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چکیده
اختالل نقص توجه و بیش فعالی ،اختاللی عصب-تحولی است .تصمیمگیری پرخطر و ضعف حافظه فعال از
مؤلفههای این اختالل هستند که پیامدهای منفی آنها شناختهشده است .هدف از مطالعه ارتقاء حافظه کاری
و کاهش تصمیمگیری پرخطر توسط تحریک قشر پیشانی بهوسیله دستگاه تحریک الکتریکی مغز در
کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی بود .روش این مطالعه از نوع شبه آزمایشی و با طرح مطالعه
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود که شرکتکنندگان  92کودک مبتال به اختالل نقص توجه و
بیش فعالی  ۷تا  33سال بودند .کودکان بهطور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند .گروه
مداخله در  33جلسه یک روز در میان و هر جلسه بیست دقیقه مورد مداخله قرار گرفتند .ارزیابیها یک روز
پیش از شروع ،یک روز پس از پایان مداخله و دو ماه پس از پایان مداخله انجام شد .برای ارزیابی
تصمیمگیری پرخطر از آزمون خطرپذیری بادکنک و برای ارزیابی حافظه کاری از آزمون یک محرک
پیشین استفاده شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش اندازهگیری مکرر استفاده شد .یافتههای بهدستآمده
از تجزیهوتحلیل نمودارها نشان دادند که برنامه تحریک الکتریکی مغز باعث بهبود تصمیمگیری پرخطر و
حافظه کاری در این کودکان شد .نتایج بهدستآمده از پژوهش نشان دادند که در حافظه کاری ()p>3/33

 .3دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،تهران ،ایران.
 .9استادیار مرکز تحقیقات ،پژوهشکده سبک زندگی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،تهران ،ایران (نویسنده
مسئول) drshokofehradfar@yahoo.com
 .1استادیار روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،تهران ،ایران.
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گروه درمان بعد از مداخله بهبود حاصل شد .به این صورت که در پیشآزمون تفاوت چندانی بین گروه
کنترل و آزمایش در حافظه کاری دیده نشد امّا در پسآزمون نمرات گروه آزمایش بهطور معناداری نسبت
به گروه کنترل افزایشیافته بودند.

واژگان کلیدی :تحریک الکتریکی ،قشر پیشانی ،تصمیمگیری پرخطر ،حافظه کاری.

مقدمه
انسان مجموعهای از دستگاههای پیچیده است و مغز اوج این پیچیدگی است .حیطههای
مختلف علوم به بررسی مغز میپردازند که هر یکبعدی از مغز را موردتوجه قرار میدهند.
افراد تکانشگر 3گزینۀ آنی و دم دست را انتخاب میکنند که این خود گواهی بر ارتباط بین
اثر دیرکرد پاداش و تکانشگری و تصمیمگیری پرخطر 9است .در واقع تکانشگری پدیده
چندبعدی است که تعریف آن هنوز سخت است .این ترکیب پاتولوژیک اصلی بسیاری از
بیماریهای عصبی روانی را تشکیل میدهد .مایر 1و همکاران ( .)9333عالوه بر این حافظه
کاری(2حافظه فعال :حفظ فعاالنه و بهروز کردن اطالعات مربوط به تکلیف در حال انجام
علیرغم ظرفیت محدود) (فهیمی ،ارجمندنیا و فتحآبادی3131 ،؛ احمدی و حسنزاده،
 (.3131نیز نقش مهمی در این راستا ایفا میکند و خاستگاه مغزی مشترکی بین این دو
کارکرد شناختی وجود دارد (بوبووا و همکاران ،9333 ،شاموش و همکاران .)9331 ،بهطور
مثال دوپامین میتواند فعالیتهای مغزی را در کودکان  ADHDتنظیم کند .پیلمو 0و
همکاران ( .)9333با توجه به اینکه طیف گستردهای از پژوهشهای شناختی و روانپزشکی
به بررسی اثربخشی درمانهای متنوعی همچون دارودرمانی (بیدنان ،اسپنسرو ویلنز9332 ،؛
مناسترا ،مناسترا وگورک ،)9339 ،رفتاردرمانی (پلهام وفابیانو ،)9331 ،درمان شناختی –
رفتاری (هینشاو933۲ ،؛ هینشاو ،هنکروهلن ،)3312 ،خانوادهدرمانی (مناسترا ،مناسترا
وگورگ ،)9339 ،درمان نوروفیدبک (زوفل ،هاستر و هافرمن ،9333 ،ورنون ،9330 ،لو
وبارکلی ،9330 ،لوبار ،)9331 ،حرکتدرمانی (استروحل9333 ،؛ راتری وهاگرمن9331 ،؛
کاالقان9332 ،؛ پوتنام )9333 ،ادراک زمان (بارکلی )9330 ،9333 ،333۷ ،برای بهبود
1. impulsive
2. high risk decision making
3. Mayer
4. working memory
5. Pineau
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عالئم اختالل بیش فعالی و نقص توجه پرداختهاند ،مسئله اساسی این است که در گستره
تحولهای علم کنونی کدام روی آوردهای درمانی را میتوان برای درمان افراد مبتال به
اختالل نقص توجه و بیش فعالی مناسبتر و ثمربخش بر دانست تا به درمانگران ،والدین و
محققان کمک کند که آن را در فرآیند درمان این افراد به کاربرده تا بهترین نتیجه ممکن
حاصل آید .مغز انسان میتواند به روشهای مختلفی تحریک شود .برخی از این روشها نیاز
به جراحی و قرار دادن الکترود در قسمتهای مختلف مغز است اما برخی که امروزه
پرکاربرد است ،بهصورت غیرتهاجمی مغز را تحریک میکند .تحریک الکتریکی مستقیم از
روی جمجمه یکی از این تکنیکهای درمانی عصبی است که جریان مستقیم و ضعیفی را به
مناطق قشری وارد و فعالیت خودانگیخته عصبی را تسهیل یا بازداری میکند (بورنونی،
 .)9339الویدور و تائب ( )933۲نشان دادند تحریک آندی پیش پیشانی 3سبب ارتقاء مهارت
تغییر توجه میشود .در مطالعۀ بچارا و مارتین ( )9332نشان دادند که نقص حافظه کاری
نقش مؤثری در تصمیمگیری پرخطر کودکان مبتالبه نقص توجه و بیش فعالی دارد (به نقل
از نجارزادگان .)3139 ،تحریک الکتریکی مستقیم مغز در یک دهه گذشته بهطور گسترده
مورد آزمایش و بررسی قرارگرفته است و بهعنوان یک روش جایگزین غیرتهاجمی ،ارزان
و ایمن برای تغییر تحریکپذیری قشر مغز است که از طریق تغییر پتانسیل استراحت
سلولهای عصبی قشر مغز عمل میکند .این جریان ضعیف و مستقیم از طریق اتصال دو
الکترود با قطبهای متفاوت معموالً یک آند و یک کاتد در نقاط مختلف بر روی سطح
جمجمه منجر به تحریک نورونهای زیرین میشود .تحریک کاتد باعث کاهش
تحریکپذیری مغز و تحریک آند منجر به افزایش تحریکپذیری مغز میشود (داسیلوا،
 .)9331در تحریک الکتریکی مغز موقعیت الکترودها بسیار مهم است .این جریان توسط
یک مولد جریان مستقیم ناشی از یک باطری ارائه میشود و با استفاده از آن ،تغییرات
بلندمدت در قطبیت قشر مغز به دنبال دپوالریزاسیون و هیپرپالریزاسون نورونها و تأثیر
برگیرندههای عصبی ،ایجاد میشود .جریانی که به این ناحیه رسیده ،نورونها را دارای بار
الکتریکی کرده و باعث ایجاد قطب مثبت و منفی میگردد که منجر به تغییر فعالیت آن ناحیه
میشود .همچنین چانگ و همکارانش ( )9330نشان میدهند که تی دی سی اس عملکرد
حافظه کاری را از طریق تغییر فعالیت نوسانی مغز در یک قطب خاص تغییر میدهد
1. prefrontal
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بهعبارتدیگر ،در این نوع تحریک الکتریکی نقاطی از سر با استفاده از جریانهای ضعیف
الکتریکی هدف قرار میگیرند (رستمی و همکاران ،3130 ،به نقل از سادوک ،سال؟) .در
مطالعهای دیگر که وسلی و بیکل ( )9331انجام دادند نشان داده شد که در حین انجام تکالیف
مربوط به اثر دیرکرد پاداش و تکالیف حافظه کاری مناطق مغزی مشترکی فعال میشود .قشر
کمربندی قدامی در هر دو تکلیف درگیر است و قشر خلفی جانبی پیش پیشانی منطقۀ ویژهای
در مغز است که در این تکالیف درگیراست .سیگارد و همکاران ( )933۲در مطالعهای به
بررسی تصمیمگیری مخاطرهآمیز با استفاده از آزمون بارت پرداختند .نتایج نشان داد نمرۀ
آزمون بارت با رفتارهای پرخطر گزارششده از طرف خود فرد همبستگی دارد .اثرات
دیگری از تی دی سی اس بر روی عملکردهای شناختی توسط گاپینگ و همکارانش
( )9332نشان دادهشده که تحریک آندی و نه کاتدی بر روی کرتکس پیش پیشانی چپ
یادگیری طبقهبندی ضمنی را بهبود میبخشد .بنابراین یافتن روشی که بهصورت غیرتهاجمی
بتواند مغز انسان را پربازدهتر کند نیازمند انجام پژوهشهای بیشتر است .تا جایی که پژوهشگر
بررسی کرده است در این حوزه کمبود کار پژوهشی مشاهده میشد .نظر به اهمیت حافظه
کاری و تصمیمگیری پرخطر در زندگی روزانه انسانها و باال بردن ظرفیتهای مغزی ،این
پژوهش با هدف ارتقاء حافظه کاری مربوط به قشر پیشانی بهوسیله دستگاه تحریک
الکتریکی مغز از طریق جمجمه و پاسخگویی به این سؤال که آیا تحریک این بخشهای
مغز میتواند سبب ارتقاء حافظه کاری و تصمیمگیری پرخطر در افراد شود انجام گرفت.

روش
طرح مطالعه حاضر ،پژوهشی از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است که در آن از طرح
پیش-آزمون ،پس-آزمون با گروه کنترل استفادهشده است .این طرح متشکل از دو گروه
(آزمایش و کنترل) است .جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتال به نقص توجه و بیش
فعالی مراجعهکننده به بیمارستان بقیهاهلل و نمونهگیری به روش غیر تصادفی مبتنی بر
مالکهای ورود بود .شرکتکنندگان  92کودک مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی،
 ۷تا  33سال مراجعهکننده به بیمارستان بقیهاهلل اعظم بودند .کودکان بهطور تصادفی به دو
گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند .گروه مداخله در مدت  33جلسه ،بهصورت یک روز
در میان و هر جلسه بیست دقیقه مورد مداخله قرار گرفتند.
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در ابتدا ،هر دو گروه در یک زمان ،از لحاظ تواناییهای شناختی حافظه کاری و آزمون
خطرپذیری بادکنکی ارزیابی (پیش-آزمون) شدند .ارزیابیها در  1مرحله ،یک روز پیش
از شروع مداخله ،یک روز پس از پایان مداخله و سرانجام در مرحله پیگیری ،دو ماه پس از
پایان مداخله انجام شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش اندازهگیری مکرر استفاده شد.
مقیاس درجهبندی کانرز – فرم والدین

این مقیاس  21سؤالی دربرگیرنده  0عامل اصلی مشکالت سلوک ،مشکالت یادگیری،
روانتنی ،بیش فعالی -تکانش گری و اضطراب است .افزون بر این ،عامل دیگری تحت
عنوان «شاخص بیش فعالی» نیز از این مقیاس قابلاستخراج است .خوشابی و پوراعتماد در
پژوهشی بر روی  9۲۲۷نفر از دانش آموزان دختر و پسر  ۷تا  39ساله شهر تهران ،پایایی فرم
والدین را با روش آلفای کرونباخ برابر با  3/31گزارش کردهاند .آنها برای اعتباریابی این
مقیاس از روش تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش ماتریس عاملی استفاده کرده ،به همان
عواملی که کانرز دست یافته بود ،رسیدند .هر یک از سؤاالت این مقیاس دارای  2گزینه "
اصالً ،فقط کمی ،تقریباً زیاد و بسیار زیاد" است و بین صفر تا سه نمره میگیرند .لذا دامنه

نمرات فرم والدین بین صفر تا  322در نوسان است.
تکلیف چند محرک پیشین ( :)N-BACKاین آزمون برای ارزیابی حافظه کاری مورد
استفاده قرار میگیرد .در این آزمون تعدادی محرک بینایی بهصورت متوالی بر روی صفحه
نمایشگر رایانه ظاهر می شود و آزمودنی باید در صورت تشابه هر محرک با محرک قبل
کلید شماره «یک» و در صورت عدم تشابه کلید شماره «دو» صفحهکلید را فشار دهد .اعتبار
روایی این آزمون در ایران توسط هادیانفرد ،نجاریان ،شکرکن و محرابیزاده هنرمند
( )31۷3بررسی شده است .آنها ضرایب اعتبار بازآزمایی برای قسمتهای مختلف این
آزمون را در دامنهای بین  3/03تا  3/31گزارش کردهاند.
آزمون خطرپذیری بادکنکی ) :(BARTدر این آزمون روی صفحهنمایش رایانه
تصویر یک بادکنک ظاهر میشود که فرد با فشار دادن دکمه زیر آن میتواند آن را باد
کند .در صفحهنمایش دو جعبه یکی بهعنوان صندوق موقت و یکی بهعنوان صندوق
دائم وجود دارد که موجودی هر صندوق روی آن نمایش داده میشود .با هر بار
بادکردن بادکنک پول صندوق موقت افزایشیافته ولی اگر بادکنک بترکد پول صندوق
موقت از دست میرود .در اینجا فرد با باد کردن بادکنک هرچند مبلغی را به صندوق
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موقت اضافه میکند ،ولی کل پول صندوق موقت را به خطر میاندازد .بادکنکها در
نقطه غیرمشخصی میترکند و این موضوع تصمیمگیری پرخطر و یا تصمیمگیری در
شرایط عدم قطعیت را امکانپذیر میکند .افراد با تصمیمگیری پرخطر تمایل دارند با
نادیده گرفتن خطر ترکیدن بادکنک ،هر بادکنک را به میزان بیشتری باد کنند تا پول
بیشتری از آن به دست آورد .در این آزمون مقادیر زیر بهعنوان نمرات آزمون در نظر
گرفته میشوند 3-:نمره تنظیمشده یا ) (AVمعادل میانگین دفعات پمپ شدن
بادکنکهایی است که نترکیدهاند .این متغیر ،نمره اصلی آزمون و شاخص خطرپذیری
آزمودنی است . -9نمره تنظیمنشده یا ) (UVمعادل میانگین دفعات پمپ شدن کل
بادکنکهاست  -1تعداد دفعات ترکیدن بادکنکها -2حداکثر و حداقل تعداد دفعات
باد کردن یک بادکنک (اختیاری و همکاران )3113
دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری ) :(tDCSتحریک مغز از روی جمجمه با
استفاده از جریان مستقیم الکتریکی یک روش قدیمی است که بهتازگی گزارشهایی از
کاربرد آن در طیف گستردهای از بیماریهای مغزی منتشرشده است .در این مطالعه از
دستگاه  activadoseساخت شرکت  Activatecبرای تحریک مغزی استفادهشده است.
منبع جریان این دستگاه یک باتری  3ولت است ،حداکثر شدتجریان  2میلیآمپر و حداکثر
ولتاژ  13ولت بهصورت  DCاست.
پس از تشخیص اختالل توسط روانپزشک و تکمیل فرم رضایتنامه و فرم کانرز
توسط والدین ،کودکان در مطالعه شرکت داده شدند .نمونهها بهصورت تصادفی به دو
گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند محل تحریک ناحیه  F3و  FP2بود .هر دو گروه
کنترل و آزمایش تحریک دریافت کردند با این تفاوت که گروه آزمایش  33جلسه و هر
جلسه به مدت  93دقیقه یک میلیآمپر تحریک واقعی دریافت کردند اما گروه کنترل همان
مدت زمان زیر دستگاه قرار داشتند ولی تحریکی دریافت نکردند و صرفاً دستگاه بهصورت
شم روشن بود .نمونهها ابتدا بدون تحریک (تحریک کاذب یا شم) آزمون را تکمیل
خواهند نمود و پس از پایان جلسات تحریک مجدداً آزمونها را انجام شد .پس از دو ماه
مجدداً روی کلیه آزمودنیها ،آزمونی بهعنوان پیگیری اجرا میشود.
 معیارهای ورود:دارا بودن تشخیص اختالل نقص توجه  -بیش فعالی توسط روانپزشک.
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دارا بودن حداقل سن  ۷سال.
عدم ابتال به سایر اختالالت مثل عقبماندگی ذهنی ،اختالل یادگیری و .....
تکمیل فرم رضایتمندی توسط والدین (داشتن توافق آگاهانه به شرکت در پژوهش)
 معیارهای خروج:تردید در مورد دارا بودن هریک از معیارهای فوق در خالل مداخله (برای مثال ابتال به
هرگونه اختالل نورو لوژیک و اختالالت روانپزشکی محور )I
عدم تمایل به ادامه درمان
دارا بودن سابقه تشنج
عدم پیگیری جلسات درمانی بیش از دو جلسه متوالی
ضوابط اخالقی
توضیح به مسئولین بیمارستان بقیهاهلل در مورد اهداف پژوهش و کسب اجازه از آنها.
توضیح اهداف و سپس اخذ رضایتنامه کتبی از والدین کودکان شرکتکننده در
مداخله.
عدم تحمیل هرگونه هزینه اضافی به شرکتکنندگان در پژوهش.
اطمینان به والدین مبنی بر محرمانه ماندن اطالعات بهدستآمده از پرسشنامهها و
آزمونها
آزادی شرکتکنندگان در ترک جلسات درمانی در صورت عدم تمایل به ادامه درمان.

یافتهها
در این تحقیق ،متناسب با متغیرهای موردمطالعه و نوع دادههای جمعآوریشده ،بهمنظور
توصیف آنان از روشهای مناسب در مرحله آمار توصیفی ،شاخصهای گرایش مرکزی،
پراکندگی و توزیع نمرهها به تفکیک گروهها محاسبه و تنظیم شد .برای تجزیهوتحلیل
دادههای حاصل از طرحهای آزمایشی حسب مورد از تحلیل کوواریانس تک متغیری
) (ANCOVAو تحلیل واریانس یکطرفه درون آزمودنیها استفاده شد .نتایج تفصیلی
این محاسبهها در دو قسمت توصیف و تحلیل دادهها ارائهشده است.

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره پنجاه و چهارم ،سال پانزدهم ،زمستان 98

121

جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرههای شرکتکنندگان گروههای تحت تحریک الکتریکی قشر
پیشانی گروه آزمایش ( )n=11و گروه کنترل ()n=11
گروهها

آزمایش

کنترل

مراحل

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون حافظه کاری

13/01

۷/09

k-s
3/1۲۲

Sig
3/223

پسآزمون حافظه کاری

30/11

1/۲۲

3/313

3/391

پیگیری حافظه کاری

31/3۲

۷/3۲

3/393

3/923

پیشآزمون تصمیمگیری پرخطر

21/2۲

33/00

3/391

3/923

پسآزمون تصمیمگیری پرخطر

22/9۷

33/00

3/۷03

3/139

پیگیری تصمیمگیری پرخطر

1۲/91

39/30

3/310

3/12۷

پیشآزمون حافظه کاری

13/90

۷/39

3/133

3/032

پسآزمون حافظه کاری

12/90

۲/۷3

3/020

3/391

پیگیری حافظه کاری

19/03

۲/39

3/013

3/323

پیشآزمون تصمیمگیری پرخطر

2۲/91

3/۲2

3/002

3/331

پسآزمون تصمیمگیری پرخطر

21/۷0

1/۲۲

3/۲11

3/13۷

پیگیری تصمیمگیری پرخطر

2۷/91

1/12

3/0۲9

3/333

بر اساس اطالعات جدول باال در خصوص توزیع نمرههای مراحل پیش و پسآزمون
شرکتکنندگان گروههای آزمایش و گروه کنترل در  9متغیر حافظه کاری و تصمیمگیری
پرخطر ،شاخصهای مختلف گرایش مرکزی و پراکندگی نشان دادهشده است .نتایج آزمون
شاپیرو نشان داد که توزیع نمرههای شرکتکنندگان در متغیرهای اندازهگیری شده در هر
مرحله به توزیع نرمال نزدیک است.
فرضیه اول :تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای قشر خلفی خارجی پیش پیشانی بر
حافظه کاری تأثیر دارد.
جدول  .1خالصه آزمون برابری واریانس خطای لیون
F
1/193

Df1
3

Df2
99

احتمال معناداری
3/3۲1

با توجه به مقدار  Fبه دست آمده ( )1/193و احتمال معناداری آنکه از  3/30بزرگتر
است مفروضه همسانی واریانسها تأیید میشود .برای بررسی سایر مفروضهها ،با محاسبات
زیر و ترسیم نمودار پراکندگی به بررسی همگنی رگرسیون آماری پرداخته شد.
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جدول  .3نتایج آزمونهای اثرهای بین آزمودنیها (متغیر وابسته :حافظه کاری)
منابع تغییر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

p

مجذور ایتا

پیشآزمون

199/۷10

3

199/۷10

۲/۷3۷

3/33۲

3/920

گروهها

292/311

3

292/311

1/313

3/33۷

3/931

خطا

33۷/319

93

2۷/210

همانطور که در جدول باال مالحظه میشود ،احتمال پذیرش فرض صفر برای مقایسه
گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون متغیر حافظه کاری از  3/30کوچکتر است
( .)F=1/313 ،P<3/33بهعبارتدیگر ،پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،عامل بین
آزمودنیهای دو گروه اثر معنادار دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که بین عملکرد
اعضای دو گروه در پسآزمو ن متغیر حافظه کاری تفاوت معنادار وجود دارد .درنتیجه،
شواهد برای پذیرش فرضیه اول تحقیق کافی است .آخرین ستون این جدول ،یعنی مجذور
ایتا ضریب تبیین را نشان میدهد .مالحظه میشود که  93/1درصد ( )3/931واریانس حافظه
کاری بهوسیله متغیر مستقل یعنی ،تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای قشر خلفی خارجی
پیش پیشانی تبیین میشود .درنهایت ،با توجه به شواهد جمعآوریشده در این تحقیق میتوان
نتیجه گرفت که بهطورکلی ،تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای میتواند حافظه کاری را
افزایش دهد .مقایسه میانگینها نشان میدهد که میانگین متغیر حافظه کاری در پسآزمون
در گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل بوده است.
فرضیه دوم :تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای قشر خلفی خارجی پیش پیشانی بر
تصمیمگیری پرخطر گروه آزمایش تأثیر متفاوت دارد.
جدول  .4خالصه شاخصهای آماری نمرههای شرکتکنندگان در  3بار اندازهگیری متغیر تصمیمگیری
پرخطر ()n=12
اندازهها

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون تصمیمگیری پرخطر

21/2۲

33/00

k-s
3/391

Sig
3/923

پسآزمون تصمیمگیری پرخطر

22/9۷

33/00

3/۷03

3/139

پیگیری تصمیمگیری پرخطر

1۲/91

39/30

3/310

3/12۷
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بر اساس اطالعات جدول باال در خصوص توزیع نمرههای شرکتکنندگان گروه
(آزمایش) تحت تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای در متغیر تصمیمگیری پرخطر ،نتایج

آزمون نرمالیتی کولموگروف – اسمیرنوف نشان داد که توزیع نمرههای شرکتکنندگان
در متغیر اندازهگیری شده در هر مرحله به توزیع نرمال نزدیک است .بنابراین ،میتوان از
آزمونهای پارامتریک برای تحلیل دادهها استفاده کرد.
جدول  .5خالصه آزمون کرویت موچلی
اثر درون آزمودنیها

آزمون موچلی

مجذور خی

درجه آزادی

عامل درون آزمودنیها

3/013

0/933

9

Sig
3/3۷3

هنگامیکه برای تحلیل واریانس گروههایی که بیش از دو سطح دارند نتایج آزمون
کرویت موچلی میتواند با ارزش باشد .این آزمون این فرض را آزمون میکند که بین تمام
متغیرها (سه بار اندازهگیری) همبستگی یکسانی وجود دارد .با توجه به اینکه مقدار
محاسبهشده مجذور خی بزرگتر از  3/30است مفروضه تحلیل واریانس درون آزمودنیها
نقض نشده است.
جدول  .6خالصه آزمونهای چندمتغیری
اثرات

آزمونها

مقادیر

عامل درون
آزمودنی

اثر پیالی

3/۷90

المبدای ویلک

3/9۷0

31/303

اثر هوتلینگ

9/۲13

31/303

بزرگترین ریشه
روی

9/۲13

F
31/303

31/303

Df

df
خطا

Sig

مجذور
ایتا

9

33

3/339

3/۷90

9

33

3/339

3/۷90

9

33

3/339

3/۷90

9

33

3/339

3/۷90

با توجه به مقدار آزمون چند متغیری المبدای ویلک ( )3/9۷0با درجه آزادی  9و 33
میتوان فرض صفر را رد کرد ( .)p<3/33بهعبارتدیگر ،میانگین نمرههای شرکتکنندگان
در متغیر تصمیمگیری پرخطر بهطور همزمان در سه بار اندازهگیری متفاوت است .اندازه اثر
اختالف با توجه به مقدار مجذور ایتا ( )3/۲23در حد باال است .در مجموع ،مقدار مجذور
ایتا ( )3/۷90نشاندهنده ارتباط قابلقبول بین تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای و
تصمیمگیری پرخطر است .درنتیجه شواهد کافی برای پذیرش فرضیه دوم تحقیق وجود دارد.
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جدول  .7خالصه اثرات درون آزمودنیها
اثرات

آزمونها
آزمون
کرویت

SS

Df

خطا df

391/339

9

99

MS

91/۷93 2۲2/30۲

گرین
عامل درون

هاوس-

آزمودنی

کیسر

391/339

3/231

F

91/۷93 ۲02/۷33

33/032

Sig
3/333

3/333

مجذور
ایتا
3/۲11

3/۲11

هیون-فلت

391/339

3/0۲۷

3۷/919

91/۷93 039/201

3/333

3/۲11

حد پایین

391/339

3

33

91/۷93 391/339

3/333

3/۲11

با توجه به مقدار  Fمحاسبهشده آزمون کرویت ( )91/۷93با درجه آزادی  9و 99
میتوان فرض صفر را رد کرد ( .)p<3/33بهعبارتدیگر ،میانگین نمرههای شرکتکنندگان
در متغیر تصمیمگیری پرخطر بهطور همزمان در سه بار اندازهگیری متفاوت است .اندازه اثر
اختالف با توجه به مقدار مجذور ایتا ( )3/۲11در حد باال است .درمجموع ،مقدار مجذور
ایتا نشاندهنده ارتباط قابلقبول بین تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای و تصمیمگیری
پرخطر است .مقایسه میانگینهای سه مرحله در جدول و شکل پایین حاکی از این است که
میانگین نمره تصمیمگیری پرخطر گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون از میانگین نمره
تصمیمگیری پرخطر پسآزمون و پیگیری باالتر است ( .)p<3/33درعینحال ،میانگین
تصمیمگیری پرخطر در مرحله پیگیری پایینتر از مرحله پسآزمون است ( .)p<3/30این
نتیجه نشان میدهد که تأثیر تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای بر تصمیمگیری پرخطر
نهتنها در مرحله پیگیری حفظشده بلکه کاهش آن بیشتر شده است.
جدول  .8خالصه آزمون پیگردی بنفرونی
گروهها

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

-

2/339

39/91۷

-

پیگیری

-

-

پسآزمون

1/320
-
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ارتقا حافظه کاری و کاهش تصمیمگیری پرخطر توسط تحریک
پره فرونتال بهوسیله دستگاه  tDCSبود نتایج نشان داد بین گروههای آزمایش و کنترل
ازلحاظ پسآزمون متغیرهای وابسته با کنترل پیشآزمون در سطح ( )p>3/33تفاوت
معنیداری وجود داشت و درمجموع ،مقدار مجذور ایتا نشاندهنده ارتباط قابلقبول بین
تحریک جریان مستقیم فرا جمجمهای و حافظه کوتاهمدت است .مقایسه میانگینهای سه
مرحله در جدول و شکل پایین حاکی از این است که میانگین نمره حافظه کوتاهمدت گروه
آزمایش در مرحله پیشآزمون از میانگین نمره حافظه کوتاهمدت پسآزمون و پیگیری
پایینتر است ( .)p<3/33همچنین مقدار مجذور ایتا نشاندهنده ارتباط قابلقبول بین تحریک
جریان مستقیم فرا جمجمهای و تصمیمگیری پرخطر است و حاکی از این است که میانگین
نمره تصمیمگیری پرخطر گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون از میانگین نمره تصمیمگیری
پرخطر پسآزمون در مرحله پیگیری باالتر است ( .)p<3/33درعینحال ،میانگین
تصمیمگیری پرخطر در مرحله پیگیری در پسآزمون پایینتر است ( .)p<3/30این نتیجه
نشان میدهد که تأثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر تصمیمگیری پرخطر در
مرحله پیگیری حفظ شده و کاهش داشته است .همچنین تحریک جریان مستقیم فرا
جمجمهای میتواند حافظه کوتاهمدت را افزایش دهد .یافتههای حاضر همسو با پژوهش
(آندربرگ و همکاران ،)9331 ،ساکای و همکاران ( ،)9332فرگنی و همکاران ()9330
است .ساکای و همکاران ( )9332نشان دادند تحریک  DLPFCسبب ارتقا توجه مداوم در
کنترل وسیله نقلیه میشود .رو و همکاران ( )933۲هم به نتیجه مشابهی رسیدند و نشان دادند
تحریک  DLPFCبا توجه به بار شناختی میتواند سبب ارتقا توجه مداوم دیداری شود.
نجار زادگان ،نجاتی و امیری ( )3132در پژوهشی روی کودکان دچار اختالل نقص توجه
و بیش فعالی  13کودک را در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین نموده و با استفاده از
توانبخشی شناختی حافظه کاری روی گروه آزمایش تالش کردند تکانشگری آنها را بهبود
دهند .فرگنی و همکاران ( )9330بیان کردند تحریک  DLPFCسبب ارتقاء حافظه کاری
افراد سالم می شود .بهبود حافظه کاری بر اثر تحریک آندی  DLPFCدر بیماران مبتال به
پارکینسون (بوجیو و همکاران ،)933۲ ،بیماران مبتال به افسردگی (فرگنی و همکاران،
 )933۲مشاهده شد .در پژوهش دیگری مارشال و همکاران ( )9332نشان دادند تحریک
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پیشانی در زمان خواب سبب ارتقا حافظه زبانی میشود ولی این اثرات در هنگام بیداری افراد
دیده نمیشود .ارکان ( )3139نیز نشان داد تحریک  DLPFCسبب ارتقا حافظه افراد
میشود.
در تبیین این یافته میتوان گفت حافظه فعال یکی از فرایندهای شناختی مهم است که

زیربنای تفکر و یادگیری است .از دیگر سو ،کودکان مبتال به نقص توجه – بیش فعالی
بهراحتی دچار حواسپرتی شده و توجه آنها به محرک دیگری در محیط انتقال داده
میشود .ازآنجاکه پایه حافظه را توجه تشکیل میدهد؛ درنتیجه حواسپرتی موجب عدم
حفظ و نگهداری توجه شده و ردههای حافظه تشکیل نمیشود (پنینگتون .)9331،نکته
حاضر از دیدگاه عصبشناختی نیز قابل تبیین است .مطابق با این دیدگاه ،کارکردهای توجه
و حافظه کاری مناطق مشترکی را در مغز درگیر میسازند (پرفتی و همکاران .)9333

ازآنجاکه نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد کودکان مبتالبه نقص توجه – بیش فعالی در
حافظه فعال مشکل دارند ،مداخله توانبخشی در این حافظه و مؤلفههای مربوط به آن میتواند
موجب تقویت این حافظه شود که این امر بهنوبه خود میتواند باعث بهبود و باال رفتن سطح
عملکرد تحصیلی و یادگیریهای اجتماعی شود .درنتیجه ،توجه به حافظه فعال بهعنوان
مهارت زیربنایی یادگیری میتواند رویکردی مؤثر در درمان این اختالالت باشد .از طرفی
تکانشگری و تصمیمگیری پرخطر یکی از مهمترین ویژگیهای کودکان مبتالبه اختالل
نقص توجه -بیش فعالی است که از ارکان مهم همه نظامهای تشخیصی برای این اختالل به
شمار میرود و به این عنوان قابلتعریف است که فرد بدون تفکر اقدام به انجام فعالیتهای
خود مینماید (نلسون و ایزراییل .)9331 ،علت این تکانشگری و تصمیمگیری پرخطر را نیز
اغلب کمکاری سیستم بازداری افراد دانستهاند (گری .)3319 ،به نظر میرسد علت
ناهمخوانی در مرحله اول و مرحله پی گیری در این پژوهش وجود متغیر هیجان و نادیده
گرفتن و عدم کنترل آن در پروسه بررسی پژوهش بوده است و یکی دیگر از دالیلی که
میتواند منجر به چنین عدم تجانسی بین یافتهها گردد وجود متغیرهای مداخلهگر یا تأثیر
رواندرمانی یا دارودرمانی بر عملکرد کودکان باشد .با تکیهبر نتایج این پژوهش ،به نظر
میرسد با توجه به اینکه یکی از تظاهرات اصلی اختالل نقص توجه – بیش فعالی ،ناتوانی
در بازداری پاسخ یا تکانشگری است پژوهشهای آتی باید به کنترل بیشتری در مرحله
ورود گروه نمونه به پژوهش از جمله نوع و میزان داروهای مصرفی بپردازند .درمجموع نتایج
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نشاندهنده ارتقا حافظه کاری و کاهش تصمیمگیری پرخطر است .بنابراین پروتکل حاضر
میتواند برای بهبود حافظه و تصمیمگیری پرخطر مورداستفاده قرار گیرد.
در مطالعه کلینبرگ و همکاران ( )9330که با هدف بهبود تکانشگری روی  01کودک
مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی انجام شد ،کودکان به مدت  93روز در یک برنامه
توانبخشی حافظه کاری شرکت کردند که نتایج نشان داد در پایان مداخالت برنامه توانبخشی
اثرگذار بوده است و پاسخهای تکانشی این کودکان کاهش یافته است .نتایج این پژوهش با
پژوهش حاضر همسو است .بنابراین ،با توجه به تناقض در مراحل آزمایش در یافتههای این
مطالعه و پیشینه پژوهشی به نظر میرسد ضرورت دارد مطالعات بیشتری با تأکید بر کنترل
بیشتر در فرآیند نمونهگیری انجام پذیرد .ازجمله محدودیتهای این پژوهش تعداد اندک
نمونهها بود که بهناچار از روش نمونهگیری غیر تصادفی استفاده شد .این مسئله قابلیت تعمیم
دهی نتایج پژوهش را محدود میکند ،استفاده از آزمونهای متعدد نیز ممکن است عالوه بر
ایجاد خستگی نسبی در آزمودنیها ،اثر تداخل ارزیابیها را نیز به همراه داشته باشد و محدود
بودن پیشینه پژوهشی در ارتباط با بعضی از آزمونهای اجراشده که تعمیم نتایج را تا حدی
با مشکل مواجه میکند.

تقدیر و تشکر
این پژوهش با همکاری بخش روانپزشکی بیمارستان بقیهاهلل اعظم انجامشده که پژوهشگر
بر خود الزم میداند از همکاران این مجموعه قدردانی نماید.
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