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 مقاله پژوهشي 

 توجه بهبود بر یدرمانيباز ) وtDCSمغز ( يم فراقشریمستق یکیک الکتریدو روش تحر یاثربخش سهیمقا
  یمه تجربی: مطالعه نيریادگی اختالل به مبتال کودکان یحرکت-یروان عملکرد و

  
  ٣يماني، سروه سل٢زدپناهيا، عرفان ١يزمستان يمهد

 
  04/02/1398تاریخ پذیرش  18/11/1397تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

ر هدف پژوهش حاض ازمند مداخالت مؤثر است.ين يدوران کودک يتحول-يعصب يهايناتوان نيترگسترده از يکي عنوانبه يريادگياختالل  :هدف و نهيزمشيپ
در کودکان مبتال به اختالل  يحرکت يبر بهبود توجه و عملکرد روان يدرمانيباز ) وtDCSمغز ( يم فراقشريمستق يکيک الکتريدو روش تحر يسه اثربخشيمقا

  بود. يريادگي
 اختالالت مرکز مراجعان همه از متشکل آن يآمار جامعه و) کنترل گروه با آزمونپس-آزمونشيپ طرح( يمه تجربينوع ن از حاضر : پژوهشروش کار مواد و

 روش به که بودند ييابتدا مقطع پسر و دختر آموزدانش نفر ۳۰ پژوهش نمونه. بوده است ۱۳۹۶ يليتحص سال در سقز شهرستان وپرورشآموزش يريادگي
ت يدر هفته) شرکت کردند و گروه کنترل در طول دوره مداخالت به فعال ساعتهکيهفته (دو جلسه  ۴ يتجرب يهاگروه .شدند انتخاب ساده يتصادف يريگنمونه

ن ينکيل يو آزمون حرکت IVA وستهيآزمون عملکرد پ با هايآزمودن يحرکت يان دوره مداخالت توجه و عملکرد روانيروزانه خود پرداختند. قبل از شروع و در پا
  ل شد.يانس تحليل کوواريبا استفاده از آزمون تحل هادادهو  يريگاندازه ياوزرتسک

 tDCSن بهبود در روش يشده اما ا يريادگيدر کودکان مبتال به اختالل  يحرکت يتوجه و عملکرد روان ينشان دادند که هر دو روش باعث ارتقا هاافتهي: هاافتهي
  رتر بوده است.يچشمگ) >۰۵/۰p( سطح در

در کنار  يدرمان يآموزش يهادر برنامه شوديمه يتوص يريادگيان و درمانگران اختالالت ين و مربين پژوهش، به والديا يهاافتهي: با توجه به يريگجهينتبحث و 
  ز قرار دهند.يرا ن tDCS، يدرمانيباز
 يريادگي، اختالل يحرکت ي، توجه، عملکرد روانيدرمانيباز، tDCS :هادواژهيکل

  
 ١٣٩٨ ردادخ، ١٧٤-١٨٦ ، صومس شماره، مايسه، دوره ياروم يپزشکمجله 

  
  ۰۹۱۲۴۳۷۴۴۵۲دانشگاه کردستان، گروه روانشناسی، تلفن:  سنندج، :آدرس مکاتبه

Email: m.zemestani@uok.ac.ir 

  
  مقدمه

 هب انسان رفتار کنندهنييتع و مهم يهاعامل از يکي يريادگي
 نيقي به شوند گذارده نارک انسان يفطر يهابازتاب اگر. روديم شمار

 يريادگي محصول زند،يم سر او از هک ييهاتيفعال و رفتارها ريسا
 هوشبهر داشتن باوجود هک را يانآموزدانش متخصصان. )۱( است

 يريادگي در ناتوان هستند، يالتکمش دچار يريادگي در متوسط
 زا شيپ کودکان در اختالالت نيترگسترده از يکي. )۲( انددهينام

 هايانناتو نياز ا يکي. است يشناختروان-عصب يهايناتوان دبستان،
 نيمتخصص لهيوسبه و شدهشناخته يريادگي اختالل عنوانبه

                                                             
 سنده مسئول)يران (نويدانشگاه کردستان، سنندج، ا يار گروه روانشناسياستاد ١
  راني، دانشگاه کردستان، سنندج، ايشناخت يکارشناس ارشد روانشناس ٢
  ، دانشگاه تهرانيياستثنا کودکانو آموزش  يکارشناس ارشد روانشناس ٣

 اختالل کي عنوانبه کودک و نوجوان، يپزشکروان و بهداشت روان
 قيطر از که است شده داده صيتشخ يشناخت ستيز-يعصب

 مغز يناکارآمد يامدهايپ از يکي. است آمده وجود به مغز عملکرد
 و کسب را اطالعات ،يريادگي اختالل به مبتال افراد که است نيا

 و دارند تفاوت سالم کودکان با آن ياجرا در اما کنند،يم پردازش
 يعلم ازلحاظ است ممکن يريادگي اختالل. هستند يمشکالت دچار

 يحرکت يهامهارت در ضعف کردن، استدالل ،کادرا يهاحوزه در
  .)۳( ديآ وجود به درشت و فيظر
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 يکي ييتنهابه و است ذهن يعال يکارها نيترمهم از يکي توجه
 هوش، ساختار در که است يشناخت ساختار ياصل يهاجنبه از

 از يکي توجه يينارسا. )۴(دارد  يمهم نقش زين ادراک و حافظه
 رب توانديم هک يعوامل است. از يريادگي يناتوان ياصل يهاهسته

 رگذاريتأث انآموزدانش يليتحص شرفتيپ و يذهن ،يشناخت ردکعمل
 ياجرا. است يو باز ورزش ،يتکحر -يکادرا يهاتيفعال باشد،

 يتکحر – يکادرا رشد در شرفتيپ باعث ييابتدا و ساده يهايباز
 در. دارد ياتيح نقش کودکان يهوش رشد در ي. باز)۵( شونديم

 حافظه، ،يچاالک ليقب از کودک مختلف يکارکردها ،يباز انيجر
 رشد و يحرکت-يعصب رشد. کننديم رشد ادراک تمرکز، و دقت،
 هياول يهابازتاب از هک است؛ هايباز مرهون کودک يشناخت-يادراک

 يتردهيچيپ يندهايفرا به و افتهي ادامه نيتمر و رارکت با ،آغازشده
 مفهوم کي عنوانبه يريادگي اختالل . بهبود)۶( ابدييم املکت

 شمار به درمان اهداف نيترمهم از يکي هک است يچند ع،يوس
 ردکعمل بهبود بر توانديم هک ييهادرمان ازجمله. )۷( روديم
 ريأثت هستند، يريادگي يهايناتوان يدارا هک يآموزاندانش و انکودک

 صيتشخ هک است داده نشان هايبررس. باشديم يدرمانيباز بگذارد،
 التکمش و يليتحص افت از توانديم لکمش نيا درمان و

 قاتي. تحق)۸( ندک يريجلوگ انآموزدانش نيا يشناختروان
-عصب يريادگي يهايناتوان با انکودک نييپا ردکعمل ،ياريبس

 يتعداد. اندداده نشان توجه/يياجرا يردهاکارک در را يشناختروان
 يهايناتوان با انکودک هک اندداده نشان خود قاتيتحق در محققان، از
 در يعاد انکودک با سهيمقا در دبستان از شيپ در يريادگي

 يترنييپا ردکعمل توجه، و يياجرا يردهاکارک سنجش يهاآزمون
 يرو بر را يدرمانيباز فن ياثربخش که ييها. پژوهش)۹(دارند 

 اندداده قرار يموردبررس ،يروان و يرفتار التکمش يدارا انکودک
 انکدوک يشناخت التکمش بهبود در يدرمانيباز هک اندکرده گزارش

 در )۱۱( داوکر. )۱۰( باشديم اثربخش يريادگياختالالت  يدارا
 ردکارک شيافزا ، دريآموزش يهايباز هک افتيدر خود پژوهش
 شيافزا دقت، شيافزا ،يآموزش يهاغلط اهشک و مدتکوتاه حافظه
 لاختال با انکودک يداريشن تيو حساس يداريشن ،يداريد حافظه

 هک کننديگونه گزارش منيا متخصصان درکل. دارد ريتأث امالء
 تيتقو موجب يياجرا يردهاکارک آموزش بر يمبتن يدرمانيباز

 شوديم انآموزدانش يريادگي يخطاها اهشکجه ينت در و حافظه
)۱۲ ,۱۳(.  

 يروش )tDCS( ميمستق انيجر قيطر از مغز يکيالکتر کيتحر
 مغز کيتحر جهت فيضع يکيالکتر انيجر کي از آن در که است

 کورتکس يريپذکيتحر در ياهيناح رييو تغ شوديم استفاده
 رييتغ با را هانورون يخود به خود کردن آتش tDCS. کند يجادميا

 جاديا به کمک هاناپسيس عملکرد رييتغ با داده، رييتغ غشا ليپتانس

 هبودب در گسترده طوربه روش نيا. کنديم کيپالست نورو راتييتغ
 در و داوطلب سالم سالبزرگ در افراد يحرکت و يشناخت عملکرد

 و ودهب يرتهاجميغ کامالً فن نيا .شوديم استفاده ينورولوژ مارانيب
 مناطق يهاسلول يريپذکيتحر زانيم در ليتعد جهت عمدتاً

 شواهد. گردديم استفاده مربوطه اهداف بر اساس يمغز مختلف
 و يدکاربر مطمئن، يفن مغز، يکيالکتر کاتيتحر که اندداده نشان

 جوان افراد يرو بر که يرياخ مطالعات نيهمچن .باشديم نهيهزکم
 ياحنو يرو بر مغز يکيالکتر کاتيتحر که داد نشان د،يگرد انجام

 ار يمغز يهاسلول يريپذکيتحر سطح مغز، يحرکت قشر و مخچه
به منجر  و نموده عيتسر را يريپذانعطاف نديفرا داده، شيافزا

)Neural Plasticity (گردديم يحرکت يريادگي نديفرا و بهبود 
)۱۴ ,۱۵(.  

tDCS دکاربر يسادگ ليدل به زين کودکان در که است يفن 
 يهااز درمان که هستند يافراد نيآخر گروه نيا اوقات، اغلب و دارد،

 هب اتکا با شتريب يدرمان روش کودکان در. شونديم سودمند ژهيو
 ليدل به. شوديم انجام ساالنبزرگ يبرا دشدهييتأ و زيتجو نسخ

 اديز تنوع و يانسان يهايآزمودندر ارتباط با  ياخالق مالحظات وجود
 قاتيتحق و باشديم اديز مسئله يدگيچيپ ،يسن يهارده نيدر ب
 گردد. مقاالتيم شنهاديپ نهيزم نيا در شتريب شواهد بر يمبتن

 طوربه ساالنبزرگ در tDCS کاربرد مورد در انهيسال افتهيانتشار
در  اما است، گذشته سال ده به نسبت مطالعات برابر ۱۳ متوسط

 مغز ازآنجاکه .است نگرفته صورت ياديز مطالعات نه کودکانيزم
 حال در ياگسترده مطالعات است، رشد حال در سرعتبه کودکان

ر يسا و رفتار شناخت، گردد چگونه مشخص تا است انجام
 نيا. کنديم رييتغ tDCS اثر در يشناخت يسطوح عال يعملکردها

 هک يمغز مناطق نييتع يبرا مطلوب يابزار عنوانبه توانديم روش
  .)۱۶(رود  کار به دارند، تياهم رشد از هر مرحله در يمشخص طوربه

 اختالالت در مغز يرتهاجميغ کاتيتحر از استفاده ريتأث
 و شد برده کار و به يدرمان روش کي عنوانبه کودکان يپزشکروان

 مورداستفاده روش دو و اندبوده اعتمادقابل هاروش نيا که شد معلوم
 ميتنظ باعث يکيالکتر کيتحر و يسيمغناط کيتحر يعني

 اختالالت درمان در ياتازه يدهايام که ،شوديم مغز يتيسيپالست
 به مغز يرتهاجميغ کيتحر يکلطوربه. جاد کرديا يتيسيپالست
 در نوظهور ياستراتژ کي عنوانبه توانديم يکمک يهادرمان همراه
 .)۱۷(د شو استفاده يتيسيش نوروپالستيدرافزا اعصاب يبخشتوان
 يعصب يدرمان فن کي جمجمه يرو از ميمستق يکيالکتر کيتحر
 تيالفع و وارد يقشر مناطق به را يفيضع و ميمستق انيجر که است

 tDCS ريتأث. )۱۸( کنديم يبازدار اي ليتسه را يعصب ختهيخودانگ
 يکتحر عملکرد و يحرکت کورتکس يريپذکيتحر بهبود زانيم بر
 و شدهيبررس استروک به مبتال و سالم سال ۱۸ يباال افراد در
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 مدارس، پژوهش نيا جينتا از. شد گزارش مورد دو هر در يبهبود
 ريو سا يفکر پرورش مؤسسات ،يذهن يبخشتوان مراکز دانشگاه،

 به انيمبتال به کمک جهت در تواننديم تيترب و ميتعل انيمتصد
 يندهاياز فرا يامجموعهبه . )۱۹(کنند  استفاده يريادگي يناتوان

 يريپذانعطاف و يکارحافظه ،يبازدار ، شامل توجه،يشناخت يعال
ت يريم، کنترل و مديتنظخته را يخودانگ يندهايفرا، که يشناخت

 يي. توانا)۲۰( شوديم) گفته EFs( يياجرا يکارکردها کننديم
EFs بر  يش را مبتنيفهم خوکه  دهديمت را به فرد ين قابليا
. مطالعات )۲۲, ۲۱(بسازد  داردکه در آن قرار  ياجتماع يهاتيواقع

مغز  يشانيمرتبط با بخش پ EFs ييکه توانا انددادهگذشته نشان 
حافظه فعال  يرو tDCS ريتأث يبه بررس )۱(و همکاران  ياست. عبد

 tDCSنشان داد که  هاآنج يپرداختند. نتا يماران مبتال به افسردگيب
دارد.  يمعنادار ريتأث بک) فانيتکلش حافظه فعال (يافزا يرو

 کياثر تحر يبه بررس )۲۳(نژاد و همکاران  يسلطان ن، مطالعهيهمچن
 يود بازدارراست مغز بر بهب يتحتان يشانيشکنج پ ميمستق يکيالکتر

 جيانتپرداختند  يفعال شيتوجه و ب نشانگان نقص يدر افراد دارا
 يتحتان يشانيشکنج پ يبر رو يآند کيتحرداد که نشان  هاآن

هدف  يهامحرکمهار  ي، دقت مهار را در مرحله اجرا)rIFG( راست
 به توجه با ب،يترت نيبد .دهديم شيافزا يمعنادار طوربه نيشيپ

 ياثربخش زانيم سهيمقا منظوربه يپژوهش انجام الذکرفوق مطالب
اثرات آن بر توجه و عملکرد  يريگاندازه يبرا tDCS و يدرمانيباز
نظر  به يضرور يريادگيمبتال به اختالل  در کودکان يحرکت يروان

و  tDCS دو روش ياثربخش سهيمقاهدف پژوهش حاضر  .رسديم
ال کودکان مبت يحرکت-يبر بهبود توجه و عملکرد روان يدرمانيباز

  بود. يريادگيبه اختالل 
  

  کار روشمواد و 
  :يجامعه و نمونه آمار

با  آزمونپس_  آزمونشيپ(طرح  يتجربپژوهش حاضر از نوع 
آن متشکل از همه مراجعان مرکز  يگروه کنترل) و جامعه آمار

 يليشهرستان سقز در سال تحص وپرورشآموزش يريادگياختالالت 
دختر و پسر  آموزدانشنفر  ۶۰پژوهش شامل  نمونهبودند.  ۱۳۹۶

خاب ساده انت يتصادف يريگنمونهبودند. که به روش  ييمقطع ابتدا
ک گروه کنترل يو  يشيدر دو گروه آزما يتصادف صورتبهشدند. و 

 شهرستان وپرورشآموزشانتخاب نمونه ابتدا از  يقرار گرفتند. برا
ن شهرستان يا يريادگيسقز مجوز اخذ شد و با مراکز اختالل 

ان جلسه آموزدانش يايو سپس با اول آمدهعملبهالزم  يهايهماهنگ
ازه شان اجياز ا نامهتيرضال يبا تکم ازآنپسبرگزار شد و  يهيتوج

نفر  ۳۰ان افراد داوطلب ياز م تيدرنهاانجام پژوهش گرفته شد و 
در سه گروه  يتصادف صورتبهو  شدهانتخاب يتصادف صورتبه

ان آموزدانشکنترل) قرار گرفتند. ش دو و گروه يک و آزمايش ي(آزما
 يريادگياختالل  برچسبپرورش و  آموزشن مرکز از طرف يا

سال  ۱۲ يال ۷ ين سنيانگيو شامل دختر و پسر و در م اندگرفته
  قرار داشتند.

  :ابزار پژوهش 
 ار موافقت خود کنندگانشرکت نيوالد نات،يتمر ياجرا از قبل

کردند. قبل و بعد انجام  اعالم يکتب ◌ٔ نامهتيرضا کي دادن با
م انجا ينکن ازورتسکيل يحرکت آزمون يشيمداخالت دو گروه آزما

  گرفت.
 يحرکت رشد اسيمق: ياوزورتسک نينکيل آزمون 

 يال ۵ کودکان يحرکت ييتوانا يابيارز منظوربه ياوزرتسک_نکنيل
 اجراشده يانفراد صورتبه اسيمق نيا. است شده يطراح سال ۱۴

 مهارت مانند( يگوناگون يحرکت يهامهارت و است ماده ۳۶ يدارا و
 بزرگ عضالت يهاتيفعال و دست و چشم يهماهنگ انگشتان،

 نيا. دهديم قرار يريگمورداندازه را) بدن تنه و بازوها ،هادست
 اسيمق نيا ياصل هدف اگرچه. است يحرکت شاخص کي اسيمق
 يکل اتيخصوص يبرخ توانيم يول است يحرکت رشد يابيارز

 تدس به زين را يو يجسمان و يجانيه ،ياجتماع رشد ليقب از کودک
 از يبرخ است ماده ۳۶ از مرکب اسيمق ،يگذارنمره قهيطر. آورد
 ديبا آزمونگر و شوديم اجرا جداگانه صورتبه عضو هر در هاماده
 صيتشخ در امر نيا بدهد، جداگانه برگه يرو را سمت هر نمره

. ميکنيم جمع باهم انتها در را نمرات همه. است تياهم حائز ينيبال
 و چپ سمت نمرات ن کاريا يبرا. بود خواهد ۱۵۹ نمره حداکثر

 يآزمودن تيوضع کردن دايپ يبرا سپس و ميکنيم جمع را راست
 صورتبه که نمرات بر اساس و ميکنيم مربوطه رجوع جداول به

  .شوديم مشخص کودک يحرکت مهارت است يدرصد
 IVA وستهيپ ک آزموني: IVA وستهيپ عملکرد آزمون

 ياست که دو عامل اصل ◌ٔ قهيدقزده يس يداريشن و يداريد توجه
بر  ،IVA آزمون .دهديمقرار  يابيکنترل و توجه را مورد ارز يعني

به  وشده است  نيتدو يروان يو آمار يصيتشخ يراهنما يمبنا
ن ي. از اپردازديمو کمبود توجه  يش فعاليک انواع بيص و تفکيتشخ

ر مشکالت ينظ يگريمشکالت و اختالالت د يبررس يآزمون برا
، يمرتبط با جراحت سر، اختالالت خواب، افسردگ يخودکنترل

 ،گريد يپزشک، زوال عقل و مشکالت يريادگياضطراب، اختالل 
 ساالنبزرگسال و  ۶ يافراد باال ين آزمون براي. اشوديماستفاده 

همراه با پخش (ن آزمون يا ياجرا زمانمدت. باشديم اجراقابل
دم ا عيف آزمون شامل پاسخ ي. تکلباشديم قهيدق ۲۰آموزش) حدود 

. هر محرک باشديممحرک آزمون  ۵۰۰پاسخ) به  يپاسخ (بازدار
وجه ن آزمون به حفظ تيا نيبنابرا. گردديم ه ارائهيم ثانيک و نيفقط 

پنج نوع توجه را  توانيممختلف  يهااسيمقب ياز دارد. از ترکين

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             3 / 13

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-4538-fa.html


 ۱۳۹۸ ردادخ، ۳، شماره ۳۰دوره   هياروم يپزشکمجله 
  

177  

 يبه تمرکز رو ازيح نيصح پاسخ يبرا :متمرکز ) توجه۱کرد:  يبررس
ح يصح يدهپاسخ يياس تواناين مقيم. ايهمان موضوع خاص را دار

 ) توجه۲ .رديگيمرا اندازه  خاص يداريشن و يداريد يهامحرک به
 يعنياست  يموضوع خاص يحفظ توجه رو ييانگر تواناين بيا :مداوم
 ييتوانا حفظ شود. يمدت يجاد شد آن توجه برايتوجه ا نکهيبعدازا
 با توجه از بعد نيا .معتبر و داريپا صورتبه يدهپاسخ يالگو حفظ

 جاديا آزمون، خالل در يآزمودن واکنش زمان در که يراتييتغ
 ،يشناخت ييتوانا: يانتخاب توجه )۳ .گردديم يريگاندازه ،شوديم

و عدم پاسخ به  باهدفموضوع مرتبط  به حيصح يدهپاسخ يبرا
 يبازدار و هدف محرک ست.ين باهدفاست که مرتبط  يموضوع
: متناوب ) توجه۴. باشديم غلط يهامحرک با مواجه در پاسخ

 و يداريشن به يداريد از توجه انتقال در يشناخت يريپذانعطاف
 فيتکال به زمانهم يدهپاسخ ييتوانا: شدهميتقس ) توجه۵برعکس. 
 نيب ديبا آزمون نيا در. شوديم گفته شده ميتقس توجه مختلف،
 جاديا تعادل يداريشن و يداريد بعد دو در يدهپاسخ دقت و سرعت
  .گردد

 کردن گرم :باشديم مرحله چهار شامل IVA+Plus آزمون
)warm up(، نيتمر )practice(، ياصل آزمون )main test (سرد و 

 ميتقس زمانمدت دو به کردن گرم . مرحله)cool-downکردن (
 گرم يبرا قهيدق کي و يداريد گرم يبرا قهيدق ۱: گردديم

 از هدف .گردديم ارائه تميآ ۱۰ مراحل نيا از هرکدام در ؛يداريشن
 ماوس با کار نيتمر و يآزمودن ساده واکنش زمان نييتع مرحله نيا
 نيا در. گردديم شروع نيتمر مرحله ازآنپس. باشديم) موشواره(

 ارائه يبيترک صورتبه يداريشن و يداريد يهامحرک مرحله
 مرحله نيا از هدف. کشديم طول مين و قهيدق کي گردد ويم
 کردن سرد مرحله. کشديم طول قهيدق ۱۳ باًيتقر) ياصل آزمون(

 لهمرح به مرحله کي از رفتن يبرا. باشديم کردن گرم مرحله تکرار
 منسجم يابيارز يبرا IVA آزمون .کرد استفاده بورديک از ديبعد با
 IVA ياصل مرحله .است شده يطراح يداريشن و يداريد توجه ابعاد

 رد پاسخ ارائه با يابيارز نيا ،شوديم آغاز يتکانش گر يابيارز با
 خطا يهامحرک و اندفراوان) ۱ يعني( ياصل يهامحرک که يزمان

 با بلوک( که بخش نيا در. شونديم انجام کمترند،) ۲عدد  يعني(
 ندک کيکل ديبا مداوم طوربه يآزمودن ،شوديم دهينام) اديز يفراوان

 محرک دنيد محضبهکند ( يبازدار را پاسخش ناگهان سپس و
 عدب و شوديم دهي) نامکم يفراوان با بلوک( که دوم بلوک در). خطا

 هارائ کمتر ياصل يهامحرک ،گردديم ارائه اديز يفراوان با بلوک از
 يآزمودن مرحله نيا در نيبنابرا شتر؛يب خطا يهامحرک و شونديم
 .کند حفظ فيتکل انجام يبر رو را توجهش و کند کيکل کمتر ديبا

 ارائه هامحرک از يتميآ ۱۰۰ مجموعه ۵ يطورکلبه آزمون، نيا در
 .باشديم تميآ ۵۰ با بلوک دو ارائه شامل مجموعه هر. شوديم

 و اديز يفراوان با بلوک خالل در prudence اسيمقاطالعات 
 يآورجمع کم يفراوان با بلوک خالل در vigilance اسيمق اطالعات

 گردديم ارائه شتريب ۱ محرک که اديز يفراوان با بلوک در. شوديم
 ۲ اي هدف ريغ محرک يداريشن و يداريد ارائه هاتميآ درصد ۱۶

 ارائه شتريب ۲ محرک که کم، يفراوان با بلوک در خالل و هست
 اي ۱ عدد يداريشن و يداريد ارائه هامحرکدرصد  ۱۶،گردديم

 هدف محرک يبرا اشتباهبه يآزمودن چنانچه .باشديم هدف محرک
 چنانچه و گردديم ثبت omission يخطا نکند کيکل) ۱عدد (

 commission ديکن کيکل) ۲عدد ( هدف ريغ محرک يبرا اشتباهبه
 IVA+Plus که آزمون دهديمج مطالعات نشان ينتا .گردديم ثبت

 ي./.) را برا۸۹درست ( ينيبشيپ./.) و قدرت ۹۲( يکاف تيحساس
و کمبود توجه در کودکان دارد. اعتبار  يش فعاليص درست بيتشخ

با  IVA+Plusاس يمق ۲۲ دهديمآزمون در روش باز آزمون نشان 
 يطورکلبه./.) را دارد. ۴۶./. _ ۸۸و مثبت ( ميرابطه مستق گريکدي
 ييمطلوب و باال يين آزمون اعتبار و روايکه ا دهديمنشان  هاافتهي

  و کمبود توجه دارد. يش فعاليص بيتوجه و دقت و تشخ يدر بررس
  :يدرمانيبازجلسات 

 سونويآل اليش خالق يهايباز بر اساس يدرمانيباز آموزش 
 طلعت موزون يهايباز و حرکت و يگنج اليل ترجمه يگر تيجود

 درمانگر يباز توسط و ييفرد صورتبه جلسات .بود خواهد رفعت
 يابيارز مورد آخر و اول جلسات در اعضا .شوديم تيهدا و آموزش

 قهيدق ۶۰ جلسه هر مدت .رنديگيم قرار يازورتسک نکنيل آزمون با
 .باشديم

 هدف( .نگيبول و حلقه در توپ پرتاب ؛يريگ هدف :اول جلسه
  )تمرکز شيافزا

 نيچن هم. دارت و يآپارتمان يل يل يتعادل يباز :دوم جلسه
 .کنند نيتمر را جلسات قبل يهاآموزش ستيبايم هايآزمودن

  )تمرکز شيافزا و يحرکت يهامهارت جاديا هدف،(
 از عبور و پا کي تعادل پا، کي يرو رفتن راه :سوم جلسه

 يرو حرکت، کيبار فوم يرو بر رفتن راه هوالهوپ، يهاحلقه
 تعادل حفظ هدف( .مخصوص گاهيجا يرو پرش و يچوب يهارکيت
  )يحرکت و يحس يهماهنگ و

 يباز و يسيمغناط يهامگنت لگو، پازل، با کار :چهارم جلسه
 نيچن هم. دهند انجام را کارت به کارت تمرکز و حافظه به مربوط
 .کنند نيتمر را قبل جلسات يهاآموزش ستيبايم هايآزمودن

 و صبر شيافزا دست، انگشتان فيظر يهامهارت جاديا هدف(
  )تمرکز شيافزا حوصله،

 .ودش انجام تنگرام و ييفضا دوز و لونپوس با کار :پنجم جلسه
  )تمرکز و صبر ،ييفضا تجسم شيافزا هدف(
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 معکوس؛ و ميمستق حافظه به مربوط يهايباز :ششم جلسه
 از يدرخواست اعداد ميمستق شمارش به ابتدا ستيبايم آموزدانش

 و کند انيب معکوس شکل به را ديجد اعداد سپس و آزمونگر يسو
 يرفتارها کاهش هدف( .دهند انجام زين را يتعادل يهايباز زمان هم

  )يحرکت و يحس يهامهارت تيتقو و تکرار و يتکانش
 س؛معکو و ميمستق صورتبه پاشو و نيبش يباز :هفتم جلسه

 ورتصبه و فوراً را آزمونگر يناگهان دستورات ستيبايم انآموزدانش
 معکوس صورتبه را آن يريادگي از بعد و کرده اجرا يجمع دسته
 تسلط هدف( .کنند نيتمر را قبل جلسات يهاآموزش و دهند انجام

  ).يقبل شده آموخته يهامهارت بر
 را خود يهادست ککود چشم؛ در چشم يبازدار :هشتم جلسه

 آزمونگر. کنديم نگاه او چشمان به و دهديم قرار گر آزمون دست در
 نداده فشار را آموزدانش يهادست که يوقت تا و پرسديم سؤال
 وسرعت کنترل قدرت تيتقو هدف. (ديبگو پاسخ دينبا او است،
  ).يدهپاسخ

 ينيپرتاپ توپ م مانع، يپرش جفت با رو يباز جلسه نهم:
و پرتاپ (توپ قرمز با دست راست) وتوپ گرفتن  بسکتبال به تور،

درشت دست و پا،  يت مهارت حرکتيهدف تقو(با دست چپ).  ياب

ت سرعت عمل و يچشم و دست و پا و تقو يحرکت يهماهنگ
  جهات). ين پردازش ذهنيهمچن

ل ک قي يبا انگشتان مختلف، باز يله بازيانجام ت جلسه دهم:
ز، ير يحرکت يهامهارتت يهدف تقو( اعصاب سنج. يدوقل، باز

  ش تمرکز و توجه).ي، افزايداريدقت د
  :tDCS جلسات

ه که در باال ذکر شده و با توج ينه و مطالعات قبليشيمطابق با پ
، لذا پروتکل باشديممغز  يياجرا ينکه، توجه از کارکردهايبه ا
 ه دورسولتراليدر ناح يآندک يتحر صورتبهن پژوهش، يدر ا يياجرا

 يليان دو مي) با شدت جرLeft DLPFC(فرونتال سمت چپ  يپر
 ۳قه به مدت ده جلسه و هر هفته يدق ۲۰زان ي) به م2mAآمپر (

شانه راست فرد  يبر رو ين الکترود کاتديجلسه انجام شد. همچن
  قرار گرفت.

  يل آماريه و تحليتجز
 spss يآمار يافزارها نرم از پژوهش نيا يهاداده يآمار ليتحل

 بخش دو در ،يآمار محاسبات استفاده شده است. ۲۲ش يرايو
 ن،يانگياز م يفيتوص آمار در گرفت صورت ياستنباط و يفيتوص

 انسيکووار آزمون از ياستنباط آمار جداول و در رسم ار،يمع انحراف
  .شد استفاده هاداده ليتحل و هيتجز جهت

  
  هاافتهي

  و گروه کنترل يدرمانيبازو گروه  tdcsن و انحراف استاندارد گروه يانگيسه ميجدول مقا :)۱جدول (
  آزمونپس  آزمونشيپ  هاگروه  هامؤلفه

  نيانگيم    
انحراف 
  استاندارد

  نيانگيم  تعداد
انحراف 
  استاندارد

  تعداد

 مؤلفه
  ستايا يهماهنگ

tdcs ۵/۷  ۱,۲۶  ۱۰  ۹/۹  ۱,۵۲  ۱۰  
  ۱۰  ۵۲/۱  ۱/۹  ۱۰  ۷۱/۱  ۶/۷  يدرمانيباز

  ۱۰  ۸۷/۰  ۹/۷  ۱۰  ۴۲/۱  ۶/۷  کنترل

 مؤلفه
  ايپو يهماهنگ

tdcs ۵/۸  ۴۳/۱  ۱۰  ۸/۱۱  ۸۷/۱  ۱۰  
  ۱۰  ۶۱/۱  ۲/۱۰  ۱۰  ۱۳/۱  ۲/۸  يدرمانيباز

  ۱۰  ۷/۱  ۷/۸  ۱۰  ۵۴/۱  ۸/۸  کنترل
 مؤلفه
 يهماهنگ

  يدست

tdcs ۴/۷  ۱۷/۲  ۱۰  ۹/۹  ۸۴/۲  ۱۰  
  ۱۰  ۲۶/۲  ۳/۹  ۱۰  ۹۴/۱  ۰/۷  يدرمانيباز

  ۱۰  ۲۴/۱  ۰/۸  ۱۰  ۰۷/۱  ۴/۷  کنترل

سرعت  مؤلفه
  حرکت

tdcs ۰/۷  ۴۹/۲  ۱۰  ۴/۱۱  ۰۶/۲  ۱۰  
  ۱۰  ۸۲/۱  ۳/۸  ۱۰  ۶۸/۱  ۲/۶  يدرمانيباز

  ۱۰  ۹۹/۲  ۹/۶  ۱۰  ۹۶/۲  ۱/۷  کنترل

حرکات  مؤلفه
  متقارن

tdcs ۵/۶  ۱,۰۸  ۱۰  ۵/۸  ۱,۰۸  ۱۰  
  ۱۰  ۸۷/۰  ۹/۷  ۱۰  ۰۷/۱  ۶/۵  يدرمانيباز

  ۱۰  ۴۷/۱  ۸/۶  ۱۰  ۱/۲  ۰/۶  کنترل
tdcs ۲/۶  ۲,۲۵  ۱۰  ۲/۸  ۲,۰۴  ۱۰  
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حرکات  مؤلفه
  نامتقارن

  ۱۰  ۵۶/۱  ۰/۸  ۱۰  ۸۹/۱  ۶/۶  يدرمانيباز
  ۱۰  ۸۳/۱  ۴/۶  ۱۰  ۷۶/۱  ۷/۶  کنترل

  کل
tdcs ۱/۴۳  ۶,۲۴  ۱۰  ۷/۵۹  ۶,۱۱  ۱۰  

  ۱۰  ۵۴/۴  ۸/۵۲  ۱۰  ۹۱/۴  ۲/۴۱  يدرمانيباز
  ۱۰  ۴/۳  ۷/۴۴  ۱۰  ۸/۳  ۶/۴۳  کنترل

 
 آزمونپسدر  tdcsن گروه يانگي، م۱با توجه به جدول شماره 

 ۸/۵۲برابر با  آزمونپسدر  يدرمانيبازن گروه يانگيو م ۷/۵۹برابر با 
  بوده است. ۴۴/ ۷ آزمونپسن گروه کنترل در يانگيو م

 ادهاستف باکس آزمون از هاواريانس يهمگن مفروضه يبررس يبرا
  است. آمده ۲ جدول ج آن درينتا که شد

  
  هاواريانس يش فرض تساويبر پ ين مبنيآزمون لو :)۲جدول (

 F ۲ يدرجه آزاد ۱ يآزاددرجه   يسطح معنادار متغير

  ۰۶۸/۰  ۲۱  ۶۷/۱۱۹  1/5  

 
آزمون  شوديم، مشاهده ۲همان طور که در جدول شماره  

در جامعه  هاگروه يهاواريانس يش فرض تساويبر پ يباکس مبن
 يکسانين معنا است که شرط ين بديده است و ايگرد دييتأ

ک را در يپارامتر يهاآزمون توانيم و ت شده است.يرعا هاواريانس
  ن موردبه کار گرفت.يا

 يروان عملکرد بهبود بر tdcs يروش درمان سه اثريمقا يبرا
انس يل کو وارياز تحل يريادگي اختالل به مبتال کودکان در يحرکت
ارائه شده  ۳ج در جدول شماره يه استفاده شد که نتامتغيرچند 
  است.

  
  يدرمانيبازگروه  هايآزمودنره نمرات يانس چند متغيکووارل يج تحلينتا :)۳جدول (

    منبع
  مقدار

    يسطح معنادار  يدرجه ازاد

 F 

 

  مجذور اتا
  

  يتوان آمار

  ۹۹۴/۰  ۹۱۴/۰  ۳۳۱/۱۲  ۰۰۲/۰  ۶  ۰۸۶/۰  ب المبدايضر

  ۹۹۴/۰  ۹۱۴/۰  ۳۳۱/۱۲  ۰۰۲/۰  ۶ ۵۶۹/۱۰  نگيآزمون هتل

 
نادار انگر وجود تفاوت معيه بمتغيرانس چند يل کوواريتحل جينتا 

در سطح  و گروه کنترل يدرمانيبازش ين نمرات دو گروه ازمايب
 توانيمنان ياطم درصد ۹۹با  نيبنابرا، باشديم ۰۰۲/۰ يمعنادار

بتال کودکان م يبر توجه و عملکرد روان يدرمانيبازجه گرفت که ينت

  معنادار داشته است. ريتأث يريادگيبه اختالل 
 در يحرکت يروان عملکرد بهبود بر tdcs روش اثر سهيمقا يبرا

 هتغيرم چند انسيوار کو ليتحل از يريادگي اختالل به مبتال کودکان
  است. شده ارائه ۴ شماره جدول در جينتا که شد استفاده

  
 TDCSگروه  هايآزمودنره نمره يانس چند متغيل کو واريج تحلينتا :)۴جدول (

  
  منبع

  
  مقدار

 

 يدرجه آزاد

  
  يسطح معنادار

 

F 

 

  مجذور اتا
  

  يتوان آمار

  ۰۰۰/۱  ۹۵۰/۰  ۳۷/۲۲  ۰۰۰/۰  ۶  ۰۵۰/۰  ب المبدايضر
  ۰۰۰/۱  ۹۵۰/۰  ۳۷/۲۲  ۰۰۰/۰  ۶  ۱۸۲/۱۹  نگيآزمون هتل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 13

https://umj.umsu.ac.ir/article-1-4538-fa.html


 مهدی زمستانی و همکاران  ... درمانييباز ) وtDCSاثربخشي دو روش تحريک الکتريکي مستقيم فراقشري مغز ( مقايسه
 

180  

 معنادار تفاوت وجود انگريب همتغير چند انسيکووار ليتحل جينتا 
 يمعنادار سطح در کنترل گروه و tdcs شيازما گروه دو نمرات نيب

 گرفت جهينت توانيم نانياطم درصد ۹۹ با نيبنابرا ،باشديم ۰۰۰/۰

 يريادگي اختالل به مبتال کودکان يروان عملکرد و توجه بر tdcs که
  .است داشته معنادار ريتأث

  
  آزمونپسدر  يحرکت يبر توجه و عملکرد روان TDCS ريتأث انس،يل کو واريج تحلينتا :)۵جدول (

مجموع   منبع
  مجذورات

ن يانگيم  يدرجه ازاد
  مجذورات

 
F 

 
P  

  يتوان آمار مجذور اتا

 مؤلفه
 ستايا يهماهنگ

۵۹۱/۲۱  ۱  ۵۹۱/۲۱  ۵۰۴/۲۱  ۰۰۱/۰  ۶۴۲/۰  ۹۸۹/۰  

 مؤلفه
  ايپو يهماهنگ

۰۲۳/۵۲  ۱  ۰۲۳/۵۲  ۳۱۸/۲۰  ۰۰۱/۰  ۶۲۹/۰  ۹۸۵/۰  

 مؤلفه
 يهماهنگ

  يدست

۳۲۰/۱۴  ۱  ۳۲۰/۱۴  ۲۲۲/۵  ۰۴۱/۰  ۳۰۳/۰  ۵۵۶/۰  

 سرعت مؤلفه
  حرکت

۵۴۶/۹۶  ۱  ۵۴۶/۹۶  ۱۸۹/۲۷  ۰۰۰/۰  ۶۹۴/۰  ۹۹۷/۰  

حرکات  مؤلفه
  متقارن

۸۱۵/۸  ۱  ۸۱۵/۸  ۸۸۳/۱۱  ۰۰۵/۰  ۴۹۸/۰  ۸۸۵/۰  

 حرکات مؤلفه
  نامتقارن

۱۱۲/۲۳  ۱  ۱۱۲/۲۳  ۴۴۷/۱۳  ۰۰۳/۰  ۵۲۸/۰  ۹۱۹/۰  

  
بر  tdcs ريتأثانس، يل کوواريج تحلي، نتا۵در جدول شماره 

ر د ين ازورتسکينکيدر آزمون ل يحرکت يعملکرد روان يهامؤلفه
ن ي. که تفاوت مشاهده شده بدهديمنشان  آزمونپسمرحله 

در مرحله  يحرکت يبر توجه و عملکرد روان tdcsن نمرات يانگيم
ن يا ريتأثزان ي. مباشديم) معنادار p<0/05در سطح ( آزمونپس

درصد  ۹۵ن با يدرصد بوده است. بنابرا ۶۹ آزمونپسمداخله در 
ش يافزا بر tdcs يجه گرفت که روش درمانينت توانيمنان ياطم

 يريادگياختالل  يکودکان دارا يحرکت يعملکرد روان توجه وبهبود
 يدرصد حاک ۹۹ يمعنادار داشته است توان آمار ريتأثش يگروه آزما

  قابل قبول است. ياز دقت آمار
  

  آزمونپسدر  يحرکت يبر توجه و عملکرد روان يدرمانيباز ريتأثانس، يل کو واريج تحلينتا ):۶جدول (

 مجموع  منبع
 نيانگيم  يازاد درجه  مجذورات

  مجذورات
 
F  P  يآمار توان  اتا مجذور  

 مؤلفه
  ۸۳۵/۰  ۴۶۰/۰  ۰۰۸/۰  ۲۳۰/۱۰  ۹۲۱/۶  ۱  ۹۲۱/۶  ستايا يهماهنگ

 مؤلفه
  ۶۶۱/۰  ۳۵۸/۰  ۰۲۴/۰  ۶۸۵/۶  ۸۳۷/۱۵  ۱  ۸۳۷/۱۵  ايپو يهماهنگ

 مؤلفه
 يهماهنگ

  يدست
۵۸۱/۸  ۱  ۵۸۱/۸  ۲۸۷/۳  ۰۹۵/۰  ۲۱۵/۰  ۳۸۵/۰  

 سرعت مؤلفه
  حرکت

۳۶۲/۲۷  ۱  ۳۶۲/۲۷  ۶۵۷/۱۶  ۰۰۲/۰  ۵۸۱/۰  ۹۶۲/۰  

 حرکات مؤلفه
  ۵۳۲/۰  ۲۹۱/۰  ۰۴۷/۰  ۹۲۰/۴  ۷۴۸/۶  ۱  ۷۴۸/۶  متقارن

 حرکات مؤلفه
  ۹۸۶/۰  ۶۳۲/۰  ۰۰۱/۰  ۶۴۴/۲۰  ۴۳۷/۱۶  ۱  ۴۳۷/۱۶  نامتقارن
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 ياندرميباز ريتأث انس،يکووار ليتحل جينتا ،۶ شماره جدول در
 در يازورتسک نينکيل آزمون در يحرکت يروان عملکرد يهامؤلفه بر

 نيب شده مشاهده تفاوت که. دهديم نشان آزمونپس مرحله
 رد يحرکت يروان عملکرد و توجه بر يدرمانيباز نمرات نيانگيم

 ريتأث زانيم. باشديم معنادار) >۰۵/۰p( سطح در آزمونپس مرحله

 درصد ۹۵ با نيبنابرا. است بوده درصد ۶۳ آزمونپس در مداخله نيا
 وجهت شيافزا بر يدرمانيباز روش که گرفت جهينت توانيم نانياطم

 روهگ يريادگي اختالل يدارا کودکان يحرکت يروان عملکرد وبهبود
 از يحاک درصد ۹۸ يآمار توان است داشته معنادار ريتأث شيآزما

  .است قبول قابل يآمار دقت
  

  کنترل گروه و يدرمانيباز گروه و tdcs گروه استاندارد انحراف و نيانگيم سهيمقا ):۷جدول (
  آزمونپس  آزمونشيپ  هاگروه  مؤلفه
انحراف   نيانگيم    

  استاندارد
انحراف   نيانگيم  تعداد

  استاندارد
  تعداد

  ۱۰  ۳۲/۱۲  ۳/۷۱  ۱۰  ۷۶/۷  ۷/۴۹ يگروه باز  توجه
  tdcs  ۹/۴۱  ۹۵/۷  ۱۰  ۲/۱۰۸  ۰۹/۷  ۱۰ گروه

  ۱۰  ۰۸/۸  ۳/۴۸  ۱۰  ۶۳/۵  ۸/۴۶  گروه کنترل

 
 آزمونپس در tdcs گروه نيانگيم ،۷ شماره جدول به توجه با

 با برابر آزمونپس در يدرمانيباز گروه نيانگيم و ۲/۱۰۸ با برابر
  است. بوده ۴۸/ ۳ آزمونپس در کنترل گروه نيانگيم و ۳/۷۱

 هاستفاد نيلو آزمون از هاواريانس يهمگن مفروضه يبررس يبرا
  .است آمده ۸ جدول ج درينتا که شد

  
  tdcsگروه  هاواريانس يتساو فرض شيپ بر يمبن نيلو آزمون :)۸( جدول

 F  ۲ يدرجه آزاد  ۱ يآزاددرجه   يسطح معنادار  متغير

  ۴۱۷/۳  ۶  ۱۳  ۷۰/۰  توجه

 
 نيلو آزمون شوديم مشاهده ،۸ شماره جدول در که طور همان

 دييتأ جامعه در هاگروه يهاواريانس يتساو فرض شيپ بر يمبن
 هاواريانس يکساني شرط که است معنا نيبد نيا و است دهيگرد

 موردبه نيا در را کيپارامتر يهاآزمون توانيم و .است شده تيرعا
  .گرفت کار

 
  يدرمانيباز گروه هاواريانس يتساو فرض شيپ بر يمبن نيلو آزمون :)۹( جدول

 F  ۲ يآزاددرجه   ۱ يآزاددرجه   يسطح معنادار  متغير

  ۰۶۱/۰  ۱  ۱۸  ۹۸۴/۳  

 
 نيلو آزمون شوديم مشاهده ،۹ شماره جدول در که طور همان

 دييتأ جامعه در هاگروه يهاواريانس يتساو فرض شيپ بر يمبن
 هاواريانس يکساني شرط که است معنا نيبد نيا و است دهيگرد
 موردبه نيا در را کيپارامتر يهاآزمون توانيم و .است شده تيرعا

  .گرفت کار
 کودکان در توجه بهبود بر tdcs يدرمان روش اثر سهيمقا يبرا

 استفاده همتغير تک انسيوار کو ليتحل از يريادگي اختالل به مبتال
  .است شده ارائه ۱۰ شماره جدول در جينتا که شد

  
  آزمونپس در يحرکت يروان عملکرد و توجه بر TDCS ريتأث انس،يوار کو ليتحل جينتا :)۱۰(جدول 

مجموع   منبع
  مجذورات

ن يانگيم  يدرجه ازاد
  مجذورات

F P  يتوان آمار  مقدار اتا  

  ۰۰۰/۱  ۹۵۵/۰  ۰۰۰/۰  ۷۳۸/۱۷۱  ۱۵۷/۸۸۵۱  ۱  ۱۵۷/۸۸۵۱  توجه
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 بر tdcs ريتأث انس،يکووار ليتحل جينتا ،۱۰ شماره جدول در
 که. دهديم نشان آزمونپس مرحله در IVAتوجه در آزمون  مؤلفه
 مرحله در توجه بر tdcs نمرات نيانگيم نيب شده مشاهده تفاوت

 نيا ريتأث زانيم. باشديم ) معنادار>۰۱/۰p( سطح در آزمونپس
 درصد ۹۹ با نيبنابرا. است بوده درصد ۹۵ آزمونپس در مداخله

و  شيافزا بر tdcs يدرمان روش که گرفت جهينت توانيم نانياطم
 ريتأث شيآزما گروه يريادگي اختالل يدارا کودکان بهبود توجه

 قابل يآمار دقت از يحاک درصد ۱ يآمار توان است داشته معنادار
  .است قبول

  
  آزمونپس در يحرکت يروان عملکرد و توجه بر يدرمانيباز ريتأث انس،يوار کو ليتحل جينتا :)۱۱(جدول 

مجموع   منبع
  مجذورات

ن يانگيم  يدرجه آزاد
  مجذورات

F P يتوان آمار  مقدار اتا  

  ۹۹۹/۰  ۶۱۸/۰  ۰۰۰/۰  ۵۰۳/۲۷  ۴۲۲/۱۹۴۹  ۱  ۴۲۲/۱۹۴۹  توجه

  
 يرمانديباز ريتأث انس،يکووار ليتحل جينتا ،۱۱ شماره جدول در

. دهديم نشان آزمونپس مرحله در IVAتوجه در آمون  مؤلفه بر
 در جهتو بر يدرمانيباز نمرات نيانگيم نيب شده مشاهده تفاوت که

 ريتأث زانيم. باشديم معنادار) >۰۱/۰p( سطح در آزمونپس مرحله
 درصد ۹۹ با نيبنابرا. است بوده درصد ۶۱ آزمونپس در مداخله نيا

 وجهت شيافزا بر يدرمانيباز روش که گرفت جهينت توانيم نانياطم
 معنادار ريتأث شيآزما گروه يريادگي اختالل يدارا توجه کودکان

  است. داشته
  

  يريگجهينت
بر توجه و عملکرد  ينشان دادند که هر دو روش درمان هاافتهي
د. مثبت دار ريتأث يريادگياختالل  يکودکان دارا يحرکت -يادراک

، )۵(ا و همکاران يارجمند ن ،)۱( يعبد يهاافتهيبا  هاافتهين يا
، استاج و )۲۳(نژاد و همکاران  يسلطان ،)۲۲(ان و همکاران يادتيس

 يپژوهش )۲۲(و همکاران  انيادتيدارد. س يهم خوان )۲۴(همکاران 
 در يداريد وجهت بهبود بر يدرمانيباز ياثربخش عنوان با

 ليتحل از دادند پس انجام امال يريادگي يناتوان با انآموزدانش
 ليتحل و يفيتوص آمار يهاشاخص بر اساس هاداده نمودار يداريد
 و است بوده اثربخش کننده شرکت سه هر درباره مداخله ،يداريد

 ينناتوا به مبتال انآموزدانش در يدرمانيباز قيطر به يداريد توجه
 توانيمجه گرفت ين نتيکرده است. او چن دايپ بهبود امال يريادگي

 يليدر بهبود عملکرد تحص يک روش درماني عنوانبهرا  يدرمانيباز
ا يامال استفاده کرد. ارجمندن يريادگي يان مبتال به ناتوانآموزدانش

 ميستقم يکيالکتر کيتحر ريتأث عنوان تحت يپژوهش )۵(و همکاران 
 به مبتال کودکان فعال حافظه شيافزا بر) tDCS( جمجمه يرو از

 هيجزت رهيمتغ تک انسيکووار ليتحل در. دادند انجام ياضير اختالل
 فعال حافظه بهبود در کنترل و شيازما گروه دو نيب داد نشان جينتا

 مداخله که گرفت جهينت توانيم و دارد وجود يدار يمعن تفاوت

 يدارا کودکان فعال ◌ٔ حافظه بهبود در tdcs با مغز يکيالکتر کيتحر
در  )۲۳(نژاد و همکاران  ي. سلطانباشديم مؤثر ياضير اختالل
 کنجش ميمستق يکيالکتر کيتحر ياثربخش عنوان تحت يپژوهش

 انگاننش يدارا افراد در يبازدار بهبود بر مغز راست يتحتان يشانيپ
 ادد نشان پژوهش نيا جينتا. دادند انجام يفعال شيب و توجه نقص

 را هارم دقت راست، يتحتان يشانيپ شکنج يرو بر آند کيتحر که
 يمعنادار طوربه نيشيپ هدف يمحرکها مهار ياجرا مرحله در
 يور بر جمجمه يرو از ميمستق يکيالکتر کي. تحردهديم شيافزا

 شيب و هتوج نقص نشانگان يدارا افراد راست يتحتان يشانيپ شکنج
 نيشيپ هدف يهامحرک مهار در را يمهار کنترل توانديم ،يفعال

 يبا عنوان اثربخش ي، پژوهش)۲۴(استاج و همکاران  .بخشد بهبود
م کره چپ مغز بر بهبود نقص خواندن انجام ين يکيک الکتريتحر

بر لوپ  tDCS ريتأثن پژوهش نشان داد که يا يهاافتهيدادند، 
آن بر لوب تمپرال سمت  ريتأثشتر از يتمپورال سمت چپ مغز ب

سه با يدر مقا ينارساخواندر بهبود  tDCS نيراست بوده و همچن
  داشته است. يبه سزا ريتأثگروه کنترل 

بر  يدرمانيباز ياثربخش تحت عنوان يگريمطالعه د يهاافتهي
و کمبود توجه و بهبود عملکرد  يش فعاليم اختالل بيکاهش عال

 نشان داد که که )۸( ينيرحسيش و ميکودکان از بخشا يليتحص
 ردش عملکيافزا و کودکان يفعال شيب عالئم کاهش بر يدرمانيباز

 ينبد تيترب و اتياضير ،ينيد قرآن، دروس در کودکان يليتحص
 دروس در کودکان يليتحص عملکرد در يول داشته، مثبت ريتأث

ست ا نداشته يچندان ريتأث يکل عملکرد و انضباط علوم، ،يفارس
 توانيم را يدرمانيبازجه گرفتند ينت )۸( ينيرحسيش و ميبخشا

 کاهش بر يدرمان يهاروش ريسا کنار در اثربخش روش کي عنوانبه

 عملکرد بهبود کودکان و توجه کمبود/يفعال شيب اختالل يهانشانه

 يهاافتهين مطالعه همسو با يا يهاافتهيو  .برد کار به هاآن يليتحص
تحت عنوان  يکه در پژوهش باشديم )۲۵( يو عاشور ي، سوريناليز
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ان وزآمدانش يتمرکز و سازمانده ييبر توانا ياانهيرا يهايباز ريتأث
 يهايبازن پژوهش نشان داد روش يج ايمبتال به نقص توجه. نتا

تمرکز و  ييش توانايمنجر به افزا يمعنا دار طوربه ياانهيرا
از  ان متال به اختالل نقص توجه شده است وآموزدانش يسازمانده

ش تمرکز و يجهت افزا توانيم ياانهيرا يهايباز يهاروش
  ان مبتالبه اختالل نقص توجه استفاده نمود.آموزدانش يسازمانده

 tDCSمختلف و هم  يهايبازهم  رسديمخالصه به نظر  طوربه
مثبت دارد و موجب  ريتأثکودکان  يحرکت يهامهارتبر توجه و 

. شوديمو توجه و تمرکز کودکان  يحرکت يهامهارتش يافزا
 از ياريبس يبرا توانديم يدرمانيباز که اندداده نشان هاپژوهش

 نييپا ردکعمل ،ياريبس قاتيتحق .باشد ديمف کودکان مشکالت
 در را يشناخت روان عصب يريادگي يهايناتوان با انکودک
 و محققان از يتعداد. اندداده نشان توجه/ يياجرا يردهاکارک

 يهايناتوان با انکودک هک اندداده نشان خود قاتيتحق در اران،کهم
 در يعاد انکودک با سهيدر مقا دبستان از شيپ در يريادگي

 يترنييپا ردکعمل توجه، و يياجرا يردهاکارک سنجش يهاآزمون
 رابطه انآموزدانش يريادگي و يباز نيب هک دادند دارند و نشان

 ،يداريد حافظه بهبود باعث توانديم يباز و دارد وجود يمثبت
 قاتيشود. تحق عاطفه و زبان رشد واگرا، رکتف ت،يخالق توجه، ،کادرا
 يتکوحر يآموزش هنگام زود مداخالت اند ه داد نشان زين ياريبس
 يريادگي يهايناتوان با انکودک توجه و يياجرا يردهاکارک بهبود بر

  است. مؤثر يشناخت روان -عصب

 رييتغ يبرا نيگزيجا روش بعنوان مغز يکيالکتر کيتحر
 لولس استراحت ليپتانس رييتغ قيطر از مغز قشر يريپذکيتحر
زان ينکه مين روش با توجه به ايا. کنديم عمل مغز قشر يعصب
ان به اختالل يمبتال يرا برا يار کمتريکمتر و زمان بسنه يهز

ن يج حاصل از ايدر برخواهد داشت، لذا با توجه به نتا يريادگي
ه ين، توصيشيصورت گرفته با مطالعات پ يهاسهيمقاپژوهش و 

، در خط اول درمان ين درمانيکرد نوين رويکه استفاده از ا شوديم
  رد.يرار گق يريادگيکودکان مبتال به اختالل 

 اندعبارترا به همراه داشت که  ييهاتيمحدودپژوهش حاضر 
 يخودگزارش يهاپرسشنامه ن نمونه و استفاده ازيياز حجم پا

 جينتا يريپذميتعمن اساس، ي. بر اهاداده يآورجمعابزار  عنوانبه
شنهاد ينه است. لذا، پين زميدر ا يشتريب يهاپژوهشمستلزم 

 يو بر رو تربزرگن پژوهش را با نمونه يا يبعدشود که مطالعات يم
 ند.يخاص اجرا نما يريادگيبا اختالالت  يافراد

  
  يسپاسگزار

 ،اندداشته يهمکار پژوهش نيا ياجرا در که يکسانيتمام از
 .شوديم يقدردان و تشکر
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Absreact 
Background & Aims: Learning disorder is one of the most common neuro-developmental disabilities 
in childhood that requires effective interventions.The aim of this study was to compare the effect of 
tDCS and play therapy on improving attention and psycho-motor function in children with learning 
disorder. 
Matherials & Methods: The present study was a semi-experimental (pre-test and post-test design with 
control group), and statistical population consisted of all the clients of Saqez educational center learning 
disorders in the academic year of 2016-2017. The research sample consisted of 30 primary and 
secondary school students who were selected by simple random sampling. Experimental groups received 
the intervention for 4 weeks (two sessions per hour per week) and the control group received their daily 
activities during the interventions. Before and after the end of the interventions, the attention and 
psycho-motor function of the subjects were measured by the continuous IVA test and Royan Oseretsky's 
motor test and the data were analyzed using the covariance test. 
Results: The findings showed that both methods increased the attention and psycho-motor function in 
children with learning disorder, but this improvement was more significant in the tDCS method(p<0.05). 
Conclusion: According to the findings of this study, parents, teachers, and all therapists are 
recommended to place tDCS in the educational programs along with therapeutic games. 
Keywords: tDCS, play therapy, Attention, Psycho-motor function, learning disorder 
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