک آنجای
مقــدار اوج نیــروی عکــس العمــل در راســتای داخلی-خارجــی طی 
فــاز هــل دادن در دو گــروه تجربــی و کنتــرل طــی پیــش آزمــون 
نســبت بــه پــس آزمــون را نشــان داد، مــی تــوان مدعــی بــود کــه 
ایــن تمرینــات منجــر بــه پیشــگیری و یــا کاهــش پرونیشــن پــا 
مــی گــردد. مطالعــه ای در جهــت رد و یــا قبــول ایــن ادعــا و یــا 
بررســی تاثیــر تمریــن بــر نیــروی عکــس العمــل زمیــن در جهــت 

داخلی-خارجــی در کــودکان دارای نارســایی توجــه یافــت نشــد.
کاهــش میــزان نیــرو در راســتای قدامی-خلفــی احتمــال آســیب و 
ــد )32(.  ــی ده ــش م ــودکان را کاه ــادل در ک ــوردن تع ــم خ بره
برخــی از محققیــن ثبــات زمانبنــدی مولفــه هــای نیــروی عکــس 
ــدن و راه رفتــن را  ــر دوی ــی نظی العمــل زمیــن طــی فعالیــت های
بــه وجــود ثبــات در برنامــه کنتــرل حرکتــی مرتبــط دانســته انــد، 
بــه ایــن ترتیــب کــه ایــن ثبــات زمانبنــدی مولفــه هــای نیــروی 
ــده برنامــه حرکتــی اســت و در آن  عکــس العمــل، منعکــس کنن
یــک توالــی از دســتورهای حرکتــی ذخیــره شــده بــرای هــر وظیفه 
مشــخص از مغــز صــادر مــی گــردد )33(. نتایــج مطالعــات کوشــا 
و همــکاران نشــان داد کــه کــودکان دچــار اختــال نقــص توجــه 
ــادي  ــودکان ع ــه ک ــري نســبت ب ــاي ضعیفت ــادل ایســتا و پوی تع
ــي  ــازي درمان ــر مثبــت ب ــن و همکارانــش تاثی ــد )34(. هالپری دارن
را بــر بهبــود مهــارت هــاي حرکتــي کــودکان دارای نقــص توجــه 
نشــان دادنــد. در ایــن بــازي هــا روي تقویــت مهــارت هــاي کلــي 
ــي و  ــرد اجرای ــه، عملک ــه، توج ــه حافظ ــاي از جمل ــه ه در زمین
همچنیــن مهــارت هــاي حرکتــي تمرکــز شــده بــود )35(. بخشــي 
پــور و همــکاران در پژوهشــي بــه بررســي تأثیــر برنامــه تمرینــي 
ــودکان دارای  ــادل ک ــر تع ــي ب ــي گروه ــازي درمان ــک و ب ایروبی
نقــص توجــه بــه مــدت هشــت هفتــه پرداختنــد، نتایــج نشــان داد 
ــر  ــر بیشــتري ب ــي تأثی ــه طــور کل ــي گروهــي ب ــازي درمان کــه ب
بهبــود تعــادل کــودکان دارای نقــص توجــه داشــت، ایروبیــک نیــز 

در بهبــود تعــادل ایســتا تأثیــر معنــاداري داشــت )36(. در پژوهــش 
دیگــر توســط باســنت کــه بــه بررســي اثــر دو نــوع تمریــن تعادلي 
ــد و  ــه بودن ــادل دو گــروه پرداخت ــر تع ــات مرکــزي ب ــن ثب و تمری
تعــادل بــا آزمــون گــردش ســتاره انــدازه گیــري شــده بــود، نتایــج 
نشــان داد کــه پــس از اجــراي هــر دو نــوع برنامــه تمرینــي تفاوت 
معنــاداري در میــزان تعــادل نشــان داده شــد، امــا دو گــروه افــراد 
عــادي و بــدون اختــال نقــص توجــه بودنــد. کوثــري و همــکاران 
بــه بررســي تاثیــر یــک برنامــه فعالیــت هــاي برگزیــده بــر رشــد 
ــد.  ــه پرداختن ــودکان دارای نقــص توج ــي ک ــاي حرکت ــارت ه مه
برنامــه حرکتــي منتخــب )برنامــه حرکتــي اســپارک( کــه شــامل 
فعالیــت هــاي تقویتــي، بــازي و ورزش بــود بــه مــدت 18 جلســه 
ــراي کــودکان دارای نقــص توجــه اجــرا شــد. نتایــج نشــان داد  ب
کــه برنامــه حرکتــي منتخــب در گــروه تجربــي تغییــر معنــاداري 
در بیشــتر متغیرهــا ماننــد تعــادل ایجــاد کــرد )37(. نتایــج پژوهش 
ــل در  ــروی عکــس العم ــه ی اوج نی ــه مولف ــان داد ک حاضــر نش
راســتای قدامی-خلفــی طــی پیــش آزمــون نســبت به پــس آزمون 
ــاداری  در فــاز تمــاس پاشــنه و طــی فــاز هــل دادن کاهــش معن
داشــت کــه مــی تــوان بیــان نمــود تمرینــات مونتــه ســوری باعث 
کاهــش احتمــال آســیب در افــراد دارای نقــص توجــه می-گــردد. 
همچنیــن مقــدار برهــم خــوردن تعــادل در ایــن گــروه، بــا توجــه 
بــه تاثیــرات تمرینــات در راســتای قدامی-خلفــی، کاهــش خواهــد 

داشــت. 
ــتای  ــن در راس ــل زمی ــس العم ــروی عک ــای نی ــن پارامتره بی
عمــودی و افزایــش ریســک آســیب دیدگــی انــدام تحتانــی ارتبــاط 
ــتا  ــن راس ــرو در همی ــن نی ــدار ای ــدر مق ــود دارد )38(. هرچق وج
بیشــتر، احتمــال آســیب دیدگــی انــدام تحتانــی بیشــتر خواهــد بود. 
ــرو در  ــه ی پیــش رو مولفــه ی نی ــه اینکــه در مطالع ــا توجــه ب ب
راســتای عمــودی در فــاز تمــاس پاشــنه طــی پیــش آزمون نســبت 
بــه پــس آزمــون کاهــش معنــادری داشــت، مــی تــوان ادعــا کــرد 
کــودکان تحــت بررســی ایــن پژوهــش بــا ادامــه ی ایــن تمرینــات 
مــی تواننــد از احتمــال ریســک آســیب دیدگــی در انــدام تحتانــی 
خــود جلوگیــری نماینــد. بــا ایــن حــال پژوهشــی کــه در راســتای 

تاییــد و یــا رد یافتــه هــای پژوهــش حاضــر یافــت نگردیــد.
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد عامــل زمــان منجــر بــه کاهــش 
مقــدار اوج منفــی گشــتاور آزاد و افزایــش اوج مثبــت همیــن مولفــه 
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طــی پــس آزمــون در مقایســه بــا پیــش آزمــون مــی گــردد. میزان 
گشــتاوری کــه در محــل مرکــز فشــار حــول محــور عمــودی بــر پا 
وارد مــی شــود، گشــتاور آزاد تعریــف مــی شــود )39(. همچنیــن 
بیــان شــده کــه مقادیــر اوج مثبــت و منفــی گشــتاور آزاد نشــانگر 
نیروهــای پیچشــی وارده بــه انــدام تحتانــی هنــگام تماس بــا زمین 
مــی باشــد )40(. بــه نظــر مــی رســد در صــورت کاهــش گشــتاور 
ــود  ــه وج ــال ب ــودی، احتم ــتای عم ــذاری در راس ــرخ بارگ آزاد و ن
ــزی  ــوی پرانت ــراد دارای زان ــی در اف ــدام تحتان آمــدن آســیب در ان
کاهــش مــی یابــد. گفتــه شــده اســت کــه گشــتاور آزاد بــه نیــروی 
عکــس العمــل زمیــن در راســتای عمــودی بســتگی بیشــتری بــه 
ــن دارد  ــدن و راه رفت ــی در دوی ــر شــکل پیچشــی درشــت ن تغیی
)40(. بــه نظــر مــی رســد در صــورت کاهــش گشــتاور آزاد و نــرخ 
بارگــذاری در راســتای عمــودی، احتمــال بــه وجــود آمــدن آســیب 
در انــدام تحتانــی در افــراد دارای نقــص توجــه کاهــش مــی یابــد. 
عــدم بررســی تاثیــر تمرینــات مونتــه ســوری بــر فعالیــت عضانی 
ــس  ــدم مقایســه دو جن ــز ع ــی و نی ــتفاده از الکترومایوگراف ــا اس ب
دختــر و پســر از محدودیــت هــای مطالعــه ی حاضــر مــی باشــد. 
ــت  ــر فعالی ــات ب ــوع تمرین ــن ن ــر ای ــردد تاثی ــی گ ــنهاد م پیش
الکتریکــی عضــات در دو گــروه دختــران و پســران در رده هــای 
ســنی مختلــف و مقایســه دو جنســیت بــا یکدیگــر بررســی گــردد.

نتیجه گیری
بــه طــور کلــی، بــا توجــه بــه کاهــش مقادیــر اوج منفــی گشــتاور 
ــادر  ــی ق ــه تمرین ــن برنام ــه ای ــود ک ــان نم ــوان بی ــی ت آزاد م
ــن                           ــی راه رفت ــدن ط ــر ب ــی وارده ب ــای پیچش ــش باره ــه کاه ب
مــی شــود. درنهایــت اینکــه کــودکان دچــار اختــال نقــص توجــه 
/ بیــش فعالــي در تعــادل، برنامــه ریــزي حرکتــي، حفــظ کنتــرل 
ــج پژوهــش  ــر اســاس نتای ــد ب و یکپارچگــي حســي مشــکل دارن
حاضــر، بــه نظــر مــي رســد اســتفاده از تمرینــات مونتــه ســوری 
بــه عنــوان یــک روش اختصاصــي، کــم هزینــه و در عیــن حــال 
کارآمــد بــراي بهتــر شــدن اختــال ایــن دســته از کــودکان موثــر 

باشــد و عملکــرد آنــان را بهبــود بخشــد. بهبــود عملکــرد، ســبب 
ــیب  ــش آس ــال آن کاه ــه دنب ــقوط و ب ــر س ــگیري از خط پیش
دیدگــي و همچنیــن افزایــش حضــور ایــن کــودکان در بــازي بــا 
همســاالن و جایــگاه هــاي اجتماعــي شــده هچنیــن باعــث ارتقای 

ــان خواهــد شــد. ــاوري آن خودب

مالحظات اخالقی
ــوم  ــگاه عل ــاق دانش ــه اخ ــر در کمیت ــش حاض ــکل پژوه پروت
پزشــکی اردبیــل، ایــران )IR.ARUMS.REC.1398.454( و 
ــت.  ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــینکی م ــه هلس ــاس اعامی ــر اس ب
ــی را  ــه کتب ــت نام ــدگان رضای ــرکت کنن ــن ش ــن والدی همچنی

ــد. ــا نمودن ــش امض ــرکت در پژوه ــت ش جه

کاربرد عملی مطالعه
بــه طــور کلــی، بــا توجــه بــه کاهــش مقادیــر اوج منفــی گشــتاور 
آزاد مــی تــوان بیــان نمــود کــه ایــن برنامــه تمرینــی قــادر بــه 
ــن مــی  ــدن طــی راه رفت ــر ب ــای پیچشــی وارده ب کاهــش باره
ــودکان  ــی در ک ــه تمرین ــن برنام ــتفاده از ای ــن، اس ــود. بنابرای ش

ــود.  ــی ش ــه م ــی توصی ــش فعال ــص توجه/بی دارای نق

تضاد منافع
ــا  ــه تعــارض منافعــی را در ارتبــاط ب ــه هیچگون نویســندگان مقال

مــواد اســتفاده شــده در پژوهــش اعــام ندارنــد.

حمایت مالی 
ایــن پژوهــش توســط حمایــت مالــی دانشــگاه محقــق اردبیلــی 

انجــام شــد.

سپاسگزاری
ــر و تشــکر از همــه کســانی کــه مــا را در انجــام هــر چــه  تقدی

ــد. ــاری نمودن ــر ایــن پژوهــش ی بهت
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