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Abstract
The goal of the present study is to compare
working memory load during spontaneous EEG
(Electroencephalogram) with task condition by
monitoring theta power in frontal regions of brain,
in children with specific learning disorder. Theta
recording was done during eyes closed (EC), eyes
opened (EO) and task (VCPT) conditions for 52
children with specific learning disorder aged
between 7 to 12 years old (22= girls, 30= boys).
The learning disorder diagnosis was done by
means of stanford binet IQ test, and Persian
Academic Achievement test. EEG data was
collected and digitized by means of WinEEG
software and analyzed in SPSS with paired
samples t-test. The results showed significant
differences between theta power in VCPT
condition with both EC and EO conditions in Fz.
This finding is consistent with finding about
normal groups. Although working memory deficit
is one of core cognitive deficits in this group, but
still cognitive efforts happen for mental
processing. Strong significance can shows a
source for omission errors in this group, because
high amplitude of frontal midline theta may
happens with the entrance of irrelevant
information in attentional pathways.
Keywords: Working Memory, EEG, Specific
Learning Disorder

لیلی پناغی

چکیده
 بررسی تفاوت در بارگذاری حافظه فعال،هدف از پژوهش حاضر
را در حالت استراحت و انجام تکلیف از طریق دامنه ریتم تتا در
 در کودکان دارای اختالل یادگیری ویژه،مناطق پیشپیشانی مغز
)EO(  چشم باز،)EC(  ثبت موج تتا در سه حالت چشم بسته.بود
25  تا7  کودک25 ) درVCPT(  نرو-و انجام تکلیف توجهی برو
. پسر) انجام شد03  دختر و55( ساله دارای اختالل یادگیری
تشخیص اختالل یادگیری در این کودکان با استفاده از آزمون
.هوش استنفورد بینه و ارزیابی عملکرد تحصیلی فارسی انجام شد
 کمی و در نرمافزار، ثبتWinEEG دادهها از طریق نرمافزار
 نتایج این مطالعه حاکی از. همبسته تحلیل شدt  با آزمونSpss
باالتر بودن دامنه ریتم تتا در حین انجام تکلیف در مقایسه با دو
 این یافته با.) بودFz( شرایط دیگر ثبت مغزی در نواحی قدامی
،دیگر مطالعات این حوزه در افراد سالم همخوان بود و نشان داد
هرچند نقص در حافظه فعال از ویژگیهای شناختی اصلی این
 اما باز هم تالش شناختی برای نگهداری و پردازش،گروه است
 دلیلی، باالبودن معناداری این تفاوت میتواند.ذهنی اتفاق میافتد
برای خطاهای توجهی این گروه از کودکان باشد؛ زیرا دامنه بلند
ریتم تتا در مناطق پیشانی مغز با ورود اطالعات نامرتبط به
مسیرهای توجهی همراه است
 اختالل یادگیری،EEG ، حافظه فعال:واژههای کلیدی
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مقدمه
( ،)WMتوسط بدلی ( )2885معرفی شده است .این مفهوم ،یک کارکرد اجرایی مرکزی
مفهوم حافظه
محسوب میشود و دارای دو انباره اصلی دیداری و کالمی است .حافظه فعال ،اهمیت ویژهای در پردازشهای
شناختی داشته و تالشهای زیادی برای شناخت کدگذاریهای نورونی مرتبط با بازنماییهای حافظه فعال
شده است (بائه و الک .)5329 ،برای بررسی بارگذاری حافظه فعال ،باید ابزاری انتخاب شود که کاربرد آن ابزار
در کاهش یا افزایش بارگذاری مداخله نکند ،کاربریاش آسان باشد و رزولوشن زمانی باالیی داشته باشد (گوین
و همکاران .)2889 ،در دهههای اخیر ،تمرکز بسیاری از مطالعات حوزه نوروساینس بر روی حافظه فعال بوده
و الکتروانسفالگرافی بهعنوان ابزاری با رزولوشن زمانی باال ،اجرای آسان و ارزان ،از پرکاربردترین ابزارهای
سنجش این مفهوم بوده است (شربینگا و همکاران .)5338 ،پژوهشهای متعددی در حوزه کارکردهای اجرایی
و ارتباط آنها با ریتمهای مغزی ،منتشر شده که در برخی از آنها ریتم تتا و آلفا بیشترین ارتباط را با انواع
حافظه و کارکردهای آن نشان دادهاند (سائوسنگ ،کلیمش ،شامباس و دُپلمایر )5332 ،و در برخی ریتم تتا و
گاما اصلیترین همبستههای نورونی حافظه فعال معرفی شدهاند (شربینگا و همکاران.)5338 ،
احتماالً ریتمهای گزارش شده با سطوح و کارکردهای متفاوت حافظه در ارتباط هستند (استیپاکک ،گربنر،
نوپر ،فینک و نیوباور .)5330 ،سائوسنگ ،گریزمایر ،فرونبرگر و کلیمش ( ،)5323افزایش دامنه ریتم تتا در زمان
بارگذاری حافظه فعال را با تولید ریتم گاما مرتبط میداند و بیان میکند ،ریتم تتای افزایش یافته همراه با ریتم
گامایی است که درون آن آشیانه کرده است؛ در حالی که استیپاکک و همکاران ( )5330بیان میکند ،پنج سطح
بارگذاری حافظه میتوانند با ظهور ریتمهای مختلف مغزی مرتبط باشند و او دیسینکرونایز شدن ریتم آلفا را
در ذخیره اطالعات و کنترل توجه دخیل میداند .همچنین جنسن و تخ ( ،)5335ریتم تتای پیشانی را در حین
اجرای تکالیف حافظه فعال و حافظه رویدادی گزارش کرده است.
در جمع بندیها تغییرات پیچیده در توان EEG0 ،5و همنوسانی بین الکترودها با اجرای تکالیف حافظه
فعال در انسان مرتبط شده و ریتم تتا (فرکانس  4تا  9هرتز) بیشتر از سایر فرکانسها در ارتباط با  WMو
تالش ذهنی مورد تأیید قرار گرفته است (اونتون ،دلورم و ماکینگ .)5332 ،جنسن و تخ ( ،)5335بیان کردهاند
که ریتم تتا با افزایش بارگذاری حافظه فعال در حین تکلیف توجهی قویتر میشود .افزایش ریتم تتا در تکلیف
توجهی ،راهی برای بازکردن ورودیهای کنترل توجهی و بستن مسیر برای محرکهای غیرمرتبط است
(راقاواچاری و همکاران .)5332 ،در صورت باالبودن دامنه این ریتم ،بهصورت قابلتوجه احتمال مختلشدن
این کارکرد و بروز خطاهای توجهی ،بهویژه در افرادی که کم مهارت هستند وجود خواهد داشت؛ زیرا باز شدن
بیشازحد ورودیهای اطالعات ،ممکن است نتواند مانع از ورود اطالعات غیرمرتبط و در نتیجه ،بروز خطاهای
بیدقتی شود (گوین و همکاران .)2889 ،در بسیاری از مطالعات ،ریتم تتای مرتبط با حافظه فعال در نواحی
فعال2

1. working memory
2. power
3. electroencephalogram
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پیشانی بهویژه خط وسط (گوین و همکاران2889 ،؛ جنسن و تخ5335 ،؛ اونتون ،دلورم و ماکینگ5332 ،؛
سائوسنگ و همکاران )5323 ،ظاهر میشود.
اختالل یادگیری خاص ،)SLD( 2بهعنوان یکی از رایجترین تشخیصها در دسته اختالالت عصبی -تحولی،
یک اختالل ارثی ،مزمن و پایدار است که عالیم آن تا بزرگسالی ادامه یافته و بر حوزههای مختلف زندگی
تحصیلی ،اجتماعی و خانوادگی فرد اثر میگذارد (سادوک و همکاران .)5327 ،کودکان دارای  ،SLDبزرگترین
طبقه از کودکانی را تشکیل میدهند که در حال دریافت آموزش خاص هستند (بندر .)5334 ،شیوع این اختالل
در سن مدرسه در مطالعات مختلف متفاوت گزارش شده است؛ اما بویل و همکاران ( ،)5322از افزایش 22
درصدی شیوع این اختالل بین کودکان  0تا  27ساله صحبت میکنند .یکی از حوزههای مورد بررسی در مورد
نواقص شناختی اختالل یادگیری ،مربوط به کارکردهای اجرایی و بهویژه حافظه فعال است .مطالعات نشان
دادهاند که حافظه فعال -که اشاره به مهارت نگهداری و دستکاریِ کوتاهمدت اطالعات کالمی و دیداری-
فضایی در زمان یادگیری اطالعات جدید یا حلمسئله دارد -در اغلب کودکان دارای اختالل یادگیری دچار
نقص است و بر مهارتهای خواندن ،درک مطلب ،نوشتن ،انجام عملیات ریاضی و درک مسئله اثر میگذارد
(سادوک و همکاران .)5327 ،باید توجه کرد که شیوع نقص در حافظه فعال در این گروه ،بیانگر رابطه علّی
نبوده و مطالعاتی از جمله لندرل ،فوسنگر ،مول و ویلبرگر ( )5338تأکید کردهاند که ویژگی بنیادی این اختالل،
نقص در حافظه فعال نیست.
این مطالعه در نظر دارد ،با توجه به شیوع نقص در حافظه فعال در کودکان دارای اختالل یادگیری ،میزان
بارگذاری ریتم تتا را در زمان فعالیت توجهی با حالت استراحت (چشم باز و بسته) مقایسه کند تا به این سؤال
پاسخ دهد که آیا نقص در حافظه فعال در این کودکان ،مانع تالش شناختی در مقایسه با حالت استراحت
میشود یا همچنان این تالش مشاهده میشود؟ همچنین معناداری باال میتواند ،پاسخی برای منبع خطاهای
ناشی از بیدقتی با وجود نداشتن همبود نقصتوجه ارائه نماید.
فرضیههای پژوهش حاضر عبارت بود از:
 -2بارگذاری حافظه فعال (دامنه ریتم تتا در منطقه  ،)Fzدر حالت تکلیف با هر دو حالت استراحت تفاوت
معنادار دارد.
 -5معناداری این تفاوت با توجه به نقص در حافظه فعال و خطاهای توجهی این گروه عددی قابلتوجه خواهد
داشت.

1. Specific Learning Disorder
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روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
جامعه پژوهش حاضر را کودکان  7تا  25سال ( 7سالگی سن رایج برای شروع آموزش رسمی ابتدایی و 25
سالگی پایان دوره ابتدایی در ایران است) در شهر تهران تشکیل دادند .نمونهگیری به روش در دسترس و از
میان مراجعهکنندگان به کلینیک همکاریکننده با این پژوهش 2در نیمه دوم سال  87و نیمه اول سال 89
انتخاب شدند .برای نمونهگیری گزارش مدرسه ،شرح حال ارائه شده والدین در مصاحبه بالینی با حضور یک
روانپزشک و یک روانشناس ،آزمون هوش تهران -استنفورد و ارزیابی عملکرد تحصیلی فارسی برای این
کودکان اجرا شد .گروه نمونه طبق گزارش والدین و مدرسه و همچنین برمبنای ارزیابی عملکرد تحصیلی،
عملکرد تحصیلی پایینتر از همکالسیهای خود داشتند و حداقل نمره هوش آنها  92بود .در نهایت  25کودک
 7تا  25ساله ( 55دختر و  03پسر با میانگین سنی  9/8و انحراف معیار  )2/27که مالکهای ویراست پنجم
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ( )DSM-55برای اختالل یادگیری را داشتند ،برای ورود به این
مطالعه انتخاب شدند.
تمام اعضای گروه نمونه ،راست دست بودند و نمره هوش پایینتر از  ،92نواقص حسی -حرکتی از جمله
ضعف در بینایی و شنوایی و اختالل هماهنگی حرکتی تحولی ( ،)DCDسابقه تشنج و مشکالت هیجانی شدید
از جمله اضطراب بالینی ،افسردگی و وسواس از گروه نمونه حذف شدند .نکته مهم در مالکهای خروج ،حذف
همبودی اختالل نقصتوجه -بیشفعالی ( )ADHDبود .زیرا طبق تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا ()FDA
در سال  5320این گروه بهصورت معنادار دامنه بلند ریتم تتا در مقایسه با افراد نرمال دارند.
ابزار سنجش
مصاحبه بالینی ،با حضور یک روانپزشک و یک روانشناس برمبنای  ،DSM-5برای تشخیص اختالل
یادگیری ویژه و بررسی مالکهای خروج به مدت  43دقیقه اجرا شد .سپس با توضیح شرح پژوهش و دریافت
رضایتنامه والدین ،ایشان به ادامه مسیر راهنمایی شدند.
آزمون هوش تهران استنفورد ،برگرفته از نسخه پنجم هوش آزمای استنفورد بینه است که در سال 5330
توسط روید ساخته شده و در سال  2092توسط افروز و کامکاری مورد استانداردسازی قرار گرفت .این نسخه
توان ارائه هوشبهر در دامنه سنی  5تا  92سال را دارد .این ابزار مشتمل بر دو حیطه کالمی و غیرکالمی بوده
و در هریک از حیطهها پنج خردهآزمون استدالل سیال ،دانش ،استدالل ک ّمی ،پردازش دیداری فضایی و
حافظه فعال منظور گردیده است .میانگین هر خردهآزمون  23و انحراف استاندارد آن  0میباشد (فرید،
کامکاری ،صفارینیا و افروز.)2080 ،

 .2مرکز نوروساینس بالینی آتیه درخشان ذهن
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
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در مقیاس استنفورد بینه ،اعتبار با تأکید بر تجانس درونی ،در زمینه هوشبهر کل از  3/82تا  3/89و برای
هر شاخص پنجگانه از  3/83تا  3/85میباشد (شیری امینلو ،کامکاری و شکرزاده .)2085 ،همچنین در بررسی
ویژگیهای روانسنجی ،با در نظر گرفتن حساسیت و وضوحگرایی موردنیاز برای روایی تشخیصی ،این آزمون
دارای روایی تشخیصی باالتر از  73درصد بوده و در نتیجه ،از روایی تشخیصی مطلوبی برخوردار است (جاویدنیا،
کامکاری و موللی.)2085 ،
آزمون ارزیابی عملکرد تحصیلی ،با ارجاع به نظریه توانمندیهای شناختی کتل -هورن -کارول ،طراحی
شده و طی دو نسخه استاندارد و گسترشیافته 55 ،خردهآزمون را برای سنجش جنبههای اساسی زبان و
پیشرفت تحصیلی در برمیگیرد (شرانک و وندلینگ .)5325 ،انطباق ،رواسازی و هنجاریابی این آزمون در سال
 2082توسط رستمی ،رستم کالیی ،خدابندهلو ،غالمعلینژاد و بانشی انجام شده است .در بررسی همسانی درونی و
روایی تشخیصی این آزمون ،ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی خردهآزمونها باالتر از  3/92بوده است و
سؤاالت با ضریب تشخیص پایین از این مجموعه حذف شدهاند .در مسیر اعتباریابی ،جز دو خردهآزمون که
ضریب اعتبار  92و  92درصد داشتند ،برای بقیه خردهآزمونها ،ضریب اعتبار باالی  83درصد حاصل شد.
ثبت EEG

ثبت  ،EEGبا استفاده از سیستم میتسار 2در دو حالت خودبهخودی( 5چشم باز و چشم بسته )0و تکلیف
( )VCPT4انجام شد .ما از  28الکترود از جنس سیلور -کلوراید برمبنای سیستم بینالمللی  23-53که روی
کالههای ثبت امواج الکتریکی 2قرار داشتند ،استفاده کردیم .سیگنالهای ورودی بین  3/2تا  43هرتز فیلتر
شده و با نرخ  233عددی( 6دیجیتالی) شدند .الکترود زمینه 7روی پیشانی قرار داشت و مقاومت تمام الکترودها
زیر پنج کیلواهم نگه داشته شد.
در طول ثبت چشم باز و بسته ،از کودک خواسته شد تا آرام و تا حد امکان بدون حرکت بنشیند EEG .به
مدت پنج دقیقه در شرایط  ECو  ،EOو حدود  55دقیقه در شرایط تکلیف ثبت شد .تکلیف توجهی VCPT
یک تکلیف برو -نرو دیداری است که شامل  433کوشش است .در هر کوشش ،کودک باید تصمیم بگیرد که
اگر شکل دو حیوان را پشتسرهم دید ،موس را کلیک کند و در غیر اینصورت واکنش نشان ندهد .شکل ،2
دستورالعمل این تکلیف را نشان میدهد.

1. mitsar system
2. spontaneous
)3. Eyes Opened (EO) & Eyes Closed (EC
4. Visual Continuous Performance Task
5. electrocaps
6. digitize
7. ground electrode
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شکل  -1دستورالعمل اجرای تکلیف VCPT

برای تمیز کردن نویزهای مربوط به حرکت چشمها ،پلکزدن و تنش عضالنی  ICAاعمال نشد و تنها با
استفاده از نرمافزار  ،WinEEGنویزها بهصورت اتوماتیک نشانگذاری شده و از مسیر تحلیل حذف شدند .بعد
از اعمال الوی انتقال سریع فوریه ( )FFT2در این نرمافزار دامنه مطلق ریتم تتا در منطقه پیشانی مرکزی
(الکترود  Fzاز سیستم  )23-53محاسبه شد .این منطقه رایجترین منطقه برای بررسی حافظه فعال در مطالعات
بوده و منطبق بر منطقه  DLPFC5در لوب پیشانی مغز است.
دادههای حاصل از ثبت مغزی پس از ک ّمیشدن وارد نرمافزار  Spssشد .میانگین دامنه مطلق 0ریتم تتا در
هر سه حالت ثبت در منطقه  Fzمحاسبه شد .سپس از طریق آزمون  tهمبسته (گروههای نمونههای جفت
شده) مقایسه بین میانگینها دوبهدو بهصورت جداگانه (تکلیف با چشم بسته و تکلیف با چشم باز) انجام شد.
یافتهها
برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون  tبرای نمونههای
جفت شده) استفاده شد .میانگین سن اعضای نمونه ( 55دختر و  03پسر) هشت سال و نه ماه و با انحراف
استاندارد  2/27بود .تعداد پسران بهعلت مراجعه بیشتر آنها به کلینیک باالتر بود ،هرچند تالش شد تا فاصله

1. Fast Fourier Transform
2. Dorsolateral Prefrontal Cortex
3. absolute
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تعداد آنها از گروه دختران به حداقل برسد تا تأثیر جنسیت بر نتایج نیز کاهش یابد .جدول  2میانگین سن،
جنسیت ،مقادیر هوش و عملکرد تحصیلی را نشان داده است.
جدول  -1ویژگیهای گروه نمونه
9/8 ±2/27
84/2 ±8/38
66/52±9/0

 ± SDمیانگین سن
 ± SDمیانگین IQ
 ± SDمیانگین عملکرد تحصیلی کل

در مرحله دوم میانگین دامنه مطلق ریتم تتا در منطقه  Fzدر هر سه حالت چشم باز ،چشم بسته و تکلیف
بهدست آمد که نتایج آن در جدول  ،5آورده شده است .در این جدول خالصهای از داده های توصیفی؛ یعنی
میانگین و انحراف معیار دامنه ریتم تتا در منطقه  Fzدر هر سه حالت ثبت آورده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،میانگین و انحراف استاندارد دامنه ریتم تتا در ثبت در حالت چشم بسته باالتر از دو حالت
دیگر است .پس از آن بهترتیب ثبت در حین تکلیف و ثبت چشم باز قرار دارند.
جدول  -2میانگین و انحرف استاندارد دامنه ریتم تتا در منطقه Fz
ثبت در حالت چشم باز

ثبت در حالت چشم بسته

میانگین

انحراف

میانگین

28/08

استاندارد
9/06

52/50

ثبت در حالت تکلیف

انحراف

میانگین

استاندارد
28/00

54/32

انحراف
استاندارد
20/32

همانطور که ذکر شد ،در این پژوهش برای تحلیل استنباطی دادهها از آزمون  tبرای نمونههای جفت شده
استفاده شد .بهاینترتیب که ابتدا پیش فرضهای مرتبط با این آزمون بررسی شد .این آزمون میتواند تغییرات
یک متغیر را در مورد یک گروه تحتتأثیر دو شرایط متفاوت بررسی کند .برای استفاده از این آزمون ،بایستی
هر مشاهده مستقل از مشاهده دیگر باشد و نیز متغیر مورد مطالعه و توزیع نمونه نرمال باشد .الزم به ذکر است
که دادههای حاصل از  EEGدر اصل توزیع نرمال ندارند؛ ولی در مسیر عددیشدن از طریق  ،FFTبه توزیع
نرمال تبدیل میشوند .بنابراین ،با برقراری پیششرطهای استفاده از این آزمون ،به تفکیک میانگین دامنه ریتم
تتا در حالت تکلیف با حالت چشم باز و سپس با حالت چشم بسته مقایسه شد.
نتایج حاصل از اجرای آزمون  tبرای نمونههای جفتشده ،نشاندهنده تفاوت معنادار بین میانگین دامنه
ریتم تتا در مناطق پیشانی در حالت تکلیف با هر دو حالت استراحت ( )p3/32بود .میزان معناداری در مقایسه
بین حالت تکلیف و حالت چشم باز ( )p=3/33348قابلتوجه بود .میزان معناداری بین حالت تکلیف و چشم
بسته نیز معنادار بود ( .)p=3/48پس بارگذاری حافظه فعال در حین یادگیری و انجام تکلیف توجهی باالتر از
حالت استراحت بوده است .این بارگذاری که همبسته با دامنه ریتم تتا در مناطق پیشانی مغز در نظر گرفته
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شده ،در حالت تکلیف نسبت به حالت چشم باز به مراتب بیشتر از چشم بسته بوده و معناداری قویتری نشان
داده است .جدول  ،0نتایج آزمون  tرا برای مقایسه میانگین سه گروه (بهصورت دوبهدو باهم) نشان میدهد.
جدول  -9نتایج آزمون  tهمبسته
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

حالت  VCPTدر مقایسه با EC

3/68

22

3/348

حالت  VCPTدر مقایسه با EO

0/75

22

3/33348

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی تغییر در بارگذاری حافظه فعال در حین انجام تکلیف توجهی در کودکان دارای
اختالل یادگیری انجام شده است .حافظه فعال بهعنوان نقص شناختی رایج در این اختالل که بر حیطههای
مختلف عملکرد تحصیلی تأثیر میگذارد شناخته میشود (سادوک و همکاران .)5327 ،پس ما بهدنبال پاسخ به
این سؤال بودیم که آیا با وجود نقص در حافظه فعال در این کودکان ،بارگذاری حافظه فعال در حین تکلیف
باالتر از حالت استراحت خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه به واسطه مزایای  ،EEGدر مقایسه با سایر روشهای
اندازهگیری حافظه فعال و اجراییبودن این روش در حین اجرای تکلیف بدون تأثیرگذاری بر میزان بارگذاری
حافظه از ثبت  ،EEGبرای اندازهگیری و مونیتور حافظه فعال استفاده شد .دامنه ریتم تتای خط وسط در مناطق
پیشانی در مطالعات مختلف ،بهعنوان بازنمایی میزان بارگذاری حافظه فعال مطرح شده است (گوین و همکاران،
2889؛ جنسن و تخ5335 ،؛ اونتون ،دلورم و ماکینگ5332 ،؛ سائوسنگ و همکاران.)5323 ،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دامنه ریتم تتا در حالت تکلیف؛ یعنی با افزایش بارگذاری حافظه فعال
افزایش مییابد .این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات انجام شده بر روی نمونههای نرمال همخوان است.
افزایش دامنه ریتم تتا در مناطق پیشانی طبق مطالعات نشاندهنده تالش ذهنی باالتر بوده و نشاندهنده
افزایش در فعالیت مناطق قدامی قشر سینگولیت بهعنوان مؤلفهای مهم در فرایندهای توجهی است (گوین و
همکاران .)2889 ،این یافته در شرایطی حاصل شده که در مسیر انتخاب نمونه افراد دارای مالکهای اختالل
نقصتوجه -بیشفعالی به دقت از گروه نمونه خارج شدهاند و گوین و همکاران ( )2889بیان میکنند که
باالبودن دامنه ریتم تتا بهصورت قابلتوجه ،خود عاملی برای افزایش احتمال خطاهای توجهی خواهد بود .زیرا
مسیرهای ورودی داده ،دیگر قادر به تشخیص اطالعات مربوط از نامربوط نخواهند بود .پس با وجود نداشتن
همبود نقصتوجه ،احتمال خطاهای ناشی از بیدقتی بهعلت نواقص حافظه فعال ،در افراد دارای اختالل
یادگیری افزایش مییابد.
جنسن و تخ ( ،)5335بیان میکنند که مطالعات متعددی در حوزه  EEGو  ،EMGافزایش دامنه ریتم تتا
را در خط وسط در لوبپیشانی مرتبط با میزان بارگذاری حافظه فعال دانستهاند .اما همین مطالعه گزارشهایی
از افزایش دامنه ریتم آلفا در مناطق خلفی همزمان با افزایش دامنه ریتم تتا در مناطق قدامی ارائه کرده که
نشان میدهد ،در بررسی تغییر در ریتمهای مغزی بایستی ارتباط بین همنوسانی این ریتمها را در نظر گرفت.
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ازسویدیگر ،تأثیر شبکههای مغزی در یک فعالیت شناختی را بایستی همزمان با بررسی نقطهای یک تغییر
مدنظر قرار داد.
نکته قابلتوجه در مسیر انتخاب نمونه در این مطالعه ،تعیین گروه نمونه برمبنای مالکهای DSM-5
است .در این راهنما ،اختالل یادگیری با تظاهرات مختلف در حوزه خواندن ،نوشتن و ریاضی یک تعریف کلی
دارد (مول ،گوبل ،گوچ ،لندرل و اسنولینگ .)5324 ،اما مطالعاتی که برمبنای راهنماهای پیشین  DSMاجرا
شدهاند ،زیربنای شناختی متفات برای این تظاهرات قائل هستند .لندرل و همکاران ( ،)5338در مطالعهای بر
روی زیربناهای شناختی اختالل خواندن و اختالل ریاضی مطرح میکند که در ضعفهای شناختی پایه برای
اختالل خواندن لوپهای واجی مغز و در مورد اختالل ریاضی لوپهای عددی مغز دخیل هستند و در شرایط
همبودی در هر دو لوپ ،نواقص قابل مشاهده است .در پژوهش حاضر ،هر  25کودک انتخاب شده حداقل در
دو حیطه از اختالالت یادگیری نقص نشان دادهاند .این امر میتواند محدودیتی در اجرای این پژوهش محسوب
نشود؛ زیرا طبق گزارش سادوک و همکاران ( )5327و مول و همکاران ( ،)5324مطالعات متعدد نشاندهنده
اشتراک ژنتیک این تظاهرات و آمار باالی همبودی میان آنها در طول زمان هستند .اما شاید برای ارزیابی
تفاوتها و شباهتهای زیستی و شناختی این تظاهرات بتوان مقایسهای بین دامنه ریتمهای مغزی مختلف در
مناطق مختلف مغز در تظاهرات مختلف اختالل یادگیری انجام داد.
یکی از محدودیتهای این پژوهش ،بحث تنش درونی کودکان دارای اختالل یادگیری در حین اجرای یک
تکلیف به واسطه اشراف آنها بر ضعفهایشان میباشد که ممکن است ،با توجه به نوع اضطراب و زمینه
زیستی در ریتم تتای پیشانی بروز پیدا کند .بدینمعنا احتمال این که این کودکان اضطراب فراگیر یا ترسهای
خاص نداشته باشند؛ اما به علت ضعفهای تحصیلی در حین تکلیف دچار اضطراب شوند وجود دارد .اضطراب
عملکرد و حتی تنش درونی مستمر ،به راحتی میتوانند موردتوجه والدین یا معلمان قرار نگیرد .ازسویدیگر
اوگریم ،کروپوتوو و هستاد ( ،)5325بیان میکنند که ریتم تتا با شرایط مختلف هیجانی و شناختی در ارتباط
است و باالبودن آن را نمیتوان صرفاً به قوت و ضعف در مسائل توجهی و کارکردهای اجرایی نسبت داد.
بنابراین ،پیشنهاد میشود با کمک نرمافزارهای مکانیابی منبع موج مثل  s-Loretaبا تعیین محل تولید این
ریتمها در مناطق زیرقشری مغز در اعضای نمونه بهصورت جداگانه ،احتمال افزایش آن بر اثر اضطراب و تنش
درونی را مدنظر قرار داد.
محدودیت دیگری که برای این پژوهش میتوان در نظر گرفت ،طبقه اجتماعی باالتر از متوسط اعضای
نمونه با هدف حذف تأثیر شرایط اجتماعی -اقتصادی بر عملکرد تحصیلی است .این احتیاط در انتخاب نمونه
میتواند بر تعمیم نتایج اثرگذار باشد .زیرا کودکانی که از طبقه اجتماعی باالتر از متوسط هستند ،معموالً در
مسیر تحول ،تحت آموزشهای متنوعی قرار گرفتهاند که ممکن است با تأثیر بر انعطافپذیری نورونی ،برخی
نواقص را در مسیرهای مغزی دخیل در اختالل یادگیری جبران کرده باشند.
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تشکر و قدردانی
 پژوهشگر دانشگاه اوترخت هلند و مدیر/نگارندگان بر خود الزم میدانند تا از آقای دکتر مارتین آرنز استاد
 به جهت کمکهای بیدریغشان در زمینه روششناسی و تحلیل دادهها،brain clinic مؤسسه پژوهشی
.قدردانی و تشکر نمایند
منابع
- بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه نوین هوشآزمای تهران.)2085( . گ، و موللی،. ک، کامکاری،. س،جاویدنیا
.44-22 ،)2(0 . مجله مطالعات ناتوانی. در کودکان با تشخیص نارساخوانی،استنفورد بینه
، انطباق: طرح پژوهشی.)2082( . ر. ع، و بانشی،. ف، غالمعلینژاد،. ی، خدابندهلو،. ا. ن، رستم کالیی،. ر،رستمی
: مجری.اعتباریابی و رواسازی مقدماتی آزمونهای پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون در دانشآموزان شهر تهران
.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
- استنفورد- روایی همزمان نسخه نوین هوشآزمای تهران.)2085( . ش، و شکرزاده،. ک، کامکاری،. م،شیری امینلو
.23-62 ،7 . مجله تعلیم و تربیت استثنائی.بینه و نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان
 مقایسه روایی تشخیصی نسخه نوین هوشآزمای تهران.)2080( . س، و افروز،. م، صفارینیا،. ک، کامکاری،. ف،فرید
،4 . مجله ناتوانیهای یادگیری.استنفورد بینه و نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان در ناتوانی یادگیری
.73-250
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