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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.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمهای
همراه با آموزش خواندن بر حافظۀ فعال و عملکرد خواندن کودکان
 روش پژوهش نیمهآزمایشی همراه با پیشآزمون و.نارساخوان انجام شد
 کاربردی محسوب،پسآزمون با گروههای نامعادل است و از جهت هدف
 جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانشآموزان نارساخوان هفت تا.میشود
نهسالۀ مراجعهکننده به کلینیک آتیۀ درخشان ذهن شهر تهران در تیر تا
 نفر از16  تشکیل میدهند که1395  و خرداد تا مرداد1394 شهریور
 دختر) به روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونۀ4  پسر و12( آنها
 برنامۀ آموزش، گروه آزمایش بهمدت ده جلسه.پژوهش انتخاب شدند
تحصیلی فردی بههمراه تحریک مستقیم فراجمجمهای در ناحیۀ قشر
،پیشپیشانی چپ را دریافت کرد؛ درحالیکه گروه کنترل در شرایط مشابه
ده جلسه آموزش تحصیلی بههمراه تحریک مستقیم فراجمجمهای
 از آزمون، بهمنظور جمعآوری اطالعات.ساختگی (شم) را گذراندند
 خردهآزمون، (CANTAB)روانشناختی کمبریج-خودکار عصب
(SBIS-5)  ویراست پنجم،بینه-حافظۀ فعال در هوشآزمای استنفورد
(WJ III) و خوشۀ خواندن آزمون پیشرفت تحصیلی وودکاک جانسون
. تحلیل دادهها صورت گرفتSPSS استفاده شد و با استفاده از نرمافزار
،نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد شاخصهای حافظۀ کالمی
 روانی خواندن و همچنین خطای، ظرفیت حافظه،حافظۀ غیرکالمی
 بهطور،ارتکاب و حذف بعد از دریافت تحریک مستقیم فراجمجمهای
 میتوان، با توجه به این نتایج.) p< 0/001( معناداری تغییر یافته است
گفت افزایش تحریکپذیری قشر پیشانی چپ با استفاده از تحریک
مستقیم فراجمجمهای میتواند موجب بهبود برخی شاخصهای خواندن
.و حافظه در کودکان نارساخوان شود
، حافظۀ فعال، تحریک مستقیم فراجمجمهای:واژههای کلیدی
. کودکان نارساخوان،عملکرد خواندن
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مقدمه
ناتوانیهای یادگیری خاص ،1بهعنوان اصطالحی کلی ،به گروه ناهمگنی از اختاللها اشاره دارد که با
تفاوتهای معنادار در اکتساب و استفاده از مهارتهای گفتاری ،خواندن ،نوشتن ،پاسخدادن یا مهارتهای
ریاضی آشکار میشود (حسینخانزاده ،زنجانی و طاهر .)1395 ،در ویرایش پنجم کتاب راهنمای تشخیصی و
آماری اختاللهای روانی ،2اصطالح «اختالل خواندن» 3جایگزین نارساخوانی شده است .افراد مختلف در
درجههای متفاوت از نارساخوانی تأثیر میپذیرند .حوزههای مشکالت نارساخوانی عبارتاند از :تلفظ کلمات،
خواندن سریع ،نوشتن کلمات ،تلفظ کلمات هنگام خواندن با صدای بلند و درک آنچه خوانده میشود (مؤسسۀ
ملی سالمت .)2015 ،4درصد افراد نارساخوان نامشخص است ،اما برآورد میشود حداقل  5درصد و حداکثر 17
درصد از جمعیت جهان دچار نارساخوانی هستند (تامسون و همکاران .)2015 ،اختالل در عملکرد خواندن ،با
نقص برای شناخت واژهها ،خواندن کند و نادرست و فهم ضعیف در غیاب هوش پایین یا نقص حسی
قابلمالحظه مشخص میشود .این اختالل در سنین دبستان نسبتا شایع است و غالبا با اختالل در نوشتن،
اختالل در ریاضیات یا یکی از اختاللهای ارتباطی همراه است .خصوصیت عمدۀ اختالل در خواندن ،عملکرد
ضعیف در مهارتهای خواندن است که پایینتر از ظرفیت هوش فرد است (رحمانی ،پیرانی ،حیدری و داوودی،
 .)1397نتایج مطالعات نشان داده است کودکان نارساخوان از نظر عملکرد خواندن ،ضعیفتر از افراد عادی
هستند (اشنایدر ،گودرتز ،هاس ،هیکی و واچر2019 ،؛ دوئل و همکاران2018 ،؛ اسمیت-اسپارک ،هنری ،مسر،
ادوارددوتایر و زایکیک.)2016 ،
راهبردهای جبرانی برای کودکان مبتال به مشکالت خواندن بر هدایت مستقیم تمرکز دارند و تالش میکنند
توجه کودک را به روابط بین آواهای گفتاری و حروف کلمات کتبی معطوف کنند (سادوک و سادوک.)1396 ،
روشهای درمانی تکنولوژیک جدید نیز برای بهبود کارایی خواندن میتوانند بهعنوان آگمنت 5یا تقویتکننده
برای مداخالت سنتی ،مفید واقع شوند (تورکلتاب و همکاران .)2012 ،یکی از شیوههای نوین ،تحریک مغزی
است که در دهۀ حاضر یکی از انواع آن با عنوان «تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ،»)tDCS( 6توجه
متخصصان روانپزشکی را به خود جلب کرده است .این تکنیک ،یک تکنیک تحریکی غیرتهاجمی و
غیرتشنجی است .تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ،برانگیختگی قشر مغز را بهجای تحریک مستقیم ،با
تعدیل فعالیت نورونها تغییر میدهد (نیچه و همکاران .)2008 ،برانگیختگی نورونهای نزدیک جمجمه با
قطبیکردن غشای پتانسیل استراحت ،افزایش یا کاهش مییابد .با تعدیل کانالهای سدیمی و کلسیمی و
درنتیجه افزایش یا کاهش میزان آتشکردن نورونها ،بسته به همراهی آنها با جریان موجود میتوان این کار
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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را انجام داد (نیچه و همکاران .)2007 ،در این روش ،تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای آندی برای افزایش
برانگیختگی قشر مغز و تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای کاتدی برای کاهش آن بهکار میرود (وگنر و
ترگسون.)2007 ،
نتایج مطالعاتی که به بررسی تأثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای بر کارکردهای شناختی پرداختهاند،
نشانگر آثار مثبتی هستند؛ برای مثال ،تحریک آندی در ناحیۀ قشر پیشپیشانی چپ ( ،)DLPFCدقت اجرا را
در حین تکلیف زنجیرۀ حروف حافظۀ فعال در آزمودنیهای سالم (فرگنی و همکاران ،)2005 ،در یک تکلیف
 3-Backحافظۀ فعال در بیماران مبتال به پارکینسون (بوجیو و همکاران )2006 ،و تکلیف فراخنای ارقام
(روبهجلو و رو به عقب) در بیماران مبتال به افسردگی عمده پس از پنج جلسه تحریک (فرگنی و همکاران،
 )2005افزایش داده است .ریچارد ،فرگنی و اشنایدر ( )2010دریافتند تحریک دوجانبۀ لوب گیجگاهی قدامی1
افراد سالم ،پیشرفت در حافظۀ بینایی را بهدنبال دارد .هث و الویدور ( )2015پیشرفت در مقیاسهای خواندن
را در بزرگساالن نارساخوان پس از درمان با تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای در طی پنج جلسه طی دو
هفته نشان دادند .در پژوهش آنها ،سرعت و همچنین روانی خواندن بهطور معناداری با تحریک آندی ،پیشرفت
داشته است .در طیف دیگری از مطالعات ،به بررسی زیربنای عصبی اثرات تحریک جریان مستقیم فراجمجمه
ای پرداخته شده است .نوسانات قشری 2یا شلیک همزمان گروهی از نورونها در فرکانسی خاص ،انواع
پردازشهای کارکردی را منعکس میکنند .بهطور خاص ،نوسانات تتا ( 4-8هرتز) و آلفا ( 8-13هرتز)
فرایندهای شناختی را منعکس میکند (سارویلو1961 ،؛ های،آرنولد ،مالنی ،امنسن ،داسکاالکیس و فیتزجرالد،
 .)2014عملکرد حافظۀ فعال با افزایش همگامی تتای وابسته به رویداد )ERS( 3و همچنین به میزان بیشتری
با ناهمگامی آلفای وابسته به رویداد )ERD( 4مرتبط است (کرایوز و همکاران .)2000 ،دستکاری موفقیتآمیز
تحریکپذیری قشری برای بهبود پردازشهای یادگیری در بررسیهای عصبداروشناسی ،ثابت شده است
(ریچارد و همکاران .)2010 ،این موضوع همچنین با تحریک مغناطیسی مغز از روی جمجمه)TMS( 5
(بوتفیش ،کارانا ،کاپیلو و کوهن )2004 ،و با تخریب 6بخشهای مجاور یا مقابل بدن (فرگنی و همکاران،
 )2005نشان داده شده است .تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای برتر از بیشتر رویکردها است؛ چرا که درد
و عوارض جانبی جدی ندارد.
تاکنون دربارۀ اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای بر عملکردهای شناختی کودکان تحقیقات
متعددی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود .نتایج مطالعات نشان داده است تحریک جریان
مستقیم فراجمجمهای بر بهبود کارکردهای شناختی و حل مسئله (آقاجانی ،طاهریفرد و علیزاده گورادل،
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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 ،)1397کارکردهای اجرایی حافظۀ فعال و نیز بازداری پاسخ (فتاحی اندبیل ،صابری و کاظمی کواکی1397 ،؛
عبداللهی ،حسنآبادی و سمیعی سنجانی )1394 ،در میان دانشآموزان تأثیر دارد .روحاالمینی ،سلیمانی و واقف
( )1397نشان دادند تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای موجب بهبودی توجه انتخابی و انعطافپذیری
شناختی دانشآموزان با اختالل یادگیری خواندن میشود .رجائیپور و سعیدمنش ( )1397به این نتیجه رسیدند
که تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای بر افزایش عملکرد حافظه دانشآموزان دارای اختالل یادگیری ویژه
مؤثر است .بیات مختاری ،آقایوسفی ،زارع و نجاتی ( )1396نشان دادند تحریک آندی موجب بهبود عملکرد
فرد در حافظۀ دیداری -فضایی میشود و در پی آن مشکل نارساخوانی در کودکان را بهبود میبخشد .در
مطالعۀ ارکان و یاریاری ( )1393مشخص شد تحریک آندی سبب کاهش زمان واکنش و افزایش تعداد
پاسخهای صحیح میشود و بهنظر میرسد عملکرد حافظۀ کاری را تقویت میکند .کروزگنزالز ،فانگ و براون
( )2018نشان دادند تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای بر برخی از عناصر عملکرد شناختی بزرگساالن مبتال
به اختالل شناختی خفیف ،تأثیر مثبت دارد .نتایج مطالعۀ اندریس ،های ،انتیکوت ،داسکاالکیس و فیتزجرالد
( )2011بر اثر تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای آندی بر حافظۀ فعال نشان داد تحریککردن حتی بهمدت
یک جلسه ،حافظۀ فعال را بهبود میبخشد.
مطابق بررسی ،پژوهشهای متعددی در حیطۀ اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای بر بهبود
مؤلفههای کارکردهای شناختی روی نمونههای متعدد انجام شده است .با وجود این ،در خصوص کاربرد تحریک
جریان مستقیم فراجمجمهای در حافظۀ فعال و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان ،نیاز به بررسی بیشتری
وجود دارد .از اینرو ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمهای همراه با آموزش
خواندن در حافظۀ فعال و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان انجام شده است.
روششناسی

جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
روش این پژوهش نیمهآزمایشی همراه با پیشآزمون و پسآزمون با گروههای نامعادل است و از جهت هدف،
کاربردی محسوب میشود .طرح گروههای نامعادل از لحاظ ساختار ،مشابه طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه
کنترل است؛ با این تفاوت که در اینجا آزمودنیها نه بهگونۀ تصادفی از میان جامعه انتخاب میشوند و نه به
روش تصادفی به گروهها واگذار میشوند (گزینش و واگذاری تصادفی ،مالکهایی است که از طریق آنها می
توان این دو طرح را از هم متمایز کرد) .بدینترتیب این طرح شامل دو گروه است که قبل و بعد از آنکه متغیر
تجربی  Xبهکار برده شود ،با هم مقایسه میشوند .جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانشآموزان نارساخوان
هفت تا نهسالۀ مراجعهکننده به کلینیک آتیۀ درخشان ذهن در تیر تا شهریور  1394و خرداد تا مرداد 1395
تشکیل میدهند .بهجهت اینکه آموزشهای مدرسه با مقولۀ پیشرفت خواندن تداخل پیدا نکند ،با تعدادی از
آزمودنیها در تابستان  1394و با تعدادی دیگر در خرداد تا مرداد  1395کار شد 16 .کودک نارساخوان (12
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پسر و  4دختر) به روش نمونهگیری در دسترس بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در
دو گروه آزمایش ( 8نفر) و کنترل ( 8نفر) قرار گرفتند .معیارهای ورود به پژوهش عبارتاند از :محدودۀ سنی
هفت تا نه سال ،دارای هوشبهر نرمال ،تأیید اختالل یادگیری خاص با تشخیص مشکل خواندن براساس
ویراست پنجم راهنمای تشخیصی آماری اختالالت روانی ( ،)DSM-Vدریافتنکردن درمان اختالل یادگیری
و همچنین درمان تکنولوژیک ،نداشتن مشکالت جسمی-حرکتی و رضایت والدین و دانشآموزان برای شرکت
در پژوهش .مالکهای خروج نیز عبارتاند از :غیبت بیش از دو جلسه و تمایلنداشتن به ادامۀ درمان.
ابزار سنجش
الف) نسخۀ سوم آزمونهای پیشرفت تحصیلی وودکاک-جانسون :)WJ III( 1وودکاک-
جانسون نام یک سلسله آزمون است که در سال  2001ویراست سوم آن ارائه شد .آزمونهای مذکور تواناییهای
ذهنی (شناختی) و تحصیلی افراد را ارزیابی و اندازهگیری میکند .مجموعه آزمونهای وودکاک-جانسون
پرکاربردترین و یکی از معتبرترین آزمونهای روانی-آموزشی در کشورهای آمریکا و کانادا است .در این
پژوهش ،متناسب با هدف ،سه آزمون از این مجموعه انتخاب شد که در ادامه معرفی میشود.
آزمون تشخیص حرفواژه :2این آزمون تشخیص حرف و کلمه را در آزمودنی رصد میکند (وودکاک،
شرانک و مکگری .)2001 ،فرایندهای شناختی دخیل در این آزمون شامل تشخیص و تحلیل ویژگی حروف
و بازشناسی شکلهای دیداری کلمه و یا دستیابی آواشناختی به تلفظهای مربوط با اشکال دیداری کلمه است
(وودکاک و همکاران.)2001 ،
آزمون روانی خواندن :3این آزمون توانایی آزمودنی را برای خواندن سریع جمالت و تصمیمگیری دربارۀ
درست یا نادرستبودن آنها را بررسی میکند .از لحاظ شناختی ،آزمودنی باید بهسرعت تصمیمگیری معنایی
انجام دهد که نیازمند توانایی خواندن و دانش عمومی است (وودکاک و همکاران.)2001 ،
آزمون درک مطلب :4این آزمون توانایی آزمودنی را در تکمیلکردن جمالتی که یک کلمه از آن حذف
شده است میسنجد .فرایندهای شناختی دخیل در این آزمون شامل ساخت بازنماییهای گزارهای،
یکپارچهسازی ویژگیهای معنایی و نحوی کلمات و جمالت چاپی به بازنمایی کل متن و برقراری پیوندهای
استنباطی است (وندلینگ و مادر.)2007 ،
5
ب) مجموعه آزمونهای خودکار عصب -روانشناختی کمبریج ( :)CANTABمجموعه
آزمونهای خودکار روانعصبشناختی کمبریج ،توسط رابینز و همکاران ( )1994در دانشگاه کمبریج ساخته
)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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شد .این آزمون از یک سری آزمون رایانهای برای ارزیابی عملکردهای شناختی تشکیل شده است که بهوسیلۀ
یک رایانۀ دارای قابلیت لمسی اجرا میشود .این مجموعه آزمون ،عملکردهای شناختی از جمله حافظۀ
و یادگیری ،حافظۀ فعال ،2حافظۀ معنایی ،3حافظۀ دیداری ،4کارکرد اجرایی ،5توجه ،6زمان واکنش،7
تصمیمگیری 8و کنترل پاسخ 9را ارزیابی میکند .آزمونها عصبروانشناختی به عملکرد لوب پیشانی حساس
هستند (فری ،رابینز و ساهاکیان .)1996 ،در این پژوهش ،از دو خردهمقیاس حافظۀ فضایی گسترده)SSM( 10
و حافظۀ کاری فضایی )SWM( 11بهره گرفته شده است .این آزمونها در مطالعۀ جیمی ،سینگر ،مکگروگر
و چرکاس ( )2006روی یک نمونۀ بزرگ  787نفری استاندارد شدند و پژوهش پایپر و همکاران ( )2015نیز
روایی و اعتبار آنها را در پژوهشهای بالینی مناسب و دارای همبستگی آزمون-بازآزمون 56 ،تا  86درصد
گزارش کرده است.
ج) آزمون هوش تهران-استنفورد-بینه (ویراست پنجم) :)SBIS-5( 12طراحان اصلی و اولیۀ
این آزمون ،بینه و سیمون ( )1948بودند که پس از گذر سالهای بسیار و تغییراتی که در این آزمون ایجاد شد،
با اقدامات و بازنگریهای دقیق ،نسخۀ پنجم مقیاسهای هوشی استنفورد-بینه در سال  ،2003نسخۀ نوین
هوشآزمای تهران-استنفورد-بینه توسط کامکاری و افروز ( )1388تدوین شد .این آزمون به شناسایی دقیق
عملکرد آزمودنی در ده خردهآزمون با تأکید بر دو حیطۀ کالمی و غیرکالمی میپردازد .در این پژوهش ،از خرده
آزمونهای حافظۀ فعال کالمی و غیرکالمی استفاده شد .بهیادآوردن کلمات آخر در جمالت مطرحشده که به
شش جملۀ طوالنی نیز ارتقا مییابد ،توانایی فرد را نشان میدهد .توانایی بازیابی و بهخاطرآوردن جمالت
مطرحشده معرف حافظۀ فعال کالمی ،و بهیادداشتن تعداد مکعبها و ترتیبشان در ردیفهای رنگی و زدن
ضربۀ منظم به آنها معرف حافظۀ فعال غیرکالمی است (کامکاری .)1387 ،در بررسی ویژگیهای روانسنجی،
با درنظرگرفتن حساسیت و وضوحگرایی مورد نیاز برای روایی تشخیصی ،این آزمون دارای روایی تشخیصی
باالتر از  70درصد است و درنتیجه ،از روایی تشخیصی مطلوبی برخوردار است (جاویدنیا ،کامکاری و موللی،
.)1392

عمومی1

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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د) پتانسیلهای وابسته به رویداد :)ERP( 1پتانسیلهای وابسته به رویداد ،یک تکنیک
الکتروآنسفالوگرافیک ثبت فعالیت الکتریکی مغز  )EEG(2است که از طریق آن ،الکترودهایی روی پوست سر
قرار میگیرد و از آن ،بهمنظور ثبت فعالیت الکتریکی مغز استفاده میشود .در این روش ،یک محرک خاص در
زمان خاص به آزمودنی ارائه میشود .همزمان با ارائۀ محرک ،امواج مغزی آزمودنی ثبت میشود .در این
پژوهش ،با تکلیف ان-بک )1-Back(3ثبت فعالیت الکتریکی مغز  ERPصورت گرفته است.
مؤلفههای  ERPزیادی وجود دارد که هریک بهواسطۀ نوع پارادایمهای رفتاری معینی برانگیخته میشوند
و براساس کارکردی که دارند ،نام ویژهای به آنها اختصاص داده شده است .بهطور قراردادی ،این پتانسیلها
عموما مطابق با نهفتگی و قطبیتشان نامگذاری میشوند .از جملۀ این مؤلفهها  N1و  P1را میتوان نام برد.

تکلیف پتانسیل وابسته به رویداد ()ERP
میتسار4و

با استفاده از سیستم
پتانسیلهای وابسته به رویداد ،با استفاده از یک آمپلیفایر دیجیتال روسی به نام
الکتروآنسفالوگرافیکی نوزدهکاناله ثبت شد .الکترودها مطابق با سیستم بینالمللی  20-10بهوسیلۀ یک کاله
الکترودی 5روی سر آزمودنی قرار گرفتند .سیگنالهای ورودی با استفاده از مونتاژ لینک شده به گوش 6و با
نرخ نمونهگیری  500هرتز ثبت شد .برای تمامی الکترودها ،مقاومت زیر  10اهم نگه داشته شد .محرکها در
یک نمایشگر  17اینچی و با استفاده از نرمافزار  EEG Studioارائه شدند.
محرکها تصاویر اشیا هستند (هشت تصویر متفاوت) که هرکدام در یک صفحۀ تمام سفید که کل صفحۀ
نمایشگر را دربرمیگیرد ،قرار گرفته است .ابتدا محرک  1000میلیثانیه ارائه میشود و بهدنبال آن یک وقفۀ
 1300میلیثانیه میآید ،سپس محرک بعدی ارائه میشود .آزمودنی باید دکمۀ پاسخ را زمانی که تصویری که
روی نمایشگر نشان داده میشود مشابه تصویر قبلی باشد ،فشار دهد (شکل  .)1تکلیف شامل  80تصویر است
که  20محرک هدف را در برمیگیرد.

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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شکل  -1تکلیف n-back-1

آموزشهای یکسان خواندن ارائهشده
 آموزش آگاهی واجشناختی
گاسوامی و برایانت ( )1990آگاهی واجشناختی را آگاهی از صدا تعریف کردند که شامل موارد زیر است:
 -1جداسازی واج :توانایی بازشناسی صداها در کلمات؛
 -2شناسایی واج :توانایی بازشناسی صدای مشترک در کلمات مختلف؛
 -3طبقهبندی واج :توانایی بازشناسی کلمه با صدایی عجیب در میان یک توالی؛
 -4ترکیب واج :توانایی گوشدادن به اصوات افراد و ترکیبکردن آنها در داخل یک کلمۀ قابلشناسایی؛
 -5قطعهسازی واج :توانایی شکستن یک کلمه و تبدیل آن به اصوات بهوسیلۀ شمارش اصوات.
 -6حذف واج :توانایی شناسایی آنچه در کلمه باقی میماند زمانیکه واج خاصی از کلمه برداشته میشود.

 آموزش درک مطلب
برای افزایش درک مطلب ،از متن خواندهشده سؤاالتی طرح میشود (بسته به مطلب خواندهشده متفاوت است:
برای مثال ،عناصر داستان شامل شخصیتها ،زمان ،مکان ،اتفاقات داستان و ترتیب آنها ،و نتیجهگیری).

روند اجرا
روند اجرای مطالعه بدینصورت است:
 -1روز اول :والدین واجدان شرایط ،فرم رضایتنامه را تکمیل کردند و آگاهیهای الزم درمورد پروتکل
درمانی به آنها داده شد .عملکرد خواندن داوطلبان با استفاده از آزمون وودکاک جانسون ارزیابی شد .همچنین
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کودک تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای را تجربه کرد تا نگرانی او نسبت به پروتکل درمانی از بین برود؛
 -2روز دوم :عملکرد حافظه با استفاده از آزمون کانتب و مقیاس حافظۀ آزمون هوش استنفورد-بینه ثبت
شد؛
 -3روز سوم :سیگنالهای مغزی در حین انجام تکلیف ان-بک ثبت شدند؛
 -4روز چهارم ،ششم ،هشتم ،دهم ،دوازدهم ،چهاردهم ،شانزدهم ،هجدهم ،بیستم و بیستودوم:
گروه آزمایش 60 :دقیقه آموزش یکسان برای خواندن دیدند که در ابتدای آن 20 ،دقیقه تحریک جریان
مستقیم فراجمجمهای آندی در ناحیۀ پیشپیشانی جانبی 1چپ و تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای کاتدی
در باالی کاسۀ چشم راست با شدت یک میلیآمپر انجام گرفت؛
گروه کنترل 60 :دقیقه آموزش یکسان برای خواندن صورت گرفت که در ابتدای آن 20 ،دقیقه تحریک
جریان مستقیم فراجمجمهای ساختگی (شم) انجام میشد؛ بدینصورت که جریان بهمدت یک دقیقه با شرایط
مکانی مشابه اجرا ،و سپس قطع میشد تا اثر پالسیبو کنترل شود.
(نکات شایان ذکر :الف -فاصله بین جلسات  48ساعت بود؛ ب -از الکترودهای )5cm ⨯ 5cm( 25cm2
استفاده شد .ج -برای یکسانسازی شرایط خارج از جلسه و کنترل عوامل مداخلهگر ،طرح در ایام تعطیلی مدارس
صورت گرفت و مقرر شد در مدت انجام مداخله ،تمرین خانگی مرتبط با خواندن انجام نشود)؛
 -5روز بیستوچهارم :2ثبت سیگنالهای مغزی در حین انجام تکلیف ان-بک (در ساعت مشابه با انجام
پیشآزمون) تکرار شد؛
 -6روز بیستوششم :آزمون وودکاک جانسون و مقیاس حافظۀ آزمون استنفورد-بینه انجام شد؛
 -7روز بیستوهشتم :آزمون کانتب انجام شد؛
شایان ذکر است که ناحیۀ مورد نظر برای تحریک از طریق اندازهگیری سر بهدست میآید .برای این کار
از سیستم  10/20الکتروانسفالوگرافی (ناحیۀ  )F3استفاده شد که در آن ،آزمودنیهای گروه آزمایش و کنترل
دو نوع تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای در ناحیۀ قشر پیشانی چپ را طی ده جلسه دریافت کردند .دو
نوع تحریک ارائهشده عبارتاند از:
 -1تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای با جریانی که الکترود آند آن در قشر پیشانی چپ چپ و الکترود
کاتد آن در باالی حدقۀ چشم راست قرار گرفت .شدت تحریک  1میلیآمپر و مدت آن  20دقیقه بود؛
 -2تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ساختگی (شم) که در آن دستگاه نصب شد ،ولی پس از اتصال
یکدقیقهای خاموش میماند .در هردو گروه ،آموزش خواندن (آگاهی واجی و درک مطلب) بهطور مشابه صورت
گرفت.
در زمان تحلیل آفالین دادههای پتانسیلهای وابسته به رویداد ،آرتیفکتهای مرتبط با پلکزدن براساس
1. dorsolateral prefrontal cortex
 .2بهاستثنای دو آزمودنی که بهدلیل مصرف دارو و نداشتن شرایط الزم ،با فاصلۀ یک هفته از اتمام مداخله ،برای آنها ثبت سیگنال انجام
گرفت.
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الگوریتم گراتن ،کولز و دونچین ( )1983حذف شد .فعالیت  EEGبا فیلتر میانگذر  0/15-30هرتز فیلتر شد.
دادهها به تکههای زمانی میلیثانیه تقسیم شدند .تکههای زمانی که دارای دامنههای بیشتر از  ±100میکروولت
بودند ،از روند تحلیل حذف شدند .بهمنظور بهبود تفسیر نتایج و کاهش حجم تحلیل (دین و سانتوزی)2005 ،
بهجای بررسی تکتک الکترودها ،از روش ناحیهبندی مغز استفاده شد و الکترودهای  F3و  F4برای ناحیۀ
پیشانی نیمکره چپ و راست درنظر گرفته شدند .برای تحلیل این دادهها از دو نرمافزار  MATLABو
 WINEEGاستفاده شد.
همچنین بهمنظور تحلیل کمی دادهها ،پس از اجرای مداخله ،بهمنظور آزمودن فرضیهها و سؤال پژوهش
و رسیدن به نتایجی در خصوص مقایسۀ اثربخشی برنامۀ مداخله ،الزم است دادهها از نظر آماری در دو سطح
توصیفی و استنباطی بررسی شوند .برای نشاندادن شاخصهای گرایش مرکزی و شاخصهای پراکندگی از
آمار توصیفی ،و بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش در راستای کنترل تفاوت افراد در پیشآزمون و مقایسۀ
آنها در پسآزمون ،دادههای جمعآوریشده با استفاده از بستۀ آماری  SPSSو با بهکارگیری مدل کوواریانس
چندمتغیری ( )MANCOVAتحلیل شدند.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
فراوانی پایۀ تحصیلی آزمودنیهای گروه آزمایش بهترتیب در پایۀ اول دبستان  42/8درصد ،دوم  28/5درصد
و سوم  28/5درصد است .فراوانی پایۀ تحصیلی آزمودنیهای گروه کنترل نیز در پایۀ اول دبستان  44/4درصد،
دوم  22/2درصد و سوم  33/3درصد است .در گروه آزمایش ،فراوانی آزمودنیهای پسر  71/4درصد بیشتر از
آزمودنیهای دختر  28/5/درصد است .همچنین در گروه کنترل ،فراوانی آزمودنیهای پسر  55/5درصد بیشتر
از آزمودنیهای دختر  44/4درصد است .میانگین سن آزمودنیهای گروه آزمایش  7/85سال و میانگین سن
آزمودنیهای گروه کنترل  7/88سال است.

ب) توصیف شاخصها
یافتههای توصیفی حاصل از ابزارهای اصلی پژوهش ،یعنی آزمون خواندن وودکاک جانسون ،آزمونهای حافظۀ
استنفورد-بینه و کانتب و تکلیف پتانسیل وابسته به رویداد ،بهتفکیک دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون در ادامه ارائه میشود.
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جدول  -1یافتههای توصیفی
گروه کنترل

گروه آزمایش
پیشآزمون
متغیر

میانگین

تشخیص حرفواژه

انحراف
استاندارد

پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

پیشآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

29/75

9/7

32/75

8/2

28/5

6/7

28/9

6/8

روانی خواندن

8

6/7

10/75

7/8

5/6

2/3

5/4

درک مطلب

14/12

6/6

15

4/9

9/2

5/4

9/8

½
5/2

حافظۀ فعال کالمی

15/63

3/3

16/38

2/4

14/1

2/8

13/9

2/4

حافظۀ فعال غیرکالمی

16/88

2/6

18/38

2/1

23/2

1/11

23/7

11/7

ظرفیت حافظه

3/88

1/2

4/13

0/80

23/2

6/7

23/5

6/9

استفاده از حافظه

103/8

11/5

101/5

14/9

10/6

3/3

106/5

3/2

خطای حذف

17/2

8/11

8/93

6/89

17/1

12/51

22/4

12/55

خطای ارتکاب

1/86

1/35

0/27

0/59

2/70

1/63

2/60

3/60

زمان واکنش

619/93

95/86

569/60

8/69

6/30

124/19

622/10

24/79

مؤلفۀ  P1در ناحیۀ F3

1/26

0/98

1/48

1/32

1/39

3/06

0/24

2/62

مؤلفۀ  P1در ناحیۀ F4

1/75

0/73

-0/22

0/84

2/51

1/40

1/25

2/49

مؤلفۀ  N1در ناحیۀ F3

-6/20

2/11

-7/00

2/32

-7/83

0/43

-10/86

1/29

مؤلفۀ  N1در ناحیۀ F4

-6/15

2/85

-7/60

2/47

-8/11

0/57

-10/93

2/99

یافتههای جدول  1نشان میدهد میانگین همۀ خردهمقیاسهای خواندن در گروه آزمایش در پسآزمون
نسبت به پیشآزمون افزایش داشته است .شرکتکنندگان گروه آزمایش پس از مداخله ،از نظر وضعیت حافظه
در خردهمقیاسهای کالمی ،غیرکالمی و ظرفیت در سطح مطلوبتری قرار گرفتهاند ،اما در خردهآزمون
استراتژی ،استفاده از حافظه کاهش یافته است .میانگین گروه کنترل در پسآزمون ،استفاده از خردهمقیاسهای
حافظۀ کالمی و استراتژی اندکی کاهش داشته و در سایر خردهمقیاسها ،افزایش یافته است .هرچند این
افزایش عملکرد ،در نمرات دانشآموزان گروه کنترل نیز در پسآزمون نسبت به پیشآزمون مشاهده میشود،
این میزان پیشرفت کمتر از گروه آزمایش است.
میانگین نمرات خطای حذف گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون تا حدی برابر است ،اما در پسآزمون،
نمرات خطای حذف گروه آزمایش کاهش یافته ،و نمرات خطای حذف گروه کنترل افزایش داشته است .هم
در پیشآزمون و هم در پسآزمون ،میانگین نمرات خطای ارتکاب گروه آزمایش از گروه کنترل کمتر است.
همچنین میانگین نمرات خطای ارتکاب گروه آزمایش در پسآزمون افزایش پیدا کرده ،و در گروه کنترل کاهش
داشته است .هم در پیشآزمون و هم در پسآزمون ،میانگین نمرات زمان واکنش گروه آزمایش از گروه کنترل
کمتر است .همچنین میانگین زمان واکنش ،هم در گروه آزمایش و هم در گروه کنترل ،از پیشآزمون تا
پسآزمون کاهش یافته است.
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میانگین نمرات آمپلیتود  P1ناحیۀ  F3پسآزمون در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است که از
پیشآزمون تا پسآزمون در گروه آزمایش افزایش یافته ،و در گروه کنترل کاهش یافته است .میانگین نمرات
آمپلیتود  P1در پسآزمون گروه آزمایش در نیمکرۀ چپ بزرگتر از نیمکرۀ راست است ( )F3>F4و در گروه
کنترل ،وضعیت معکوس مشاهده میشود .همچنین میانگین نمرات آمپلیتود  N1ناحیۀ  F3پسآزمون در گروه
آزمایش بیشتر از گروه کنترل است .این میانگین از پیشآزمون تا پسآزمون در گروه آزمایش و همچنین گروه
کنترل کاهش یافته است .میانگین نمرات آمپلیتود  N1در پسآزمون گروه آزمایش در نیمکرۀ چپ بزرگتر از
نیمکرۀ راست است ( )F3>F4و در گروه کنترل ،وضعیت نسبتا یکسانی مشاهده میشود.

ج) توصیف نرمال
قبل از انجام تحلیل کوواریانس ،برقراری پیششرطهای آن بررسی شد .بهمنظور بررسی مفروضههای نرمال
بودن ،از آزمون کلموگروف اسمیرنف ،برای همگنی واریانس خطا از آزمون لوین ،و جهت بررسی فرض همسانی
ماتریسهای کوواریانس از آزمون ام باکس 1استفاده شد که نتایج در ادامه گزارش شده است.
جدول  -2نتایج آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف و لوین
نرمالیته
متغیر

تشخیص حرفواژه (پیشآزمون)
روانی خواندن (پیشآزمون)
درک مطلب (پیشآزمون)
تشخیص حرفواژه (پسآزمون)
روانی خواندن (پسآزمون)
درک مطلب (پسآزمون)
حافظۀ فعال کالمی (پیشآزمون)
حافظۀ فعال غیرکالمی (پیشآزمون)
ظرفیت حافظه (پیشآزمون)
استراتژی استفاده از حافظه (پیشآزمون)
حافظۀ فعال کالمی (پسآزمون)
حافظۀ فعال غیرکالمی (پسآزمون)
ظرفیت حافظه (پسآزمون)
استراتژی استفاده از حافظه (پسآزمون)
خطای حذف
خطای ارتکاب
زمان واکنش

همگنی واریانس

کلموگروف اسمیرنف

معناداری

F

معناداری

0/13
0/22
0/11
0/16
0/18
0/17
0/12
0/8
0/17
0/12
0/10
0/11
0/21
0/14
0/61
0/54
0/50

0/20
0/34
0/33
0/46
0/25
0/16
0/14
0/23
0/40
0/22
0/50
0/20
0/8
0/8
0/84
0/93
0/97

2/3
0/58
0/93
2/01
1
1/02
0/28
0/38
3/5
0/75
4/3
0/10
1/1
2/4
3/68
3/96
3/37

0/14
0/45
0/35
0/17
0/33
0/32
0/53
0/54
0/082
0/39
0/19
0/75
0/29
0/14
0/07
0/06
0/08

1. box test of equality of covariance matrices
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نرمالیته
متغیر

همگنی واریانس

کلموگروف اسمیرنف

معناداری

F

معناداری

1/08
1/04
1/01
0/66
0/86
0/51
0/66
0/88

0/18
0/22
0/25
0/77
0/45
0/95
0/76
0/41

2/24
0/17
1/76
1/59
9/29
0/10
4/2
2/4

0/16
0/89
0/21
0/23
0/12
0/92
0/06
0/14

مؤلفۀ  N1در ناحیۀ ( F3پیشآزمون)
مؤلفۀ  P1در ناحیۀ ( F3پیشآزمون)
مؤلفۀ  N1در ناحیۀ ( F4پیشآزمون)
مؤلفۀ  P1در ناحیۀ ( F4پیشآزمون)
مؤلفۀ  N1در ناحیۀ ( F3پسآزمون)
مؤلفۀ  P1در ناحیۀ ( F3پسآزمون)
مؤلفۀ  N1در ناحیۀ ( F4پسآزمون)
مؤلفۀ  P1در ناحیۀ ( F4پسآزمون)

نتایج جدول  2نشان میدهد مفروضۀ نرمالبودن برای تمامی متغیرها برقرار است و متغیرها همگی از
توزیع نرمال تبعیت میکنند .همچنین در بررسی مفروضۀ برابری واریانسهای خطای نمرهها ،مفروضۀ همگنی
واریانس گروهها برقرار است؛ بنابراین استفاده از مدل تحلیل کوواریانس چندمتغیری بالمانع است.
در ادامه ،بهمنظور بررسی ادامۀ پیششرطهای آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،از آزمون ام باکس
استفاده شد .نتایج آزمون فرضیۀ صفر مربوط به عدم تفاوت ماتریسهای کوواریانس در دو گروه ،بیانگر پذیرش
فرضیۀ صفر مبنی بر همسانی ماتریسهای کوواریانس است ( )F =0/78 ،P =0/05و درنتیجه این پیششرط
برقرار است .همچنین از آنجا که فرض نرمالبودن ،همسانی واریانس خطا و عدم تفاوت ماتریسهای
کوواریانس برقرار است ،استفاده از مدل تحلیل کوواریانس چندمتغیری بالمانع است.

د) آزمون فرضیهها
جدول  -3یافتههای آزمون تحلیل کوواریانس پس از حذف اثر پیشآزمون برای عملکرد حافظه و خواندن
متغیر
تشخیص حرفواژه
آزمون روانی خواندن
آزمون درک مطلب خواندن
آزمون حافظۀ غیرکالمی
آزمون حافظۀ کالمی
آزمون ظرفیت حافظۀ فعال
استراتژی استفاده از حافظه

F

درجۀ آزادی
1

0/22

معناداری
0/64

مجذور اتا
0/016

توان آزمون
0/072

1
1
1
1
1
1

0/06
0/35
5/9
0/04
0/36
0/34

0/001
0/56
0/02
0/000
0/000
0/56

0/004
0/02
0/02
0/003
0/02
0/02

0/056
0/08
0/62
0/05
0/08
0/08
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جدول  -4یافتههای آزمون تحلیل کوواریانس پس از حذف اثر پیشآزمون برای ویژگیهای رفتاری
در حین انجام تکلیف و دامنۀ 1مؤلفۀ  P1و  N1در نواحی فرونتال
متغیرها
خطای حذف
خطای ارتکاب
زمان واکنش
مؤلفۀ  P1در ناحیۀ F3
مؤلفۀ  N1در ناحیۀ F3
مؤلفۀ  P1در ناحیۀ F4
مؤلفۀ  N1در ناحیۀ F4

جمع مربعات
754/94
36/07
10982/95
2/53
22/31
0/35
15/61

میانگین مربعات
754/94
36/07
10982/95
2/53
22/31
0/35
15/61

F
13/39
6/98
3/55
0/69
1/25
0/78
2/25

معناداری
0/01
0/02
0/07
0/99
0/29
0/39
0/16

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،بین میانگین نمرات پسآزمون مؤلفۀ روانی خواندن )،F=0/06
 ) P<0/001و مجذور اتا ( )0/004در دو گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر،
نتیجۀ تحلیل کوواریانس روی نمرات خواندن بیانگر آن است که پس از شرکت در مداخله در خردهمتغیر روانی
خواندن ،تفاوت اولیه بین گروه آزمایش و گروه کنترل ،معنادار بوده است.
بین میانگین نمرات پسآزمون مؤلفۀ حافظۀ غیرکالمی ( P<0/02 ،F=5/9و مجذور اتا=  ،)0/02حافظۀ
کالمی ( P<0/000 ،F=0/04و مجذور اتا=  )0/03و ظرفیت حافظۀ فعال ( p<0/000 ،F=0/36و مجذور
اتا=  )0/02در دو گروه آزمایش و کنترل ،تفاوت معنادار وجود دارد .به عبارت دیگر ،مداخلۀ آزمایش در پژوهش
روی خردهآزمونهای حافظۀ کالمی ،حافظۀ غیرکالمی و ظرفیت حافظه تأثیر داشته است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد مداخلۀ آزمایش در پژوهش روی خردهآزمونهای خطای حذف و خطای
ارتکاب ،تأثیر مثبت داشته است و زمینۀ کاهش این دو مؤلفۀ رفتاری پس از مداخالت درمانی را فراهم کرده
است ،اما میانگین نمرات در هنگام واکنش دو گروه آزمایش و کنترل ،با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند
()p<0/05 ،F=3/55
بین دو گروه آزمایش و کنترل در دامنۀ  P1و  N1در هیچیک از نقاط تفاوتی وجود ندارد؛ بنابراین دریافت
تحریک مستقیم فراجمجمهای در ناحیۀ پیشپیشانی پشتی جانبی همراه با آموزش خواندن در مقایسه با
کودکانی که فقط آموزش دریافت میکنند ،تغییر معناداری در آمپلیتود مؤلفه  P1و  N1در حین انجام تکالیف
پتانسیل وابسته به رویداد  ERPایجاد نکرده است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی تحریک مستقیم فراجمجمهای همراه با آموزش خواندن بر حافظۀ فعال
و عملکرد خواندن کودکان نارساخوان انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد عملکرد خواندن در حیطۀ روانی
1. amplitode
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خواندن ،در حالت تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای فعال نسبت به شم ،پیشرفت معنادار بیشتری داشته
است .این یافته با نتایج مطالعات آقاجانی و همکاران ( ،)1397رجائیپور و سعیدمنش ( ،)1397بیات مختاری و
همکاران ( ،)1396کروزگنزالز و همکاران ( ،)2018هث و الویدور ( )2015و کاتانئو ،پیسونی و پاپاگنو ()2011
همسو است .نتایج پژوهش نلسون ،مککینلی ،گلب ،وارم و پاراسورامان ( )2014نشان داد اعمال تحریک
الکتریکی مستقیم فراجمجمهای مغز میتواند بهصورت کوتاهمدت سبب بهبود در عملکرد افراد در تکالیف توجه
شود .همچنین با مطالعۀ پژوهشهای انجامشده در زمینۀ اثربخشی تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای،
بهنظر میرسد این روش از طریق بازداری و مهارکردن فعالیتهای نورونهای قشر مغز عمل میکند .تحقیقات
گستردهای دربارۀ کنشهای شناختی و فعالیتهای قشر پیشپیشانی خلفی جانبی مغز انجام شده است (تایب
و الویدور2016 ،؛ فاسترمن و همکاران )2008 ،که انتظار میرود تحریک قشر پیشپیشانی چپ با جریان
الکتریکی مستقیم از روی جمجمه سبب افزایش فعالیتهای این ناحیه از قشر مغز ،اعم از حافظه ،توجه و
تمرکز شود .قشر پیشپیشانی خلفی جانبی چپ و راست (نقاط  F4و  F3سیستم بینالمللی  ،)10-20مسئول
مستقیم حافظه در قشر مغز است (دموس .)2005 ،از سوی دیگر ،تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای آندی
موجب تقویت کوتاهمدت )LTP( 1با افزایش تحریک قشر پیشپیشانی چپ و تعدیل گیرندۀ  NMDAمی
شود؛ بنابراین tDCS ،آندی در قشر حرکتی افراد سبب افزایش تحریکپذیری قشری طوالنیمدتی میشود
که احتماال بهوسیلۀ دپالریزۀ پتانسیل غشا صورت میگیرد .در مطالعۀ حاضر ،مکانیسم مذکور احتمال دارد
پردازشهای یادگیری را تسهیل کرده باشد و به بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان کمک کند.
یافتۀ دیگر پژوهش نشان داد حافظۀ فعال ،در حالت تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای فعال نسبت به
شم ،پیشرفت معنادار بیشتری داشته است .این یافته همسو با نتایج مطالعات فتاحی و همکاران (،)1397
روحاالمینی و همکاران ( ،)1397رجائیپور و سعیدمنش ( ،)1397بیات مختاری و همکاران ( ،)1396عبداللهی
و همکاران ( ،)1394ارکان و یاریاری ( )1393و اندریس و همکاران ( )2011در زمینۀ اثربخشی تحریک جریان
مستقیم فراجمجمهای بر بهبود حافظه ،حافظۀ کالمی و غیرکالمی عملکردهای شناختی و توجه انتخابی،
انعطافپذیری شناختی و بازداری پاسخ دانشآموزان است .در تبیین این یافته میتوان گفت تحریک آندی در
هردو لوب  DLPFCآزمودنیها در این پژوهش ،با دپوالریزهشدن نورونها همراه است و موجب کاهش
استراحت نورونی و درنهایت تحریکپذیری بیشتر نورونهای این ناحیه شده است .از سوی دیگر ،افزایش
تحریکپذیری نورونهای ناحیه از قشر سبب رهاسازی هرچه بیشتر نوروترانسمیترهای این بخش میشود.
بدینترتیب نوروترانسمیترها زمان بیشتری در فضای بینسیناپسی باقی میمانند و آثار طوالنیمدت بر بهبود
حافظۀ فعال خواهند داشت .محل حافظۀ فعال عمدتا قشر پیشانی چپ در  DLPFCاست ،اما مختلشدن
شدید حافظۀ فعال مستلزم وجود ضایعههای دوطرفه در قشر پیشپیشانی است .اثر  tDCSروی DLPFC
میتواند عملکرد حافظۀ فعال را تعدیل کند و حافظۀ فعال کودکان با اختاللهای خاص یادگیری خاص را
)1. long-term potentiation (LTP
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بهبود بخشد (اندریس و همکاران.)2011 ،
عالوه بر نتایج باال ،در این پژوهش دامنۀ  N1و  P1در الکترودهای  F3و  F4و همچنین سرعت و دقت
انجام تکلیف ان-بک در حین ثبت پتانسیلهای وابسته به رویداد بررسی شد .تغییرات در دامنۀ مؤلفههای
مذکور از لحاظ آماری معنادار نیست .تا امروز ،گزارشهای مربوط به همبستههای الکتروفیزیولوژیکی تأثیرات
 tDCSپراکنده بودهاند .مطالعات قبلی با استفاده از پتانسیلهای وابسته به رویداد ( )ERPsنشان دادهاند
تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای آندی ،دامنۀ مؤلفۀ  N70را افزایش میدهد؛ درحالیکه تحریک جریان
مستقیم فراجمجمهای کاتدی ،آن را کاهش میدهد (آنتال ،کینسس ،نیچه ،برتفای و پائولوس .)2004 ،تأثیر
متضاد برای  visual P100گزارش شده که کاهش دامنه را برای تحریک آندی و افزایش دامنه را برای
تحریک کاتدی نشان داده است (اکورنرو ،لیوتی ،ریشا و گریگوری ،)2007 ،اما نتایج این پژوهش ،فرضیۀ
مطرحشده را تأیید نمیکند .جمعبندی مطالعاتی که در راستای همبستههای پتانسیلهای وابسته به رویداد در
افراد نارساخوان در مقایسه با افراد عادی پرداختهاند ،داللت بر تفاوت بین ویژگیهای ( N100شائول)2008 ،
و ( P100مککارتی ،وود ،ویلیامسون و اسپنسر )1989 ،بین این دو گروه دارد ،اما این تفاوت در بعضی یافتهها
بهصورت افزایش یا کاهش است و در تعداد محدودتری از گزارشها دال بر عدم تفاوت این دامنهها بوده است.
بهطورکلی تفاوت در دامنۀ مؤلفههای مذکور مربوط به عوامل توجه یا پردازش حسی ناکافی تلقی میشود.
بااینحال ،تنوع متغیرهای فردی آزمودنیها همراه با تکنیکهای ثبت و همچنین در تعداد محدودی از
الکترودها ،اغلب به نتایج منفی یا روندی غیرمعنادار میانجامد (شائول.)2008 ،
نتایج این پژوهش بیانگر کاهش خطای ارتکاب و حذف در حین انجام تکلیف ان-بک بعد از مداخله در
گروه آزمایش است ،اما زمان واکنش در حالت تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای فعال و شم تفاوتی نشان
نمیدهد .در تحقیقات قبلی نیز عدم تفاوت در زمان واکنش (اون و همکاران2008 ،؛ بوجیو و همکاران2006 ،؛
فرگنی و همکاران2005 ،؛ جو و همکاران )2009 ،و در دقت (نیلسون ،لبدو و الودن )2015 ،گزارشهایی شده
است .در پژوهشی دیگر ،افزایش زمان واکنش بعد از تحریک آندی و همچنین کاتدی در مناطق قشری پیشانی
مشاهده شده است (مارشال ،موله ،سیبنر و بورن .)2005 ،در جهت مقابل ،تحقیقات منفرد و همچنین
فراتحلیلهای دیگری بیانگر کاهش زمان واکنش پس از تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای آندی در ناحیۀ
 DLPFCهستند (از جمله فراتحلیل هیل ،فیتزجرالد و هوی .)2016 ،در تبیین معنادارنبودن زمان واکنش می
توان به این موضوع اشاره کرد که تکلیف ان-بک مستلزم استفاده از حافظۀ فعال و توجه انتخابی است؛ بنابراین
احتمال دارد در این تکلیف ،چند کنش اجرایی بهطور همزمان دخالت داشته باشند و ضعف کودکان نارساخوان
ناشی از مختلشدن عملکرد حافظۀ فعال است (جیمز و جان .)2007 ،از سوی دیگر ،زمان واکنش طوالنیتر
شاهدی بر این نظریۀ بدلی است که بیان میکند کودکان نارساخوان در حافظۀ فعال ضعف دارند؛ مشکلی که
سبب افزایش زمان مورد نیاز برای تصمیمگیری یا حل مسئله میشود .بعالوه ،با توجه به یافتههای پژوهش
حاضر ،یکی از علل افزایش زمان واکنش میتواند خستگی آزمودنیها بهخاطر طوالنیبودن تکلیف باشد .این
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اختالف بین یافتههای رفتاری در پژوهشهای مختلف ممکن است با این واقعیت توضیح داده شود که برخی
از این تحقیقات ،تأثیرات تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای دوجانبه را بررسی کردهاند؛ درحالیکه در این
پژوهش ،تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای یکجانبه استفاده شده است .همچنین تفاوت در آنالین و
آفالین انجامشدن تکالیف نیز حائز اهمیت است .در بیشتر پژوهشها ،تکالیف بهصورت آنالین انجام شده و
همچنین مداخالت تکجلسهای صورت گرفته است؛ درحالیکه در پژوهش حاضر ،تکلیف بهصورت آفالین و
مداخلۀ دهجلسهای بوده است .بهعالوه تفاوت بین نتایج ممکن است درنتیجۀ تفاوت در سایز الکترود ،جایگاه و
شدت جریان اعمالشده و مدت آن باشد .رویکردهای محاسباتی (زاهل ،هیمرث ،سندمن ،بک و مولر)2011 ،
وجود دارد که براساس مدلهایی نشان میدهند اندازه ،جایگاه و شکل الکترود میتواند بر میدان الکتریکی و
درنتیجه سطح مدوالسیون ناشی از تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای تأثیر بگذارد.
از جمله محدودیتهای این مطالعه ،اختاللهای همراه با مشکالت یادگیری خواندن است (از جمله
 ،ADHDسایر اختالالت یادگیری ،اضطراب ،وسواس ،افسردگی ،اختالل سلوک ،اختالل نافرمانی /چالشگری
یا  ODDو .)...در این طرح ،همبودی وسواس ،اضطراب ،اختالل سلوک و نافرمانی جزء مالکهای خروج
درنظر گرفته و کنترل شد .در پژوهش حاضر ،دانشآموزان پایۀ اول تا سوم دبستان حضور داشتند و بهدلیل
یکساننبودن سطح دانش واجشناختی ،در آموزش تداخل ایجاد میشد .محدودبودن جامعه به مراجعان دو سال
اخیر کلینیک آتیه در شهر تهران و همکارینکردن سایر مراکز در جمعآوری نمونهها نیز از دیگر محدودیتهای
این طرح محسوب میشود که موجب تعمیمدهی کمتر نتایج میشود .حجم کم نمونه ،تجزیه و تحلیلهای
آماری را در تشخیص تفاوت بین گروهها ضعیف میکند و این بهنوبۀ خود بر تعمیمپذیری اثر میگذارد.
درمجموع ،یافتههای این پژوهش تأییدی بر اثربخشی تحریک مستقیم الکتریکی مغز از روی جمجمه بر بهبود
عملکرد خواندن و حافظۀ فعال کودکان نارساخوان است.
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