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  مقدمه

 مکره راستيدر نکه  اسـت  ينديفرا که ييفضـا  يينايبادراک 
اء و اشکال يص حالت اشيتشخ ييدرواقع توانا شـود يانجام م يمغز
ــاهده يکـد يارتبـاط بـا   در  موجب  کننده راگر و ارتبـاط با فرد مشـ

وازن ت ،يحرکت يرشد هماهنگ ازنظر ييفضا -يينايب ادراک .شوديم
ــ يابيو حس جهت ــتن بسـ  تيحائز اهم اريهنگام خواندن و نوشـ

 و ي، سو برتردوطرفه يکپارچگيمهارت شامل  نيا ي. اجزاباشديم
فرد  ييشامل توانا يينايب ليتحل هيمهارت تجز .باشـد يم يابيجهت

ــخ و ليوتحلهيتجزجهت   صيتشــخ ،يينايب يدرون دادها صيتش
 کيبارز  يهايژگيآن، توجه به و اتيجزئ دنيـ د کـل بـدون   کيـ 

 در مهارت ني. اباشديم يرضروريغ اتيو کنار گذاشتن جزئ محرک
 ازجمله يينايب يهامحرکبارز  يهايژگياز و يکودکان سـبب آگاه 

                                                             
 رانيا اصفهان، اصفهان، دانشگاه خاص، يازهاين با کودکان آموزش و  يروانشناس يدکتر يدانشجو ١
  سنده مسئول)يران(نوي، تهران، ايد بهشتيدانشگاه شه ،يو روانشناس يتي، دانشکده علوم تربيشناسگروه روان اريدانش ٢
  راني، تهران، ايد بهشتيو مغز، دانشگاه شه ي، پژوهشکده علوم شناختيگروه علوم شناخت ارياستاد ٣

1 Visuospatial Constructive Ability 

ــکل، رنگ و اندازه م ــامل افتراق ب مهارت ني. اگردديشـ  ،يينايشـ
افظه تجسم و ح ،ييروابط فضا ثبات شکل، نه،يشکل از زم صيتشخ

  ).١( است يينايب
از اجزاء  يامجموعه عنوانبهر يا تصويء يک شـ يادراک  ييتوانا

 با استفاده از ير اصليا تصويء ياز آن ش يانمونهو سـپس سـاختن   
ت ادراک ياشـــاره دارد. ظرف ١ييفضـــا-يدارين اجزاء، به ادراک ديا

 يي) توانا٢است ( ياسـاسـ   يشـناخت  ييک تواناي، ييفضـا  -يداريد
ــکل از ييفضــا -يداريادراک د  دهيچيچندگانه و پ يهامؤلفه، متش

ر ب کردن اجزاء ديمستلزم ترک يين توانايز اما مرتبط است. ايمتما
دن ص داياء، تشخين اشـ يقائل شـدن ب ز يک کل معنادار، تمايقالب 

ــت، فهم روابط ب  ــيچـپ و راسـ ــا، توانـا يـ ن اشـ اتخاذ  يياء در فضـ
ــ ييمختلف و بازنما يهادگاهيد اء در ذهن، درک و يو چرخاندن اش
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 ۱۴۰۰ رديبهشتا، ۲، شماره ۳۲دوره   پزشکيمطالعات علوم مجله 
 

٨٣  

 يبرا حلراهافتن يو  يخارج ين از فضاينماد يهاييبازنمار يتفسـ 
  ).٣(است  يرکالميغمشکالت 

ــنگر از ابعـاد ادراک،  يد يکي  يا همان کالمي يداريادراک شـ
 يزير چيا تفسي يزبانشناسر ي، تفسيداريمنظور از ادراک شناست، 

فراهم  يريادگي يبرا ير مهميکه مســ شــوديده مياســت که شــن
زبان،  يهابه واج يشامل آگاه يداريادراک شـن  يهامهارت کنديم

ــنيتما ــنيداريز شـ ــن ي، تواليداري، حافظه شـ ب يترک و يداريشـ
 ييااز توان عبارت است يداريادراک شن ،گريدانيببه. است يداريشن

ــن يهامحرک يبندطبقهص و يتشــخ  يالگوها يريو درگ يداريش
 ن اصوات بيب هاتفاوتص يتشخ ييمثال توانا ي، براهاآن داريمعن

مختلف،  انيمتصد يشناختروان يهاليتحل. يامحاورهو پ در زبان 
گر متفاوت يکديبا  ياديزان زي، به ميداريادراک شــن يهامهارتاز 

  ).٣است (
ــ ــبيپردازش زبان در س ــتم عص مناطق گوناگون و  يمرکز يس

 ٢يجگاهيگ يانفوق يقسمت خلف ازجمله، کنديمر يرا درگ يمتعدد
 يهامحرک ييز و شناسايآنال و مسـئول منطقه درک زبان  عنوانبه

 يجنب يشانيبرودمن است، قشر پ ۲۲که برابر با منطقه  يزبان يحس
کات حر يزيربرنامهچپ که مسئول اجرا و  يتحتان يشانيار پيا شـ ي

ب يبرودمن که به ترت ۴و  ۴۴است و با منطقه  يو نوشـتار  يگفتار
 که مسئول پردازشيشـود برابر است (ورن يمده يکه ناميبروکا و ورن

گفتار  د و تلفظيوکا مســئول تولبه کلمات و بر يکير اکوســتيتصــاو
و  يريزبرزنج يز در عملکردهايراســت ن کرهميناســت). در ضــمن 

پردازش  يکه براي. اگرچه ورنکنديم يرا باز ياعمـده نقش  يعمل
ه ست کين نآ ياصلگاه يمهم است اما تنها جا ييشنوا يهاگناليسـ 

گر ين منطقه دي. درک زبان در چنددهـد يمدر آن درک زبـان رخ  
 يشانيو در پ چپ يشـان يا لوب پيو  ايآهيانه يجگاهيشـامل لب گ 

رخ  يو خارج يداخل يشــانيش پيمناطق بروکا در قشــر پ يدر ورا
 يربرداريتصــو. در مطالعات صــورت گرفته با اســتفاده از  دهديم

ــد ــيد مغناطيتش ــخص يعملکرد يس ــدهمش ــکنج   ش ــت که ش اس
و هم  يگفتار يهاصوتدوگانه هم با  صـورت به ٣يفوقان يجگاهيگ

ب يبروز آس اديزاحتمالبه. گردديمفعال  ير گفتاريغ يهاصـوت با 
ــ يص درکيجاد نقايکه) باعث ايچپ (ورن STGفقط به   يچند حس

رده به ب گستيتنها در صورت بروز آس احتماالً، بلکه گرددينم يزبان
 رديگيبرمز در يرا ن ٤يانيم يجگاهيشـــکنج گ يکه حت هين ناحيا
)٤.(  

قطعــه  نيمخ، ب يبــاال يخلف مـه يمغز، در ن ياانـه يــآه بخش
رار ق قشردر سطح  اريش نيترقيعم يعني يمرکز اريو ش يسرپس

                                                             
2 Posterior superior temporal 
3 Superior Temporal Gyrus: STG 

 يحس يشامل نواح يو تحتان يقطعه مغز در قسمت قدام نيدارد. ا
حس  احتماالًحس ذائقه و  افتيدر يو دو، نواح کيشماره  يکريپ

 محسوب يقشر ارتباط جزءاست که  ماندهيقطعه باق کيو  يزيدهل
 يبا قشــر ارتباط يگذشــته از همکار ماندهيقطعه باق ني. اشــوديم

ــا ــورتبه زيرا ن يمغز، اعمال يعال يو انجام کارها ينواح ريسـ  صـ
 ه،انيقطعه آه يکارکرد اختصاص نيترمهم ،دهديانجام م ياختصاص

 ياانهيقطعه آه يقسمت قدام نکهياسـت. با توجه به ا  ييتفکر فضـا 
ــت يهاحس افتيمحـل در  ــت، منطق يو عمق يپوسـ به نظر  ياسـ

 ياطالعات در قشر ارتباط نيا ليوتحلهيکه پردازش و تجز رسديم
ها حس نيتمام خاطرات مربوط به ا ني. همچنرديمجاور آن انجام گ

ــبط م هينـاح  نيدر هم زين ــوديضـ  يهايژگيو ايآهيانهلوب . شـ
ــام را کدگذار يارتباط ــر ق کنديم ياجسـ ــ ايآهيانهشـ در  نيپسـ

 ها برکنترل چشــم مثال طورمحور نقش دارد. به نندهيب ســتميســ
ــاس محور نور ــت درحال  ياس ــم اس ــا کهيچش بدن  يکنترل اعض

 نيها و مفصل ران است. همچنشانه يهاتيبر اسـاس وضع  احتماالً
ــيپ هيبـه ناح  ييهـا ارتبـاط   يوجود دارد که نقش در حافظه نيشـ

افراد توجهشان را  که يزمانسام در فضا دارد. اج تيمدت وضعکوتاه
 هيطور عمده در ناحخون به انيجر کننديم تيهدا يبه اهداف بصر

ــ ايآهيانه  هيمطالعات ناح جينتا يطورکل. بهابدييم شيافزا نيپسـ
حرکات در فضا و در کشف  تيمهم در هدا ينقشـ  نيپسـ  ايآهيانه

ــا ا که  مينک ينيبشيپ ميتوانيم نيبرابنا کنديم فايمحرک در فضـ
کشف اطالعات  ديحرکات و شا تيهدا نيپس ايآهيانه يهابيآسـ 
  )٥( .کنديرا مختل م يحس

اســـت که  يک از عواملي يداريو شـــن يينايب ييادراک فضـــا
 يريگادياختالالت  يبرا يريشگيپ و يريپذبيآساز عوامل  توانديم
ــمياوت اختالل و ــد ( سـ اختالالت  ن دري)، همچن٥،٢کودکان باشـ

 اختالل دچار يداريو شــن يينايز ادراک بين يو افســردگ ياضــطراب
 بهبود برنامه در مهم جز موارد آن يبخشتوان و درمان که شـود يم
ــن٦رد (يگيم قرار مـاران يب نيا از  يکي يداري)، در کل ادراک شـ

ــورت  يزبان يهامهـارت  ييربنـا يز يهـا ييتوانـا  ــت که در صـ اسـ
  ).٧گردد ( يمنجر به مشکالت زبان توانديم يبدکارکرد

ــن  يمختلف يهـا روشرو نيازا و  يداريجهـت بهبود ادراک شـ
ک ي، روش تحرهاروشن ياز ا يکيشـده است،  هيته يينايب ييفضـا 
ــتق يکيالکتر ــديم )tDCS( ٥م مغزيمسـ  يکيک الکتري، تحرباشـ

م و يان مستقياسـت که جر  يدرمان فنک ي )tDCSم مغز (يمسـتق 
 ختهيت خودانگيو فعال کنديموارد  يرا به مناطق قشـــر يفيضـــع
ــه نوع تحر ).٨( کنديم يا بازداريل يرا تســه يعصــب وجود  کيس

4 Middle Temporal Gyrus: MTG 
5 Transcranial Direct Current Stimulation 
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 و همکاران آقازيارتي علي  کالمي و بينايي فضايي، ادراک هاييتوانايي بهبود بر خلفي اي آهيانه قشر) tDCS( مستقيم الکتريکي تحريک اثربخشي
 

٨٤  

ــاختگ يمثبــت، منف کيــدارد: تحر ــ. در تحريو ســ مثبــت  کي
در  آنکهحال ابدييم شيافزا موردنظرمنطقه  يعصــب يريپذکيتحر
 يگساخت . حالترديگيمسئله صورت م نيبرعکس ا يمنف کيتحر

. در دريگيقرار م دهمورداستفاگروه کنترل در مطالعات  عنوانبه زين
ــورت م يکوتاه کيـ حـالـت تحر   نيا ازآن متوقف و پس رديگيصـ
بر  کيکه چه مدت تحر شوديحالت فرد متوجه نم ني. در اشوديم

حالت اســت که  نيوجود ا لهيوسـ بهصـورت گرفته اسـت.    يو يرو
 ايو  نيبا اثر تلق سهيروش را در مقا نيا ياثر واقع تواننديمحققان م

  ).٩( نديآن مشخص نما ييادارونم
ــر خلف ، حرکت، يزيربرنامهدر  ينقش مهم ٦ايآهيـانه  يقشـ

جاد يبا ا توانديمه ين ناحيب به ايو توجه دارد، آس يياستدالل فضا
مثل  ييهانقصهمراه باشد شامل  يحرکت يمختلف حس يهانقص

رل ا، کنتياش داشتننگه، يينقص در ادراک، حافظه، ارتباطات فضـا 
ق ياز ســه طر هاانســانن بخش از مغز ما يحرکات چشــم و توجه. ا

و  ييستم شنواي، سيينايستم بيکند، سيمافت ياطالعات خود را در
 يهايبررسطبق  ايآهيانه ي). قشر خلف١٠( يحرکت يستم حسيس

 يداريو شن يينايمربوط به ب يهاادراکام انج يمحل اصل شدهانجام
 يتبخش قشر پش يکيک الکتريبا تحر شدهانجام، مداخالت باشديم

ــت  يحافظه کار ييباعث بهبود توانا ايآهيـانه  ــده اسـ ) از ١٠(شـ
ن ينهمچ ايآهيانه يم مغز در بخش پشتيمستق يکيک الکتريتحر
 مانند حافظه يينايمرتبط با ب يهايتوانمنـد حوزه مربوط بـه   يبرا

)، با توجه به مطالب ١١شـــود (يمز اســـتفاده ين يينايب مدتکوتاه
در اختالالت  يداريو شن يينايب ييت ادراک فضـا يو اهم ذکرشـده 

ــم، همچنيمانند اوت ياختالالتو  يريادگي ــر ق يدين نقش کليس ش
، هدف پژوهش حاضر يداريو شـن  يينايدر ادراک ب ايآهيانه يخلف

 ايآهيانه يم بخش خلفيمستق يکيک الکتريتحر ياثربخش يبررسـ 
  .باشديم يداريو شن ييفضا يينايمغز در ادراک ب

  
  مواد و روش کار

ــر مطالعه قيتحق روش ــ و اهداف به توجه با حاض  يهاهيفرض
ــبه يهاپژوهش نوع از شــدهنيتدو ــت يتجرب ش  يآمار جامعه .اس

 ليتشک يبهشت ديشه دانشگاه انيدانشجو يتمام را حاضـر  پژوهش
. بودند ليتحص به مشغول ١٣٩٦-٩٧ يليتحص سال در که دهنديم
 و شــدند انتخاب هدفمند يريگنمونه روش به نفر ۳۰ انيم نيا از

: انجـام پژوهش عبـارت بودند از   يبرا هـا يآزمودنورود  يهـا مالک
، دانشجو سال ٣٠تا  ٢٠ن يب ي، دامنه سنپلميالت باالتر از ديتحص

، و پرکردن ياز سالمت جسم ي، برخورداريد بهشـت يدانشـگاه شـه  
 يماري: سابقه بخروج عبارت بودند از يهامالک ت آگاهانهيفرم رضا

                                                             
6 Posterior parietal cortex 

رع سابقه ص داشـتن  ن در بدن،يا پالتيقلب  يا وجود باطريو  يقلب
  .دنمودن افتيدر را حاضر پژوهش ياثربخش مداخله ، کها تشنجي

  :پژوهش يابزارها
ــتگاه۱ ــتگاه :TDCS ) دس ــتفاده  دس  قيتحق نيا درمورداس

 کايآمر Activa Tek شـــرکت ســـاخت ActiveDose دســـتگاه
. است نيالکال ولت ٩ يباطر کي دستگاه نيا انيجر منبع. باشديم

 حداکثر لوگرم،يک ١٨/٠ وزنان و ١٥*٥*  ٩/٨* ٨/٣ دســتگاه ابعاد
 DC صــورتبه يول ٨٠ ولتاژ حداکثر و آمپريليم ٤ انيجرشــدت

 و آند( متفاوت تيقطب با ييالکترودها اتصال قيطر از که باشـد يم
 را يکيالکتر ثابت انيجر. شونديم نصب سر پوسـت  يرو که) کاتد

 و يکربن تواننديم الکترودها. کنديم منتقل مغز به جمجمه يرو از
 مربع متريسانت ٥*٧ پژوهش نيا در الکترودها. اندازه باشند رسـانا 

 رديگيم قرار درصد ٩ ميسد ديکلر به آغشته اسـفنج  درون که بود
ــمن تا ــانا شيافزا ضـ  حرارت شيافزا از يکيالکتر انيجر ييرسـ
 و الکترودها اندازه و انيجرشدت ازلحاظ دستگاه. شـود  يريشـگ يپ

  .است کنترلقابل کيتحر زمانمدت
ــت۲ ــخه: يذهن چرخش ) تس ــل نس ــت نيا ياص ــط تس  توس

 و ترزيپ توسط بعدهاکه  .)١٢است ( شـده سـاخته  کاس و وندربرگ
ــت ( يموردبازنگر همکـاران   ۲۴ از آزمون نيا ،)١٣قرارگرفته اسـ

 ارائه فرد به ريتصـو  ۵ ،سـؤال  هر در؛ که اسـت  شـده يطراح مکعب
 نيب از هدف، ريتصو به توجه با شوديم خواسـته  يو از و شـود يم

 .کنندانتخاب  را هدف ريتصــو مشــابه ريتصــو ،يبعد ريتصــو چهار
. اندشـــدهيطراح يمختلف يهاجهت و مختلف يايزوا درها مکعب
 اجرادرروند  شــود،يم نييتع ۲۴صـفرتا   از فرد حيصــح يهاپاسـخ 

 ردف به آزمون ياصل نسخه سپس و ارائه فرد به يشيآزما مورد چند
  .شوديم ارائه

ن آزمون توسط يا ):پارس( يپارس يانتزاع اسـتدالل  ) آزمون۳
) آزمون استدالل پارس با ١٤( است. شدهسـاخته و همکاران  ينجات
 ٧ه تشابه، يگو ١٠ا  شـاخص تفاوت،  يه برايگو ٩ه، شـامل  يگو ٣٦
ر د .باشديمشکل  حيتصح شاخص يه برايگو ١٠اس، يق يه برايگو

ــاخص تفـاوت، در هر گو  ، مهر بهار،«مانند ه چنـد کلمه  يـ مورد شـ
ن يا يف آزمودنيآورده شده است و تکل »بهمن ور،يبهشت، شهريارد

 ه متفاوت اســت را بايکه با بق ياکلمهن کلمات، ين اياســت که از ب
ــابه در هر گو يذکر دل ــاخص تش ــخص کند. در مورد ش ه دو يل مش
خواسته  يآورده شده است و از آزمودن »شلوار و ژاکت«مانند کلمه 

اس ي. شاخص قن دو مورد را مشـخص کند يکه شـباهت ا  شـود يم
ــکـل از   ک جفت کلمه، يه، در ابتدا يه بوده و در هر گويگو ٧متشـ

 ن استيا يف آزمودنيآورده شده است و تکل »، پرندهيطوط«مانند 
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٨٥  

ن جفت کلمه، جفت مناسب تک ين ايکه با توجه به رابطه موجود ب
نه موجود انتخاب ين چهار گزيرا ب» مهندس«مـانند   يکلمـه بعـد  

گفته  يارهيجزه به يناح«مانند ه يگو ١٠ح يکند. در قسـمت تصـح  
ــوديم ــککه از  شـ ــدهاحاطهکوچک  يهايخشـ ــط در شـ ا يتوسـ

دو کلمه  يجا هاگويهاز  ي، قرار دارد که در برخ»است شدهليتشک
ا درســت ين اســت که غلط يا يف آزمودنيجابجا شــده اســت و تکل

ه، يه را مشـخص کرده و در صـورت نادرست بودن گو  يبودن هر گو
سنجش ادراک  يبرا آزمونن ير دو کلمه جابجا شده خط بکشد. ايز

  انجام شد. يکالم
 
  وه اجرايش
ــگاهيط آزماين طرح در محيا ــد. متغ يش مانند  ييرهاياجرا ش

کنترل شــد. پس از  حد امکاندما، نور و صــدا در تمام جلســات تا 
 يبرا TDCSدستگاه  عملکردط ورود به طرح، ابتدا يشـرا  يبررسـ 

 راتيأثتبا ذکر  نامهتيرضاو برگه  شدهدادهح يتوض کنندگانشرکت
درباره روند آزمون به  يحاتيد سپس توضيارائه گرد هاآزمون يجانب

ن يت شده در ايرعا ياخالقمالحظات  ازجملهداده شـد.   هايآزمودن
. دانشگاه علوم IR.IUMS.REC.1395 5012 .يپژوهش کد اخالق

شـامل شرکت کامالً داوطلبانه در پژوهش و  ران بوده که يا يپزشـک 
ــتگاه از هرگونه عوارض منف يعار ــتن  يجد يبودن دس در برنداش

ه بود يل افراد به همکاريدر صورت عدم تما يتبعات منف گونهچيه
 است.

  م:يان داريش سه نوع جرين آزمايدر ا

١ – TDCS ــر ان کـه الکترود اند آن در  يـ بـا جر  يواقع قشـ
که الکترود  انيبا جر يواقع TDCSنوبـت دوم  و  يخلف ايآهيـانـه  

  يخلف ايآهيانهآن در قشر  کاتد
٢ – TDCS  ــم ــاختگيش ن يگروه کنترل، به ا عنوانبه يا س

ــورت کـه مکـان الکترودهـا همـانند الکترودها      يک انديتحر يصـ
ان فقط يه، جرياحســاس خارش اول ين تفاوت که براي، با اباشــديم

  ش قطع شد.يدر طول آزما ه اول وارد و سپسيثان ٢٠در 
، نشـست يمراحت  يک صـندل ي يبر رو کهآنپس از  يآزمودن

ن روش اســتفاده شــد. ي، از ايخلف ايآهيانهه يدا کردن ناحيپ يبرا
پشت  يتگتا برجس )ينيو ب يشـان ين پينقطه ب( ينيخ بين بيابتدا ب
ن يو سپس فاصله ب )ياسـتخوان لب پس سـر   نيتر(برجسـته سـر  

در نظر  يخط فرضـ  صـورت بهچپ و راسـت   يهاگوشش حفره يپ
ســر به دســت  رأس، ين دو خط فرضــيا ي. از تالقشــوديمگرفته 

 ؛ کهباشديم EEGسـتم  يدر سـ  Czن نقطه معادل نقطه ي. اديآيم
درصـد از فاصــله دو گوش را به ســمت راســت حرکت کرده به   ٢٠

  .باشديم p ٤محل  به عقب متريسانت ٥زان يم
  

  هاافتهي
ــ با موردپژوهش يآزمودن ۳۰ ــن نيانگيم با مرد تيجنس  يس

 يدارا نفر ۲۱ انيم نيا از. بودند ۱۰/۶ اســتاندارد انحراف و ۹/۲۷
 دارش يکارشناس التيتحص يدارا زين نفر ۹ و يکارشناس التيتحص

 کيدر سه روش تحر هايآزمودن يفيتوص يهامؤلفهبودند. در ادامه 
  است. شدهارائه

  هايآزمودندر سه روش تحريک در  يينايب ييو ادراک فضا ميانگين و انحراف استاندارد ادراک کالمي :)١(جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  نوع تحريک  ريمتغ

  يادراک کالم
  ۶۷/۵  ۲۳/۲۶ آند

  ۴۰/۴  ۴۶/۱۹  کاتد
  ۵۰/۲  ۵۰/۱۶ شم

  يينايب ييادراک فضا
  ۵۹/۳  ۶۰/۱۵  آند
  ۰۱/۲  ۱۲/۱۳  کاتد
  ۰۸/۲  ۵۰/۱۲ شم

  
ــاهده  گونههمان ــوديمکه مشـ در مرحله آند،  هايآزمودن شـ

 .انددهکري بيشـتري نسـبت به مرحله کاتد و شم کسب   هانيانگيم
را  آزمون کرويــت موخلي هــا ومفروضـــه در گــام بعــدي، نتــايج

  است. شدهارائه ٢که نتايج آن در جدول  ميادادهقرار  يموردبررس
  

  کرويت موخليآزمون ته و ينرمال يهامفروضه نتايج :)٢(جدول 
 موخلي  نيآزمون لو  رنفيکولموگراف اسم    ريمتغ
 Pمقدار   تقريبي χ  آماره Pمقدار   آماره Pمقدار   آماره    

ادراک 
  يکالم

  ١٥/٠  ٢٦/٠  آند
  ١٧/٠  ٢١/٠  کاتد  ۰/٤٣ ۸۲/۶  ۰/٥٦  ٢٣/٠  ١٧/١

  ٠٩/٠  ٢٢/٠ شم
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 و همکاران آقازيارتي علي  کالمي و بينايي فضايي، ادراک هاييتوانايي بهبود بر خلفي اي آهيانه قشر) tDCS( مستقيم الکتريکي تحريک اثربخشي
 

٨٦  

ادراک 
 ييفضا

  يينايب

  ١٩/٠  ١٨/٠  آند
  ١٤/٠  ١٥/٠  کاتد  ٣٨/٠  ٠٥/٧  ٧٦/٠  ٣٠/٠  ٠٠/١

  ٠٧/٠  ١٨/٠ شم

  
 يرنف براياسم-آزمون کولموگراف Zآمار ، ٢جدول  با توجه به

ن يست؛ بنابرايمعنادار ن هاگروه يپژوهش در تمام يرهايمتغ يتمام
ــت. همچنيع متغيجـه گرفـت که توز  ينت توانيم ن يرها نرمال اسـ
ــان داد که آماره  هاافتهي ــيآزمون لو fنشـ  يهمگن ين جهت بررسـ

، آندوابسته ( يرهايمتغ يپژوهش برا يهاگروهرها در يانس متغيوار
 انسيدهد که وارينشان م هاافتهين يسـت. ا ي) معنادار نکائد و شـم 

 شوديمکه مشاهده  ورطهمان همگن است. هاگروهرها در ين متغيا
 نيز نقض هاانسيکووارست و فرض همگني يموخلي معنادار ن مقدار

نيز نتايج  ٣استفاده کرد. در جدول  F از آزمون توانيم. شـود ينم
واريـانس براي عـامـل درون موردي يـا همان درون     آزمون تحليـل  

  است. شده ارائه تحريک يهاوهيش يهايآزمودن

  
 تحريک يهاوهيش يهايدرون آزمودنتحليل  :)۳(جدول 

   
مجموع 

  مجذورات
  درجه آزادي

ميانگين 
  مجذورات

F 
سطح 
 يمعنادار

  ب اتايضر

  يادراک کالم
  ٧٤/۰  ٠٠١/۰  ٦٨/٧٦  ٦٣/٧٤٦  ٢  ٢٦/١٤٩٣  مراحل مداخله

        ٧٣/٩  ٥٤  ٧٣/٥٢٧  خطا

 يينايب ييفضا
  ٤١/٠  ٠٠١/٠  ٣٩/١٩  ١٠/٧٤  ٢  ٢٠/١٤٨  مراحل مداخله

        ٨٢/٣  ٥٤  ٣٣/٢٠٦  خطا
  

ــبهبـه اينکـه مقـدار     بـا توجـه   ــدهمحاسـ  يدر ادراک کالم شـ
)٠٠١/٠=,P٦٨/٧٦F=( ــا  يـــينـــايـــبـــ يـــيو ادراک فضـــ

)٠٠١/٠=,P٣٩/١٩F=( ــت که  گفت توانيم نيبنابرا؛ معنادار اسـ
ــيوه  ــا ادراک کالميدر نمرات  تحريک الکتريکيش  ييو ادراک فض

ــت مؤثرافراد  يينايب ــهيبراي مقا .اس ــي يهانيانگيبين م يس وه ش
 ييانيب ييو ادراک فضـــا ادراک کالميدر نمرات  الکتريکيتحريک 

 .ميکنيهم مقايسه م را با هانيانگياين م

  
  هايآزمودني مختلف تحريک الکتريکي در هاوهيشبا  يينايب ييو ادراک فضا ي ادراک کالميهانيانگيم سهيمقا ):٤(جدول 

  يداريمعن  خطاي استاندارد  هانيانگيمتفاوت       

  يکالم ادراک

  آند
  ۰۰۰/۰  ۱۳/۱  ۶۷/۶  کاتد
  ۰۰۰/۰  ۱۳/۱  ۷۳/۹  شم

  کاتد
  ۰۰۰/۰  ۱۳/۱  -۷۶/۶  آند
  ۰۲۸/۰  ۱۳/۱  ۹۶/۲  شم

  شم
  ۰۰۰/۰  ۱۳/۱  -۷۳/۹  آند

  ۰۲۸/۰  ۱۳/۱  -۹۶/۲  کاتد

  يينايب ييادراک فضا

  آند
  ۰۱۳/۰  ۶۸/۰  ۰۰/۲  کاتد
  ۰۰۰/۰  ۶۸/۰  ۱۰/۳  شم

  کاتد
  ۰۱۳/۰  ۶۸/۰  -۰۰/۲  آند
  ۲۵۲/۰  ۶۸/۰  ۱۰/۱  شم

  شم
  ۰۰۰/۰  ۶۸/۰  -۱۰/۳  آند

  ۲۵۲/۰  ۶۸/۰  -۱۰/۱  کاتد
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٨٧  

 
ي سه نوع تحريک هانيانگيم شـود يمکه مشـاهده   گونههمان

ن يهمچن تفــاوت معنـاداري بـا يکــديگر دارنـد.    ييدر ادراک معنـا 
ي آند با هانيانگيم شــوديممشــاهده در جدول فوق که  گونههمان

ــا هر دو نوع ديگر تحريک تفاوت معناداري  يينايب ييدر دارک فض
  اما بين کاتد و شم تفاوت معناداري وجود ندارد. ؛دارد

  
  يريگ جهيبحث و نت

ــان ينتا ــ دهديمج نشـ در نمرات  يکيالکتر کيوه تحريکه شـ
ات ها همسو با مطالعافتهين ي. ااست مؤثرافراد  يينايب ييادراک فضا

 .اســـتهمســـو  )۱۶( ياتيو روم ويکاريوو  )۱۵آنتال و همکاران (
و  يينايقشر ب يکاتد tDCSکه ) ۱۵(آنتال و همکاران نشان دادند 

ــر ب ــتانه قشـ ش يه افزاين ناحيا يآند tDCS کاهش و با يينايآسـ
 يکاتد tDCSا توسط يستا و پويمتضـاد ا  يهاتيحسـاسـ  . ابدييم

ــ  N70و موج  ابـد يـ يمکـاهش   با  يينايفراخوانده ب يهاليپتـانسـ
ن يهمچن ابدييمکاهش  يک کاتديش و با تحريافزا يک آنديـ تحر
ــ N70گر موج يد يامطالعهدر  را اندازه  يينايل فراخوانده بيپتانسـ

ــدت يگرفتند و در ــده  يهافرکانسافتند ش ــتانداردش بتا و گاما  اس
 کهيدرحال ابدييمکاهش  يک کاتديتوســـط تحر يمعنادار طوربه

 دهديمش يآن را افزا )معنادار طوربـه نـه  ( يانـدک  يک آنـد يـ تحر
ــامـل روش   يمغز کيـ کـاربرد تحر . )۱۶( و  يتهاجم يهـا کـه شـ
ــاب نهياســت، امروزه درزم يرتهاجميغ ــناخت علوم اعص مطرح  يش
ل يمغزاســت که در تعد  کيتحر يبرا يرتهاجميغ . روششــوديم

 . دراســت مؤثررفتار و ادراک انســان  تيو هدا يقشــر يختگيبرانگ
ــته تعداد ز  يط  جينتا روش،ن ياز مطالعات با ا ياديدو دهـه گذشـ
فرا  ميمستق انيجر کي) در تحر.را نشـان داده اسـت   يمثبت ينيبال

ــيمغناط کيمانند تحر ييهابرخالف روش ياجمجمه مکرر فرا  يس
 پاسخ جاديا ل عمل ويشـده در حد پتانسـ  انجام کيتحر ياجمجمه

و  ارساخت حدر جهت اصال رفتهيرات صورت پذييبلکه تغ ،باشـد ينم
. منطق گردديم تيهدا به شکل مطلوب و مدنظر هانورونعملکرد 

ــتگاه تحر يعلم ــتق يافرا جمجمه يکيالکتر کيدسـ م عبور يمسـ
ــتفاده از قرار دادن الکترودها با از داخل مغز يکيالکتر انيجر  ياس

از عوامل  ييفضــا ييناي. ادراک باســت جمجمه يرو يمثبت و منف
ــد که  يم يمهم  ييمانند توانا يگريد يهاييتواناتواند در يمبـاشـ
 يريگميتصمو درک و  ييب اطالعات فضاي، ترکيذهن يرسازيتصو

و  يذهن يهايزيربرنامه ييربناياز عوامل ز يکي درواقعباشـــد، يم
ه ک يدر مهندسان و افراد مثالعنوانبه يين توانايباشد، ايم يدرون

باشــند نقش  يم يينايب ييفضــا  يهامهارتازمند ين يهاشــغلبا 
ــيـ ن ابعـاد، ترک يکنــد، درک بيم يبــاز يمهم ر آن در يب و تفسـ

ــد يممهم  يفرد يمختلف زندگ يهـا حوزه ــاسباشـ  جينتا بر اسـ

ــا  توانيشده ممتعدد انجام يهاپژوهش ــت نارسـ ادراک در  ييگفـ
 ،به اختالل در عملکرد خواندن منجر شـــود توانديم يينايب يفضا

ــــــ  روش  ،يينايادراک ب يهامهارت ميآموزش مســتق نيهمچنــ
ــرد خواندن دانش  شـرفت يبهبود و پ يبرا يبخشـ  نانياطم عملکــ

  ).۱۷(آموزان نارساخوان است 
ــا يينايادراک ب . يمعنا ده، يينايب اطالعات بيدر ترک ييفضـ

ــمر و يتفســ ــد  يين توانايدارد، ا يما نقش مهم يريگميتص در رش
کند. يم يباز ينقش مهم يمختلف ما در دوران کودک يهامهارت

 يريادگيــتوانــد در اختالالت يم يدر کودک يين توانــاينقص در ا
ــود، لذا تقو مؤثرعامل  عنوانبه  نيت و بهبود ايو مرتبط مطرح شـ

 ياري يو درمان يآموزش يهابرنامه يدر طراح ما راتواند يم ييتوانا
ــان داد يکه نتا طورهماند، يـ نمـا   يکيالکتر کيتحرج پژوهش نشـ

داشته  يمؤثرنقش  ييفضا يينايادراک ب ييدر بهبود توانا ميمستق
 يآموزش يهابرنامهن مداخله در يعنوان نمود که از ا توانيماست و 
ر است که د يعمل ييفضا يينايبهره برد. ادراک ب توانيم يو درمان

 ندهنيب ستميدر س نيپس ايآهيانهقشر  ،شوديمدرون مغز ما انجام 
ــم ديتوجه کن مثالًمحور نقش دارد؛  ــاس که کنترل چشـ ها بر اسـ

بر  احتماالًبدن  يکنترل اعضا کهيچشـم اسـت درحال   يمحور نور
 يهابخش اآلنها و مفصـل ران است. تا  شـانه  يهاتياسـاس وضـع  

ــ ايآهيانه هياحرا در ن ياديز يداريد  از يمتعدد يو پرتوها نيپس
ــم يمحرک برا يرا به ســاختارها نيپســ ايآهيانه ينواح ها و چش
 نيشيپ هيبه ناح ييهاارتباط ني. همچنمياکرده يبدن بررس ياعضا

اجسام در فضا  تيمدت وضعکوتاه يوجود دارد که نقش در حافظه
توسط  يمحرک بصـر  تيدر هدا نيپسـ  ياآهيانه هيدارد. نقش ناح

 هامونيم نيپســ  ايآهيانهلوب  يصــبع يهااختهيمطالعات  جينتا
جســـم که  کي يهايژگيبه و يعصـــب يهااختهي شـــوديم دييما
دسـت در طول برداشـتن حسـاس هستند.     تيء موقع کنندهنييتع
 نيپس ايآهيانه يعصب يهااختهي(مشـترک) تمام   جيرا يهايژگيو

چشـم در کاسـه چشم    تيها و موقعواکنشـشـان به حرکات چشـم   
ــان را به  که يزمانکرد  ديتأک زين اندرول رياســـت. پ افراد توجهشـ

 هيطور عمده در ناحخون به انيجر کننديم تيهدا ياهداف بصــر 
 .ابدييم شيافزا نيپس ايآهيانه
هم در م ينقش نيپس ياانهيآه هيمطالعات ناح جينتا يطورکلبه

ــا ا   تيهدا ــف محرک در فض ــا و در کش  کنديم فايحرکات در فض
 نيپس ايآهيانه يهابيکه آسـ  ميکن ييشـگو يپ ميتوانيم نيبنابرا
ــا تيهدا ــ  ديحرکات و ش ــف اطالعات حس . کنديرا مختل م يکش

 يدر کنترل حرکات چشـــم کاربردها يفوقان ايآهيانهنقش قشـــر 
  دارد. يداريپردازش د PETمطالعات  يبرا يمهم
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ــان داد يل داده همچنيـ ج تحلينتـا  ــ کهن نشـ  کيوه تحريشـ
ــت مؤثرافراد  يکالمدر نمرات ادراک  يکيالکتر ها افتـه يـ ن ي. ااسـ

و  يســونيو پ کاتانئو، )۱۸و همکاران ( يســونيپهمســو با مطالعات 
 نزريم، )۱۶( ياتيو روم ويکاريو، )۲۰و همکاران ( سال، )۱۹( اگنويپا

  باشد.يم )۲۲و فستو ( اليجوو  )۲۱و همکاران (
ــونيدر مطالعه پ بر  TDCSاثر  منظوربه )۱۸(و همکاران  يسـ

 ۲۰ يبرا آمپريليم ۲ان يجر( بامعنامرتبط  يهـا تميآ يگـذار نـام 
ــهقـه و در  يدق قه بعد از يدق ۴ يگذارنامف يتکل )کيتحر دو جلسـ

ک طبقه يکلمات  يبرا يگذارنامک شـروع شد. زمان واکنش  يتحر
ــت غيل يزمان واکنش برا کهيدرحـال افـت  يـ ش يافزا ر مرتبط يسـ

 ياکج حيبا گروه کنترل نداشت. نتا يتفاوت معنادار ييمعنا ازلحاظ
 TDCS يعني؛ ک طبقه استير ين تصاويب ييش رقابت معناياز افزا

ــال و همکاران  يانتخاب يهاجنبه يبرا توانديم زبان به کار رود. سـ
قه بر يدق ۱۵ک يتحر زمانمدتدر  آمپريليم ۵/۱ان ياثر جر )۲۰(

ــت کاتدين – يمکره چپ آندين(دو گروه  يرو با دو  )يمکره راسـ
بر درک اصــطالحات را  يشــانيکنترل لب پ يک بر رويجلسـه تحر 

ام را انج ييم معنايف تصــم يتکل کنندگانشــرکت کردند  يبررســ
ن ير در زمان واکنش مشــهود بود همچنييک تغيدادند. پس از تحر

ــان داد که بهبود در نينتا  يبرا يريگميتصــمچپ در  مکرهيج نش
ت مکره راسيبهبود در ن کهيدرحالبود  ينيبشيپاصـطالحات قابل  

ــطالحات  يبرا ترل ج در قالب کنين نتايبود ا ينيبشيپرقابليغاصـ
  است. بحثقابل ييبر پردازش معنا يشناخت
ه ياول يقشر حرکته يبر ناح tDCSاثر  )۱۶( ياتيرومو و يکاريو

سه  هاآنکردند.  يبررسـ  يحرکت يمعنا يناهماهنگ ييدر شـناسـا  
 يبازشــناســف يتکل ين اجرايو ح )اند، کاتد و شــم(گروه داشــتند 

ــو ه کرتکس يرا بر نـاح  )قـه يدق ۱۰، آمپريليم ۲(ک يـ ر، تحريتصـ
ــد. تحريــاول يحـرکـت   ــا يک کــاتــديــه چــپ وارد کردن  ييتوان
 هماهنگ يجمله –ر يتصو يهايعتدا ييدر شناسا کنندگانشرکت

ن يش داد آنان چنيبـا حرکـت در مقابل ناهماهنگ با حرکت را افزا  
 ييدر شناسا ينقش مهم يقشر حرکت يکه نواح کننديمشنهاد يپ

 يهامحرکپردازش  يشناختعصبسطح  در ج ناهماهنگ دارد.ينتا
 و يصدا شناس، ادراک گفتار و در سطوح باالتر اطالعات يداريشـن 

ــ۲۳( رديگيمر صــورت يدر دو مســ يزبانشــناســ ر اول راه ي). مس
را در شکنج  ياسـت که مناطق  ييبه معنا يداريشـن  يبطن -يقدام

 يهايژگيول يدر تحل احتماالًکه  يجـانب  يخلف ييبـاال  يجگـاه يگ
ــداها يکيزيف  ل اســت را بهيدخ يگفتار ريغده يچيپ يگفتار و ص

ــ ــکنج گ يقدام يفوقان يجگاهيار گيمناطق شـ  يجگاهيچپ و شـ

 يو سـطوح باالتر زبانشــناس  يواژگان -ييکه در پردازش معنا يانيم
ــي). پردازش در ا۹( کنديمل اســـت، متصـــل يدخ رها در ين مسـ

که قشــر يدرحال. رديگيمصــورت  ياافتهيســازمان مراتبســلســله
ر ، قشدهديمساده (خالص) پاسخ  يشتر به صداهايه بياول ييشـنوا 
دامنه  قيده مانند تلفيچيپ يهاگناليســبه  يقدام -يجانب يارتباط
). مطالعات مختلف نشـــان ۲۴( دهديمپاســـخ  هافرکانسق يو تلف
ــتر به دامنه و يب يانتخاب طوربهن مناطق يا يهانورونکه  اندداده ش

بحث است  ي). هنوز جا۲۵( دهنديمپاسخ  هافرکانسق يجهت تلف
ــاصادراک گفتار  يمکره چـپ برا يا نيـ کـه آ  بر هيتکافته با ياختصـ

ــدا يهـا محرک مختص  يکاربرد طوربـه ا يـ ) ۲۶ده (يـ چيپ ييصـ
. اند، استافتهيگسترششـده  يبندطبقه طوربهآشـنا که   يصـداها 

که  است يبه حرکت يير شنواير در ادراک گفتار مسير دوم درگيمس
مثال شـــکنج  ي(برا يتحتان ياانهيآهرا به  يخلف يجگاهيقشـــر گ

گام هن يتحتان يشانينال) و مناطق پيآنگوالر و شـکنج سـوپرامارج  
، اهالبيسمثال آواها و  يگفتار برا يواژگان -ريز يهابخش يبررسـ 

ر برجســته د طوربه، يشــانيپ -ياانهيآهن شــبکه ي. اکنديممرتبط 
ــنوا ين ــترک ش ــت و  ييمکره چپ مغز، وجه مش و گفتار ماهرانه اس

ــه، يواژگـان  يابيـ ن در بـاز يهمچن حرف به آوا، حافظه  يبردارنقشـ
 ).۱۷ل است (يره صدا دخيمربوط به صدا و ذخ مدتکوتاه

tDCS ميمستق انيجر کيکه  باشديم ينورومدوالتور فن کي 
 کيکه باعث تحر کنديمغز القا م يقشر يرا به نواح نييبا شدت پا

 ريســال اخ  در ده .شــوديم ينورون تيفعال يگختيمهار خودانگ اي
 قرارگرفته و به آن يموردبررســ فن نيا کيولوژيزيف يهاســميمکان

 .را داده است يبخشتوانو  يعصب ياسـ کاربرد در روانشـن  ليپتانسـ 
 رد بيشتر مشابه مطالعات انجام صورت نتايج پژوهش حاضر نيز در

 ي درمانيهابرنامهدر  توانديمعادي  و کلينيکال يهاگروه در آينده
پژوهش  يهاتيمحدود ازجملهقرار گيرد  مورداسـتفاده آموزشـي  و 

ــر   ــييتوان بـه حجم نمونـه پـا   يمحـاضـ  بودن يتين و تک جنسـ
مطالعه را  يهاداده يريپذميتعماشـــاره کرد که  کنندگانشـــرکت
  .دينمايمحدود م

  
  يتشکر و قدردان

تاد ت سيارشد و حما يکارشناس نامهانيپااز ن مقاله برگرفته يا
ــناخت  ــعه علوم ش ــت.ياجرا گرد يو فناور يتوس  ياز تمان لذا ده اس

ن پژوهش يما را در انجام ا کنندهشــرکتان يو دانشــجو انيمتصــد
 را دارد. يت کردند کمال تشکر و قدردانيحما

  
References: 1. Farahbod M. Cure for mental retardation. 2nd Ed. 

Tehran: joec; 2010. P.104. (Persian) 
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 THE EFFECT OF POSTERIOR CEREBRAL PULMONARY DIRECT 
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Abstract 
Background & Aims: Direct electrical stimulation of the brain is a therapeutic technique that can be 
effective in improving visual, verbal, and spatial perception. The present study investigated the effect 
of direct electrical stimulation (tDCS) of the posterior parietal cortex on improving spatial, visual, and 
verbal perceptual abilities. 
Materials & Methods: In this quasi-experimental study, the statistical population of the study consisted 
of all students of Shahid Beheshti University who were studying in the academic year 2017-18. Among 
them, 30 subjects were selected by purposive non-random sampling and received direct intervention of 
posterior parietal cortex. Mental rotation test and Parsi abstract reasoning test were used to measure 
spatial-visual perception and verbal perception. Data were analyzed using descriptive and inferential 
statistical methods including one-factor analysis of variance with emphasis on study within the subjects. 
Results: The results showed that tDCS of the posterior parietal cortex improves spatial, visual (P <0.01) 
(F = 19.61) and verbal (P <0.01) (F = 73.91) perceptual abilities. 
Conclusion: It is suggested that the results of this study be used in effectiveness and educational 
programs. 
Keywords: Spatial perception, Direct electrical stimulation, Posterior parietal cortex 
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