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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم مغز ( )tDCSبر حافظۀ کاری کودکان مبتال به اختالل
هماهنگی رشدی بود.روش پژوهشی نیمهتجربی بود و از طرح پیشآزمون – پسآزمون و یادداری با گروه آزمایشی و گروه
کنترل استفاده شد .جامعۀ آماری پژوهش کودکان  7تا  ۱۱سالۀ شهرستان ارومیه در سال  ۱397بود .به این منظور۱6 ،
کودک با اختالل هماهنگی رشدی به روش نمونهگیری در دسترس و ب اساس مالکهای ورود و خروج بهعنوان افراد
گروه نمونه در نظر گرفته شدند و بهصورت تصادفی منظم در دو گروه آزمایش ( 8نفر) و کنترل ( 8نفر) قرار گرفتند.
تحریک الکتریکی در  ۱0جلسه و هر جلسه به مدت  ۱0دقیقه با شدت  0/75میلیآمپر بر روی ناحیۀ  f3و  f4برای گروه
آزمایش انجام گرفت .برای آزمودنیهای گروه کنترل نیز  ۱0جلسه بود ،ولی فقط به مدت  20ثانیه جریان ساختگی
دریافت کردند و سپس جریان قطع میشد ،ولی آزمودنیها از این جریان ساختگی آگاهی نداشتند .برای گردآوری اطالعات
حافظۀ کاری از تست  n-backو برای آزمون فرضیۀ پژوهش از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای مکرر استفاده شد.
سطح معناداری  P= 0/05بود.نتایج نشان داد که تحریک الکتریکی مستقیم مغز ( )tDCSبر افزایش حافظۀ کاری تأثیر
معناداری دارد و این تأثیر تا مرحلۀ یادداری نیز تداوم مییابد ( .(P=0/05از این رویکرد درمانی میتوان در بهبود حافظۀ
کاری در کودکان مبتالبه اختالل هماهنگی رشدی استفاده کرد.
واژههای کليدی
اختالل هماهنگی رشدی ،بهبود حافظه ،تحریک الکتریکی ،تست  ،n-backحافظۀ کاری.
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مقدمه
اختالل هماهنگی رشدی )DCD(۱اختاللی رشدی است که از زمان تولد وجود دارد ،اما زمانی مشخصتر
میشود که کودک وارد مدرسه میشود ( .)۱این اختالل با اختالالت پیشپاافتاده و ناچیز دوران کودکی
شروع شده و معموالً بین  6تا  ۱2سالگی تشخیص داده میشود .گیلبرک2و همکاران ( )۱999میزان
شیوع اختالالت هماهنگی رشدی در میان کودکان 7ساله را حدود  5تا  6درصد گزارش کردهاند که
مشکالتی از جمله تأخیر رشد ،اختالل تعادل ،اختالل ادراکی و ضعف هماهنگی حرکتی در کودکان مبتال
تأیید شده است ( .)2شیوع این اختالل براساس  DSM- 5در کودکان  5تا  ۱۱سال  5تا  6درصد گزارش
شده است ،البته در کودکان  7ساله ۱/8 ،درصد دارای اختالل هماهنگی رشدی شدید و  3درصد مشکوک
به این اختالل هستند .براساس گزارشها تعداد مردان مبتال به این اختالل بیشتر از زنان است و نسبت مرد
به زن از  2به  ۱تا  7به  ۱گزارش شده است ( .)3براساس نظریۀ تأخیر (درنگ)رشد کودکان با اختالالت
رشدی کندتر از همساالن خود ،آگاهیها و محرکهای محیطی را جذب میکنند؛ بنابراین شبیه کودکان
کوچکتر عمل میکنند .این کودکان ،از نظر کیفیت یادگیری با دیگر کودکان تفاوتی ندارند ،بلکه از نظر
کمیت متفاوتاند ،یعنی آها در فراگیری مطالب کندتر یا آهستهتر از کودکان بهنجارند ( .)4کودک مبتال
ممکن است هوش طبیعی داشته باشد ،اما مشکل بزرگی در برنامهریزی و سازماندهی افکار و حافظه دارد
( .)5بست و میلر )20۱0( 3به قابلیت مغز در اندوزش ،نگهداری و کدگذاری و یادآوری اطالعات ،نیز
حافظه گفتند ( .)6پس وظایفی مانند ادراک ،بازشناسی ،فهم زبان ،برنامهریزی،حل مسئله و تصمیمگیری،
همگی به حافظه وابستهاند .به همین سبب برای روانشناسان امروزی ،حافظه4انبار سادۀ اطالعات نیست،
بلکه سیستم شناختی فعال است ،که در رمزگردانی ،ذخیرهسازی و یادآوری اطالعات نقش دارد و از طریق
سیستم ادراکی ،رفتار را تنظیم میکند (.)7
کودکان با مهارتهای حافظۀ کاری 5ضعیف ،اغلب در بخشهای مهمی از یادگیری که آثار آن بر
تواناییهای شناختی مسلم است ،درگیرند ( .)8ظرفیت حافظۀ کاری طی دوران کودکی پیوسته افزایش
مییابد ،اما کودکانی که ظرفیت حافظۀ کاری کمی دارند ،با گذشت زمان نیز ،ظرفیت حافظۀ کاری

1. Developmental Coordination Disorder
2. Gillberg
3. Best& Miller
4. Memory
5. Working Memory
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کمتری نسبت به همتایان خود دارند ( .)9در مورد کودکان  DCDمدارکی مبنی بر اینکه آنها دارای مشکل
خاصی در حافظۀ فضایی – بیناییاند ،وجود دارد ( .)۱0مهارتهای حافظۀ فضایی -بینایی در کودکان
 DCDبا یادگیری در ارتباط است .پژوهش آلووی )2007(۱در مورد مقایسۀ کودکان  DCDبا مهارتهای
حافظۀ فضایی – بینایی زیاد و کم نشان داد که کودکانی با مهارتهای حافظۀ فضایی_ بینایی کم عملکرد
بسیار بدتری نسبت به کودکانی با مهارتهای حافظۀ فضای -بینایی باال در حوزۀ کلمات و اعداد دارند،
حتی با در نظر گرفتن .)۱0( IQ
تحقیق آلووی ( )20۱2در خصوص شفافسازی و از بین بردن معایب پژوهشهای پیشین است که
نشان میدهد حتی اگر تکالیف حافظۀ کاری شامل یک بخش حرکتی نباشد ،باز هم گروه  DCDدر
مقایسه با همتایان معمولی در حال رشدشان این معایب را در عملکرد خود نشان میدهند .این الگو نشان
میدهد که افراد  DCDدو نقطه ضعف گوشهگیرانه دارند؛ یکی مربوط به مهارتهای حرکتی و دیگری
شامل پردازش و بازیابی اطالعات (حافظۀ کاری) است .این مسئله ممکن است به این دلیل باشد که این
معایب افزایندهاند و بر دیگر مهارتها تأثیر میگذارند (.)۱۱

شکل  .1مدل يکپارچۀ حافظۀ کاری دن ()2008

1. Alloway
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بنابر یافتههای پژوهش آلووی ( )20۱2که بر روی افراد  ۱۱و  ۱2سالۀ دارای  DCDانجام گرفت ،افراد
هنگام پردازش اطالعات فضایی حافظۀ کاری هیچگونه ضعفی را نشان ندادند ،اما هنگام بازیابی یک نوع
ضعف انتخابی را از خودشان نشان دادند.
مداخالت میتوانند چگونگی توانایی این گروه را در تخصیص منابع شناختی در حالت مساعد و کارامد
هدف قرار دهند .یک راه پیش رو میتواند از طریق تمرین مستقیم حافظۀ کاری باشد که نهتنها در تقویت
حافظۀ کاری ،بلکه در امتیاز  IQو نتایج یادگیری نیز اثربخش است (.)۱۱
بنابر گزارشهای بهدستآمده از چندین پژوهش ،تمرین حافظۀ کاری ظرفیت حافظۀ کاری را افزایش
میدهد و ساختارهایی را در ناحیۀ پیشانی و آهیانهای مغز ) ،(DLPFC۱قشر سینگولیت قدامی و جسم
مخطط فعال میکند (.)۱6-۱2

پژوهشهای کلینگبرگ )20۱0(2نشان میدهد که ظرفیت حافظۀ کاری از طریق آموزشهای طوالنی
و انطباقی قابل ارتقا و بهبود است .تمرین حافظۀ کاری سبب افزایش فعالیت مغز در قسمتهای آهیانهای،
پیشپیشانی و عقدههای پایه شده است .مشاهدات تأثیرات آموزش حافظۀ کاری نشان میدهد که از این
نوع آموزش میتوان بهعنوان مداخلۀ درمانی برای افراد با ظرفیت پایین حافظۀ کاری استفاده کرد (.)۱3
زویکر 3و همکاران ( )20۱0با بررسی فعالیت مغزی در عملکرد یادگیری رویهای نشان دادند که
کودکان  DCDدر مقایسه با همساالن خود ،در گذرگاههای مخچهای – آهیانهای و پیشپیشانی بهطور
معناداری فعالسازی مغزی کمتری داشتند و حتی پس از سه روز تمرین ،در دقت ردیابی هیچ پیشرفتی
نداشتند.
با توجه به روند زمانی طوالنی روشهای پیشین برای روند بهبود تقویت حافظۀ کاری و اینکه حتی
بهبود حافظۀ کاری در کودکان DCDنسبت به همتایانشان طوالنیتر است ،ازاینرو این پژوهش بر آن
است تا از روش نوین تحریک الکتریکی که تأثیر بیشتری در بازۀ زمانی کوتاهتر نسبت به سایر روشهای
پژوهشی دارد ،استفاده کند ( .)۱7در سالهای اخیر پژوهش دربارۀ کارامدی تکنیکهای غیرتهاجمی
تحریک مغزی افزایش یافته است .بهخصوص اهن 4و همکاران ( )2008در پژوهش بر روی تحریک

1. Dorsolateral left prefrontal function cortex
2. Klingberg
3. Zwicker
4. Ahi
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الکتریکی) (tDCS۱نتایج امیدوارکنندهای را نشان دادند .این تکنیک کامالً غیرتهاجمی است و اغلب
بهمنظور تعدیل در میزان تحریکپذیری سلولهای مناطق مختلف مغزی براساس اهداف مربوطه استفاده
میشود ( .)۱8 ،۱9براساس شواهد تحریک الکتریکی مغزی ،تکنیکی مطمئن ،کاربردی و کمهزینه است
( tDCS .)20 ،2۱ضعیف میتواند بلندمدت شود ،مانند تغییرات سیناپسی که بهطور معمول توأم با تأثیرات
تسهیلکنندگی بر تحریکپذیری قشری،

انعطافپذیری عصبی و یادگیری صورت میگیرد (.)22 ،23

با توجه به تأثیر مفید  tDCSبر حافظۀ کاری افراد سالم و اینکه تا زمان انجام این پژوهش مطالعات
در زمینۀ  tDCSبر روی کودکان با اختالل هماهنگی رشدی انجام نگرفته است ،پس نیاز به پژوهشهای
بیشتر با استفاده از  tDCSدر تمام جنبههای اختالل هماهنگی رشدی احساس میشود .چنانچه استفاده
از  tDCSنتایج مشابه در زمان کوتاهتر و با صرف انرژی و هزینه کمتر بههمراه داشته باشد ،بهعنوان روشی
مؤثر قابل استفاده خواهد بود (.)29-24
ازاینرو ،مطالعۀ حاضر بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که «آیا تحریک جمجمهای موجب
بهبود عملکرد حافظۀ کاری در افراد با اختالل هماهنگی رشدی میشود یا خیر؟»؛ بدینسبب ،تأثیر
 tDCSآندی و کاتدی بر حافظۀ کاری کودکان  DCDبررسی شد.

روش پژوهش
مطالعۀ حاضر از نوع نیمهتجربی بود که طی شش هفته در قالب طرح پیشآزمون -پسآزمون در گروههای
همسان (از نظر سنی ،بهرۀ هوشی) انجام پذیرفت .به این منظور ۱6 ،کودک  7تا  ۱۱سالۀ  DCDبا روش
نمونهگیری در دسترس و با توجه به مالکهای ورود به پژوهش ،انتخاب و بهطور تصادفی (قرعهکشی) در
دو گروه هشتنفری گمارده شدند .معیارهای ورود به پژوهش ،شامل بهرۀ هوش عادی ،کسب نمرۀ حد
اکتساب در پرسشنامه ،شرکت نداشتن در تمرینات ورزشی منظم ،نداشتن عیب و نقص جمجمهای و
همچنین نداشتن سابقۀ صرع و تشنج بود (.)30
آزمودنیها :برای انتخاب آزمودنیها ابتدا پرسشنامهها بهصورت تصادفی در سه مدرسه در سطح
شهرستان ارومیه پخش ،پس از بررسی پرسشنامهها کودکان مبتال به  DCDمشخص شدند و از والدین
همۀ کودکان  7تا  ۱۱ساله (با میانگین سنی  ۱0/۱7سال و انحراف استاندارد  )2/37±با اختالل هماهنگی
1. Transcranial Direct Current Stimulation
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رشدی در مدارس انتخابی شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  96-97دعوت شد تا در جلسهای که
بهمنظور آشنایی با ماهیت مطالعه و همچنین ،حقوق قانونی آنها بهعنوان سرپرست کودکان برگزار شده
بود ،شرکت کنند .شرایط شرکت در پژوهش برای آنها خوانده شد و در نهایت ۱6 ،نفر از کودکانی که واجد
شرایط الزم بودند و والدین فرم رضایتنامۀ فرزندانشان را امضا کردند ،بهعنوان

افراد نمونه انتخاب شدند.

ابزار اندازهگيری
پرسشنامۀ اختالل هماهنگی رشدی مخصوص والدين

نسخۀ تجدیدنظرشدۀ  DCD-Q7توسط ویلسون و همکاران در سال  2009ساخته شده است ،این
سیاهه برای گروه سنی  5تا  ۱5سال تهیه شده و شامل  ۱5گویه است که این گویهها عوامل ،کنترل هنگام
حرکت ،حرکات ظریف ،دستخط و هماهنگی عمومی را ارزیابی میکند .این نسخه در سال  ۱39۱در اصفهان
بر دامنۀ سنی  6تا  ۱۱سال هنجاریابی شده و پایایی آن ،آلفای مورد قبول  0/7در نظر گرفته شده است.
آماۀه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/83بهدست آمد .پرسشنامۀ موردنظر از همسانی درونی
قابل قبول و باالیی برخوردار است و مفاهیم هر  ۱5آیتم آن در یک راستا (مثبت) و همگراست.
نرمافزار ان بک )(N-Back

تمرین  DUAL N-BACKیک تکلیف تقویت حافظۀ کاری است که اولین بار توسط جگی۱در پژوهشی
در سال  2008بهکار گرفته شد .این تکلیف را در اصل کیرچنر ،)۱958(2بهعنوان تکلیفی دیداری-فضایی
با

چهار مؤلفۀ قابل ارائه ( 0تا  3بک) و بهعنوان یک تکلیف دیداری معرفی کردند.

این آزمون از پرکاربردترین ابزارهای غیروابسته به فرهنگ است .در این آزمون تعدادی محرک بینایی
بهصورت سریال بر روی صفحۀ نمایشگر ظاهر میشوند و فرد باید پاسخ دهد ،فرد باید در صورت تشابه
هر محرک با محرک قبل کلید هدف را فشار دهد .خروجی این آزمون تعداد پاسخهای صحیح و غلط
ارائهشده است .طراحی این تکلیف بهگونهای است که در تمام مراحل ،افراد مجبورند به همۀ محرکها
پاسخ دهند ( .)3۱بنابراین ،این تکلیف نیازمند کنترل مداوم و بهروز کردن اطالعات در حافظۀ کاری است.
در این آزمون از یک مجموعۀ صدتایی از تصاویر خطی استفاده شده است .این آزمون از اعتبار قوی
برخوردار است و در حال حاضر در مطالعات بالینی و تجربی بهطور گسترده بهکار میرود و اعتبار آن با
چندین آزمون دیگر که حافظۀ کاری را میسنجند ،نشان داده شده است (.)32
1. Jaeggi
2. Kirchner
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روش اجرای آزمون N-back

در این برنامۀ کامپیوتری بهطورمعمول مربعی آبی در یک جدول  ۱2خانه بهصورت تصادفی چند ثانیه
نمایان شده و همزمان با آن یک حرف از حروف الفبا بهصورت شنیداری پخش میشود .تکلیف آزمودنی
این است که هر زمان هدف تصویری قبلی را مشاهده کرد ،کلید » «Aو در صورت شنیدن هدف شنیداری
قبلی کلید» «Lو در صورت دیدن و شنیدن هدفهای قبلی بهطور همزمان هر دو کلید مذکور را در
صفحۀ کیبورد فشار دهد .درصورتیکه آزمودنی  90درصد اهداف را بهدرستی به یاد آورد ،نرمافزار بهصورت
خودکار سطح دشواری تکالیف را باال میبرد و چنانچه آزمودنی کمتر از  50درصد اهداف را یادآوری کند،
خودبهخود به مرحلۀ قبل ارجاع داده میشود .این آزمون اولین بار از سوی وین کیرچنر در سال ۱958
معرفی شد؛ و پایایی این آزمون از سوی وین کیرچنر  90درصد اعالم شد (.)33
شيوة اجرای پژوهش
از تمام نمونهها پیشآزمون  -شامل آزمون  N-backبرای اندازهگیری حافظۀ کاری -گرفته شد .در
این پژوهش ،از یک دستگاه محرک جریان الکتریکی ساخت کانادا ( )oasis pro; mind alive deviceبا
تنظیم شدت جریان  0/75میلیآمپر و الکترودهایی به ابعاد  7 × 5سانتیمتر مربع استفاده شد .محل
قرارگیری الکترود منفی و مثبت توسط دکتر روانشناس بالینی ،طبق سیستمهای بینالمللی قرارگیری
الکترود (ای ای جی) ،20-۱0 ۱بر روی محل موردنظر ( )C3و ( )C4قرار داده شد ،الکترود آند و کاتد
بهترتیب بر چپ و راست DLPFC2قرار گرفتند (.)34
برتری این دستگاه نسبت به سایر دستگاهها این است که این دستگاه تحریک هیچگونه دادۀ خروجی
را به ما نمیدهد و برای تفسیر دادههای آن نیاز به متخصص و روشهای آماری سخت نیست ،بلکه
اثربخشی آن را میتوان با توجه به ابزارهای اندازهگیری با مقایسۀ پیشآزمون و پسآزمون (که در اینجا
تست  N-backبود) دید و اندازه گرفت.
آزمودنیها بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 8نفر) و کنترل ( 8نفر) قرار گرفتند .بهمنظور بررسی
تأثیر تحریک آندی بر عملکرد حافظۀ کاری در گروه مورد از نتایج مطالعۀ گلیک 3و همکاران ( )20۱4که
بر روی کودک  ۱0انجام گرفت ،میزان پخش و شدت میدان بررسی شد .نتایج این مطالعه نشان داد که

1. Electroencephalogram
2. Cortex praefrontalis dorsolateralis
3. Gillick
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شدت جریان بهکاررفته  0/75میلیآمپر به مدت  ۱0دقیقه با الکترودهای به مساحت  7/5× 5/5سانتیمتر
مربع نسبت به شدت  ۱میلیآمپر و  20دقیقه از نظر ایمنی و تحملپذیری ارجحیت دارند ( .)35اندروز۱و
همکاران ( )20۱۱در پژوهشی نشان دادند که  ۱0دقیقه  tDCSدر ناحیۀ  C3میتواند هم در افراد عادی
و هم افراد دارای اختالل مفید واقع شود و ظرفیت حافظۀ کاری در این افراد افزایش یابد (.)36
پدها بهوسیلۀ سرم نمکی  0/9درصد مرطوب میشد .سپس ،تمام سطح الکترود آندی بهوسیلۀ دو کش
پنج سانتیمتری بر روی سر محکم قرار میگرفت .با توجه به پیشینۀ پژوهشها تعداد جلسات برای گروه
 ۱0 tDCSجلسه بود که در دو هفته و پنج روز در هفته انجام گرفت ( .)37بهمنظور جلوگیری از هر گونه
تداخل شناختی و حرکتی بر اثرات تحریک در این پژوهش آزمودنیها هنگام اعمال  tDCSدر حالت خوابیده
و استراحت قرار داشتند .آنها هنگام اعمال تحریک صحبت میکردند یا به اطراف نگاه میکردند (.)38 ،39
این پژوهش زیر نظر دکتر روانشناس بالینی و مدرس که دارای مجوز سازمان نظام روانشناسی است
انجام گرفت و محل انجام بخش کلینیکی این پژوهش در مرکز مشاوره و توانبخشی صبح امید شهرستان
ارومیه بود.
در تحریک ساختگی ،جریان به مدت  20ثانیه در شروع مدتزمان تحریک ایجاد میشد .بنابراین ،به
کودکان احساس اولیهای از جریان  0/75میلیآمپری داده میشد ،اما پس از آن ،تحریکی در زمان باقیمانده
اعمال نمیشد .آزمودنیها در روند مطالعه از اینکه در مرحلۀ تحریک ساختگی یا مداخله هستند ،آگاهی
نداشتند .کلیۀ آزمودنیها در جلسۀ اول ،آخر و دو ماه پس از اتمام درمان توسط آزمون  n-backارزیابی
شدند .آزمون یادداری بهمنظور ارزیابی پایداری و ماندگاری اثر مداخالت درمانی صورت گرفت.

تجزیهوتحلیل آماری دادهها
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزاراس پی اس اس 2نسخۀ 23

(version 22, IBM

) Corporation, Armonk, NYو در سطح آلفای کوچکتر و برابر ( )P≤ 0/05انجام گرفت .ابتدا برای
بررسی چگونگی توزیع دادههای پژوهش از آزمون شاپیرو – ویلکز استفاده شد که نتایج نشان داد ،دادهها
در هر دو گروه از توزیع نرمال برخوردار بودند؛ بنابراین برای تحلیل دادهها از آزمون پارامتریک استفاده
شد .برای بررسی تأثیر مداخلۀ تحریک الکتریکی بر حافظۀ کاری کودکان اختالل هماهنگی رشدی و

1. Andrews
2. SPSS
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نمرات هر کدام از گروهها در مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون و یادداری ،از آزمون تحلیل واریانس با
اندازههای مکرر استفاده شد.

نتایج
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار نمرات پيشآزمون ،پسآزمون متغير حافظۀ کاری در دو گروه
متغير

گروه

پيشآزمون

پسآزمون
ميانگين

ميانگين

انحراف معيار

حافظۀ

آزمایش

32

5/90

6۱/37

کاری

کنترل

23/۱2

3/35

20/37

يادداری

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

۱8/2۱

60/62

۱4/73

7/85

۱7/25

7/88

همانگونهکه در جدول  ۱مالحظه میشود ،میانگین (انحراف معیار) نمرات حافظۀ کاری در
پیشآزمون ،پسآزمون و یادداری گروه آزمایش بهترتیب )۱4/37( ،60/62 ،)۱8/2۱( ،6۱/37 ،)5/90( ،32
و در پیشآزمون ،پسآزمون و یادداری گروه کنترل بهترتیب  20/37،)3/35( ،23/۱2و ( ۱7/25 ،)7/85و
( )7/88است.
یکی از پیشفرضهای انجام تحلیل واریانس نرمال بودن گروههاست .با توجه به سطح معناداری آزمون
که بیشتر از  0/05شده است ،تفاوت معناداری بین توزیع نمرات با توزیع نرمال در هر سه نوبت آزمون
(پیشآزمون ،پسآزمون ،یادداری) وجود ندارد .ازاینرو مفروضۀ نرمال بودن توزیع برای نمرات حافظۀ کاری
رعایت شده است .مفروضۀ دیگر همسانی واریانسهاست که بهوسیلۀ آزمون لوین بررسی شد .با توجه به
سطح معناداری بهدستآمده که بزرگتر از  0/05است ،پس پیشفرض همگنی واریانسها در متغیر حافظۀ
کاری تأیید میشود.

در جدول  2نتایج آزمون فرض کرویت ماچلی آمده است .همانطورکه مشاهده میشود ،فرض کرویت
برای متغیر مورد بررسی برقرار بوده است ()P> 0/05؛ بنابراین ،نتایج مربوط به  Sphericity Assumedدر
مدل اندازههای مکرر استفاده شد.

جدول  .2نتايج آزمون فرض کرويت ماچلی برای متغير حافظۀ کاری
متغير

آزمون ماچلی

مقدار تقريبی کای

درجۀ آزادی

سطح معناداری

حافظۀ کاری

0/663

5/349

2

0/069
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جدول  .3نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيری مکرر حافظۀ کاری در گروه کنترل و آزمايش
منبع

متغير مورد
بررسی

مجموع

درجۀ

مجذورات

آزادی

F

سطح

اندازة اثر

معناداری

زمان

827/64

2

۱۱/۱۱

0/000

0/443

حافظۀ

گروه

۱485/2

2

۱9/95

0/000

0/588

کاری

گروه * زمان

۱۱594/08

۱

55/06

0/000

0/797

همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود ،اثر زمان اندازهگیری به لحاظ آماری در حافظۀ کاری معنادار
است ( )F =۱۱/۱۱ ،P= 0/000بهعبارت دیگر ،میزان حافظۀ کاری از جلسۀ پیشآزمون تا جلسۀ یادداری
بهطور معناداری افزایش یافته است .عالوهبر این اثر تعامل زمان با گروه نیز در این مؤلفه معنادار است
() F= 55/06 ، P= 0/000؛ یعنی دو گروه در میزان افزایش حافظۀ کاری از جلسه پیشآزمون تا جلسۀ
یادداری تفاوت معناداری دارند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تحریک الکتریکی ( )tDCSبر حافظۀ کاری افراد مبتال به اختالل
هماهنگی رشدی انجام گرفت .طرح پژوهش حاضر شبه–آزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون و
یادداری بههمراه گروه کنترل بود ۱6 .آزمودنی از بین مدارس سطح شهرستان ارومیه در بهار  ۱397از
طریق پرسشنامه و ارزیابی توسط دکتر روانشناسی بالینی انتخاب شدند .به روش نمونهگیری در دسترس
و براساس مالکهای ورود و خروج بهعنوان افراد گروه نمونه در نظر گرفته شدند و بهصورت تصادفی منظم
در دو گروه آزمایش ( 8نفر) و کنترل ( 8نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش  tDCSرا در  ۱0جلسه به مدت
 ۱0دقیقه دریافت کردند .درحالیکه آزمودنیهای گروه کنترل چنین مداخلهای دریافت نکردند ،فقط به
مدت  20ثانیه تحریک ساختگی دریافت کردند .بهمنظور گردآوری اطالعات در مورد حافظۀ کاری از آزمون
N-backاستفاده شد .برای آزمون فرضیۀ پژوهش از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای مکرر استفاده شد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد  tDCSبر افزایش حافظۀ کاری در افراد مبتال به اختالل هماهنگی رشدی
مؤثر است و این تأثیر تا دو ماه پس از درمان تداوم یافته است.
این یافته با نتایج مطالعات باجیو و همکاران ،آندروز و همکاران که مؤید تأثیرگذاری تحریک الکتریکی
بر حافظۀ کاری است ،همخوانی دارد ( .)36 ،40در تبیین این یافته میتوان گفت که  tDCSمیتواند در
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عملکردهای قشر پیشپیشانی (حافظۀ کاری) اثرگذار باشد ( .)4۱در مطالعۀ مشابهی ،محققان نشان دادند
که  tDCSسبب تعدیل کارایی حافظۀ کاری از طریق تعدیل فعالیت مغز میشود .آنها بهبود عملکرد را در
حافظۀ کاری در درمان  tDCSآندی و کاتدی مشاهده کردند که نتایج مطالعۀ حاضر نیز این امر را تأیید
کرد ( .)42این یافته هماهنگ با یافتۀ فرگنی۱و همکاران ( )2005است که در آن از تکلیف  back-3استفاده
شده بود .همچنین با پژوهش باجیو 2و همکاران ( )2006که از تحریک  2میلیآمپر استفاده کردند،
همسوست؛ ولی مغایر با همان پژوهش است ،در حالتی که از شدت جریان یک میلی آمپراستفاده شد و
حافظۀ کاری بیماران پارکینسون بهبود نیافت ( .)40 ،43این موضوع میتواند ناشی از سن آزمودنیها یا
نوع اختالل باشد .همچنین فاصلۀ بین جلسات تحریک  48ساعت بود که دو برابر فاصلۀ پژوهش حاضر
است.

نتایج حاضر همچنین مغایر با یافتۀ مایلیوس 3و همکاران ( )20۱۱است که با وجود جریان دو
میلیآمپری تغییری از بهبود حافظۀ کاری گزارش نشده است که ممکن است ناشی از فاصلۀ یکهفتهای
بین جلسات تحریک باشد .یک فرض این است که تأثیرات مشاهدهشده ناشی از افزایش در تحریکپذیری
کرتکسی در DLPFCچپ باشد ،زیرا تحریک آندی با دپالریزه کردن نورونی موجب تغییر در استراحت
نورونی میشود و تحریکپذیری آن ناحیه را افزایش میدهد ( .)44ممکن است شبکههای کرتکسی
تشکیلدهندۀ انتخاب پاسخ بیشتر از اعمال حافظۀ کاری تحت تأثیر  tDCSقرار گیرد؛ یعنی شبکههایی
که در انواع دیگر تکالیف شناختی درگیرند ( .)45فرض دیگر میتواند نقش دوپامین در حافظۀ کاری باشد.
مطالعات باجیو و همکاران ( )2005نشان میدهد که در طول تکلیف مرتبط با حافظۀ کاری ،دوپامین در
نواحی پیشپیشانی افزایش مییابد ،یعنی افزایش تحریکپذیری سطحی در کرتکس پیشپیشانی موجب
افزایش در رهاسازی دوپامین میشود که خود موجب بهبود عملکرد حافظۀ کاری میشود .ممکن است
تحریک دوپامینرژیک برای حفظ فعالیت کرتکس پیشپیشانی و فرایندهای حافظۀ کاری ضروری باشند؛
بنابراین  tDCSآندی موجب آثار بهبود تحریکی میشود که آن شاید سطوح گلوتامات ،آمینواسید مرتبط
با حافظۀ کاری ،بازشناسی حافظه و یادگیری محرک  -پاسخ را افزایش میدهد ( .)3۱مطالعۀ حاضر
نشاندهندۀ آن است که تحریک الکتریکی حافظۀ کاری افراد مبتالبه اختالل هماهنگی رشدی را بهبود

1. Fregni
2. Boggio
3. Myli1us
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میبخشد .در واقع  tDCSابزاری است که توانمندی مغز را در پردازش اطالعات ورودی افزایش میدهد.
این ویژگی اثربخشی سایر درمانها را افزایش میدهد ،ولی فرد را از آنها بینیاز نمیکند (.)46
شرکتکنندگان این پژوهش همگی راست برتر بودند که میتواند نشاندهندۀ برتری نسبی نیمکرۀ
چپ مغز باشد .بهنظر میرسد که در اثر تحریک آندی در  DLPFCچپ ،تحریکپذیری کرتکسی به میزان
بیشتری افزایش یافته است و این برتری نسبی بیشتر نمایان شده و موجب بهبود در برخی کارکردها از
جمله زمان واکنش شده است .پژوهشهای مختلفی اثربخشی  tDCSبر ناحیۀ  DLPFCبر کارکردهای
شناختی از جمله حافظه ،زبان ،یادگیری و توجه را نشان دادهاند؛ یعنی ممکن است تحریک این ناحیه
موجب بهبود کارکردهای شناختی شود ،زیرا این ناحیه با فعالیتها و کنشهای شناختی درگیر است که
خود موجب بهبود عملکرد در تکلیف حافظۀ کاری شود .فرض دیگر این پژوهش این بود که تحریک
الکتریکی آندی ( )tDCSبر کرتکس پیشپیشانی خلفی جانبی موجب تغییر در تعداد پاسخهای صحیح
میشود.

در تبیین این یافته میتوان گفت که ممکن است افزایش تعداد پاسخهای صحیح ناشی از مکانیسم
پتانسیل بلندمدت ) (LTPباشد .مکانیسم پتانسیل بلندمدت پذیرفتهشدهترین مدل پالستیسیتۀ نورونی
است که فرض میشود عامل اصلی در یادگیری و حافظه است .این مکانیسم به افزایش طوالنیمدت
انتقالدهندههای عصبی اشاره دارد که میتواند ساعتها تا ماهها ادامه پیدا کند که ناشی از فعالیت همزمان
سلولهای پیشسیناپسی و پسسیناپسی است؛ بنابراین  tDCSآندی میتواند با افزایش فعالیت
پیشسیناپسی همراه با دپوالریزه کردن پسسیناپسی موجب  LTPشود ( .)47آثار فیزیولوژیکی و سلولی
تحریک آندی تا اندازهای نشاندهندۀ  LTPاست .در حقیقت مطالعات آزمایشگاهی آثار سیناپسی

tDCS

را در ایجاد و تعدیل  LTPنشان میدهند ( .)48یک فرض میتواند این باشد که  tDCSآندی به بهبود
تحریکپذیری در DLPFCمنجر میشود که شاید ناشی از افزایش سطح گلوتامات باشد ()49؛ آمینواسیدی
که با حافظۀ کاری ،بازشناسی حافظه و یادگیری پاسخ به محرک مرتبط است ( .)50بهنظر میرسد تأثیرات
تسهیلکنندگی بعدی  tDCSبراساس تغییرات در گیرندۀ  NMDAباشد .نتایج نشان میدهد که
گیرندههای  NMDAدر کرتکس برای رمزگردانی ادراکی ضروری نیستند ،اما برای ایجاد پالستیسیتۀ
سیناپسی مورد نیاز در ذخیرۀ بلندمدت الزماند ،بنابراین بهنظر میرسد مکانیسمهای گلوتامات فرایندهای
حافظه را تعدیل میکنند (.)50
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همچنین جریان ثابت الکتریکی میتواند موجب تغییرات در غلظت یونی محلی شود و نیز تغییر
( شود و عوامل بهبود تحریکپذیریH+) پروتئینهای عبوری از غشا و نیز تغییرات در یون هیدروژن مثبت
 باشد،DLPFC  فرض دیگر میتواند تحریک شدن قسمتهای دیگر با تحریک ناحیۀ.را در پی داشته باشد
 توانایی یادگیری و سیالی کالمی شود که هر کدام با تقویت،) که سبب بهبود مهارتهای برنامهریزی5۱(
، همچنین دقت حافظۀ کاری میتواند از طریق فرایندهای شناختی از قبیل رمزگردانی.حافظه مرتبطاند
.)52( تعدیل شود، هستندDLPFC  انتخاب و تصمیمگیری که مرتبط با کارکردهای،نگهداری
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