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 چکیده  

كیه اسیت کیناتتي روان يکیي ا  مکیک ع بصی  ،  نارسانويسي:  هدف
منجر بیه افیت صیصییا، اتیت ل در يیادویرم و نممنییت مکیک ع 

منظور بررسیي ايیت پیهونش بیهآمو ان مي شود. روانکناتتي در دانش
شینیدارم   -ديدارمكارم    بر حافظهمغزم  اثربخکي صیريک الکتريکي  

 .شیده اسیت  ابتیدايي انجیام  دوره  نويسنارسیا  آمو اندانش  و صوجه در

آ مون با ویروه آ مون پسا  روش آ مايکي پیش  در ايت مطالعه  روش:
 24 ویرم ندفمنیید،بییا اسییتهاده ا  روش نمونییهكنتیرل اسییتهاده شیید. 

وسیله روانکینا  و همبت  به نارسانويسي كه ب   (ساله  12-7آمو  )دانش
نیام اسیا  م  سپس با مصاحبه بیالیني بريید شده و  أروانپزشک ص
ه بودنید، مبت  به نارسانويسي صکخیص داده شید  DSM-Vصکخیصي  

صورع صصادفي به دو وروه آ مايکیي بهايت صعداد  سپس  انتخاب شدند.  
وسییله آ میون ان هقبا و بعد ا  درمان ب   واهآن  .ددن و كنترل صقسیم ش

ار يیابي میقی  سیاتته    ديکتیهو آ مون    ، آ مون نقص صوجه كانر بک
 5/1صورع يک رو  در میان با شیدع هجلسه ب   15وروه مداتله    شدند.
مان صیريیک صیت در  DLPFCدقیقه در ناحیه    20آمپر به مدع  میلي

م پیهونش بیه نیادادهصیلییا    ها:یافته  .قرار ورفتندالکتريکي مغزم  
كارویرم نام مركیزم، مییاننیت و انییراع معییار و بیهكمک شاتص

میییان  نکییان داد كییه صیلیییا كوواريییانسريییانس و نممنیییت بییا وا
نییام كودكییاني كییه صیییت درمییان صیريییک الکتريکییي مغییزم ويهوي

(tDCS و كودكییان وییروه وییواه صهییاوع معنییادارم در ) كییارمحافظییه 

 گیری:نتیجههه .(≥05/0p) و صوجییه وجییود دارد شیینیدارم-ديییدارم
صوجیه و بهبود    موج   جانبي  -تلهيپیکاني  ناحیه پیشدم  صیريک آُن
آمییو ان دانشديکتییه بملکییرد  شیینیدارم در -ديییدارم كییارمحافظییه 

 .نارسانويس شد
 

قکییر  (،  tDCS)  مغییزمصیريییک الکتريکییي  :  کلیهدی  هایهواژ
، حافظییه  نويسییي، نارسا(DLPFC)جییانبي  -پیکاني تلهییيپیش
 صوجه.  ،شنیدارم  -ديدارم  كارم
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دانکناه  .  2 شناسي،  روان  و  صربیتي  بلوم  دانککده  روانکناسي،  وروه  دانکیار 

 .شهید مدني آذربايجان، صبريز، ايران

ف.  3 ابصاب شناتتي، وروه  آ اد دانکیار بلوم  دانکناه  صبريز،  یزيولوژم، واحد 

 .اس مي، صبريز، ايران

The Effect of Transcranial Direct 
Current Stimulation (tDCS) on Visual-

Auditory Working Memory and 
Attention in Students with Dysgraphia 

 
 
 

Bakhtiar Moslemi1, Ph.D., Gholamreza 
Chalabianloo2, Ph.D., Seyed Mahmoud 

Tabatabaei3, Ph.D. 
 
 
 

Received: 03. 18. 2021                    Revised: 09. 2 .2021 
Accepted: 04. 28. 2022 

 

Abstract 
Objective: Dysgraphia is one of the 
psychoneurological problems that leads to 
academic failure, learning disabilities and also 
psychological problems in students In this purpose 
we evaluate the effect of transcranial direct current 
stimulation (tDCS) on the visual-auditory working 
memory and attention in elementary students with 
Dysgraphia. Method: In this study, the 
experimental method of pretest-posttest with the 
control group was used. The statistical population 
includes all male students of primary school in 
learning disorders in Saqqez city in 2020. A sample 
of 24 students (7 to 12 year old) was selected 
through a targeted sampling method that confirmed 
by a psychologist and psychiatrist and then with a 
clinical interview based on diagnostic criteria 
DSM-V were diagnosed with dysgraphia based on 
diagnostic criteria. The subjects were randomly 
divided into experimental and control groups, then 
the tests were performed before and after treatment 
by the n-back test and the researcher-made dictation 
test was evaluated, the intervention group consisted 
of 15 sessions of one-day, 1.5mA for 20 minutes in 
the DLPFC area under the treatment of transcranial 
direct current stimulation. Data were analyzed 
using SPSS 20 software, using covariance analysis. 
Results: Analysis of research data using central 
indicators, mean and standard deviation and 
variance, as well as covariance analysis, showed 
that there was a significant difference in visual 
auditory working memory and attention between 
the characteristics of children undergoing 
transcranial direct current stimulation (tDCS) and 
control group children. Conclusion: The anodal 
stimulation DLPFC increased and improved 
individual performance on tasks involving visual –
auditory working memory and has led to improved 
dysgraphia in children. 
 

Key words: Transcranial direct current 
stimulation (tDCS), dorsolateral prefrontal 
cortex, dysgraphia, visual-auditory work 
memory, attention. 
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 مقدمه  

نام برقرارم ارصباط است و مهارع  نوشتت يکي ا  راه

مي آن  كاماصواند  مینهدر  و  بهتر  ارصباط  با  سا   صر 

ايت با  باشد.  دانشدينران  ا   بسیارم  آمو ان،  حال 

ب قه و  نميرغبت  نکان  نوشتت  به  دنند؛  يرا  ام 

صوانند افکار تود را روم كاغذ بیاورند. ايت مسأله  نمي

منهي  صوانمي صأثیرم  آنها  صیصیلي  پیکرفت  در  د 

س مت،   و  ببدالهي  مقتدايي،  )كامران،  باشد.  داشته 

به1396 نارسانويسي،  اصط ح  در  بان    اتت ل  (. 

مي اط ق  جنبهنوشتارم  به  كه  و  شود  حركتي  نام 

شربتي،   و  )نريماني  دارد  صوجه  نوشتت  مهارع  فني 

و    فرد  بهنجاربا وجود نوش    افراد نارسانويس(.  1394

بصبي   سیستم  بملکرد  در  نقص  بلت  به  نوشتت 

ار متناس  با ست  صر ا  سطح مورد انتظمركزم، پايیت

بینايي و شنوايي، ضايعاع مغزم و   است. نقايص ادرا

مي نیز  اتت ل  اند صوژنتیک  شود   سب     يادویرم 

استروسنیدر، و  اتت ل 2007  )وارصلند  شیوع  نرخ   .)

مکخصك نوع  سه  نر  ا   تاص  آن  يادویرم  ننده 

در    درصد  15صا    5)تواندن، نوشتت و رياضي( حدود  

و حدود   صخمیت  ده    درصد  4كودكان  بزروساالن  در 

روئیز،   سادو ،  )سادو ،  صعداد  2015ميشود   .)

يادویرم   در  ناصواني  بلت  به  رو   نر  كه  كودكاني 

شود. ايت صعداد  نر رو  بیکتر مي،  شوندبندم ميطبقه

است.  میلیو  8/2برابر    2010سال   بوده  نهر    80ن 

به   مبت   كودكان  دچار    ناماتت لدرصد  يادویرم 

نستند.   میزان  نارساتواني  متیده  ايت  اياالع  در 

ا  كا كودكان مدار  بمومي را   نیمي  آمريکا حدود 

دريافت  شاما مي استثنايي  آمو شي  شود كه تدماع 

صقريباًمي در    كنند.  كه  كودكاني  نمه  ا   نیمي 

ويههبرنامه  يادویرم  شود،  مينام  ثبت  نام  اتت ل 

( با  1374بهراد )در ايران نیز    .(1998)شايويتز،    دارند

میزان شیوع   ، شدهمنام انجاپهونش بر انجام فراصیلیا 

ياد را  و اتت ل  ابتدايي  مقطع  در  درصد    58/4یرم 

درصد بیکتر ا     2/2صا    1/1كند كه پسرنا  وزارش مي

 شوند.نا مبت  ميدتتر

مده در  مینه  بان نوشییتارم تییود بییه مکک ع ب

 نويسي، نارسانويسي،شوند: بدتطمي  مسه دسته صقسی

؛ 2008، فییاكس)فلمییر، لیییون و  نويسياشکال در انکا

ان نوشتارم، اتییت ل  بلهه  ؤصريت م(. شايع2003لرنر،  

ايییت  ويهوییي(. 2007فییرونیل ، نارسانويسییي اسییت )

ا آمییو ان بیی نییاصواني ايییت اسییت كییه ديکتییه دانش

و سطح آمو ش به میییزان  ورفتت ظرفیت نوشينظردر

راننمییام ) صر ا  حیید انتظییار اسییتویرم پییايیتچکییم

(. بمییا 2013نام روانییي،  صکخیصي و آمارم اتت ل

بییودن آن بییرام بییه دلیییا انتزابي ديکتییه تنوشییت

ه نمیییت دلیییا .  فعالیتي دشوار به حساب  ،  آمو دانش

نییام  بییاني يي بان نوشییتارم در سلسییله مراصیی  صوانا

كردن، تواندن و نوشییتت( بعیید ا  تبدادن، صی)ووش

بنییابرايت نروونییه .  شییودساير اشکال  بان آموتتییه مي

نییام نام سلسله مراص  صواناييمککلي در ساير  مینه

 ثیر منهي بر  بان نوشتارم داشته باشدأصواند ص بان مي

 اتییت ل در كییه يبییوامل تيصربمییده (.2010)بییايزع، 

، شودمي  مطرح  آمو اندانش  نارسانويسي  و  ام   نوشتت

بییودن نییام حركتییي، انتزابيضییعم مهارع  ببارصند ا 

، ناهمطلیی ، اتییت ل در ادرا  بینییايي حییروع وكلمیی 

بینییايي و شیینوايي، دشییوارم در انتقییال   ضعم حافظه

يییا در   ط باع ا  يک كانییال حسییي بییه كانییال دينییرا

اسییت  صمركییز صوجییه ويییا كمبییود  پیونییدنام حسییي،

بلیسییا  .(2011)كوشکي، اسمولنو ، ايلیا  و چائو، 

شییناتتي ا  قبیییا نام  كه بملکرد  ( نکان داد2004)

مییدع بییا مییدع و حافظییه بلندصوجییه، حافظییه كوصاه

. انجمییت باشدنوشتارم و  باني مرصبط مي  ناماتت ل

 يییادویرم  نییامدر اتت ل(  2013)  مريکاآروانپزشکي  

اط باع، ادرا   ا شپییردصوجه، ، حافظهدر بییه نقییص 

 بر نیتییزو  وئیی . ناشاره كییرده اسییتديدارم و شنیدارم  

م يیی تییود پیرامییون ارصبییاط ب پییهونش  ( در2011)
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فعالي/ كاستي صوجه و اتت ل نمییاننني اتت ل بیش

دوم   آمییو ان پايییهبملکرد نوشییتارم در دانش  شدم و

ژاپني به ايت يافته رسیدند كه صوجه پییايیت، دقییت در 

 كند.  بیني ميو صسلط بر دستخط را پیش نوشتت ام 

ا جمله مهمصريت كاركردنام  كییییارمحافظییییه 

انجام -بص  و  طول  ندوي  در  كه  است  شناتتي 

كمک  انسان  به  نوشي  كنشنام  و  يادویرم  صکالیم 

ببارع است ا  صوانايي ننهدارم  كییارمميكند. حافظه 

انجام صکالیم پیمیده، صوانايي   مییاناط باع در ذنت 

و استهاد فعلي  برام موقعیتنام  قبلي  ا  صجربهنام  ه 

پیشبیني برام  مسئله  حا  رانبردنام  ا    استهاده 

نقص   .(1393)رضايي،    است  ا احتمالي در آيندهئمسا

يییادویرم نکییان داده   نامدر حافظه كارم در اتت ل

مییانلر و (. 2011)مییانلر و اسییکوچارع،  شییده اسییت

كییه   نییدنکان داد( در مطالعه تییود  2016اسکوچارع )

با  وروهنام  فعال  حافظه  در  تاصي  نقصنام 

 يادویرم )ا  نوع تواندن، نوشتت، حساب نییاماتت ل

نا در مهارعنام نارسا و يا صركیبي ا  انواع ايت ناصواني

دارد وجود  كنترل  وروهنام  با  مقايسه  در   صیصیلي( 

نییییام هنی  صهاوصي ا  نظر نوشي بیت ورو درحاليكه

بنابرايت بايد  .داردوجییییود نیییی  معمییییولينییییاصوان و 

برام صکخیص و   كارمصوانمندمنام فردم در حافظه  

مداتله در كودكان با مکک ع يادویرم در نظر ورفته 

 .شود

ام بهبنوان طور فزايندهبه كییییارمصوجه و حافظه 

شییود صلقي مي شییناتتي مییرصبط بییه نییمساتتارنام 

(. صوجییه يک بملکرد ضرورم برام 2012)وزلي و نبر، 

رفتارم يادویرم   و  يادویرم  مکک ع  دارام  كودكان 

(. پییهونش ناالنییان و 2012ميباشد )وانگ و نانییگ،  

مبیییت  بیییه ( نکان داد كه كودكان 2006) ك فمیییت

يادویرم برت ع كودكان بادم نميصوانند بر  اتییت ل

تارج ه آنها  ويهوينام مهم صکلیم صمركز كنند و صوج

ا و . اننیی (2006)ناالنییان و كییافمت،  ا  كنترل است

در كودكییییان نارسییییانويس نمکاران ادبا كردند كه 

مکیییکا حهظ صوجه  و پردا ش اط باع، حافظه فعال

انجییام بملکییرد   مییانم  مه  كاركردنییام  ا كییه    ودارند  

 (.2004استرنبرگ و ورينورينکو، ست )صیصیلي ا

نام ذنني اسییت و صريت فعالیتيکي ا  مهم،  صوجه

ر شییناتتي نام اصییلي سییاتتاصنهايي يکي ا  جنبییهبه

است كه در ساتتار نوش، حافظه و ادرا  نیییز نقییش 

؛ سیییدمت، 2014)پیرانجلییو و ویولیییاني،  مهمییي دارد

صنظیییم  (. مبییاني اصییلي اجییزام صوجییه شییاما2006

براننیختنییي، صوجییه متمركییز، صوجییه انتخییابي، صوجییه 

داننیید پايدار، فراتنام صوجه، با دارم و مهار رفتییار مي

كودكان بییا اتییت ل  .(2007میلد ر،  ؛2006)سیدمت،  

نتییاير را  د.  در صوجییه نسییتنتت ل  ايادویرم دچار  

دند كه يک نارسايي ذننییي وجییود ( نکان مي1978)

دارد كه بیکتر كودكان مبت  به اتت ل يییادویرم بییه 

در صمركییز صوجییه و   نداشییتتند و آن صوانايياآن مواجه

نممنیییت نارسییايي   .صوجه بر مطل  مورد بیث اسییت

كنیید ايت افراد صا سنیت بزروسال ادامییه پیییدا ميصوجه  

؛ 2013؛ ماسون، نامهريز و كنییت،  2011)يوشیموسو،  

( بر 2014استر )  نامه(. مطالع2011الندر و ويلبرور،  

نوجوانان مبت  به ناصواني يادویرم و نوجوانان بهنجییار 

نکان داد كه افییراد دارام نییاصواني يییادویرم در صوجییه 

غییر صوجه و صوجه پايدار ا  بملکییرد ديدارم انتخابي، ص

 .صرم برتوردار نستندضعیم

بصیی  روانکییناتتي   نامهنا مداتلپهونشبرتي  

به ايت و    نام شناتتي وزارش كردهكنشرا در درمان  

نییام كه رابطة معنادارم بییییت كنش  اندهنتیجه رسید

نییام توانییدن و و مهارع  كییارماجرايي مانند حافظیة  

نییام متعییددم نیییز شرد و پهونكردن وجییود دانجي

را بر بهبییود توانییدن  كارمصأثیر مثبت آمو ش حافظة 

كامیابي، صیمورم   ؛2010كلیننبرگ،  )  اندوزارش كرده

( 2010(. بابییدم )2010؛ میلتییون،1393و مکییهدم، 

نام اجرايي، بملکرددر پهونکي نکان داد كه آمو ش  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

http://joec.ir/article-1-1479-fa.html


 ... شنیداری و توجه در -دیداری  کاریبر حافظه  مغزیتحریک الکتریکی اثربخشی   :و همکارانبختیار مسلمی 

__________________________________________________________________________________________ 

 

صواند در كانش مکک ع صیصیییلي ميصوجه و حافظه  

ثر ؤمیی   يآمو ان با اتت ل يادویرم ا  جمله رياضنشدا

بخکي برنامییه ( اثر1395تانزاده )حسیتباشد. مطالعه  

و ادرا  ديییدارم را در اتییت ل   كییارمصقويت حافظییه  

نکان داد كه با برنامییه صقويییت   شدهنارساتواني بررسي

دارم بر بهبود تواندن اثیر معنأو ادرا  ص  كارمحافظه  

ه اسییت. قائییدم و نمتییي بلمییدارلو آمو ان داشتدانش

بنوان يکییي ا  را بییه كییارم( آمییو ش حافظییة 1394)

آمییو ان معرفییي نام بهبود بملکرد رياضي در دانشراه

 اند.كرده

صأثیر مثبت آمو ش صوجه بر ، ناپهونش براسیییا 

تاص  يادویرم  اتت ل  دچار  كودكان  بملکرد  بهبود 

  روشت شده است. در پهونکي، آمو ش صوجه براسا

بملکرد تواندن دانشآمو ان مبیییت  بیییه  برنامه فلمر

وپییان دارم افییزايش داد )چاطور معنیی نارساتواني را بییه

یت در پهونکي با منیی (. نم1392 يییده و نمکییاران، 

صقسیم و  متمركز  صوجه  صأثیر  حافظه بنوان  بر  شده 

نارساتوان و بادم نکان  ك مي و بملي دانشآمو ان 

بهبود   به  متمركز  صوجه  منجر دادند  حافظه  بملکرد 

ا   بیکتر  بملي  رمزورداني  بر  آن  صأثیر  و  ميشود 

 ، كرمي نورمرمزورداني ك مي است )جعهريان نیمني

 (. 1381، يوسهي لويه و

با   آغا در  نام حیطه صیريک الکتريکي مغزم  پهونش

امکییان  دلیییابییه  يحركتیی  رکیی بییر ق  tDCSاسییتهاده ا  

ننیختنییي و كییانش برا  افییزايش  ویرم مسیتقیماندا ه

اثربخکییي آن نکییان   قکر به كار برده شد.  مییاني كییه

اثربخکیییي   وسیییعي در مییییورد  نامهمطالع  ،داده شد

tDCS  بر سیاير بملکردنام مغیییزم ا  قبییییا بینییايي 

فلويییا، روشییر،  بییان، حافظه و يادویرم شروع شیید )

؛ كینزيس، انتییال، نیمییه، 2008میککا و بريتینستیت،  

بییر  نییاشپهون نممنیییت. (2004برصهییام و پییاولز، 

نورولییییوژم و روانپزشییییکي ا قبیییییا نام اتتیییی ل

 نام مغییزم و اسییکیزوفرنیا افییزايشافسردوي، سییکته

؛ فرونییي، بییاویو، منصییور، 2002نیمییه، پیییییدا كییرد )

؛ صرانیییولیز، 2005واونییر، فريییرا، لیمییا و نمکییاران، 

. آنییدر  و ( 2008سییپهرم، والینويسییکي و سییتی ، 

( بییا اسییتهاده ا  صیريییک الکتريکییي 2011) نمکییاران

پیکییاني موجیی  بهبییود بملکییرد مغزم در ناحیه پیش

( 2012حافظه كارم در افراد شده است. جون و نال )

 راهبملکردنییام اجرايییي، صوجییه و حافظییه كییارم ا  

 ت.اس  هبر قکر پیکاني را افزايش داد  tDCSمداتله  

ز با صوجه به اينکه صمامي كاركردنام شناتتي مغ

 كارمو اينکیه صوجه و حافظه    شدن دارندصقويت  امکان

 لییهمدات  كاركردنام شناتتي نسییتند كییه بییا  ا  جمله

، بنابرايت بهبود دنباشیی قابا صقويت و بهبود مي  درماني

ميصواند منجر به  يییک كییاركرد شییناتتيبملکرد در 

رغم بییییییهدينرم شود. شییییییناتتي بهبود بملکرد 

مینییییه، صعییییداد پهونشنام انجام شده در ايییییت  

حافظییه كز و صمییر ،لههنام صوجهؤپیهونشناييكیییه م

، باشندكییرده را بررسي  ديییدارم و شیینیدارم كییارم

انتظیار ميرود صأثیر افزايش ايت در اينجا    است.معدود  

در كودكان اتت ل  كیییییارمحافظه و  دو مؤلهه صوجه

ب توبي  نتاير  باشد كه ده  يادویرم تاص  داشته  نبال 

. بنابرايت پهونش حاضر با ندع اسییتنیا مند پهونش 

 كییارمصیريک الکتريکي مغزم بر حافظه  صعییت صأثیر  

شیینیدارم و صوجییه در كودكییان مبییت  بییه  -ديییدارم

است. فیرض پیییهونش   انجام شدهاتت ل نارسانويسي  

موج   tDCSمداتلهام برنامییه حاضر ايیییت است كه 

در  شیینیدارم و صوجییه -ديییدارم  افزايش حافظه فعال

 مبت  به اتت ل يادویرم تاص ميشود.  كودكان

 روش  

 -آ مییونآ مايکییي و نییوع طییرح پیش پییهونشروش 

نییوع پییهونش ا  نظییر .  آ مون با وروه كنتییرل بییودپس

روش صیريییک الکتريکییي مغییزم .  ندع كاربردم است

بنوان متغیر مستقا و صوجه، حافظه به  tDCSوسیله  هب
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در   بنوان متغیییر وابسییتهكارم ديدارم و شنیدارم بییه

 نظر ورفته شد.

جامعییه  ویرم:جامعییه آمییارم نمونییه و روش نمونییه

آمییو ان پسییر دانش  صمییامآمارم پهونش حاضر شاما  

مراكیییز كننییده بیییه كیی   دوم صیییا پییینجم مراجعه

يادویرم دولتي و غیردولتي بود كییه سییال   ناماتت ل

اتیییت ل يیییادویرم  ويیییهه مراكیییزدر  1398-1399

  انمییوآايییت دانششهرستان سقز مکغول به صیصیییا  

شده و سپس بییا يیدأوسیله روانکنا  و روانپزشک صهب

 DSM-Vنام صکخیصي  اسا  م  مصاحبه بالیني بر

. با صوجه بییه مبت  به نارسانويسي صکخیص داده شدند

داشییتت معیارنییام ورود و تییروج در مطالعییه ا  روش 

نهییر   20  حجم نمونه  ویرم ندفمند استهاده شد.نمونه

 24،  بییه بلییت ريییزش احتمییالياما  فته شد،  در نظر ور

ساله   10صا    8آمو  پسر مبت  به اتت ل تواندن  دانش

نر   براممجموع  در  .ند)ك   دوم صا پنجم( صعییت شد

صورع صصییادفي در وییروه آ مییايش و ه  نهر ب  12وروه،  

را . معیارنام ورود به مطالعییه  قرارورفتندوروه كنترل  

صوسییط  ديکتییهدر صییوان بییه صکییخیص اتییت ل مي

اسییا  يییادویرم بر نییامکیینا  مركییز اتت لروان

آ مییون ديکتییه میقیی  و    DSM-5  معیارنام صکخیصي

صر و پییايیت 85بودن ضري  نوشي باالصر ا  ساتته، دارا

نییام فلییزم روم بییدن، وجود ايمپلنت  كمبود،  115ا   

رواني دينر، آسی  مغزم، اتییت ل   ناماتت ل  كمبود

اشییتت مکییک ع رفتییارم و نورولییوژيکي و صییرع، ند

د، شییوكه منجییر بییه صکییخیص بییالیني    نیجاني شديد

ريتییالیت و رسییپريدون اشییاره كییرد. نکردن مصییرع

آمو اني كه مکک ع شديد اضطرابي، افسییردوي دانش

ام، مکک ع حسییي و فعالي، نافرماني مقابلهحاد، بیش

، صمیییز داده داشییتندادراكي، مکک ع بص  شناتتي  

 تارج شدند.  و ا  مطالعهشده  

در ايییت مطالعییه در دو وییروه وان كنندشییركت

 صمییامو  كردنییدت كنهییره شییر 12آ مايکییي و كنتییرل 

 نامهصمییامي جلسیی در  وروه آ مايکي  كنندوان  شركت

 11صییا    8. دامنه سني نر دو وییروه  حاضر شدنددرمان  

نمییره نییوش اسییا   برنیییز  نوشي آنها    . بهرهبودسال  

بییا میییاننیت و   105صییا    85در دامنییه  وكسلر كودكییان  

. میییاننیت و انیییراع بود  75/98  ±15/7انیراع معیار  

 ±  70/6)صرصی   بییهنییم  معیار وروه آ مايکي و كنترل  

افیییییراد بیییییرام  .بیییییود( 35/97 ±50/8؛ 15/100

قبییا و بعیید ا    وروه آ مايکي و كنتییرل  كنندههمراجع

آ مییون صوجییه كییانر ، آ مییون ان بییک،   ،اجرام مداتله

صیريییک   بییرام  ساتته اجرا شیید.  آ مون ديکته میق 

شیینیدارم و نممنیییت   -ديییدارم  كییارممراكز حافظه  

و الکترود كاصیید روم   F3صوجه، الکترود آند روم ناحیه  

F4 بر( 20-10 اسییا  سیسییتمقییرار داده شیید EEG .)

قکییر   نییا در ناحیییهالکترودبردن میا قرارویرم  كارهب

جهییت صیريییک (  DLPFCجانبي)  -پیکاني تلهيپیش

 ير   نامهدر مطالع  tDCSريکي مغزم با استهاده ا   الکت

ديییدارم و  كییارمجهییت صیريییک منییاط  حافظییه 

اونت، پار ، يو، كییو، )  شوديید ميأشنیدارم و صوجه ص

؛ المییر، بوركییارد، بنییز، مییي يییر، 2008چوم،كیم، لي،  

؛ 2009؛ جو، كیم، كو، اونت، جون، لي،  2009جانک،  

ر، برونییي و بییاویو، لديرا، فرانکي،كامپت، والسک، دريیید

؛ رصیییگ، صالسییما، وان شییاونبرگ و سیی وتر، 2011

صیريک (.  2018؛ میلر، میرون، بالديون و وارنر،  2017

 20بییه مییدع  tDCSوسیله دسییتناه  هالکتريکي مغزم ب

صورع يییک رو  آمپر بهمیلي  5/1دقیقه با جريان ثابت  

با استهاده ا  يک جهییت   جلسه  15در میان و به مدع  

سانتیمتر با پوشییش اسییهنر   5×    5ام كربني  الکترودن

مصیینوبي آغکییته بییه میلییول نرمییال سییالیت بییه 

 .آمو ان القا شددانش

بییرام ار يییابي سییاتته: آ مییون ديکتییه میق : ابییزار

آ مییون   ا   انآمییو میزان پیکرفت دانش  ونارسانويسي  

 مداتلییه ساتته كه قبا و بعیید ا  اجییرامديکته میق 

ايت آ مییون بییرام سیینجش   .شدروم دو وروه استهاده  
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ن پايییه ابملکرد صیصیلي ام  با كمک وروني ا  معلم

د. ايییت آ مییون شییاما شیی اول صا پنجم دبسییتان صهیییه  

نییام ام يییي مییرصبط بییا غلط ناييهو كلمیی  ناهجملیی 

باشد. ضري  پايییايي آمو ان پايه اول صا پنجم ميدانش

بییه   درصیید  82آ مون نیز با استهاده ا  روش با آ مايي  

 معلم ويییهه  7ت آمد. روايي میتوايي آ مون صوسط  دس

 باشد.  مي 76/0يادویرم  

ايت آ مون، يییک صکلیییم  حافظه فعال ان بک:  نآ مو

نییام اركردسیینجش بملکییرد شییناتتي مییرصبط بییا ك

صوسییط 1958اجرايي اسییت و نخسییتیت بییار در سییال  

كرچنر معرفییي شیید. ا  آنجییا كییه ايییت صکلیییم شییاما 

د، شوكارم آنها ميدست  ننهدارم اط باع شناتتي و

 شییداسییتهاده  ا  آن كییارمبییرام ار يییابي حافظییه 

دو ،  (. ايت آ مییون1393)كسائیان، كیامنش و بهرامي،  

كییه در نییوع شیینیدارم،   داردنوع ديدارم و شیینیدارم  

صییورع رقمي بهمیر  شییاما ابییداد صییک   100صعداد  

شیید. ندفون متصا به رايانه پخییش مي  راها     پيدرپي

دني بییه ايییت صییورع بییود كییه در صییورع خشیوه پاس

 فاصییله  بودن نر بدد با بدد قبلي، فرد بايد كلیدمکابه

ديییدارم و میییر  ثانیییه  3بعیید كییه را فکییار دنیید 

. پییس ا  اصمییام آ مییون، شییودمياجرا  بعدم  شنیدارم  

 كییارمحافظییه    نییامنام فییرد كییه شییاما امتیا پاسخ

ه افییزار ذتیییرنر میییر  روم نرمديدارم و شنیدارم  

سپس به نر پاسخ صییییح يییک نمییره مثبییت .  شدمي

بنوان ورفییت و مجمییوع آنهییا میاسییبه و بییهصعلیی  مي

 اده، صقییي)شیید  در نظر ورفتییه مي  كارم  امتیا  حافظه

ضییراي   (1393نجاصي، میمد اده و اكبر اده باغبییان، 

بود كییه  84/0صا  54/0ام ا  ابتبار ايت آ مون در دامنه

بنوان دنیید. روايییي آن بییهمي  ابتبار باالم آن را نکان

بسیییار قابییا   كییارمشاتص سنجش بملکییرد حافظییه  

. (2007)كیییت، كنییوم، میییورا و كلهلییش،    قبول است

پايايي ايت آ مییون (  2008)  مکاراننبوش و  نممنیت  

و   ادهانیید. در ايییران نیییز صقییيوییزارش كرده 78/0را 

در پهونکي ا  ايت آ مون استهاده و (  1393نمکاران )

 .كردندآن را صأيید    پايايي

آ مون نقییص صوجییه كییانر : بییرام ار يییابي صوجییه 

كییه   وان ا  آ مون صوجه كانر  استهاده شدكنندشركت

، 1=ام اسییت )نروییزوويییه چهییار وزينییه 26شییاما 

(. نمییره كییا 4=و تیلییي  يییاد 3=، اغلیی 2=وییانيواه

اور نمییره كییود    دارد.  104صا    26ام ا   دامنه،  آ مون

بیاننر اتییت ل نقییص صوجییه ،  دست آيده  ب  34باالصر ا   

چه امتیا  باالصر رود، میزان و شدع اتییت ل است و نر

)كییانر  و نمکییاران،   صوجه بیکتر تواند شد و بربکس

( پايايي ايت مقیییا  1999(. كانر  و نمکاران )1999

ابتبییار ايییت پرسکیینامه ا    .دادندوزارش    درصد  90را  

 ده اسییتوزارش ش  85/0سسه بلوم شناتتي  ؤسوم م

( روايییي 1386در ايییران شییهايان )(. 1384)بلیییزاده، 

آمو ان دبستاني میاسبه پرسکنامه كانر  را بیت دانش

مقییییا  بییرام  يیر  76/0دامنة ايت ضراي  ا   كه    كرد

مقیییا  بییرام  ير 90/0اضیییطراب ی تجییالتي صییا 

مقیدار ضییري  پايییايي دست آورد.  ه  بمکک ع سلو   

مقییاسهیییا و بییرام  يیر  58/0  نمرة كا  برامبا آ مايي  

مکک ع روان ) 86/0صا ( میکک ع اجتمابي) 41/0 ا 

 .متغییر بیود(  ی صني

جمجمه روم  ا   مغز  الکتريکي  مستقیم    :صیريک 

جريان   ا   استهاده  با  جمجمه  روم  ا   مغز  صیريک 

قديمي است    نسبت بهمستقیم الکتريکي، يک فناورم  

كه مرور  طورمبه  ده است،شكه كاربرد آن دوباره راير  

ام  مقاالع رو  دنیا بیاننر كاربرد آن در طیم وسترده

ا  جمله اتت لا  بیمارم يادویرم  نام  نام مغزم و 

پرنیزوار،    است و  درمان 1387)اتتیارم  ايت  با    (. 

مي انجام  دستناني  ا   نام  شواستهاده  نمیت  به  كه  د 

دارد ساتتهtDCS).  شهرع  دستناه  شركت  (  شده 

اال استمايند  كانادا  كکور  يک  يم  مذكور  دستناه   .

صیريک  كوچک  ا   دستناه  كه  است  مغز    راه كنندة 

كننده  اصصال الکترودنايي با قطبیت متهاوع )آند، فعال
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شوند،  كاصد، با دارنده( كه روم پوست سر نص  مي  و

مغز   به  جمجمه  روم  ا   را  الکتريکي  ثابت  جريان 

مي رسانمنتقا  و  كربني  الکترودنا،  و  كند.  نستند  ا 

بیت   صما   نقطة  شیمیايي  واكنش  ا   جلوویرم  برام 

نام مصنوبي آغکته به  الکترود و پوست، درون اسهنر

داده مي قرار  پیککنارم،    شوندسالیت  (.  1390)آذرم 

آ مون   ايت  در  الکترودنا  بود  5×5ابعاد    .سانتیمتر 

مطالعه  ايت  در  شدع    الکترودنا  به  میلي  5/1با  آمپر 

نظر قرار  در نر جلسه روم ناحیه مورددقیقه    20مدع  

كوواريانس  داده.  ورفتند صیلیا  آمارم  روش  با  و  نا 

 . شدندصجزيه و صیلیا  SPSS  20افزارنرم

 ها  یافته 

اثربخکییي صیريییک الکتريکییي مغییزم بییر ايت پهونش  

ديییدارم و شیینیدارم و صوجییه وییروه كییارم حافظییه 

 آمییو انآ مايش در مقايسه بییا وییروه كنتییرل در دانش

 .(1) جدول   كرده استنارسانويس را بررسي  

 آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترلآزمون و پسمیانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته پیش -شاخص توصیفی  1جدول 

 متغیر گروه
 آزمون پس آزمون پیش

 انحراف استاندارد  ینمیانگ تعداد  انحراف استاندارد  میانگین تعداد 

 آ مايش 

 887/4 33/44 12 678/5 67/39 12 ديدارم  كارمحافظه 

 115/4 33/44 12 181/4 25/40 12 شنیدارم   كارمحافظه 

 557/9 00/39 12 706/10 92/48 12 صوجه 

 كنترل

 554/3 92/38 12 119/3 50/39 12 ديدارم  كارمحافظه 

 415/3 75/40 12 051/5 25/39 12 شنیدارم   كارمحافظه 

 073/8 92/46 12 989/7 67/47 12 صوجه 

متغیر   نا قبا و بعد ا  ارائهبررسي صهاضا میاننیت

وجود صهییاوع مثبییت  دننده، نکان1مستقا در جدول  

 بخکییي  نممنیت بیاننر اثر  .به نهع وروه آ مايش است

tDCS  متغیرنام شییناتتي صوجییه،   در وروه آ مايش بر

م و شیینیدارم در دانییش آمییو ان ديییدار  كارمحافظه  

باشیید. بییه نارسانويس در مقايسه بییا وییروه كنتییرل مي

نییا نییام وروهدار میاننیتامعنمنظور بررسي اثربخکي  

آ مییون ا  صیلیییا كوواريییانس آ مییون و پسدر پیش

نام يییت منظییور مهروضییهه امتغیره استهاده شد. بچند

. ا  آ مییون لییويت شییدندصیلیییا كوواريییانس بررسییي 

نتاير   نا استهاده شد.منظور بررسي نمنني واريانسبه

، =047/0F)  ديییدارم  كییارمآ مون لويت برام حافظییه  

411/4 p=)،  158/0) شیینیدارم كییارمحافظییه F= ،

694/0 p=) و صوجییه (547/0 F= ،467/0 p=)  .اسییت

ال ؤنام مهروضه صساوم تطام واريانس را  ير سیی داده

نییام يانسآ مییون لییويت، نمننییي وارنبییرده اسییت و 

مهروضییه   ه است.دكريید  أآ مون را صآ مون و پسپیش

نتییاير نکییان   شدند.نا آ مون  نمنني شی  رورسیون

 كییارمنا بییرام حافظییه  بیت شییی  رورسیییونداد كه  

 كیییارمحافظیییه  ،(=347/0F= ،712/0 p) ديیییدارم

 254/1) و صوجییه (=F= ،265/0 p 439/1) شیینیدارم

F=  ،310/0  p=)  ار وجود نداشت. صهاوع معنادكه    است

بر ايت اسا  مهروضه نمنني شییی  تییط رورسیییون 

ام يییید أنیییز برقییرار اسییت. بییا صوجییه بییه برقییرارم و ص

كوواريییانس، اسییتهاده ا  صیلیییا كوواريییانس بییرام 

 . شدنظر استهاده  نام موردمتغیر

شییود مکییانده مي 2طور كییه در جییدول نمییان

( بییر tDCSام )منظور بررسییي اثربخکییي مداتلییهبییه

آمییو ان ديدارم و صوجییه دانش ،شنیدارم  كارمحافظه  

. شدمتغیره استهاده  نارسانويس صیلیا كوواريانس چند

دند كه وروه آ مايکییي در مقايسییه بییا نتاير نکان مي

وروه كنترل پییس ا  مداتلییه درمییاني، ا  نظییر آمییارم 

ديدارم و شیینیدارم   كارمدارم در حافظه  اصهاوع معن

آمییو ان نارسییانويس داشییته اسییت. و صوجییه در دانش

صوان نتیجه ورفت كییه صیريییک الکتريکییي ميرو  ايتا 

ديییدارم  كارمدارم بر افزايش حافظه اثیر معنأمغزم ص

آمییو ان نارسییانويس داشییت و شنیدارم و صوجییه دانش

 .(2)جدول   است
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 نویسآموزان نارسااری دانشدیداری و شنید  کاریبر توجه، حافظه  tDCSثیر أنتایج تحلیل کوواریانس ت  2جدول  

منظور بررسییي اثربخکییي درمییان صیريییک بییه

ر الکتريکي بر كاركردنییام شییناتتي و متعاقیی  آن بیی 

آ مییون ديکتییه ا   بملکرد ديکته كودكان نارسییانويس،  

. شییدسییاتته قبییا و بعیید مداتلییه اسییتهاده میق 

، نتییاير شییودمکییانده مي  3طور كییه در جییدول  نمان

 نام صوصیییهي میییاننیت و انیییراع معیییارشییاتص

در مقايسییه بییا   آ مون وروه آ مايکيآ مون و پسپیش

ر بییه منظییو .شییودصهییاوع مکییانده مي وییروه كنتییرل

آ مییون و معنادرم صهاوع میییاننیت پیش  كردنبررسي

 آ مون وروه آ مايکي در مقايسه با وروه كنتییرل ا پس

 نییامشیید صییا اثر هاسییتهاد روش صیلیییا كوواريییانس

 بنوان يک متغیر صصادفي كنتییرل شییودآ مون بهپیش

 .  (3)جدول  

 در گروه آزمایش و کنترل آزمون دیکته آزمون پسپیشمیانگین و انحراف معیار  -های توصیفیشاخص  3جدول 

 انحراف استاندارد  میانگین تعداد  گروه/ آزمون 

 آ مايش 
 43/1 12/10 12 آ مون پیش

 36/1 00/13 12 آ مون پس

 كنترل
 96/1 66/10 12 آ مون پیش

 13/2 16/11 12 آ مون پس

در   انیی ها  صیلیا كوواريییانس داد  شدهنتاير حاصا

سطح   و  Fمقدار  به  با صوجه  كه  د  دننکان مي  4جدول  

آ مییون وییروه پسآ مییون و پیشبیییت  ،دارم آنامعنیی 

دارم اآ مايش در مقايسه با وروه كنتییرل صهییاوع معنیی 

اسیییییا  بر (.=570/29F= ،000/0 p)وجیییییود دارد 

و   2،  1  نامآمو ان در جییدولدانش  نامهمیاننیت نمر

كییه درمییان صیريییک   آيییدبییه دسییت ميايت نتیجه    ،3

بر افزايش صوجه و  ثیرأص راه( ا  tDCSيکي مغزم )الکتر

ديییدارم و شیینیدارم بییر بملکییرد  كییارمحافظییه 

دارم داشییته و اثیر معنیی أآمو ان وروه آ مايکي صیی دانش

بابث افزايش بملکرد آنها در نمییره ديکتییه آنهییا شییده 

 است.  

 نویسآموزان نارسادانشاخته سآزمون دیکته محققبر عملکرد   tDCSثیرأتنتایج تحلیل کوواریانس   4جدول 

 df مجموع مجذورات  منبع واریانس
میانگین مجموع 

 مجذورات 
F اندازه اثر  داری اسطح معن 

 585/0 001/0 570/29 321/41 1 321/41 آ مون اثر پیش

 680/0 001/0 554/44 260/62 1 260/62 اثر وروه 

 گیریبحث و نتیجه

 پهونش حاضییر بییا نییدع بررسییي اثربخکییي صیريییک 

الکتريکي مغزم بر سه وجه بملکییرد اجرايییي حافظییه 

ديدارم و شنیدارم و صوجه در كودكان مبت  به   كارم

. نتاير صیلیا كوواريانس شداتت ل نارسانويس انجام  

دنیید كییه بییا صوجییه بییه صهییاوع ميمتغیره نکییان  چند

آ مییون حافظییه آ مییون و پسدر پیش  ناهمیاننیت نمر

در  يدر وروه آ مايکیی   جهديدارم، شنیدارم و صو  كارم

مقايسه بییا وییروه كنتییرل و نممنیییت براسییا  نتییاير 

بودن اثربخکییي دارادننده معنصیلیا كوارايانس، نکان

 منبع واریانس
مجموع  

 مجذورات 
df 

میانگین 

 مجذورات 
F 

سطح 

 معناداری 
 اندازه اثر 

 ديدارم  كارمحافظه 
 499/0 001/0 951/18 164/150 1 150/150 آ مون پیشاثر

 510/0 001/0 761/19 569/156 1 569/156 اثر وروه 

 شنیدارم   كارمحافظه 
 596/0 001/0 051/28 614/197 1 614/197 اثر آ مون 

 261/0 018/0 704/6 229/47 1 229/47 اثر وروه 

 صوجه 
 873/0 001/0 440/130 953/955 1 953/955 آ مون پیش اثر

 775/0 001/0 353/65 949/478 1 949/478 اثر وروه 
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كه   استصیريک الکتريکي مغزم بر متغیرنام وابسته  

ديییدارم و شیینیدارم و كارم  موج  بهبود در حافظه  

پییهونش . نتییاير  شودميصوجه در كودكان نارسانويس  

كییت، انتیکییت، -نام قبلي )اندرو ، نوما يافتهحاضر ب

كیییاع،  -؛ نیییوم2011دسیییکاالكیس و فیتزورلیییدا، 

بییاویو، پییاول،  ؛2013آمونسییون، آرنولیید و صومسییون ، 

؛ بريهیییا، 2016كییاور،  فروسي، رينونییاصي، سییرجیو و

( نمسییو اسییت كییه 2005؛ فروني و نمکییارن،  2012

صیريییک الکتريکییي مغییزم در ناحیییه  دنییدمينکییان 

DLPFC     و صوجه در كودكان   كارمحافظه    بهبودسب

نام مبییت  بییه اتییت ل يییادویرم شییده اسییت. يافتییه

كودكییان بییا كییه    دنییدميمختلم نکییان    نامپهونش

بملکرد ضییعیهي   كارماتت ل نارسانويسي در حافظه  

بابییث  كییارمو میییدوديت ظرفیییت حافظییه  دارنیید

شود. صوجه بییه بهبییود حافظییه مکک صي در ديکته مي

 نییامبنوان مهارع اساسي و  يربنییام اتت لبه  رمكا

ثر در درمییان اتییت ل ؤصواند رويکییردم میی يادویرم مي

ايت امر به نوبییه تییود   كهيادویرم و نارسانويسي باشد  

 (.1982شود )لوپر،  ميبابث بهبود بملکرد صیصیلي  

نويسییي وییروه ديکتهصوانییايي  نییامهمیییاننیت نمر

پیییدا آنهییا بهبییود    آ مايکي كه صوجه و حافظییه كییارم

دارم بیکییتر ا  میییاننیت اطور معنیی هاسییت، بیی  كییرده

نام ايت نويسي در وروه كنترل بود. يافتهام نام  هنمر

نام قبلي ا  جمله بابییدم پهونش در راستام پهونش

آمییو ش صوجییه در بهبییود  كرد( است كه اشاره 2010)

ثر بوده است. نتاير مطالعه نمسییو ؤبملکرد صیصیلي م

كییه چنونییه بهبییود  داد( نکییان 2005و پاركر )  باورلي

 نییامصوانیید اثرمي نییاصوجییه نمییراه بییا بییا تورد نظر

آمو  مدع بر صوجه و مهار رفتار دانشمدع و بلندكوصاه

( نیز بر لزوم انجام 2013یدر و مجنیمر ). ف داشته باشد

روانکناتتي ا  جملییه صقويییت   نامهو اثربخکي مداتل

كیییید كردنییید. أويس صآمیییو ان نارسیییانصوجیییه دانش

راسییتا بییا ايییت مطالعییه صوسییط اسییتر نم نییامپهونش

كه   ( نکان داده2007(؛ وارسیا، پريا و فوكودا )2014)

نام صوجه ابم ا  صوجییه پايییدار، انتخییابي، لههؤبهبود م

نام مختلم كه با روش)شده، شنوايي، ديدارم  صقسیم

شود موجیی  افییزايش و بهبییود صوجییه آمو ش داده مي

ال آن بملکیییرد صیصییییلي در بییی دنه و بییی  دشیییومي

 وردد.  آمو ان صقويت ميدانش

كودكان با اتت ل نارسانويسییي بییا اينکییه بملیییاع 

دلیا نارسايي در صوجه دچار ه  دانند، اما بنوشتت را مي

 نکردننا، صوجهاننارم ب متقبیا ناديده  اشتباناصي ا 

حروع كردن صعداد  ، كم و  يادناهبه جام نقاط در كلم

دلیییا ه  شییوند و نممنیییت بیی يک كلمه و مانند آن مي

كانش ظرفیت حافظه شنیدارم صوانايي ننهدارم چند 

ه نويسي ندارند و مییا اد بییر ايییت بیی ديکته مان  كلمه را  

يي ناكلمییهديدارم    كارمدلیا كانش ظرفیت حافظه  

آورنیید يییا بییه يییاد نمي،  شییودكه به آنهییا ديکتییه ميرا  

ا بییر ئايییت مسییا  كییهآورنیید  ميصورع ناقص به يییاد  هب

كیهیت ام  آنها و متعاقیی  آن بییر بملکییرد صیصیییلي 

 (.2003كند )كییرونت بروییر،  آمو  آسی  وارد ميدانش

 نامهاسییا  نظريیی صوان وهت برنام باال ميبر يافته  بنا

بهبود صوجه و حافظه ،  مختلم نرآنمه كه بابث صقويت

يسییي آمییو ان دارام اتییت ل نارسانودر دانش كییارم

سییا د كییه در فراينیید نوشییتت آنها را قادر مي،  شودمي

تود نظارع و صوجه بیکترم كنند، تطانییام تییود را 

را بیکییتر يییاد نا  هنوشتت كلمصییحو    صکخیص دنند

يییت صرصییی  بهبییود بملکردنییام اجرايییي ا  ه اویرند. ب

ديدارم و شیینیدارم بابییث   كارمقبیا صوجه و حافظه  

دادن النییوم درسییت و   صصییح تطانام ام يییي و بییا

و   شودنام نوشتت صییح كس  ميصمريت آن، مهارع

)آنییت،   پیدا تواند كییردبملکرد صیصیلي آنها افزايش  

نام حاصییا ا  ايییت (. بنابرايت بر مبنییام يافتییه2004

 كییارمصوان وهت صقويییت صوجییه و حافظییه  مطالعه مي

نییام يییادویرم ديدارم و شنیدارم در درمییان ناصواني

ن مبییت  بییه اتییت ل نارسانويسییي امییرم آمییو ادانش

ضرورم است. در ايت تصییوص بییا شییناتت درسییت و 

موقع ايت نقص در بملکردنام اجرايییي در كودكییان به

ناصوان يادویرم و استهاده ا  روش صیريییک الکتريکییي 

 شود.   جلوویرماتت لايتشدهايجادا  مککا ثانويهمغز
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ت پییهونش نا: ا  آنجا كه ايیی نا، پیکنهادمیدوديت

آمو ان انجام شییده اسییت، روم نمونه كوچکي ا  دانش

 صعمیم نتاير آن با میدوديت نمییراه اسییت. نممنیییت

ساله كه در ايییت  11صا  8پسر كودكان دبستاني صنها ا  

 نامهمطالعییی  برام.  مطالعه شركت كردند، استهاده شد

 كودكییان صا ايت مطالعییه رومشود بعیدم پیکنهاد مي

. بی وه بیر در جنس مؤنث انجام شودو    سال  16صا  12

نام شییاتص حاضییر بییه بررسییي پییهونشايیییت، 

روانکناتتي حافظه كارم ديدارم و شنیدارم و صوجییه 

در كودكییان نارسییانويس پرداتتییه اسییت. در اينجییا 

نییام آينییده سییاير شییود صییا در پهونشپیکیینهاد مي

نام اجرايي در ايییت كودكییان بررسییي شییده و بملکرد

 اع اتت ل يادویرم تاص نیز اجرا شود.برام ساير انو
ن دلسییو  و  اا  نمکییارم معلمیی در اينجییا  : تشهکر و دههدردانی

نییام مییالي  ا  حمايت  .شییودصکییکر ويییهه ميراننمییايي اسییاصید  

قییدرداني    در راسییتام ايییت مطالعییهنیز    میت اجتمابيأسا مان ص

بر افراد نمونه ا  بهزيستي بییا    ايت پهونشمجو  اجرام    شود.مي

صادر شییده  21/01/1399مورته    603/99/01/172نامه  شماره  

 .است

 ضاد منافعت

در ايت پهونش نیمنونه صعارض منافع صوسط نويسندوان بیییان  

 ت.نکده اس

 هاپی نوشت
1. Dysgraphia 

2. Visual selective attention 

3. Attentional switching 

4. N-back 

5. Word Health Organization 

 منابع 
بیر  پیکیانيپیش قکر میاني ناحیة صأثیر (1390ل. ) پیککنارم آذرم

الکتريکیي  صیريیک روش ا  اسیتهاده بیا شیناتتي يبايي قضیاوع
 نامیییة)پايان، (tDCS)جمجمیییه روم ا  مغیییز مسییتقیم

 .شناتتي بلوم پهونککدة ،ارشد(كارشناسي

 با روم جمجمه ا  مغز صیريک» (1387) ا.  . پرنیزوار،  ح. اتتیارم،

 در كارآمید ابزارم  tDCS:يا الکتريکي مستقیم جريان ا  استهاده

 مختلیم نیامبیمارم و ابتییاد در غیرصهیاجمي میدات ع انجیام

 .22-16  :(6) ،ابتیاد فصلنامة «،مغزم

فعیالي و نقیص صوجیه: صبییت نظرم اتت ل بیش»  (1384ح. )  بلیزاده

مجلیه كودكیان   «،كنترليالنوم بیا دارم رفتیارم و مانییت تیود
 .384  -323 :17،  استثنايي

 (1393ع. ) اكبییر اده باغبییان ،ع. میمیید اده،و.  نجییاصي، ط.  ادهصقییي

شیینیدارم و ديییدارم در  كییارمبررسییي سیییر صیییولي حافظییه »

 صیص ،پیهونش در بلیوم صوانبخکیي«،  آمو ان مقطع ابتداييدانش

239-  249 . 

نمیني نورم،  .ع  جعهريان  لويه  ،.ر  كرمي  صأثیر »  (1381)م.    يوسهي 

دانشآمو ان   بملي  یمشده بر حافظه ك مي وصوجه متمركز و صقس

 .30-25  :(1)4،  نام بلوم شناتتيصا ه «،بادم نارساتوان و

 (2016ح. ) احمیدم، .پ میمیدم، ع.  مینشآ ادم،  .ع  تانزادهحسیت

نام صقويیت حافظیه فعیال و ادرا  ديیدارم بیر اثربخکي برنامیه»

ع مطالعییا ،آمییو ان دارام اتییت ل توانییدنبهبییود توانییدن دانش
 .66-49  :(2)12،  روانکناتتي

چیاپ   ،اتت ل طیم اوصیسم و شناتت اجتمیابي  (1392 . )  رضايي

 آوارم نور.    :اول، صهران

 (1396) منصیوره س مت  ، نره  ببدالهي  ،كمال  مقتدايي  ،اصغر  كامران

آمیو ان دچیار بهبود بملکرد صیصیلي دانش  صأثیر آمو ش صوجه بر»

-46(:  1)4  مت روانیي كیود ،فصلنامه سی   «،اتت ل نارسانويسي

56. 

اثربخکییي آمییو ش » (1394). ع مکییهدم ، . صیمییورم، م. كامیییابي

حافظه كارم بر كانش مکیک ع توانیدن و بهبیود حافظیه كیارم 

-33:  (124)2 ،صعلیم و صربیت اسیتثنايي ،«آمو ان نارساتواندانش

41.  

د مقايسییة بملکییر» (1393ه. ) بهرامییي ،ع. ر. كیییامنش،  . كسییائیان

نیام آمو ان بیا و بیدون ناصوانيحافظة فعال و ننهدارم صوجه دانش

 .112-123(:  4)3،  نام يادویرممجلة ناصواني«،  يادویرم

 ماآمو ش و پرورش چند رسیانه  ياثربخک  سهيمقا  (1389ش. )  ممراد

دانکیکده  ارشید(.نامیه كارشناسي)پايان  کتیهيدر درمیان د  میمستق

 کناه سمنان.روانکناسي و بلوم صربیتي دان 

مقايسییه حساسیییت » (1394) انوشیییروان شییربتي، میمیید نريمییاني

آمیییو ان بیییا و بیییدون اضیییطرابي و بملکیییرد شیییناتتي در دانش

 .100-85  (:4)4.  نام يادویرمناصواني«،  نارسانويسي
Abedi, A. (2010). Investigation of effectiveness of 

neuropsychological interventions for improving 
academic performance of children with 

mathematics learning disabilities. Advances 

Cognitive Science. 12(1): 1-16.  

Edition, F. (2013). Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders. Am Psychiatric 

Assoc, 21(21), 591-643. 
Andrews, S. Hoy, K. Enticott, P. Daskalakis, Z. 

Fitzgeralda, P. (2011). Improving working 

memory: the effect of combining cognitive 

activity and anodal transcranial direct current 

stimulation to the left dorsolateral prefrontal 

cortex. Brain Stimulation. 4, 84–9. 
Andrews, Sophie C., et al. (2011). "Improving 

working memory: the effect of combining 

cognitive activity and anodal transcranial direct 

current stimulation to the left dorsolateral 

prefrontal cortex." Brain Stimulation 4.2, 84-89. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 12

http://joec.ir/article-1-1479-fa.html


 99-110،  1401 پاییز، 3شماره  بیست و دوم،  سال، استثنایی فصلنامه کودکان

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Annette, M. (2004). Attention performance in 

young adults with learning disabilities. Learn 

Individ Differ. 14(2): 125- 133.  
Baezzat, F. (2010). Role of word processing with 

self-question strategies in improving spelling 

problems in third primary school students with 

writing disorder. J Appl Psychol. 2(14): 58-71. 

Baggerly, J. Parker, M. (2005). Child-centered 

group play therapy with African - American boys 

at the elementary school level. J Couns Dev. 

83(4): 387-96. 
Behrad, B. (1384). The prevalence of learning 

disabilities in Iranian children. Journal of 

Exceptional Children. 4, 415- 436.  
Bellisle, F. (2004). Effects of diet on behaviour and 

cognition inchildren. Br J Nutr. 92(2), 227-232. 

Berryhill. (2006). Insights from neurosychology; 

pinpointing the role of the posterior parietal 

cortex in episodic and working mwmory. 

Frontiers in Integrative Neuroscience. 10, 33-89. 
Boggio, G. Paulo, S. Ferrucc, R. Rigonatti, Sergio, 

P. Covre, P. Nitsche, M. Pascual Leone, A & 

Fregni, F. (2006). Effects of transcranial direct 

stimulation on working memory in patients with 

Parkinson s disease. The Neurological Sciences. 

249, 31-38. 
Chopanzadeh, R. Abedi, A. Pirooz Zijerdi, M. 

(2015). The effectiveness of training attention 

based on fletcher’s program on the reading 

performance of female student with dyslexia. 

Journal of Learning Disabilities. 4(4), 36-48. 
Conners, C. (1997). Conners’ rating scales: revised 

technical manual. North Tonawanda (NY); Multi-

Health Systems, online. Available from URL: 

http: www.mhs.com Assessed 2008 Mar 3. 
Elmer, S. Burkard, M. Renz, B. Meyer, M. Jancke, 

L. (2009). Direct current induced short-term 

modulation of the left dorsolateral prefrontal 

cortex while learning auditory presented nouns. 

Behavioral and Brain Functions. 5:29.  

Feder, P. Majnemer, A. (2013). Children's 

handwriting evaluation tools and their 

psychometric properties. Phys Occup Ther 

Pediatr. 23(3): 65-84. 
Fletcher, J. Lyon, G. Fuchs, S. (2008). Learning 

Disabilities. New York: Guilford Press. Flöel A, 

Rösser N, Michka O, Knecht S, Breitenstein C. 

(2008). Noninvasive brain stimulation improves 

language 

learning. Journal of Cognitive Neuroscience. 
20(8): 1415-22. 

Lerner, J. (2003). Learning disabilities: Theories, 

diagnosis, and teaching strategies. Ninth Edition. 

Boston: Houghton Mifflin Press. 

Fregni, F. Boggio, P. Nitsche, M. Bermpohl, F. 

Antal, A. Feredoes, E. Marcolin, M A. Rigonatti, 

S. Silva, M. Paulus, W. Alvaro & Pascual-Leone. 

(2005). Anodal transcranial direct current 

stimulation of prefrontal cortex enhances 

working memory. Brain Res. 166, 23-30. 
Fregni, F., Boggio, P. S., Mansur, C. G., Wagner, 

T., Ferreira, M. J., Lima, M. C., ... & Pascual-

Leone, A. (2005). Transcranial direct current 

stimulation of the unaffected hemisphere in 

stroke patients. Neuroreport, 16(14), 1551-1555. 
Froehlich, T. (2007). Prevalence, recognition, and 

treatment of attention– deficit/hyperactivity 

disorder in a national sample of us children. Arch 

Pediatr Adolese Med. 161(9): 857- 864. 

Garsia, L. Pereira, D. Fukuda, Y. (2007). Selective 

attention: Psi performance in children with 

learning disabilities. Braz J Otorhinolaryngol. 

73(3): 404-411. 
Gartland, D. (2007). Strosnider R. Learning 

disabilities and young children: Identification 

and Intervention. Res Dev Disabil. 30(1): 63-72. 

Gazzaley, A & Nobre, A. (2012). Top-down 

modulation bridging selective attention and 

working memory. Trends in Cognitive Sciences. 

16(2). 129–135. 

Ghaedi, E. Hemati Alamdarlou, Gh. (2017). The 

Effectiveness of Working Memory Training on 

Mathematical Performance of Students with 

Mathematical Disability. Psychological Studies. 

11(4), 119-136.  
Halahan, D. & Kaufman, P. (2006). Introduction to 

the special education of exceptional children. 

Translation by Mohammad Javadian. Mashhad: 

Astan Quds Razavi publication. 

Hoy-Kate, E. Emonson, M. Arnold, S. Thomson, R. 

Daskalakis, Z. Paul, B & Fitzgerald. (2011). 

Testing the limits: investigating the effect of 

(tDSC) dose on working memory enhancement 

in healthy controls. Neuropsychologia. 51, 1777-

1784. 
Jeon, S. Y., & Han, S. J. (2012). Improvement of 

the working memory and naming by transcranial 

direct current stimulation. Annals of 

rehabilitation medicine, 36(5), 585. 
Jo, JM. Kim, YH. Ko, MH. Ohn, SH. Joen, B. Lee, 

KH. (2009). Enhancing the working memory of 

stroke patients using tDCS. American Journal of 

Physical Medicine & Rehabilitation. 8:404-409. 

Kane, MJ. Conway, AR. Miura, TK & Colflesh, 

GJ. (2007). Working me mory, attention control, 

and the N-back task: a question of construct 

validity. Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition. 33(3), 615.  
Kamiabi, M. Taimouri, S & Mashhadi, A. (2014). 

The effectiveness of working memory training 

improves working memory to reduce problems 

reading and dyslexic students. Journal of 

Exceptional Education. 2 (124), 33-41.  

Kincses TZ, Antal A, Nitsche MA, Bártfai O, 

Paulus W. (2004). Facilitation of probabilistic 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 12

http://www.mhs.com/
http://joec.ir/article-1-1479-fa.html


 ... شنیداری و توجه در -دیداری  کاریبر حافظه  مغزیتحریک الکتریکی اثربخشی   :و همکارانبختیار مسلمی 

__________________________________________________________________________________________ 

 

classification learning bytranscranial direct 

current stimulation of the prefrontal cortex in the 

human. Neuropsychologia. 42(1): 113-7. 
Kleinberg, T. (2010). Training and plasticity of 

working memory. Trends in Cognitive Sciences. 

7(14): 317-324.   

Kronenberger, W & Dunn, W. (2003). Learning 

disorders. Neurologic Clinics. 21(4), 941-952.  
Kushki, A. Schwellnus, H. Ilyas, F & Chau, T. 

(2011). Changes in kinetics and kinematics of 

handwriting during a prolonged writing task in 

children with and without dysgraphia. Research 

in Developmental Disabilities. 32(3): 1058-1064.  

Ladeira, A. Fregni, F. Campanhã, C. Valasek, CA. 

De Ridder, D. Brunoni, AR & Boggio. PS. 

(2011). Polarity-dependent transcranial direct 

current stimulation effects on central auditory 

processing. PLoS One. 6(9), e25399.  
Landerl, K. Willburger, E. (2010). Temporal 

processing, attention, and learning disorders. 

Learn Individ Differ. 20 (5): 393–401. 

Loper, A. B. (1980). Metacognitive development: 

Implications for cognitive training. Exceptional 

Education Quarterly, 1(1), 1-8. 
Maehler, C., & Schuchardt, K. (2016). The 

importance of working memory for school 

achievement in primary school children with 

intellectual or learning disabilities. Research in 

Developmental Disabilities, 58, 1-8. 
Maehler, C., & Schuchardt, K. (2011). Working 

memory in children with learning disabilities: 

Rethinking the criterion of 

discrepancy. International Journal of Disability, 

Development and Education, 58(1), 5-17. 
Mason, R. Humphreys, W. Kent, S. (2013). 

Exploring selective attention in ADHD: Visual 

search through space and time. J Child Psychol 

Psychiatry, 44(8): 1158-1176. 

Meltzer, L. (2007). Executive function in 

education: From theory to practice. New York: 

Guilford Press. 

Miler, JA. Meron, D. Baldwin, DS & Garner, M. 

(2018). The effect of prefrontal transcranial 

direct current stimulation on attention network 

function in healthy volunteers. Neuromodulation: 

Technology at the Neural Interface. 21(4), 355-

361. 
Milton, H. (2010). Effects of a computerized 

working memory training program on attention, 

working memory, and academics, in adolescents 

with severe ADHD/LD, Journal of Psychology. 

1(14), 120-122. 

Nevo, E. & Breznitz, Z. (2011). Assessment of 

working memory components at 6 years of age 

as predictors of reading achievements a year 

later. Journal of Experimental Child Psychology. 

109, 73-90. 

Nitsche MA. (2002). Transcranial direct current 

stimulation: a new treatment for depression? 

Bipolar Disorders. 4: 98-9. 
Ohn, SH. Park, C. Yoo, W. Ko, M. Choi, KP & 

Kim, G. (2008). Time-dependent effect of 

transcranial direct current stimulation on the 

enhancement of working memory. Neuroreport, 

19, 43–47. 
Pierangelo, R., & Giuliani, G. (2014). Theachig 

students with learning disabilities. In Englewood 

Cliffs, NJ: Library of Congress Cataloging-in-

Publication Data. 

Reteig, L. C., Talsma, L. J., Van Schouwenburg, 

M. R., & Slagter, H. A. (2017). Transcranial 

electrical stimulation as a tool to enhance 

attention. Journal of Cognitive 

Enhancement, 1(1), 10-25. 

Ross, A. (1987). Psychological aspects of learning 

disabilities and reading disorders. New York: 

McGrawHill. 

Sadock, BJ. Sadock, VA. (2011). Kaplan and 

Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral 

sciences/clinical psychiatry. Lippincott Williams 

& Wilkins.  

Seidman, J. (2006). Neuropsychological 

functioning Archive of SID in people with 

ADHD across the lifespan. Clin Psychol Rev. 

26(3): 466–485. 

Shaywitz, S. E. (1998). Dyslexia. New England 

Journal of Medicine, 338(5), 307-312. 

Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. (2004). 

RETRACTED ARTICLE: Successful 

Intelligence in the Classroom. Theory into 

Practice, 43(4), 274-280. 

Sterr, M. (2014). Attention performance in young 

adults with learning disabilities. Learn Individ 

Differ. 14(2): 125–133. 

Tranulis, C., Sepehry, A. A., Galinowski, A., & 

Stip, E. (2008). Should we treat auditory 

hallucinations with repetitive transcranial 

magnetic stimulation? A metaanalysis. The 

Canadian Journal of Psychiatry, 53(9), 577-586. 
Wang, T & Huang, H. (2012). The Performance on 

a Computerized Attention Assessment System 

between Children with and without Learning 

Disabilities. Social and Behavioral Sciences. 64. 

202-208. 
Yoshimasu, K. (2011). Written language disorder 

among children with and without ADHD in a 

populationbased birth cohort. J Pediatr. 128(11): 

605-612. 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://joec.ir/article-1-1479-fa.html
http://www.tcpdf.org

