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مغز بر  ای فراجمجمه تأثیر تحریک الکتریکی 

و عملکرد مداوم در کودکان با  انتخابی  توجه

 خاص  اختالل یادگیری
 

 ،  2، فاطمه معصومی 1احمد احمدی

 4شهربانو مردانی،  3سادات مردانیلطیفه 

 
 27/4/1400تجدیدنظر:                            30/9/1399: تاریخ دریافت

 25/7/1400پذیرش نهایی: 

 چکیده 
الکتريکي    هدف: تحريک  تأثیر  بررسي  حاضر  پژوهش  هدف 

عملفراجمجمه و  انتخابي  توجه  بر  مغز  با  ای  كودكان  در  مداوم  کرد 

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمايشي    روش:اختالل يادگیری بود.  

پیش طرح  با  كه  انجام  پس-آزموناست  كنترل  گروه  با  همراه  آزمون 

ب  26شد.   مبتال  زباني  كودک  اختالل  تا  دانشاز  ه  اول  كالس  آموزان 

نمونه در  عنوان  آموزش و پرورش شهر تهران به  5سوم ابتدايي منطقه  

پیش مرحله  در  كردند.  شركت  حاضر  تمام  پژوهش  از  آزمون 

و  شركت شد  گرفته  انتخابي  توجه  و  مداوم  عملکرد  آزمون  كنندگان 

زمايش و كنترل  صورت تصادفي در دو گروه آكنندگان بهسپس شركت

پي تحت  درجلسه پي  5كنندگان گروه آزمايش در  د. شركتقرار گرفتن

الکتريک تحريک  قرار گرفتند. مدت زمان  ي فراجمجمهمداخله  مغز  ای 

نیز    20تحريک در هر جلسه   تحريک  آمپر در  میلي  2دقیقه و شدت 

آزمون انجام شد و از  نظر گرفته شد. پس از اتمام مداخله، مرحله پس

دادهآ تحلیل  برای  كوواريانس  تحلیل  شد.  زمون  استفاده   ها:یافتهها 

آزم گروه  دو  بین  كه  داد  نشان  توجه  نتايج  متغیر  در  كنترل  و  ايش 

( )p  ،20/50=f=001/0انتخابي  مداوم  عملکرد  و   )001/0=p  

،80/34=fها،  ( تفاوت معنادار وجود دارد كه با توجه به تفاوت میانگین

توان  مي گیری:نتیجهبهتر از گروه كنترل است.    عملکرد گروه آزمايش

جب بهبود  تواند مومي  جلسه  5در    tDCSای  گفت كه رويکرد مداخله

 توجه انتخابي و عملکرد مداوم در كودكان با اختالل يادگیری شود. 

 
کلیدی:واژه انتخابي،    های  توجه  مغز،  الکتريکي  تحريک 

 .عملکرد مداوم، اختالل يادگیری
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 ، تهران،ايرانيبائططبا

 ، ايران دانشجوی كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد ابهر. 2

  .رانن، ايكارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه شهید مدني آذربايجا. 3

 ايران  ،انشگاه شهید مدني آذربايجانشد الهیات دكارشناسي ار. 4
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Abstract 
Objective: The goal of the present research was to 
study the effect of transcranial magnetic stimulation 
of the brain over selective attention and continuous 
function of children suffering from specific 
learning disability disorder. Method: The method 
of the present research was semi-experimental that 
was conducted by pre-test, post-test along with the 
control group. Twenty-six first to third-grade 
children suffering from specific learning disability 
disorder participated in this study, from the fifth 
district of the City of Tehran as a sample. In the 
pre-test stage, all participants were subjected to 
continuous and selective attention test, and then 
they were put in two groups of experiment and 
control. The participants of the experimental group 
were subjected to the intervention of transcranial 
magnetic stimulation. The duration of stimulation 
was 20 minutes for each session and the intensity of 
stimulation was set at 7 milliamperes. After the end 
of the intervention, the post-test stage was 
conducted and a covariance analysis test was used 
to analyze the data. Results: The results illustrated 
there is a significant difference between two groups 
of experiment and control in the variable of 
selective attention (f-50/20, p—0/001), and the 
variable of a continuous function (f-24/80, p-
0/001), that according to the difference of means, 
the function of experiment group is better than the 
control group. Conclusion: we can say that the use 
of approach of transcranial direct-current 
stimulation during 5 sessions can lead to improving 
selective attention and continuous function in 
children suffering from specific learning disability 
disorder.  
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 مقدمه 

يادگیری در    1اختالل  و  است  عصبي  اختالل  نوعي 

مي ديده  جوامع  بهبیشتر  و  كه  شود  اختاللي  عنوان 

و   سن  و  هوش  به  توجه  با  را  فرد  تحصیلي  موفقیت 

براساس با معیارهای رايج خواندن، نوشتن و محاسبات  

قرار مي تأثیر  و  تحت  است)لندرل  دهد، شناخته شده 

مبتال  2010مول،   كودكان  يادگیری  (.  اختالل  به 

مواجه  هر  مشکل  با  يادگیری  و  آموزش  امر  در  چند 

طوركلي ظاهر طبیعي دارند، از نظر رشد  هستند، اما به

جسماني بهنجار هستند، ضريب هوشي عادی دارند و  

ديگر كودكان   با  بازی  و  با ديگران  ارتباط  برقراری  در 

 (.2017نیز مشکل اساسي ندارند)وست وود، 

بی با  و  براساس  آمريکا  روانپزشکي  انجمن  انیه 

-DSMهای رواني )راهنمای آماری و تشخیصي اختالل

( وجود عاليمي از قبیل اشکال در استدالل رياضي،  5

هجي و  نوشتار  در  و  اشکال  خواندن  در  اشکال  كردن، 

مي خوانده شده  معاني  درک  در  بهاشکال  عنوان  تواند 

باشد)انجم كودكان  در  يادگیری  اختالل  ن  عاليم 

آمريکا،   اختالل  (. هر2015روانپزشکي  بروز  علل  چند 

ژنتیکي،   عوامل  ولي  است  مبهم  حدودی  تا  يادگیری 

عوامل   رواني،  عوامل  عوامل محیطي،  آموزشي،  عوامل 

تواند در بروز  بیوشیمیايي و تأخیر در رشد حركتي مي

اختالل يادگیری در كودكان مؤثر باشد)فیشر، رز و رز،  

2007 .) 

ياد مياختالل  كودک  در  حافظه  گیری  روی  تواند 

راهبردی   مشکالت  و  فضايي  ديداری  مهارت  كاری، 

اين   از  يک  هر  كه  باشد  داشته  مستقیم  تأثیر  كودک 

تواند عملکرد توجهي كودک را  عوامل به نوبه خود مي

گراهام،   و  هريس  )سوانسون،  دهد  قرار  تأثیر  تحت 

(. عملکردهای توجهي در قالب سه متغیر اصلي  2013

توجه   انتقال  و  كنترل  و  پايدار  توجه  انتخابي،  توجه 

قابل بررسي است. توجه انتخابي شامل نوعي از توجه  

های مختلف تنها به  است كه در آن فرد از بین محرک

مي توجه  محرک  يا  عامل  پايدار،  يک  توجه  در  كند. 

كوتاه نگهداری ذهني  مدنظر  توانايي  تکلیف  مدت يک 

انتقال توجه، توانايي انتقال و    قرار دارد و در كنترل و 

چند   بین  در  فرد  توجه  كانون  تدريجي  توجه  تغییر 

گیرد)اشمیت، بنزينگ و كامر،  تکلیف مد نظر قرار مي

2016 .) 

انتخابي   انتخابي شامل توجه  از توجه  نوع رايج  دو 

تقسیم انتخابي  توجه  و  زمان  متمركز  در  است.  شده 

رد بايد از از بین  مواجه فرد با توجه انتخابي متمركز، ف 

در   ولي  كند  توجه  محرک  يک  به  تنها  محرک  چند 

تقسیم انتخابي  چند  توجه  بین  را  خود  تمركز  شده 

محرک و منبع اطالعاتي تقسیم كند)بودوين،استروپ،  

اسمیت،   و  رايج  2017استرادمن  انواع  از  يکي   .)

ارزيابي  آزمون جهت  كه  روانشناختي  عصب  های 

طو در  توجه  میزان  توانايي  نگهداری  نیز  و  زمان  ل 

قائل محرکتمايز  بین  در  استفاده  شدن  مختلف  های 

مداوممي عملکرد  آزمون  است)سیمیس،    2شود، 

اشمیت،   و  توانايي  2018كاروالیو  مداوم  عملکرد    .)

به و  دارد  را  توجه  انواع مختلف  ابزاری  سنجش  عنوان 

اختالل تشخیص  و  سنجش  به  برای  مغزی  های 

طور مستقیم عملکرد ناحیه قشر  هشود و بكارگرفته مي

ميپیش قرار  مدنظر  را  و  پیشاني  استون  دهد)دوالن، 

 (. 2010بريگز،

اجرايي    -تازگي برای بهبود عملکردهای شناختي به

به عادی،  و  بالیني  افراد  بین  در  هیجاني  كارگیری  و 

قبی روش از  غیرتهاجمي  الکتريکي  های  تحريک  ل 

جه پژوهشگران و ( مورد توtDCS)  3ای مغزفراجمجمه

همکاران، و  است)پالم  گرفته  قرار  (.  2017درمانگران 

و  به  tDCSمداخله   غیرتهاجمي  ايمن،  روشي  عنوان 

روش   در  تحريک  جريان  است.  شده  استفاده  ارزان 

tDCS  های متفاوت بیشتر  از اتصال دو الکترود با قطب

يک آند و يک كاتد در نقاط مختلف بر سطح جمجمه  

ن تحريک  به  ناحیه  ورونمنجر  آن  زيرين  های 

 (.2018شود)استاگ، آنتال و نیتچه،  مي

دن )گالدوين،  ويرز  فرگنیو  در  2012اويل،   )

روی   كه  سني    14پژوهشي  میانگین  با    22دانشجو 

مداخله   از  استفاده  كه  دادند  نشان  شد،  انجام  سال 
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tDCS  شود.  مي انتخابي  توجه  بهبود  موجب  تواند 

مارت  و  لو  الوف،  )نیکولین،  پژوهشي  2019ین  در   )

در   مغز  الکتريکي  تحريک  روش  بین  كه  دادند  نشان 

پیش قشر  طي  ناحیه  در  شم  گروه  و  پیشاني 

پسپیش و  و  آزمون  كاری  حافظه  عملکرد  در  آزمون 

ندارد.   وجود  معناداری  تفاوت  شده  تقسیم  توجه 

  15ای بر روی  ( در مطالعه2021گیماراس و همکاران)

به اختالل نقص توجه و بیش    كودک و نوجوان مبتال 

تحريک   كه  دادند  نشان  برزيل  كشور  در  فعالي 

كنترل   و  بینايي  توجه  بهبود  موجب  مغز  الکتريکي 

( همکاران  و  لو  شود.  مي  بازداری  در  2021كالمي   )

با كیفیت   الکتريکي  تحريک  دادند كه  نشان  پژوهشي 

( ميHD-tDCSباال  بهبود  (  موجب  تواند 

شنازيرمجموعه كاركرد  قبیل  های  از  ختي 

بريتلینگ  انعطاف استروپ شود.  اثر  و  پذيری شناختي 

همکاران) روی  2020و  كه  پژوهشي  در  كودک    15( 

اين نتیجه   به  انجام شد،  فعالي  به اختالل بیش  مبتال 

همانند   باال  كیفیت  با  الکتريکي  تحريک  كه  رسیدند 

مي معمولي  الکتريکي  فعال  تحريک  حافظه  بر  تواند 

بیش باشد.فعال  كودكان  و    تأثیرگذار  فابیو 

به  2018همکاران) مبتال  كودكان  روی  پژوهشي  در   )

  tDCSاختالل زبان نشان دادند كه استفاده از رويکرد  

توانايي پارامترهای  بر  و  زباني، هماهنگي حركتي  های 

زبان   اختالل  به  مبتال  كودكان  در  نوروفیزيولوژيک 

 تأثیر مثبت دارد. 

دهای شناختي از  با توجه به اهمیت مبحث عملکر

قبیل توجه در امر يادگیری و زندگي روزمره كودكان  

بر متغیرهای مختلف    tDCSو اثبات اثربخشي رويکرد  

پژوهش   هدف  سالم،  و  بالیني  مختلف  افراد  در  و 

بر توجه انتخابي و    tDCSحاضر، بررسي تأثیر مداخله  

يادگیری   اختالل  با  كودكان  در  مداوم  عملکرد 

را  واقع  در باشد.مي حاضر  پژوهش  اهمیت  آنچه 

مي نميبرجسته  كه  است  اين  را  سازد،  پژوهشي  توان 

الکتريکي   تحريک  اثربخشي  تعیین  به  كه  كرد  پیدا 

و عملکرد مداوم   انتخابي  توجه  بر  ای مغز  فراجمجمه 

رو  اينكودكان دارای اختالل يادگیری پرداخته باشد. از

ي در  كردن خأل پژوهشانجام پژوهش حاضر به دلیل پر

كاربردی و  حوزه  بهاين  نتايج  در  دستبودن  آمده، 

ضروری   يادگیری  اختالل  دارای  كودكان  توانبخشي 

در با  اينکه  و  نظراست. ضمن  باال  میزان شیوع  داشتن 

(،   2020قابل توجه اختالل يادگیری)ژانگ و همکاران،

انتخابيمزمن آن،  تخصصيبودن  و  كردن  بودن 

مطالعهمداخله با  چها  مشکالت  رشتهندهای  روی  ای 

است   يادگیری، ضروری  اختالل  دارای  خاص كودكان 

پژوهش انجام  به  بیشتری  كاربردی  پژوهشگران  های 

نشانه كودكان  روی  اين  خاص  مشکالت  و  ها 

 (.2019بپردازند)فريدمن و همکاران،

 روش

بر حاضر  پژوهش  و  روش  كاربردی  هدف  اساس 

آزماي بر  نیمه  اطالعات،  گردآوری  طرح  اساس  با  شي 

جامعه  پس-آزمونپیش است.  كنترل  گروه  با  آزمون 

آموزان كالس اول تا  آماری پژوهش حاضر شامل دانش

منطقه   ابتدايي  تهران   5سوم  شهر  پرورش  و  آموزش 

درماني مراجعه كردند، بودند.  های گفتاركه به كلینیک 

تشخیص    26تعداد   )با  زباني  اختالل  به  مبتال  كودک 

های موجود در كلینیک  ني و پروندهكارشناس كاردرما

نمونه به روش  گیری در دسترس هدفمند  كاردرماني( 

عنوان نمونه در اين پژوهش شركت  انتخاب شدند و به

 كردند.

مالک ورود به پژوهش حاضر شامل محدوده سني  

و    9تا    7بین   خاص  داروی  مصرف  عدم  سال، 

شنوايي،  سابقه و  بینايي  اختالل  عدم  تشنج،  داشتن 

نداشتن  رض كاردرماني،  مسئوالن  و  والدين  كامل  ايت 

اختالل   از  غیر  به  حركتي  و  رشدی  اختالل  و  آسیب 

مالک   بود.  سر  ناحیه  در  آسیب  نداشتن  و  يادگیری 

خروج از پژوهش نیز شامل داشتن غیبت يک جلسه و  

 قراری در زمان انجام مداخله نیز بود. بیشتر و بي

مون توسط رازولد و  زآزمون عملکرد مداوم: اين آ:    ابزار

ضايعات  2007همکاران) ارزيابي  و  سنجش  برای   )

ترين  عنوان متداولمغزی به كار گرفته شد و امروزه به
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كار   به  مداوم  توجه  عملکرد  تشخیص  جهت  آزمون 

شود. در اين آزمون، اعداد و اشکال مختلف  گرفته مي

صفحه   روی  يکديگر  به  نسبت  معین  زماني  فاصله  با 

م  ظاهر  مشاهده  ينمايش  محض  به  بايد  فرد  و  شوند 

اعداد و تصاوير صفحه كلید رايانه را فشار دهد. تعداد  

و   كاذب  اعالم  خطای  حذف،  خطای  صحیح،  پاسخ 

به آزمون  اين  در  فرد  واكنش  قابل  زمان  رايانه  وسیله 

سنجش است. در پژوهش حاضر از نمره زمان واكنش  

استف به مداوم  توجه  عملکرد  سنجش  ابزار  ده  اعنوان 

 شد.

برای ارزيابي توجه انتخابي از    آزمون توجه انتخابي: 

رنگ  استروپ_آزمون  دوره    4واژه  پاسخي  بيدر 

شد.   استفاده  رنگ روانشناختي  استر_آزمون  وپ  واژه 

استروپ) رايدلي  توسط  بار  برای    (2004اولین 

و اندازه انتخابي  توجه  شناختي  انعطاف  گیری  پذيری 

شد.   قابلیت  ساخته  ابزار  محرک ا اين  نمايش  و  رائه 

را دارد. محرک ديدابه ی  رصورت ديداری و شنیداری 

قالب   در  ابزار  اين  سبز   4در  و  زرد  قرمز،  آبي،    رنگ 

نمايشگر   صفحه  محرک  شود  ميارائه    تاپ لپروی  و 

شدت  بهشنیداری   با  صوتي  محرک  و    300صورت 

ارائه    هدفون راه  از    هرتز  900 خروجي    .شودميقابل 

در دستگاه  نمايش    اين  قابلیت  با  و  اكسل  فايل  قالب 

زمان   و  انتخابي  پاسخ  و    واكنشنوع  ثانیه  هزارم  به 

است.  مشاهده  قابل  دوم  محرک  و  اول  محرک    برای 

ايران  جمعه در  را  آزمون  اين  اعتبار  درصد  93/0پور 

 (.1393)احمدی بجق و همکاران،  گزارش كرده است

الکتريکي  -   دستگاه   از  مغز:ای  فراجمجمهتحريک 

tDCS  مدينا شركت محصول 2 نورواستیم مدل 

  اعمال   جهت  سینا شناختي علوم مؤسسه و گسترطب

اين  شد استفاده پژوهش  اين  در  مغزی  تحريک   .

عملکرد  دارد  مجزا  كانال  دو  دستگاه   كانال   هر  كه 

اين ابزار قابلیت تنظیم  .  است  ديگری  از  مستقل  طورهب

قبیل  تحريک   مختلف  پارامترهای   ، جريان  شدت  از 

دارد  فركانس  و  زمان   اين   خروجي  جريان  شدت.  را 

  ارائه   زمان   مدت   و  آمپرمیلي  2  تا   1/0  از   دستگاه 

  تا   خروجي  موج  فركانس  و  دقیقه   45  تا نیز    تحريک 

  حركتي   قشر   تحريک  برای.  است  تنظیم  قابل  هرتز  20

  استفاده   الکترودهابر    3/ 5در    5/3 ابعاد  با  ابری  پد  از

همچنین شودمي   كردن خیس  برای  ي نمک  محلول   . 

 . شودمي استفاده پدها

آزمون نخست  پیشدر مرحله    شیوه اجرای آزمون:

آزمون عملکرد مداوم و توجه  كنندگان  شركتاز تمام  

آنها   نمرات  و  شد  گرفته  نمره  بهانتخابي  عنوان 

،  آزمونپیشثبت شد. پس از انجام مرحله  آزمون  پیش

  زمايش آ  صورت تصادفي در دو گروهكنندگان بهشركت

گرفتند.   قرار  كنترل  آزمايش  گروه  كنندگان  شركتو 

طي   تحريک    متوالي   جلسه   5در  مداخله  تحت 

مغز قرار گرفتند. قبل از انجام  ای  فراجمجمهالکتريکي  

درباره   الزم  توضیحات  ارائه  ضمن  مداخله،  مراحل 

دستگاه   عملکرد  نحوه  و  كار  انجام  ،برای    tDCSشیوه 

كتبي از والدين و  جازه  ارعايت اصول اخالقي پژوهش  

فرايند  برای  كلینیک  مسئوالن   گرفته  پژوهش  اجرای 

اين اطمینان داده  مسئوالن  شد. همچنین به والدين و  

محرمانه باقي    شد كه تمام اطالعات شخصي آنها كامالا 

 . ماندمي

گروه   قشر  آزمايش در  بر  آنودال  پیشاني    الکترود 

ال نیز بر  دقرار گرفت و الکترود كاتو چپ جانبي -خلفي 

قرار  كنندگان  شركت  راستجانبي  -پیشاني خلفي   قشر

دقیقه    20داده شد. مدت زمان تحريک در هر جلسه  

در  آمپر  میلي  2در نظر گرفته شد و شدت تحريک نیز  

شد گرفته  نیز  . نظر  كنترل  گروه  گروه    در  همانند 

با    آزمايش تنها  گرفت  انجام  سر  روی  الکترودگذاری 

تحريک   كه  تفاوت  از  پ اين  صورت  بهثانیه    30س 

قطع   از  هیچ.  شدميخودكار  دو  كنندگان  شركتكدام 

يا   و  واقعي  از  اطالع  ساختگيگروه  تحريک  بودن 

انجام  آزمون  پس، مرحله  پس از اتمام مداخله  نداشتند.

از تمام   انتخابي  كنندگان  شركتشد و  و  آزمون توجه 

مداوم و    عملکرد  شد  عنوان  بهآنها  های  نمرهگرفته 

 ثبت شد. آزمون پسمره ن
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 هایافته 

معیار  انحراف و میانگین ازها  دادهتجزيه و تحلیل  برای  

بررسي   بررسي  های  يافتهجهت  جهت  و  توصیفي 

استنباطي نیز از آزمون تحلیل كوواريانس و  های  يافته

معناداری   در سطح و 24نسخه  SPSSافزار  نرمدر قالب 

05/0≥P  .استفاده شد 

به مربوط    -شركت دموگرافیک  های  يژگيو  نتايج 

آورده    1و كنترل در جدول    آزمايشدو گروه  كنندگان  

 شده است.

 و کنترل آزمایشهای کنندگان گروهشرکتدموگرافیک های ویژگیتوصیفی های شاخص 1 جدول

 متغیر

 گروه
 آزمايش 

 انحراف معیار   ±میانیگن 

 كنترل
 انحراف معیار   ±میانیگن 

 53/7 ± 51/0 84/7 ± 81/0 سن

 46/36 ± 97/4 07/36 ± 62/4 وزن 

 15/135  ± 29/6 92/137 ± 95/4 قد

يک  جدول  نتايج  به  توجه  ويژگيبا  های  ، 

با    آزمايش گروه    دموگرافیک تفاوت چنداني  كنترل  و 

ندارد.  توصیفي    هم  بررسي  به  ادامه  های  نمرهدر 

داخته  رپپژوهش  متغیرهای  آزمون  پسو  آزمون  پیش

 .آورده شده است 2در جدول  آن  شد كه نتايج

 و کنترل آزمایشدر گروه  و عملکرد مدوام آزمون توجه انتخابی توصیفیهای شاخص  2جدول  

 آزمون پیش گروه متغیر

 انحراف معیار ±میانیگن 

 آزمون پس

 انحراف معیار ±میانیگن 

 650/ 61 ± 36/73 15/773 ± 62/56 آزمايش  توجه انتخابی  

 84/786 ± 46/48 61/782 ± 47/51 كنترل

 61/531 ± 77/30 69/633 ± 53/42 آزمايش  عملکرد مداوم 

 92/652 ± 54/55 661/ 61 ± 84/62 كنترل

دو  آزمون  پسو  آزمون  های پیشنمرهمقايسه  برای  

و    آزمايشگروه   انتخابي  توجه  آزمون  در  كنترل  و 

استفاده   كوواريانس  تحلیل  آزمون  از  مداوم  عملکرد 

 آورده شده است. 3در جدول ن آيج شد كه نتا
 و کنترل در آزمون توجه انتخابی و عملکرد مداوم آزمایشبررسی تفاوت دو گروه برای  انسیکووار لی آزمون تحل جینتا  3جدول 

 ضريب اتا  سطح معناداری  F میانگین مجذور سوم  Df مجموع مجذور سوم   متغیر

 662/0 001/0* 07/45 73/88307 1 73/88307 آزمون پیش توجه انتخابی  

 686/0 001/0* 20/50 04/98349 1 04/98349 گروه

    95/1958 23 94/45055 خطا 

 209/0 022/0* 06/6 16/19367 1 16/19367 آزمون پیش عملکرد مداوم 

 602/0 001/0* 80/34 11/111076 1 11/111076 گروه

    72/3191 23 60/73409 خطا 

و    آزمايشبین دو گروه    3ول  جد  با توجه به نتايج 

(  p  ،20/50=f=001/0كنترل در متغیر توجه انتخابي )

( تفاوت معنادار  p  ،80/34=f=001/0)  عملکرد مداوم و  

تفاوت   به  توجه  با  كه  دارد  عملکرد  هامیانگینوجود   ،

است   آزمايشگروه   كنترل  گروه  از  بنابراين  ،  بهتر 

مداخله  توان  مي كه  انتخاب  tDCSگفت  توجه  و  ي  بر 

مداوم  ع گروه  ملکرد  داشته    آزمايشدر  مثبت  تأثیر 

 است.

 گیری  نتیجهو  بحث

  tDCSبررسي تأثیر مداخله  پژوهش  هدف از انجام اين  

با   كودكان  در  مداوم  عملکرد  و  انتخابي  توجه  بر 

دوره   يک  كه  داد  نشان  نتايج  بود.  يادگیری  اختالل 

ناحیه  ای  جلسه  5مداخله   در  مغز  الکتريکي  تحريک 

مغز  شپیر  قش توجه  تواند  ميپیشاني  بهبود  موجب 

يادگیری   اختالل  با  كودكان  در  عملکرد  و  انتخابي 

 شود.
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با   نتايج  و  يافتههای  يافتهاين  گالدوين  های 

پوالدی و  (1397اشرفي و همکاران)(،  2012همکاران )

نیز گیماراس و همکاران)1399همکاران ) و   )2021  )

راستا   يک  همک   .استدر  و  در    (2012)ن  اراگالدوين 

روی  پژوهشي   سني    14كه  میانگین  با    22دانشجو 

انجام   مداخله  شدسال  از  استفاده  كه  دادند  نشان   ،

tDCS  بهتواند  مي انتخابي  موجب  توجه  .  شودبود 

همکاران و  مطالعه2021)  گیماراس  در  روی  (  بر  ای 

و    15 توجه  نقص  اختالل  به  مبتال  نوجوان  و  كودک 

برز كشور  در  فعالي  نبیش  تحريک  يل  كه  دادند  شان 

كنترل   و  بینايي  توجه  بهبود  موجب  مغز  الکتريکي 

شود مي  بازداری  همکاران  همچنین  .  كالمي  و  فابیو 

نتايج    پژوهشي در    (2018) راستای  در  آن  نتايج  كه 

تحريک  است،  حاضر  پژوهش   اثربخشي  بررسي  به 

را   شناختي  و  نوروسايکولوژی  جنبه  از  مغز  الکتريکي 

به ان  به اختالل زبان پرداختند و  تال  روی كودكان مب 

رويکرد   از  استفاده  كه  رسیدند  بر    tDCSنتیجه 

پارامترهای  توانايي و  حركتي  هماهنگي  زباني،  های 

زبان   اختالل  به  مبتال  كودكان  در  نوروفیزيولوژيک 

 تأثیر مثبت دارد. 

اعتقاد    tDCSاثربخشي مداخله  كار  وسازدر رابطه با  

كه است  اين  مغ  بر  باتحريک  يا  ز  و  دپالريزه  عث 

پتاسیل ساكن غشا   آند .  شودميهايپرپالريزه    تحريک 

دپالريزه گردن  راه  از    قشر مغز اين توانايي را دارد كه

تحريکي بر سلول عصبي داشته و منجر    تأثیرها،  ن ونور

و افزايش خودانگیختگي    پذيری مغزتحريک به افزايش  

ي و  نجاتشود)سلطاني نژاد،  ها مينورونشلیک سلولي  

موضوع    (،1393اختیاری، اين  موجب تواند  ميكه 

كاركردهای   بهبود  در  درماني  شیوه  اين  اثربخشي 

مداوم   عملکرد  نیز  و  انتخابي  توجه  قبیل  از  شناختي 

بــر مغــز  tDCS تأثیـر    كـه اعتقاد بر اين است    بشود.

فــردی وابسـته  هــای  ويژگيبســیار متنــوع و بــه  

تح  اسـت. درريک  اعمال  قشر    هناحی  مغزی 

تواند  مي  (DLPFC)  جانبــي خلفي  پیشاني  پیش

اص دامالموجب  رفتارها  وسیعي   نه ح  فردی از  و    ی 

كل    شود.شناختي  عملکردهای   كه توان  ميدر    گفت 

افزايش برانگیختگي    سبب  الدوآن  از نوع   tDCSک تحري

زي نواحي  آنر  در  عملک  ودال الکترود  برانگیختگي    رد و 

ناحی  در جانیکاک،   د شويم ه  آن  و  النوچا    )بمودز، 

2017) . 

نتايج  پژوهشي  در   با  آن  نتايج  حاضر  پژوهش  كه 

همکاران  و  نیکولین  است،  اين    (2019)  ناهمخوان  به 

نتیجه رسیدند كه بین روش تحريک الکتريکي مغز در  

و گروه شم )كنترل( در طي  پیشناحیه قشر   پیشاني 

ك آزمون  پسو  آزمون  پیش حافظه  عملکرد  و  در  اری 

شايد  تقسیموجه  ت ندارد.  وجود  معناداری  تفاوت  شده 

مداخله  ترين  اصلي تأثیرگذاری  عدم  در    tDCSدلیل 

و همکاران  پژوهش تنها  (  2019)   نیکولین  از  استفاده 

جلسه   يک  تعداد  كه  باشد  مغزی  تحريک  جلسه  يک 

گونه تأثیر چنداني داشته باشد. همانتواند  نميمداخله  

از قبل در نظر گرفته   ين موضوعحاضر اپژوهش كه در  

تعداد   و  بود  مغز    5شده  الکتريکي  تحريک  جلسه 

 جهت حصول نتیجه مطلوب در نظر گرفته شده بود. 

اعتقاد  پژوهشگران   اين  بر  نوروسايکولوژی  گروه 

قشر   كه  جانبي  پیشاني  پیشهستند  عنوان  بهخلفي 

قبیل   از  شناختي  عملکرد  در  درگیر  اصلي  ناحیه 

مداوم   اعملکرد  توجه  اين  و  به  توجه  با  است.  نتخابي 

و  توان  ميموضوع   تحريک  كه  اين  فعالگفت  كردن 

از   استفاده  با  از  های  شیوهناحیه  مغزی  تحريک  نوين 

بر عملکردهای شناختي از قبیل  تواند  مي  tDCSقبیل  

باشد.  داشته  مثبت  و  مستقیم  تأثیر  همچنین    توجه 

مداخله  توان  مي كه  قشر   tDCSگفت  ناحیه    در 

افزايش  اني  پیشپیش رهاسازی  تواند  ميمغز  به 

نوبه خود   به  امر  اين  تواند ميدوپامین منجر شود كه 

مخ  شناختي  عملکردهای  توجه  بر  قبیل  از  تلف 

همکاران، و  باشد)كاكوئیرا  بیاني    (.2017تأثیرگذار  به 

به اين دلیل كه    DLPFCناحیه    گفت كه توان  ميديگر  

توجه  ،  ريزیبرنامه  لاز قبی  مختلف  در اعمال شناختي

مهاریو   كنترل  و  پذيری  انعطافتوجه،    ، تمركز 

بر هدف و    كاری   حافظهشناختي،   مبتني  نقش    رفتار 
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ظرفیت بااليي    تواندميتحريک اين ناحیه  مهمي دارد،  

باشد   یارتقادر   داشته  شناختي  )بمودز،  عملکردهای 

پژوهش  گونه كه در  همان  .  (2017النوچا و جانیکاک،

  2با شدت  ای  جلسه  5حريک  شد كه ت  حاضر مشخص 

طي  آمپر  میلي در  بهبود  تواند  ميدقیقه    20و  در 

تأثیر   انتخابي و عملکرد مداوم  كاركرد شناختي توجه 

 مثبت داشته باشد.

  شامل حاضر    پژوهشهای  محدوديت  جملهاز  

.  استنمونه    كم   نسبتاا  در دسترس و حجم گیری  نمونه 

در    آتي  یهاپژوهشدر  كه  شود  ميپیشنهاد    روايناز

روش  از  امکان  استفاده    تصادفي گیری  نمونه  صورت 

نمونهشود   تعداد  فرايند    بیشتری  و  انجام  جهت  نیز 

با توجه به اينکه    همچنین  .در نظر گرفته شودپژوهش  

حاضر فاقد دوره پیگیری بود، پیشنهاد  پژوهش  فرايند  

با    كهشود  مي درماني  روش  اين  اثربخشي  میزان 

پیگیری  ای  هجلسهن  گرفتنظردر دوره  نیز  تحريک در 

يک    .شودارزيابي   گفت  توان  ميكلي  گیری  نتیجهدر 

رويکرد   تواند مي  جلسه   5در    tDCSای  مداخلهكه 

بهبود   در  موجب  مداوم  عملکرد  و  انتخابي  توجه 

گردد.   يادگیری  اختالل  با  تمام  اينازكودكان  به  رو 

كودكان   از  گروه  اين  با  كه  دارند  كاوسرافرادی  ر 

بهبود  شود  ميپیشنهاد   جهت  امکان  صوت  در  كه 

مداخله   از  استفاده  توجهي  در    tDCSفرايندهای  را 

 توانبخشي اينگونه افراد مدنظر قرار دهند.های برنامه 

 ها تیادداش
1. Learning disorders  

2. Continuous performance task  

3. Transcranial direct current stimulation  

4. Stroop color-word test 
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