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Abstract 
This study aims to detect the effectiveness of transcranial 
direct stimulation with reading instruction on dyslexic 
children’s working memory and reading performance. 
The research method is quasi-experimental with pre-test 
and post-test with non-equivalent groups, and is applied 
in term of purpose. The statistical population consists of 
all dyslexic students (7–9 years old) referring to Atieh 
Clinic in Tehran during 2015:7–2015–9 and 2016:6–
2016:8, among which 16 students (12 boys and 4 girls) 
were selected by convenience sampling method. The 
experimental group received an individualized 
curriculum plus transcutaneous direct stimulation in the 
left prefrontal cortex for 10 sessions, while the control 
group received 10 sessions of simulated transcutaneous 
stimulation (indoctrination) in the same condition. 
Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery 
(CANTAB), Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth 
Edition (SBIS-5), and Woodcock Johnson academic 
achievement reading cluster (WJ III) were used for data 
collection, and the data was analyzed by using SPSS 
software. The results of multivariate analysis of 
covariance showed that the indices including verbal 
memory, nonverbal memory, memory capacity, reading 
fluency as well as the error of committing and deleting 
after receiving transcranial direct stimulation were 
significantly changed (P>0.001). Accordingly, one can 
say that the increased excitability of the left prefrontal 
cortex using transcranial direct stimulation can improve 
some reading and memory parameters in dyslexic 
children. 
Keywords: Transcranial Direct Stimulation, Active 
Memory, Reading Function, Dyslexic Children. 

 دهیچک
 یاهفراجمجم میمستق کیتحر یاثربخش نییپژوهش حاضر با هدف تع

فعال و عملکرد خواندن کودکان  ۀهمراه با آموزش خواندن بر حافظ
 و آزمونشیهمراه با پ یشیآزمامهینارساخوان انجام شد. روش پژوهش ن

محسوب  ینامعادل است و از جهت هدف، کاربرد یهاآزمون با گروهپس
آموزان نارساخوان هفت تا دانش یپژوهش را تمام یمارآ ۀ. جامعشودیم
تا  ریدرخشان ذهن شهر تهران در ت یۀآت کینیکننده به کلمراجعه ۀسالنه

نفر از  16که  دهندیم لیتشک 1395و خرداد تا مرداد  1394 وریشهر
 ۀعنوان نموندر دسترس به یریگدختر( به روش نمونه 4پسر و  12ها )آن

آموزش  ۀمدت ده جلسه، برنامهب شی. گروه آزماشدندپژوهش انتخاب 
شر ق یۀدر ناح یافراجمجمه میمستق کیهمراه تحربه یفرد یلیتحص

 مشابه، طیگروه کنترل در شرا کهیکرد؛ درحال افتیچپ را در یشانیپشیپ
 یافراجمجمه میمستق کیهمراه تحربه یلیده جلسه آموزش تحص

اطالعات، از آزمون  یآورجمع نظورم)شم( را گذراندند. به یساختگ
آزمون ، خرده(CANTAB) جیکمبر یشناختروان-خودکار عصب

 (SBIS-5) پنجم راستیو نه،یب-استنفورد یآزمافعال در هوش ۀحافظ

 (WJ III) وودکاک جانسون یلیتحص شرفتیخواندن آزمون پ ۀو خوش

گرفت.  صورتها داده لیتحل SPSS افزاراستفاده شد و با استفاده از نرم
 ،یکالم ۀحافظ یهانشان داد شاخص رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل جینتا

 یخطا نیخواندن و همچن یحافظه، روان تیظرف ،یرکالمیغ ۀحافظ
 طوربه ،یافراجمجمه میمستق کیتحر افتیارتکاب و حذف بعد از در

 توانیم ج،ینتا نیبا توجه به ا .(  >001/0pاست ) افتهی رییتغ یمعنادار
 کیچپ با استفاده از تحر یشانیقشر پ یریپذکیتحر شیگفت افزا

خواندن  یهاشاخص یموجب بهبود برخ تواندیم یافراجمجمه میمستق
 .و حافظه در کودکان نارساخوان شود

فعال،  ۀحافظ ،یافراجمجمه میمستق کیتحر :یدیکل هایواژه
 عملکرد خواندن، کودکان نارساخوان.
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 مقدمه
اشاره دارد که با  هااختاللاز  یبه گروه ناهمگن ی،کل یاصطالح عنوانبه ،1خاص یادگیری هاییناتوان
 یهامهارت یادادن پاسخخواندن، نوشتن،  ی،گفتار یهامهارتدر اکتساب و استفاده از  معنادار یهاتفاوت

و  یصیتشخ یپنجم کتاب راهنما یرایشو در (.1395و طاهر،  ی، زنجانخانزادهینحس) شودیمآشکار  یاضیر
 شده است. افراد مختلف در ینارساخوان نیگزیجا 3«خواندن اختالل» اصطالح ،2یروان یهااختالل یآمار
 لمات،ک تلفظ :از اندعبارت ینارساخوان التکمش یهاحوزه. یرندپذیم یرتأث ینارساخوان از متفاوت یهادرجه

 ۀمؤسس) شودیم آنچه خوانده کبلند و در یصدا با خواندن هنگام لماتک تلفظ، لماتک ع، نوشتنیسر خواندن
 17 ثرکدرصد و حدا 5حداقل  شودیم برآورد افراد نارساخوان نامشخص است، امادرصد  (.2015 ،4سالمت یمل

با  ،خواندن عملکرد اختالل در (.2015 ،و همکاران مسونتا) هستند ینارساخوان دچار جهان تیدرصد از جمع
 یحس نقص ای یینپا اب هوشیغ در فیضع فهم و نادرستو  ندک ، خواندنهاواژه شناخت ینقص برا

 نوشتن، رد اختالل با غالبا  و است عیشا نسبتا   دبستان نیسن در اختالل نیا. شودیم مشخص مالحظهقابل
 ردکعمل خواندن، در اختالل ۀعمد تیهمراه است. خصوص یارتباط یهااختالل از یکی ای اتیاضیر در اختالل

 ی،دو داوو یدریح یرانی،پ ی،)رحمان است فرد هوش تیاز ظرف تریینپا هک خواندن است یهامهارت ف دریضع
 یافراد عاد از تریفضعخواندن،  نظر عملکرد کودکان نارساخوان ازمطالعات نشان داده است  یجنتا(. 1397
 مسر، هنری،اسپارک، -یت؛ اسم2018و همکاران،  لئ؛ دو2019 ،واچر و یکی، گودرتز، هاس، هیدراشنا) هستند

 (.2016 زایکیک، و ادوارددوتایر
 کنندیمتمرکز دارند و تالش  یممستق یتهداکودکان مبتال به مشکالت خواندن بر  یبرا یجبران یراهبردها

(. 1396 سادوک، و سادوکمعطوف کنند ) یو حروف کلمات کتب یگفتار یآواها ینتوجه کودک را به روابط ب
 کنندهیتتقو یا 5آگمنت عنوانبه توانندیم خواندن ییبهبود کارا یبرا یزن یدجد یکتکنولوژ یدرمان یهاروش
 یمغز یکتحر ین،نو هاییوهش از یکی(. 2012، و همکاران )تورکلتاب شوند واقع مفید ی،سنتمداخالت  یبرا
توجه ، «(tDCS) 6یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر»عنوان با از انواع آن  یکی حاضر ۀده ست که درا

و  یرتهاجمیغ یکیتحر یکتکن یک یک،تکن یناست. ا را به خود جلب کرده پزشکیروانمتخصصان 
با  یم،مستق یکتحر یجاهقشر مغز را ب یختگیبرانگ ،یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحراست.  یرتشنجیغ

جمجمه با  یکنزد هاینورون یختگیگبران (.2008 ،همکاران و یچه)ن دهدمی ییرتغ هانورون یتلفعا یلتعد
و  یمیو کلس یمیسد هایکانال یلبا تعد. یابدمیکاهش  یا یشاستراحت، افزا یلپتانس یغشاکردن یقطب
 کار ینا توانمیموجود  یانبا جر هاآن یبسته به همراه ،هانورونکردن آتش میزانکاهش  یا یشافزا یجهدرنت

                                                           

1. specific learning disability 

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth Edition (DSM-V ) 

3. reading disorder 

4. national institutes of health 

5. augment 

6. transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) 
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 یشافزا یبرا یآند یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحرروش،  ین. در ا(2007و همکاران،  یچهن)را انجام داد 
 )وگنر و رودمیکار بهکاهش آن  یبرا یکاتد یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحرقشر مغز و  یختگیبرانگ

 (.2007 ترگسون،
 ،اندپرداخته یشناخت یکارکردها بر یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر یرتأث یکه به بررس یمطالعات یجنتا
 را اجرا دقت ،(DLPFC) چپ پیشانییشپ قشر یۀناحدر  یآند یکتحر مثال، برای ؛هستند یمثبت آثار نشانگر

 یفتکل یک(، در 2005همکاران،  و یسالم )فرگن هایآزمودنی در فعال ۀحافظ حروف یرۀزنج یفتکل ینح در
Back-3 ارقام  یفراخنا یف( و تکل2006و همکاران،  ویجو)ب ینسونمبتال به پارک یماراندر ب فعال ۀحافظ

اران، و همک ی)فرگن یکعمده پس از پنج جلسه تحر یمبتال به افسردگ یمارانب و رو به عقب( در جلوروبه)
 1یقدام یجگاهیلوب گ دوجانبۀ یکتحر یافتنددر( 2010) اشنایدر و فرگنی ،یچاردر. داده است یش( افزا5200

خواندن  هایمقیاس در یشرفتپ( 2015) یدورالو و هث. دارد دنبالبه را یناییب ۀحافظ در یشرفتپ سالم، افراد
دو  یطپنج جلسه  یط در یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر پس از درمان با نارساخوانرا در بزرگساالن 

 رفتیشپ ی،آند یکبا تحر یمعنادار طوربهخواندن  یروان ین، سرعت و همچنهاآنهفته نشان دادند. در پژوهش 
فراجمجمه یممستق یانجر یکتحراثرات  یعصب یربنایز یبررس، به مطالعاتاز  یگرید یفدر ط داشته است.

خاص، انواع  یدر فرکانس هانوروناز  یهمزمان گروه یکشل یا 2یشده است. نوسانات قشر پرداخته یا
هرتز(  8-13هرتز( و آلفا ) 4-8خاص، نوسانات تتا ) طوربه. کنندمیرا منعکس  یکارکرد هایپردازش

 ،دامنسن، داسکاالکیس و فیتزجرال،آرنولد، مالنی، یها؛ 1961 ،سارویلو) کندمیرا منعکس  یشناخت ایندهایفر
 یشتریب یزانبه م ینو همچن( ERS) 3دیداوابسته به رو یتتا یهمگام یشبا افزا فعال ۀحافظ(. عملکرد 4201

 آمیزموفقیت یکارتسد (.2000 ،همکاران و یوزکرا)( مرتبط است ERD) 4یدادوابسته به رو یآلفا یبا ناهمگام
 ، ثابت شده استداروشناسیعصب هایبررسیدر  یادگیری هایپردازشبهبود  یبرا یقشر پذیریتحریک

 (TMS) 5جمجمه روی از مغز مغناطیسی تحریکبا  ینموضوع همچن ین(. ا2010 ،همکاران و یچاردر)
 همکاران، و فرگنی) مقابل بدن یامجاور  هایبخش 6خریبت ( و با2004 ،و کوهن یلوکارانا، کاپ یش،بوتف)

درد چرا که  ؛است رویکردها بیشتر برتر از یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر( نشان داده شده است. 2005
 .ندارد یجد یعوارض جانب و

 یقاتکودکان تحق یشناخت یعملکردها بر یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر یاثربخش رۀبادر تاکنون
 یانجر یکتحرمطالعات نشان داده است  نتایج. شودیماشاره  هاآناز  یبه برخ که است گرفته صورت یمتعدد
گورادل،  یزادهعل و فردیطاهر ی،آقاجان) مسئله حل و یشناخت یبهبود کارکردها بر یافراجمجمه یممستق

                                                           

1. anterior temporal lobe 

2. cortical oscillations 

3. Event-Related Synchronisation (ERS) 

4. Event-Related Desynchronisation (ERD) 

5. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) 

6. deafferentation 
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 ؛1397 ،یکواک یو کاظم یصابر یل،اندب یپاسخ )فتاح یبازدار یزن و فعال حافظۀ ییاجرا یکارکردها ،(1397
و واقف  یمانیسل ،ینیاالمروح. دارد یرتأث آموزاندانش یانم در( 1394 ،یسنجان یعیو سم یآبادحسن، یعبدالله

 یریپذانعطاف و یتوجه انتخاب یبهبود موجب یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر نشان دادند( 1397)
 دندیرس جهینت نیا به( 1397) دمنشیسع و پوریرجائ. شودیم خواندن یریادگی با اختالل آموزاندانش یشناخت
 یژهو یادگیری اختالل یدارا آموزاندانش عملکرد حافظه افزایش بر یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر که

بهبود عملکرد  موجب یآند کیتحر نشان دادند (1396) یزارع و نجات یوسفی،آقا ی،مختار بیات .مؤثر است
در  .بخشدیرا بهبود م در کودکان ینارساخوان مشکل آن یو در پ دوشیم ییفضا -یدارید ۀحافظ فرد در
 تعداد شیافزا و نشکوا زمان اهشک سبب یآند کیتحر مشخص شد (1393) یاریاری ان وکار ۀمطالع
 براون و فانگ گنزالز،کروز. دکنیم تیتقو را یارک ۀحافظ عملکرد درسیم رنظبه و دوشیم حیصح یهاپاسخ

بزرگساالن مبتال  یرد شناختکاز عناصر عمل یبرخ بر یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر نشان دادند( 2018)
 تزجرالدیو ف سیکاالکداس وت،کی، انتی، هاسیاندر ۀمطالعج ینتا. دارد ر مثبتیتأث ،فیخف یشناخت به اختالل

 مدتبه یحتردن ککیتحر دادان نش فعال ۀحافظبر  یآند یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحراثر ( بر 2011)
 .دبخشیمرا بهبود  فعال ۀحافظ ،هجلس کی

 بهبود بر یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر یاثربخش ۀطیحدر  یمتعدد یهاپژوهش ،یبررس مطابق
 یکرتحاربرد کدر خصوص  ،نیاوجود انجام شده است. با  متعدد یهانمونه یرو یشناخت یردهاکارک یهامؤلفه
 بیشتری بررسی به نیاز نارساخوان،کودکان و عملکرد خواندن  فعال ۀحافظ رد یافراجمجمه یممستق یانجر

همراه با آموزش  ایفراجمجمه یممستق یکتحر یاثربخش تعیینحاضر با هدف  وهشپژ ،روایناز  .دارد وجود
 .است هانجام شد نارساخوانو عملکرد خواندن کودکان  فعال ۀحافظر دخواندن 

 

 یشناسروش
 گیرینمونهو روش  نمونه ی،آمار جامعۀ
از جهت هدف، و است نامعادل  یهاگروهبا  آزمونپسو  آزمونیشپهمراه با  یآزمایشیمهنپژوهش  نیاروش 
 روهگ با آزمونپس-آزمونیشپ طرح مشابه ،ساختار لحاظ از نامعادل یهاگروه طرح .شودیمحسوب م یکاربرد
به  نه و شوندیم انتخاب جامعه یانم از یتصادف ۀگونبه نه هایآزمودن ینجادر ا که تفاوت ینا با؛ است کنترل
یم هاآن یقطر از که است ییهامالک ی،تصادف یواگذار و ینشگز) ندشویم واگذار هاگروه به یتصادف روش
 یرمتغ آنکه از بعد و قبل که است گروه دو شامل طرح ینا ترتیبینبد. (کرد یزمتما از هم را طرح دو ینا توان
 نارساخوان انآموزدانش یپژوهش را تمام یآمار ۀجامع .دونشیم یسهمقاهم  با ،شود برده کاربه X یتجرب

 1395و خرداد تا مرداد  1394 شهریور تا تیردرخشان ذهن در  ۀآتی ینیککلبه  کنندهمراجعه ۀسالهفت تا نه
ز ا ینکند، با تعداد یداخواندن تداخل پ یشرفتپ ۀمدرسه با مقول یهاآموزش ینکها جهتهب ند.دهمی یلتشک

 12) نارساخوانکودک  16 .شد کار 1395 خرداد تا مرداد در یگرد یو با تعداد 1394ها در تابستان یآزمودن
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در  یتصادف صورتبهو  شدند انتخاب پژوهش ۀنمون عنوانبهدسترس  در یریگنمونهروش  هبدختر(  4پسر و 
 یسن ۀمحدوداز:  اندعبارت پژوهش به ورود یارهایند. معگرفت قرارنفر(  8کنترل )نفر( و  8) شیدو گروه آزما

 اساسمشکل خواندن بر یصتشخخاص با  یادگیریاختالل  ییدر نرمال، تأههوشب ی، داراهفت تا نه سال
 یادگیریاختالل درمان  نکردنیافتدر ،(DSM-V) روانی اختالالت آماری یصیتشخ یراهنما پنجم یراستو

شرکت  یبرا انآموزدانشو  ینوالد یترضاو  حرکتی-ینداشتن مشکالت جسم یک،درمان تکنولوژ ینو همچن
 درمان. ۀادامبه  نداشتنیلتماجلسه و  دواز  یشب یبتغاز:  اندعبارت یزخروج ن هایمالکدر پژوهش. 

 

 سنجش ابزار

-وودکاک :(WJ III) 1جانسون-وودکاک یلیتحص یشرفتپ هایآزمونسوم  نسخۀ( الف

 هایییتوانامذکور  یهاآزمون. سوم آن ارائه شد ویراست 2001سال  درکه  است آزمون سلسله یک نام جانسون
جانسون -وودکاک یهاآزمون. مجموعه دکنیم یریگاندازهو  یابیارز را افراد  یلی( و تحصی)شناخت یذهن

 نی. در ااستو کانادا  کایآمر یهادر کشور یآموزش-یروان یهاآزمون نیاز معتبرتر یکیو  نیپرکاربردتر
 .شودیم یمجموعه انتخاب شد که در ادامه معرف نی، سه آزمون از اهدفمتناسب با  ،پژوهش

، وودکاک) کندیم رصد یدر آزمودن را کلمهحرف و  صیتشخ آزمون نی: ا2واژهحرف صیآزمون تشخ

ف حرو یژگیو لیو تحل صیشامل تشخآزمون  نیدر ا لیدخ یشناخت یندهایفرا (.2001 ،یگرمک شرانک و
 است کلمه یرداید اشکال با طوبمر یهاتلفظ به یآواشناخت یابیدست ای کلمه و یدارید یهاشکل یو بازشناس

 (.2001 ،و همکاران وودکاک)

 ۀربادر یریگمیتصم جمالت و عیخواندن سر یبرا را یآزمودن ییآزمون توانا نیا: 3خواندن یروان آزمون

 ییامعن یریگمیتصم سرعتبه دیبا یآزمودن ،یشناخت لحاظ از. کندیم یرا بررس هاآن بودننادرست ای درست
 (.2001 ،و همکاران وودکاک) است یخواندن و دانش عموم ییتوانا ازمندیانجام دهد که ن

کلمه از آن حذف  کی که یجمالت کردنلیتکم در را یآزمودن ییآزمون توانا نیا: 4مطلب درک آزمون

، یاگزاره یهاییبازنما آزمون شامل ساخت نیا در لیخد یشناخت یندهایافر. سنجدیم شده است
 یوندهایپ یکل متن و برقرار ییبه بازنما یکلمات و جمالت چاپ یو نحو ییمعنا یهایژگیو یسازکپارچهی

 (.2007، مادر و نگیوندل) است یاستنباط

مجموعه  (:CANTAB) 5یجکمبر شناختیروان- عصبخودکار  هایآزمونمجموعه ( ب

ساخته  یجدر دانشگاه کمبر (1994) همکارانو  ینزرابتوسط  یج،کمبر شناختیعصبروانخودکار  هایآزمون

                                                           

1. Woodcock-Johnson III Tests of Achievement (WJ III) 

2. letter-word identification test 

3. reading fluency test 

4. passage comprehension test 

5. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) 
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 وسیلۀهبشده است که  یلتشک یشناخت یعملکردها یابیارز برای ایرایانهآزمون  یسر یکاز  آزمون ینشد. ا
 1یمعمو ۀحافظاز جمله  یشناخت یمجموعه آزمون، عملکردها ین. اشودمیاجرا  یلمس یتقابل یدارا یانۀرا یک
، 7، زمان واکنش6، توجه5یی، کارکرد اجرا4یدارید ۀحافظ، 3ییمعنا ۀحافظ، 2فعال ۀحافظ یادگیری،و 

حساس  یشانیبه عملکرد لوب پ یشناختروانعصب هاآزمون. دکنمی یابیارزرا  9و کنترل پاسخ 8گیریتصمیم
 (SSM) 10گسترده ییفضا ۀحافظ یاسمقخردهاز دو  ،پژوهش ین(. در ا1996، یانو ساهاک ینزراب ی،هستند )فر

 گروگرمک ینگر،س یمی،ج ۀمطالعدر  هاآزمون ینا بهره گرفته شده است.( SWM) 11فضایی کاری حافظۀ و
 یز( ن2015و همکاران ) یپرو پژوهش پا ندشد استاندارد ینفر 787بزرگ  ۀنمون یک یرو( 2006و چرکاس )

درصد  86تا  56 ،بازآزمون-آزمون یهمبستگ یمناسب و دارا ینیبال هایپژوهشرا در  هاآنو اعتبار  ییروا
 گزارش کرده است.

 یۀاولو  یطراحان اصل :(SBIS-5) 12پنجم( یراست)و ینهب-استنفورد-آزمون هوش تهران( ج

د، ش یجادا آزمون ینکه در ا ییراتیو تغ یاربس هایسالبودند که پس از گذر  (1948) یمونسو  ینهب ،آزمون ینا
 یننو ۀنسخ، 2003در سال  ینهب-استنفورد یهوش هایمقیاسپنجم  ۀنسخ یق،دق هایبازنگریبا اقدامات و 

 یقدق ییآزمون به شناسا ینا. شد ینتدو (1388) افروز و یکارکامتوسط  ینهب-استنفورد-تهران یآزماهوش
دهخراز  ،پژوهش ین. در اپردازدمی یرکالمیو غ یکالم یطۀحبر دو  یدآزمون با تأکخرده ده در یعملکرد آزمودن

که به  شدهمطرحکلمات آخر در جمالت  یادآوردنبه .استفاده شد یرکالمیو غ یکالم فعال ۀحافظ هایآزمون
الت آوردن جمخاطربهو  یابیباز ییتوانا .دهدیفرد را نشان م ییتوانا ،یابدمی ارتقا یزن یطوالن ۀجمل شش
 زدنو  یرنگ هایردیفدر  یبشانو ترت هامکعبعداد داشتن تیادبهو  ،یکالم فعال ۀحافظ معرف شدهمطرح
، یسنجروان هایویژگی یدر بررس (.1387 ی،)کامکار است یرکالمیغ فعال ۀحافظمعرف  هاآنبه  منظم ۀضرب
 یصیشخت ییروا یآزمون دارا ینا یصی،تشخ ییروا یبرا یازن مورد گراییوضوحو  یتگرفتن حساسنظربا در

 ی،للو مو یکامکار یدنیا،برخوردار است )جاو یمطلوب یصیتشخ یی، از روایجهدرنتو  استدرصد  70تر از االب
1392.) 

                                                           

1. general memory 

2. working memory 

3. semantic memory 

4. visual memory 

5. executive function 

6. attention 

7. reaction time 

8. decision making 

9. response control 

10. Spatial Span Memory (SSM) 

11. Spatial Working Memory (SWM) 

12. Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition (SBIS-5) 
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 یکتکن یک ،یدادوابسته به رو هایپتانسیل (:ERP) 1دیداوابسته به رو هایپتانسیل( د

پوست سر  یرو ییالکترودها ،آن یق( است که از طرEEG)2 مغز الکتریکی فعالیت ثبت یکالکتروآنسفالوگراف
محرک خاص در  یک ،روش ین. در ادشومیاستفاده مغز  یکیالکتر یتثبت فعال منظوربه از آن، و گیردیم قرار

 این در. شودمی ثبت آزمودنی مغزی امواج محرک، ارائۀ با زمانهم. شودیارائه م یزمان خاص به آزمودن
 صورت گرفته است. ERP مغز یکیالکتر یتفعال ثبت( Back-1)3بک-ان تکلیف با ،پژوهش
 شوندمی یختهبرانگ ینیمع یرفتار هایپارادایمنوع  ۀواسطبه یکوجود دارد که هر یادیز ERP هایمؤلفه

 هاپتانسیل ینا ،یقرارداد طوربهاختصاص داده شده است.  هاآنبه  ایویژهکه دارند، نام  یکارکرد اساسو بر
 نام برد. توانمیرا  P1و  N1 هامؤلفه ینا ۀجمل. از شوندمی یگذارنام یتشانو قطب یعموما  مطابق با نهفتگ

 

  (ERP) یدادوابسته به رو یلپتانس یفتکل

 یستمو با استفاده از س4میتساربه نام  یروس یجیتالد فایرآمپلی یکبا استفاده از  ،یدادوابسته به رو هایپتانسیل
کاله  یک وسیلۀبه 20-10 المللیبین یستمکاناله ثبت شد. الکترودها مطابق با سنوزده یکیالکتروآنسفالوگراف

و با  6ششده به گو ینکبا استفاده از مونتاژ ل یورود هایسیگنالقرار گرفتند.  یسر آزمودن یرو 5یالکترود
در  هامحرکاهم نگه داشته شد.  10 یرمقاومت ز ،الکترودها یتمام ی. براشدهرتز ثبت  500 گیرینمونهنرخ 
 ارائه شدند. EEG Studio افزارنرمو با استفاده از  ینچیا 17 نمایشگر یک

 ۀصفح لکه ک یدتمام سف ۀصفح یکدر  هرکداممتفاوت( که  یرتصو هشتهستند ) یااش یرتصاو هامحرک
 ۀوقف یکدنبال آن به و دشومیارائه  ثانیهمیلی 1000 محرکقرار گرفته است. ابتدا  ،گیردبرمیرا در یشگرنما

 که یریکه تصو یپاسخ را زمان ۀدکم باید ی. آزمودندشومیارائه  یسپس محرک بعد ،آیدمی ثانیهمیلی 1300
 است یرتصو 80شامل  یفتکل (.1باشد، فشار دهد )شکل  یقبل یرتصومشابه  شودمیداده  نشان نمایشگر یرو
 .گیردیبرممحرک هدف را در  20که 

  

                                                           
1 . Exposure and Response Prevention (ERP) 

2. Electroencephalogram (EEG) 

3. N-Back, N=1 

4. Mitsar 

5. EEG cap 

6. linked ears 
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 n-back-1 یفتکل -1شکل 

 

 شدهارائهخواندن  یکسان هایآموزش

 یشناختواج یآموزش آگاه 
  :است زیرشامل موارد  کهکردند  یفاز صدا تعر یرا آگاه یشناختواج یآگاه( 1990) یانتو برا یگاسوام
 ؛صداها در کلمات یبازشناس ییواج: توانا یجداساز -1

 ؛مشترک در کلمات مختلف یصدا یبازشناس ییواج: توانا ییشناسا -2

 ؛یتوال یک یاندر م یبعج ییکلمه با صدا یبازشناس ییواج: توانا بندیطبقه -3

 ؛ییشناساقابل ۀکلم یکدر داخل  هاآنکردن یبترکدادن به اصوات افراد و گوش ییواج: توانا یبترک -4

 شمارش اصوات. وسیلۀبهآن به اصوات  یلکلمه و تبد یکشکستن  ییواج: توانا سازیقطعه -5

 .شودیم از کلمه برداشته یخاصواج  کهزمانی ماندمی یدر کلمه باق آنچه ییشناسا ییحذف واج: توانا -6
 

 آموزش درک مطلب 

: است متفاوت شدهخواندهبه مطلب  بسته) دوشمی طرح یسؤاالت شدهخواندهتن از م ،درک مطلب یشافزا یبرا
 .(ریگییجهنت و ،هاآن یباتفاقات داستان و ترت ،مکان ،زمان ،هاشخصیتشامل  عناصر داستان مثال، برای

 

 اجرا روند
 :است صورتینبدمطالعه  یروند اجرا

مورد پروتکل الزم در هایآگاهیو د کردن یلتکم را نامهرضایتفرم  شرایط، انواجد ینوالدل: وروز ا -1
 نیشد. همچن یابیارز با استفاده از آزمون وودکاک جانسون انداوطلبداده شد. عملکرد خواندن  هابه آن یدرمان
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 ؛رودب یناز ب ینسبت به پروتکل درمان وا نگرانیتجربه کرد تا  را یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحرکودک 
بت ث ینهب-آزمون هوش استنفورد حافظۀ مقیاسو  کانتببا استفاده از آزمون  حافظهروز دوم: عملکرد  -2
 ؛شد

 ؛ندشد ثبت بک-ان یفانجام تکل یندر ح یمغز هایسیگنالروز سوم:  -3

 دوم:ویستبو  یستمروز چهارم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم، شانزدهم، هجدهم، ب -4
 یانجر یکتحر یقهدق 20آن،  یکه در ابتدا دیدندخواندن  یبرا یکسانآموزش  یقهدق 60: یشگروه آزما

 یکاتد یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحرچپ و  1یجانب پیشانییشپ ناحیۀدر  یآند یافراجمجمه یممستق
 ؛گرفتانجام  آمپرمیلی یکچشم راست با شدت  ۀکاس یدر باال

 یکتحر یقهدق 20آن،  یخواندن صورت گرفت که در ابتدا یبرا یکسانآموزش  یقهدق 60گروه کنترل:  
 یطبا شرا یقهدق یکمدت به یانکه جر صورتینبد؛ شدمیانجام  )شم( یساختگ یافراجمجمه یممستق یانجر
 کنترل شود. یبوتا اثر پالس شدمیو سپس قطع  اجرا،مشابه  یمکان
 2cm25  (cm5 ⨯ cm5) یاز الکترودها -ب ؛ساعت بود 48جلسات  ینفاصله ب -الف: ذکر شایاننکات )

مدارس  یلیتعط یام، طرح در اگرمداخلهخارج از جلسه و کنترل عوامل  یطشرا سازییکسان رایب -ج استفاده شد.
 ؛(مرتبط با خواندن انجام نشود ینگخا ینصورت گرفت و مقرر شد در مدت انجام مداخله، تمر

)در ساعت مشابه با انجام  بک-ان یفانجام تکل یندر ح یمغز هایسیگنال: ثبت 2چهارمویستبروز  -5
 ؛( تکرار شدآزمونیشپ

 ؛انجام شد ینهب-آزمون استنفورد حافظۀ یاسششم: آزمون وودکاک جانسون و مقویستبروز  -6
 ؛انجام شد کانتبهشتم: آزمون ویستبروز  -7

 کار نای برای. آیدمی دستبهسر  گیریاندازه یقاز طر یکتحر یمورد نظر برا ناحیۀذکر است که  شایان
و کنترل  شیگروه آزما یهایآزمودن ،که در آن شد استفاده( F3 ناحیۀ) الکتروانسفالوگرافی 20/10 سیستم از

د. دو کردن افتیده جلسه در یط را چپ یشانیپقشر  یۀناحدر   ایفراجمجمه یممستق یانجر یکتحردو نوع 
 از: اندعبارتشده ارائه کینوع تحر
 چپ و الکترود چپ یشانیپقشر که الکترود آند آن در  یانیجر با یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر -1

 ؛بود قهیدق 20 آن مدتو  آمپریلیم 1 کیچشم راست قرار گرفت. شدت تحر ۀحدق یکاتد آن در باال
پس از اتصال  یول شد، )شم( که در آن دستگاه نصب یساختگ یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر -2
مشابه صورت  طوربهو درک مطلب(  یواج ی)آگاه اندنخو آموزش گروه، دوهر در. ماندیمخاموش  یاقهیدقکی

 گرفت.
اساس زدن برپلکمرتبط با  یهافکتیآرت داد،یوابسته به رو یهالیپتانس یهاداده نیآفال لیزمان تحل در

                                                           

1. dorsolateral prefrontal cortex 

انجام  یگنالثبت س هاآن یبرا مداخله، اتمام از هفته یک ۀفاصل با الزم، شرایط نداشتن و دارو مصرف دلیلبه که یدو آزمودن یاستثنابه. 2
 .گرفت
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شد.  لتریهرتز ف 15/0-30 گذرانیم لتریبا ف EEG تی. فعالشد( حذف 1983) نیگراتن، کولز و دونچ تمیالگور
 کروولتیم ±100از  شتریب یهادامنه یکه دارا یزمان یهاتکهشدند.  میتقس هیثانیلیم یزمان یهاتکهبه  هاداده

( 2005 ،یزو سانتو نی)د لیو کاهش حجم تحل جینتا ریبهبود تفس منظوربهحذف شدند.  لیبودند، از روند تحل
 یۀناح یبرا F4و  F3 یمغز استفاده شد و الکترودها یبندهیناحالکترودها، از روش  تکتک یبررس یجابه
 و MATLAB افزارنرم دوها از داده نیا لیتحل ی. براندنظر گرفته شدچپ و راست در مکرهین یشانیپ

WINEEG .استفاده شد 
و سؤال پژوهش  هاهیفرضآزمودن  منظوربهمداخله،  یها، پس از اجراداده یکم لیتحل منظوربه نیهمچن

ح در دو سط یآمار از نظر هادادهمداخله، الزم است  ۀبرنام یاثربخش ۀسیمقادر خصوص  یجیبه نتا دنیو رس
از  یپراکندگ یهاشاخصو  یمرکز شیگرا یهاشاخصدادن نشان یبرا. شوند یبررس یو استنباط یفیتوص

 ۀسیمقا و آزمونشیپکنترل تفاوت افراد در  یپژوهش در راستا یهاهیفرض یبررس منظوربهو  ،یفیآمار توص
 انسیمدل کووار یریکارگبهو با  SPSS یآمار ۀبستبا استفاده از  شدهیآورجمع یهاداده ،آزمونپسدر  هاآن

 .شدند لیتحل( MANCOVA) یریچندمتغ
 

 هایافته
 شناختییتجمع یف( توصالف
 درصد 5/28، دوم درصد 8/42 دبستان اول یۀپادر  یبترتبه یشگروه آزما هاییآزمودن یلیتحص یۀپا یفراوان

، درصد 4/44 دبستان اول یۀپادر  یزگروه کنترل ن هایآزمودنی یلیتحص یۀپا یفراوان .است درصد 5/28و سوم 
از  یشترب درصد 4/71پسر  هاییآزمودن یفراوان ،یش. در گروه آزمااست درصد 3/33و سوم  درصد 2/22دوم 

 یشترب درصد 5/55پسر  هایآزمودنی یفراواندر گروه کنترل،  ینهمچن .است درصد 5/28/دختر  هایآزمودنی
سن  یانگینسال و م 85/7 یشگروه آزما هاییسن آزمودن یانگینم .است درصد 4/44دختر  هایآزمودنیاز 

 .استسال  88/7گروه کنترل  هاییآزمودن
 هاشاخص یفتوص ( ب

 ۀافظح هایآزمون، خواندن وودکاک جانسونآزمون  یعنیپژوهش،  یاصل یحاصل از ابزارها یفیتوص هاییافته
و کنترل در مراحل  یشدو گروه آزما یکتفکبه ،رویداد به وابسته پتانسیل یفو کانتب و تکل ینهب-استنفورد

 .دوشمی ارائه ادامهآزمون در و پس آزمونیشپ
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 یفیتوص هاییافته -1 جدول

 گروه کنترل یشگروه آزما

 آزمونپس آزمونیشپ نآزموپس آزمونیشپ 

 میانگین یرمتغ
 فانحرا

 استاندارد
 میانگین

 فانحرا

 استاندارد
 میانگین

 فانحرا

 استاندارد
 میانگین

 فنحراا

 استاندارد

 8/6 9/28 7/6 5/28 2/8 75/32 7/9 75/29 واژهحرف صیتشخ

 ½ 4/5 3/2 6/5 8/7 75/10 7/6 8 خواندن یروان

 2/5 8/9 4/5 2/9 9/4 15 6/6 12/14 درک مطلب

 4/2 9/13 8/2 1/14 4/2 38/16 3/3 63/15 یکالم فعال ۀحافظ

 7/11 7/23 11/1 2/23 1/2 38/18 6/2 88/16 یرکالمیغ فعال ۀحافظ

 9/6 5/23 7/6 2/23 80/0 13/4 2/1 88/3 حافظه تیظرف

 2/3 5/106 3/3 6/10 9/14 5/101 5/11 8/103 حافظه از استفاده

 55/12 4/22 51/12 1/17 89/6 93/8 11/8 2/17 حذف یخطا

 60/3 60/2 63/1 70/2 59/0 27/0 35/1 86/1 ارتکاب یخطا

 79/24 10/622 19/124 30/6 69/8 60/569 86/95 93/619 زمان واکنش

 F3 26/1 98/0 48/1 32/1 39/1 06/3 24/0 62/2 یۀناحدر  P1 ۀلفؤم

 F4 75/1 73/0 22/0- 84/0 51/2 40/1 25/1 49/2 یۀناحدر  P1 ۀمؤلف

 F3 20/6- 11/2 00/7- 32/2 83/7- 43/0 86/10- 29/1 یۀناحدر  N1 ۀمؤلف

 F4 15/6- 85/2 60/7- 47/2 11/8- 57/0 93/10- 99/2 یۀناحدر  N1 ۀمؤلف

 

 آزمونپسدر  یشدر گروه آزما خواندن هایمقیاسخرده همۀ یانگینم دهدمینشان  1 جدول هاییافته
حافظه  تیپس از مداخله، از نظر وضع یشکنندگان گروه آزماشرکت. داشته است یشافزا آزمونیشنسبت به پ

آزمون خردهاند، اما در گرفته قرار یتردر سطح مطلوب یتو ظرف غیرکالمی ی،کالم هایمقیاسخردهدر 
 هاییاسمقهخرد از استفادهآزمون، گروه کنترل در پس یانگین. ماست یافته کاهش حافظه از استفاده ،استراتژی
 ینا است. هرچند یافته یشافزا ها،یاسمقخرده یرکاهش داشته و در سا یاندک یو استراتژ یکالم حافظۀ
 ،شودیممشاهده  آزمونپیشنسبت به  آزمونپسدر  یزگروه کنترل ن آموزاندانشعملکرد، در نمرات  یشافزا
 .است یشگروه آزمااز  کمتر یشرفتپ یزانم ینا

 ،آزموناما در پس ،برابر است یتا حد آزمونیشو کنترل در پ یشحذف گروه آزما ینمرات خطا یانگینم
هم  داشته است. یشحذف گروه کنترل افزا یو نمرات خطا یافته، کاهش یشحذف گروه آزما ینمرات خطا

از گروه کنترل کمتر است.  یشارتکاب گروه آزما ینمرات خطا یانگینم ،آزمونو هم در پس آزمونیشدر پ
اهش و در گروه کنترل ک کرده، یداپ یشافزا آزمونپسدر  یشارتکاب گروه آزما ینمرات خطا یانگینم ینهمچن

 از گروه کنترل یشگروه آزما زمان واکنشنمرات  یانگینم ،آزمونو هم در پس آزمونیشهم در پ داشته است.
تا  آزمونیشاز پ ،کنترل هم در گروه و یشگروه آزمادر  هم ،زمان واکنش یانگینم ینکمتر است. همچن

 است. یافتهآزمون کاهش پس
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از که  استاز گروه کنترل  یشترب یشآزمون در گروه آزماپس F3 یۀناح P1 یتودنمرات آمپل یانگینم
نمرات  نیانگیم است. یافته کاهشو در گروه کنترل  یافته، یشافزا یشآزمون در گروه آزماتا پس آزمونیشپ

و در گروه ( F3>F4)است راست  نیمکرۀتر از چپ بزرگ نیمکرۀدر  یشگروه آزما آزموندر پس P1 یتودآمپل
آزمون در گروه پس F3 یۀناح N1 یتودنمرات آمپل یانگینم ینهمچن .شودمیمشاهده  معکوس یتوضع ،کنترل
گروه  ینو همچن یشآزمون در گروه آزماتا پس آزمونیشاز پ یانگینم ینا .استاز گروه کنترل  بیشتر یشآزما

تر از چپ بزرگ نیمکرۀدر  یشگروه آزما آزموندر پس N1 یتودنمرات آمپل یانگینم است. یافته کاهشکنترل 
 .شودمیمشاهده  یکسانی نسبتا  یتوضع ،و در گروه کنترل (F3>F4) است راست نیمکرۀ

 
 نرمال توصیف( ج

نرمال یهامفروضه یمنظور بررسبه .شد یبررسآن  هایشرطیشپ یبرقرار ،یانسکووار یلقبل از انجام تحل
 ینفرض همسا یجهت بررسو  ،ینخطا از آزمون لو یانسوار یهمگن برای یرنف،از آزمون کلموگروف اسم ،بودن
 است. شدهدر ادامه گزارش  یجکه نتا شد استفاده 1از آزمون ام باکس یانسکووار هاییسماتر

 

 ینو لو یرنفاسم-کلموگروف هایآزمون یجنتا -2 جدول
 یانسوار یهمگن یتهنرمال 

 معناداری F معناداری یرنفکلموگروف اسم یرمتغ

 14/0 3/2 20/0 13/0 (آزمونشیپ) واژهحرف صیتشخ

 45/0 58/0 34/0 22/0 (آزمونشیپ) خواندن یروان

 35/0 93/0 33/0 11/0 (آزمونشیپ) مطلب درک

 17/0 01/2 46/0 16/0 (آزمونپس) واژهحرف صیتشخ

 33/0 1 25/0 18/0 (آزمونپس) خواندن یروان

 32/0 02/1 16/0 17/0 (آزمونپس) مطلب درک

 53/0 28/0 14/0 12/0 (آزمونشیپ) یکالم فعال ۀحافظ

 54/0 38/0 23/0 8/0 (آزمونشیپ) یرکالمیغ فعال ۀحافظ

 082/0 5/3 40/0 17/0 (آزمونشیپ) حافظه تیظرف

 39/0 75/0 22/0 12/0 (آزمونشیپحافظه )استفاده از  یاستراتژ

 19/0 3/4 50/0 10/0 (آزمونپس) یکالم فعال ۀحافظ

 75/0 10/0 20/0 11/0 (آزمونپس) یرکالمیغ فعال ۀحافظ

 29/0 1/1 8/0 21/0 (آزمونپس) حافظه تیظرف

 14/0 4/2 8/0 14/0 (آزمونپس) حافظه از استفاده یاستراتژ

 07/0 68/3 84/0 61/0 حذف یخطا

 06/0 96/3 93/0 54/0 ارتکاب یخطا

 08/0 37/3 97/0 50/0 زمان واکنش

                                                           

1. box test of equality of covariance matrices 
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 یانسوار یهمگن یتهنرمال 

 معناداری F معناداری یرنفکلموگروف اسم یرمتغ

 16/0 24/2 18/0 08/1 (آزمونشیپ) F3 یۀناحدر  N1 ۀمؤلف

17/0 22/0 04/1 (آزمونشیپ) F3 یۀناحدر  P1 ۀمؤلف  89/0 

 21/0 76/1 25/0 01/1 (آزمونشیپ) F4 یۀناحدر  N1 ۀمؤلف

 23/0 59/1 77/0 66/0 (آزمونشیپ) F4 یۀناحدر  P1 ۀمؤلف

 12/0 29/9 45/0 86/0 (آزمونپس) F3 یۀناحدر  N1 ۀمؤلف

 92/0 10/0 95/0 51/0 (آزمونپس) F3 یۀناحدر  P1 ۀمؤلف

 06/0 2/4 76/0 66/0 (آزمونپس) F4 یۀناحدر  N1 ۀمؤلف

 14/0 4/2 41/0 88/0 (آزمونپس) F4 یۀناحدر  P1 ۀمؤلف

 
از  یهمگ یرهامتغ و استبرقرار  یرهامتغ یتمام یبودن برانرمال ۀمفروض دهدینشان م 2جدول  نتایج

 یهمگن مفروضۀها، نمره یخطا هاییانسوار یبرابر ۀمفروض یبررس در ینهمچن .کنندیم یتنرمال تبع یعتوز
 بالمانع است. یریچندمتغ یانساروکو یلاستفاده از مدل تحل ینبنابرا ؛است ها برقرارگروه یانسوار

، از آزمون ام باکس یریچندمتغ یانساروکو یلآزمون تحل هایشرطپیش ۀادام یبررس منظوربه ،در ادامه
 یرشپذ انگریدر دو گروه، ب یانساروکو هایماتریستفاوت  عدمصفر مربوط به  یۀفرضآزمون  یجاستفاده شد. نتا

 شرطیشپ ینا یجهدرنتو  (P، 78/0 =F= 05/0) است یانساروکو هایماتریس یبر همسان یصفر مبن یۀفرض
 هاییسخطا و عدم تفاوت ماتر یانسوار یبودن، همساننرمالاز آنجا که فرض  ین. همچنستبرقرار ا

 است. بالمانع یریچندمتغ یانساروکو یلاستفاده از مدل تحلبرقرار است،  یانساروکو

 
 هایهفرض آزمون (د
 

 نخواند و حافظه عملکرد برای آزمونیشپس از حذف اثر پ یانساروکو یلآزمون تحل هاییافته -3جدول 
 آزمون توان اتا مجذور معناداری F آزادی درجۀ متغیر 

 072/0 016/0 64/0 22/0 1 واژهحرف صیتشخ

 056/0 004/0 001/0 06/0 1 خواندن یآزمون روان 
 08/0 02/0 56/0 35/0 1 آزمون درک مطلب خواندن 

 62/0 02/0 02/0 9/5 1 یرکالمیغ ۀحافظ آزمون
 05/0 003/0 000/0 04/0 1 یکالم ۀحافظ آزمون
 08/0 02/0 000/0 36/0 1 فعال ۀحافظ تیظرف آزمون
 08/0 02/0 56/0 34/0 1 حافظه از استفاده یاستراتژ
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 یررفتا هاییژگیو یبرا آزمونیشپس از حذف اثر پ یانساروکو یلآزمون تحل هاییافته -4جدول 

 فرونتال یدر نواح N1و  P1 ۀمؤلف 1دامنۀو  یفانجام تکل یندر ح
 یمعنادار F مربعات میانگین مربعات جمع متغیرها

 01/0 39/13 94/754 94/754 حذف یخطا

 02/0 98/6 07/36 07/36 ارتکاب یخطا

 07/0 55/3 95/10982 95/10982 واکنش زمان
 F3 53/2 53/2 69/0 99/0 یۀناحدر  P1 ۀمؤلف

 F3 31/22 31/22 25/1 29/0 یۀناحدر  N1 ۀمؤلف

 F4 35/0 35/0 78/0 39/0 یۀناحدر  P1 ۀمؤلف

 F4 61/15 61/15 25/2 16/0 یۀناحدر  N1 ۀمؤلف

 
، =06/0F(خواندن  یروان مؤلفۀ آزمونپسنمرات  یانگینم ین، بشودمیمشاهده  4 که در جدول طورهمان

001/0 P<) یگروجود دارد. به عبارت د تفاوت معنادار، کنترل و آزمایش گروه دو در( 004/0) و مجذور اتا ،
 یروان یرمتغخردهدر  پس از شرکت در مداخلهاست که  آن یانگرب خواندن اتنمر یرو یانساروکو یلتحل نتیجۀ
 معنادار بوده است.گروه کنترل،  و یشگروه آزما بین یهتفاوت اول ،خواندن
 حافظۀ(، 02/0و مجذور اتا= >9/5F= ،02/0  P) یرکالمیغ حافظۀ ۀمؤلف آزمونپسنمرات  یانگینم بین
و مجذور  >36/0F=، 000/0p) فعال حافظۀ یت( و ظرف03/0و مجذور اتا=  >04/0F=، 000/0 P) یکالم
در پژوهش  یشآزما ۀمداخل، یگربه عبارت دوجود دارد.  تفاوت معنادار ،کنترل و آزمایش گروه دو در (02/0اتا= 
 داشته است. یرحافظه تأث یتو ظرف یرکالمیغ ۀحافظ ی،کالم ۀحافظ یهاآزمونخرده یرو

 یحذف و خطا یخطا یهاآزمونخرده یرودر پژوهش  یشآزما ۀمداخل دهدیپژوهش نشان م هاییافته
رده را فراهم ک یپس از مداخالت درمان یرفتار ۀمؤلفدو  ینکاهش ا ینۀزم مثبت داشته است و یرتأث ،ارتکاب
ارند ند یتفاوت معنادار یکدیگربا  ،و کنترل یشآزماواکنش دو گروه  در هنگام نمرات یانگیناما م ،است

(55/3F= ،05/0<p) 
 دریافت ینوجود ندارد؛ بنابرا یاز نقاط تفاوت یکیچدر ه N1و  P1 دامنۀو کنترل در  یشدو گروه آزما ینب

با  سهیمقا در خواندن آموزش با همراه یجانب یپشت پیشانییشپ ناحیۀ در ایفراجمجمه مستقیم تحریک
 یفانجام تکال یندر ح N1و  P1مؤلفه  یتوددر آمپل یمعنادار ییرتغ ،کنندمی دریافت آموزش فقط که کودکانی

 .است نکرده ایجاد ERP یدادوابسته به رو یلپتانس
 

 گیرینتیجهو  بحث
 فعال ۀحافظهمراه با آموزش خواندن بر  ایفراجمجمه یممستق یکتحر یاثربخش یینبا هدف تع پژوهش این

 یروان یطۀحخواندن در  عملکردنشان داد  وهشپژ هاییافته انجام شد. نارساخوانو عملکرد خواندن کودکان 
                                                           

1. amplitode 
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ه داشت یشتریمعنادار ب یشرفتنسبت به شم، پ فعال یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحرخواندن، در حالت 
 و مختاری بیات ،(1397) دمنشیسع و پوریرجائ ،(1397) و همکاران آقاجانیمطالعات  یجنتا با یافته یناست. ا

 (2011) پاپاگنو و پیسونیو کاتانئو، ( 2015) یدورو الو هث ،(2018) همکاران و گنزالزکروز ،(1396) همکاران
 یکاعمال تحرشان داد ن (2014) پاراسورامان و وارم گلب، ،کینلیمک نلسون، پژوهش نتایج. است همسو

ف توجه یالکدر ترد افراد کسبب بهبود در عمل مدتکوتاه صورتبه تواندیممغز  یافراجمجمهم یمستق یکیترکال
 ،یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر یاثربخش ینۀزم در شدهانجام هایپژوهش ۀمطالعبا  همچنین .دشو
 اتیقتحق. کندمیقشر مغز عمل  هاینورون هایفعالیتو مهارکردن  یبازدار یقطر روش از ینا درسیم نظربه

 یبتا) است هشد انجام مغز جانبی خلفی پیشانیپیشقشر  هایفعالیتو  یشناخت هایکنش ۀدربار ایگسترده
 جریان با چپ یشانیپیشپ قشر یکتحر رودمی انتظار که( 2008 ،و همکاران منفاستر ؛2016 یدور،وو ال

جه و تو ه،از قشر مغز، اعم از حافظ یهناح ینا هاییتفعال یشافزا سبب جمجمه یرو زا مستقیم الکتریکی
، مسئول (10-20 المللیینب یستمس F3 و F4 نقاط) راست و چپ یجانب یخلف پیشانییشپ قشر. دشو تمرکز
 یآند یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر یگر،د یاز سو(. 2005حافظه در قشر مغز است )دموس،  یممستق

یم NMDA ۀرندیگ لیو تعد چپ یشانیپیشقشر پ کیتحر شیبا افزا (LTP) 1مدتکوتاه تیتقوموجب 
 شودیم یمدتیطوالن یقشر یریپذکیتحر شیافزاسبب  افراد یدر قشر حرکت یآند tDCS ن،یبنابرا شود؛

احتمال دارد  مذکور سمیمکان ،حاضر ۀمطالع. در ردیگیمل غشا صورت یپتانس ۀزیدپالر ۀلیوسبهکه احتماال  
 .کند کمک نارساخوانکودکان و به بهبود عملکرد خواندن  دکرده باش لیرا تسه یریادگی یهاپردازش
نسبت به  فعال یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحردر حالت  ،فعال حافظۀنشان داد  وهشپژ دیگر یافتۀ 
 ،(1397) همکاران و فتاحیمطالعات  یجبا نتا همسو یافته اینداشته است.  یشتریمعنادار ب یشرفتشم، پ
 یعبدالله ،(1396) همکاران و یمختار اتیب ،(1397) دمنشیپور و سعیرجائ ،(1397) و همکاران ینیاالمروح
 یانجر یکتحر یاثربخش ۀنیزمدر  (2011و همکاران ) سیاندر( و 1393) یاریاریان و کار ،(1394) همکاران و

 ،یو توجه انتخاب یشناخت یعملکردها یرکالمیغ و یکالم ۀحافظ ،حافظهبهبود  بر یافراجمجمه یممستق
در  یآند کیتحرگفت  توانمی یافته ینا یینتب در .است انآموزدانشپاسخ  یبازدارو  یشناخت یریپذانعطاف

 و موجب کاهش استهمراه  هانورونشدن یزهدپوالربا  ،پژوهش یندر ا هایآزمودن DLPFC دو لوبهر
 زایشاف دیگر، سوی از. ستشده ا یهناح ینا یهانورون یشترب پذیرییکتحر یتدرنها و نورونی استراحت

. شودیمبخش  ینا هاییترنوروترانسم یشترهرچه ب یرهاساز سبباز قشر  یهناح یهانورون پذیرییکتحر
بر بهبود  مدتیطوالن آثار و مانندیم یباق یناپسیسینب یدر فضا یشتریزمان ب یترهانوروترانسم ترتیببدین
شدن مختلاما  ،است DLPFCچپ در  یشانیقشر پعمدتا   فعال ۀحافظمحل  د داشت.نخواه فعال حافظۀ

 DLPFC یرو tDCS اثر .است پیشانییشپدر قشر  دوطرفه هاییعهضامستلزم وجود  فعال ۀحافظ یدشد
 ار خاص یادگیریخاص  یهااختاللبا  کودکان فعال ۀحافظکند و  یلرا تعد فعال ۀحافظعملکرد  تواندیم

                                                           

1. long-term potentiation (LTP) 
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 (.2011و همکاران،  سیاندر) بخشد بهبود
سرعت و دقت  نیو همچن F4و  F3 یدر الکترودها P1 و N1 ۀدامن پژوهش نیا درباال،  یجنتا عالوه بر 

 یهامؤلفه ۀدامندر  راتییشد. تغ یبررس دادیوابسته به رو یهالیپتانسثبت  نیدر ح بک-ان فیانجام تکل
 راتیأثت یکیولوژیزیالکتروف یهاهمبستهمربوط به  یهاگزارشامروز، . تا ستینمعنادار  یمذکور از لحاظ آمار

tDCS دادیوابسته به رو یهالیپتانسبا استفاده از  ی. مطالعات قبلاندبوده پراکنده (ERPs نشان )اندداده 
 یانجر یکتحر کهیدرحال ؛دهدیم شیرا افزا N70 ۀمؤلف ۀدامن ،یآند یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر
 ری(. تأث2004 پائولوس، و یبرتفا چه،ین نسس،یک آنتال،) دهدیمآن را کاهش  ،یکاتد یافراجمجمه یممستق

 یدامنه را برا شیو افزا یآند کیتحر یگزارش شده که کاهش دامنه را برا visual P100 یمتضاد برا
 یۀفرضپژوهش،  نیا جینتا اما (،2007 ،یگوریگر و شایر ،یوتیل)اکورنرو، نشان داده است  یکاتد کیتحر

در  دادیوابسته به رو یهالیپتانس یهاهمبسته یکه در راستا یمطالعات یبندجمع. کندینم دییتأ را شدهمطرح
( 2008)شائول،  N100 یهایژگیو نیداللت بر تفاوت ب ،اندپرداخته یبا افراد عاد سهیدر مقا نارساخوانافراد 

 هاافتهی یتفاوت در بعض نیا اما ،ددو گروه دار نیا نی( ب1989 اسپنسر، و امسونیلیو وود، ،یکارتکم) P100و 
 بوده است. هادامنه نیدال بر عدم تفاوت ا هاگزارشاز  یو در تعداد محدودتر استکاهش  ای شیافزا صورتبه
. شودیم یتلق یناکاف یپردازش حس ایمذکور مربوط به عوامل توجه  یهامؤلفه ۀدامنتفاوت در  یطورکلبه
از  یدر تعداد محدود نیثبت و همچن یهاکیتکنهمراه با  هایآزمودن یفرد یرهایتنوع متغ حال،نیباا

 (.2008)شائول،  دانجامیم رمعناداریغ یروند ای یمنف جیبه نتاالکترودها، اغلب 
ر بعد از مداخله د بک-ان فیانجام تکل نیارتکاب و حذف در ح یکاهش خطا انگریبپژوهش  نیا جینتا

نشان  یو شم تفاوت فعال یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحرزمان واکنش در حالت  اما است، شیگروه آزما
؛ 2006 ،و همکاران ویبوج ؛2008 همکاران، و اونعدم تفاوت در زمان واکنش ) زین یقبل قاتی. در تحقدهدینم

شده  ییهاگزارش (2015 ،الودن و لبدو لسون،ین) دقت در و( 2009و همکاران،  جو؛ 2005 ،و همکاران یفرگن
 یشانیپ یدر مناطق قشر یکاتد نیو همچن یآند کیزمان واکنش بعد از تحر شیافزا گر،ید یاست. در پژوهش

 نیمنفرد و همچن قاتی(. در جهت مقابل، تحق2005 ،و بورن بنریموله، س )مارشال، مشاهده شده است
 یۀناحدر  یآند یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحرکاهش زمان واکنش پس از  انگریب یگرید یهالیفراتحل

DLPFC یمزمان واکنش  نبودنمعنادار نییتب در(. 2016 ،یو هو تزجرالدیف ل،یه لیجمله فراتحل از) هستند
 نیبنابرا ؛است یو توجه انتخاب فعال ۀحافظمستلزم استفاده از  بک-ان فیموضوع اشاره کرد که تکل نیبه ا توان

زمان دخالت داشته باشند و ضعف کودکان نارساخوان طور همبه ییچند کنش اجرا ،فیتکل نیااحتمال دارد در 
 تریطوالنزمان واکنش  گر،ید یسواز  .(2007 جان، و مزیجاست ) فعال ۀحافظشدن عملکرد مختلاز  یناش

 که یمشکل ؛ضعف دارند فعال ۀحافظکودکان نارساخوان در  کندیم انیاست که ب یبدل یۀنظر نیبر ا یشاهد
پژوهش  یهاافتهی. بعالوه، با توجه به دشویحل مسئله م ای یریگمیتصم یبرا ازین زمان مورد شیافزا سبب

 نیا باشد. فیبودن تکلیطوالنخاطر به هایآزمودن یخستگ تواندیزمان واکنش م شیاز علل افزا یکیحاضر، 
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 یرخداده شود که ب حیتوض تیواقع نیمختلف ممکن است با ا یهاپژوهشدر  یرفتار یهاافتهی نیاختالف ب
 نیدر ا کهیدرحال ؛اندکرده یرا بررس دوجانبه یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر راتیتأث قات،یتحق نیاز ا

و  نیتفاوت در آنال نیاستفاده شده است. همچن جانبهیک یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحر ،پژوهش
م شده و انجا نیآنال صورتبه فیتکال ،هاپژوهش شتریبدر . است تیحائز اهم زین فیشدن تکالانجام نیآفال

و  نیآفال صورتبه فیتکل ،در پژوهش حاضر کهیدرحال ؛صورت گرفته است یاجلسهتکمداخالت  نیهمچن
و  گاهید، جاالکترو زیتفاوت در سا ۀجیدرنتممکن است  جینتا نیتفاوت ب عالوهبهبوده است.  یاجلسهده ۀمداخل

 (2011 ،مولر و بک سندمن، مرث،یه)زاهل،  یمحاسبات یکردهایو مدت آن باشد. رو شدهاعمال انیشدت جر
و  یکیالکتر دانیم بر تواندیمو شکل الکترود  گاهیجا ،اندازه دهندیمنشان  ییهامدلاساس وجود دارد که بر

 د.بگذار ریتأث یافراجمجمه یممستق یانجر یکتحراز  یناش ونیسطح مدوالس جهیدرنت
 )از جملهاست خواندن  یریادگیهمراه با مشکالت  یهااختاللمطالعه،  نیا یهاتیمحدوداز جمله 

ADHDیلشگرچا /ینافرمان اختالل سلوک، اختالل ،یافسردگ وسواس، اضطراب، ،یریادگی اختالالت ری، سا 
خروج  یهامالکجزء  یوسواس، اضطراب، اختالل سلوک و نافرمان یهمبود ،طرح نیدر ا. (...و ODD ای

 لیدلهبحضور داشتند و  دبستان اول تا سوم یۀپا آموزاندانشدر پژوهش حاضر،  .و کنترل شددرنظر گرفته 
دو سال  انمراجعبودن جامعه به محدود .شدیم جادیتداخل ا، در آموزش یشناختواجدانش  سطح نبودنکسانی
 یهاتیمحدود گریاز د زین هانمونه یآورجمع درمراکز  ریسا نکردنیهمکارو در شهر تهران  هیآت کینیکل ریاخ
 یهالیتحلو  هیحجم کم نمونه، تجز .شودیم جینتا کمتر یدهمیتعمکه موجب  شودیمطرح محسوب  نیا

. دگذاریم اثر یریپذمیتعم بر خود ۀنوببه نیو ا کندیم فیضع هاگروه نیتفاوت ب صیرا در تشخ یآمار
ه بر بهبود جمجم یمغز از رو یکیالکتر یممستق یکتحر یبر اثربخش ییدیتأ پژوهش ینا هاییافته ،درمجموع
 است. کودکان نارساخوان فعال حافظۀخواندن و  عملکرد
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بر  یو فراشناخت یشناخت یآموزش راهبردها ی(. اثربخش1397ج. ) یهان،.، و کف آذر، یانقشالق، م.، سپهر یقاسم
 (،11)6. ،یادگیریدر  یشناخت یراهبردها ۀدوفصلنام آموزان.دانش یاضیر یو خودکارآمد یعدد ۀ، حافظمسئلهحل
232-215. 

 د.کارآم. تهران: مدارس ینهب-استنفورد -تهران یآزماهوش یننو ۀنسخنسخه  یکاربرد یراهنما(. 1387. )ک ی،کامکار

انتشارات . ینهب-استنفورد-تهران یهوش آزمون :آزماییهوش و سنجیرواناصول (. 1388.، و افروز، غ. )ک ی،کامکار
 تهران: دانشگاه تهران.

 ییمدت و اجراعملکرد خواندن بر اساس آموزش کوتاه بینییشپ(. 1396ح. ) ی،.، و احدر. ع یامنش،آذر، پ.، ک یمساوات
 .107-124 (،37)10. ،یابیآموزش و ارزش یۀنشرساله.  11و  8فعال در کودکان  ۀحافظ فعالحافظه  یمرکز
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