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Background and Aims Specific learning disabilities Based on the latest statistical diagnostic version of 
mental disorders, neurodevelopmental disorder of biological origin is considered, which causes abnor-
malities at the cognitive level. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of 
Transcranial Direct Current Stimulation on students’ impulsivity and aggression with a particular learn-
ing disorder.
Methods The present research method was a quasi-experimental pre-test-post-test design with a con-
trol group. The statistical population of all male and female students in the second grade of elementary 
school with special learning disabilities was the type of reading in Tabriz. The study sample included 
36 male and female students in the second year of elementary school with a learning disability. To 
select the sample, first from the 3rd district of Tabriz education, three primary schools for girls in the 
second year and three schools for boys in the second year were selected as a cluster. And their parents 
completed the consent form. Fourty five people were selected for targeted sampling and 36 of them 
were selected as the final sample by considering the entry and exit criteria as the final sample and 
randomly tested in two experimental groups. Particepents (18 in each group) were in test group and 
control group. Raven’s intelligence test, checklist of teacher dysfunction checklists (teacher form), Buss 
and Perry’s aggression questionnaire, and Barratt’s developmental scale were used to collect data. Data 
were analyzed using multivariate analysis of covariance with SPSSsoftware 22 and the significance level 
was considered to be 0.05.
Results The results showed that Transcranial Direct-Current Stimulation on aggression and impulsivity of 
children in both experimental and control groups was significant (P<0.001).
Conclusion According to the results of this study, it can be concluded that Transcranial Direct Current 
Stimulation is effective in reducing impulsivity and aggression in children with learning disabilities.
Keywords Aggression, Impulsivity, Specific Learning Disabilities, Transcranial direct current stimulation

A B S T R A C T
This work is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0)

http://medrehab.sbmu.ac.ir/issue_1066_1067.html
http://medrehab.sbmu.ac.ir/?lang=en
http://medrehab.sbmu.ac.ir/?lang=en
https://dx.doi.org/10.32598/SJRM.11.5.9
http://medrehab.sbmu.ac.ir/?lang=en
https://www.orcid.org/0000-0002-8046-8054
https://www.orcid.org/0000-0002-1197-9598 
https://orcid.org/0000-0003-4379-3103
https://www.orcid.org/0000-0001-2354-4562 
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32598/SJRM.11.5.9
http://medrehab.sbmu.ac.ir/?lang=en
http://k_khademi@sbmu.ac.ir


729

November and December 2022. Volume 11. Num 5

Gholamzade Nikjoo H, et al. Transcranial Direct Electrical Stimulation on Impulsivity and Aggression. SJRM. 2022; 11(5):728-741

T
Extended Abstract

Introduction

oday, the world is facing a variety of psy-
chological problems in students. One of 
these problems is the specific learning 

disorder (SLD). Based on the 5th edition of diagnostic and 
statistical manual of mental disorders (DSM), SLD is con-
sidered a neuro-developmental disorder with a biological 
origin that causes disruptions in learning. One of the main 
characteristics of SLD is persistent difficulties in key aca-
demic skills, including reading fluency, reading compre-
hension, written expression, and mathematics. The preva-
lence of SLD in Iran is reported to be about 4%. Affected 
people have a normal level of intelligence, but they have 
problems in spelling, arithmetic calculation and reading.

Impulsive behaviors are the core of many mental disor-
ders such as attention deficit/hyperactivity disorder, con-
duct disorder, impulse control disorder, substance abuse, 
bulimia, suicidal behaviors, personality disorders, and 
learning disorders. Today, impulsivity is conceptualized 
as a cognitive dimension, since it is associated with lack 
of cognitive inhibition, slow and incomplete decision-
making process, and emotional instability in people. 

One of the obvious changes that can be seen in many 
students is anger and aggression. The increase in aggres-
sive behaviors during childhood and adolescence caused 
the American Psychiatric Association to introduce a spe-
cial disorder called “ disruptive mood dysregulation dis-
order” in the fifth edition of DSM. Basically, aggression is 
a behavior that a person intentionally uses to harm others. 
Therefore, these behaviors are antisocial behaviors, be-
cause they cause physical or mental harm to others. Con-
sidering the unpleasant effects of aggression in students, 
many descriptive, explanatory and interventional studies 
have been conducted in this field. 

One of the neuropsychological interventions that are 
used to treat emotional disorders, especially those with 
neurodevelopmental etiologies, is transcranial direct 
current stimulation (tDCS). It is one of the non-invasive 
methods to stimulate the function of neurons in the brain 
based on the ability of the magnetic field to pass through 
the skull and brain membranes, and as a result, induce 
electric current in the brain tissue. In this method, anodal 
stimulation is used to increase cortical excitability and 
cathodal stimulation is used to reduce cortical excitability. 

Considering that childhood aggression is a predictor 
of risky behaviors, delinquency, drug abuse, depres-
sion, and dropping out of the school in the future, and 
given that there scant research on the effect of tDCS 
on impulsivity and aggression in school students with 
SLD, and since the tDCS is a painless, cost-effective, 
safe method with ease of use, this study aims to inves-
tigate the effect of tDCS on impulsivity and aggression 
of school students with dyslexia.

Materials and Methodss

This is a quasi-experimental study (clinical trial) with 
a pre-test/post-test design using a control group. The 
study population includes all male and female elementary 
school students (Grade 2) with a SLD (Dyslexia) in Ta-
briz, Iran. Of these, 36 were selected. For sampling, first 
three grade-2 elementary schools of girls and three grade-2 
elementary schools of boys were selected from the 3rd 
educational district of Tabriz. By referring to the students’ 
records, 45 students who had a history of dyslexia were 
selected by a purposive sampling method whose parents 
signed the informed consent form. Of these, 36 students 
were selected based on the entry and exit criteria and were 
randomly divided into two groups of intervention (n=18) 
and control (n=18). Raven’s IQ test, dyslexia evaluation 
checklist (teacher form), Buss-Perry aggression question-
naire, and Barratt impulsivity scale were used to collect 
data. The data were analyzed using multivariate analysis 
of covariance in SPSS software version 22. Descriptive 
statistics such as mean and standard deviation were used 
for describing data. Kolmogorov-Smirnov test was used 
to check the normality of data distribution, and Levene’s 
test and Box’s M test were used to check the homoge-
neity of variances and the variance-covariance matrices, 
respectively. The significance level was set at 0.05.

Results

Based on the survey data, the students were not taking 
any medication. Their mean age was 11.16±0.85 years in 
the intervention group and 11.33±0.76 years in the control 
group. The results of multivariate analysis of covariance 
showed that the difference in children’s aggression and im-
pulsivity between the two groups was significant (P<0.01). 
Based on the Eta squared value, 42.8, 49.1, 40.7 and 46.8 
% of changes in domains of aggression (physical, verbal, 
anger, and hostility) and 56.4, 31.9 and 51.4% of changes 
in domains of impulsivity (non-planning, motor, and atten-
tional) were explained by the tDCS, respectively.
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Discussion

The current study revealed the role of a neural structure 
that seems to play an important role in regulating aggres-
sive responses that usually exist following problems in 
inhibiting or stimulating the brain systems. The tDCS is 
effective in reducing impulsivity and aggression in chil-
dren with dyslexia. Therefore, it is recommended that this 
treatment method be used by psychiatrists and psycho-
therapists as an intervention.
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مقاله پژوهشی

اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر تکانشگری و پرخاشگری دانش آموزان با 
اختالل یادگیری خاص

مقدمه و اهداف اختالل یادگیری خاص بر مبنای آخرین نسخه  تشخیصی آماری اختالالت روانی، اختالل عصبی رشدی با منشأ 
زیستی است که موجب نابهنجاری هایی در سطح شناختی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی 

مستقیم فراجمجمه ای بر تکانشگری و پرخاشگری دانش آموزان با اختالل یادگیری خاص بود.
مواد و روش ها روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و 
پسر دوره دوم ابتدایی با اختالل یادگیری خاص از نوع خواندن در شهرستان تبریز بودند. نمونه پژوهش نیز شامل 36 دانش آموز دختر و 
پسر دوره دوم ابتدایی با اختالل یادگیری از نوع خواندن بودند. برای انتخاب نمونه، ابتدا از ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر تبریز به صورت 
خوشه ای 3 مدرسه ابتدایی دوره دوم دختر و 3 مدرسه دوره دوم پسر انتخاب شدند. با مراجعه به پرونده دانش آموزان از میان افرادی 
که سابقه تشخیص اختالل یادگیری از نوع خواندن داشتند و والدین آن ها فرم رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند، 45 نفر به روش 
نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت، 36 نفر با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به صورت 
تصادفی ساده در 2 گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 18 نفر( جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون هوش ریون، چک لیست 
بررسی نشانگان نارساخوانی )فرم معلم(، پرسش نامه پرخاشگری باس و پری و مقیاس تکانشوري بارات استفاده شد. داده ها با روش آماری 

تحلیل کوواریانس چندمتغیره با نسخه 22 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها یافته ها نشان داد تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر پرخاشگری و تکانشگری کودکان در گروه آزمایش معنادار بود 

.)P<0/001(
نتیجه گیری براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر کاهش تکانشگری و پرخاشگری 

در کودکان مبتال به اختالل یادگیری مؤثر است.
کلیدواژه ها پرخاشگری، تکانشگری، اختالل یادگیری خاص، تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای
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مقدمه

مشکالت  انواع  با  چالش  حال  در  دنیا  آموزشی  جوامع  امروزه، 
روان شناختی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. یکی از 
مسائلی که در سال های اخیر، ذهن متخصصان امر را به شدت به خود 
مشغول داشته؛ اختالل های حوزه  یادگیری است که با عنوان اختالل 
یادگیری خاص1 از آن یاد می شود. اختالل یادگیری خاص بر مبنای 
آخرین نسخه  تشخیصی آماری اختالالت روانی2، اختالل عصبی رشدی 
با منشأ زیستی در نظر گرفته شده که موجب نابهنجاری هایی در سطح 
شناختی می شود. یکی از ویژگی های اصلی اختالل یادگیری خاص، 
مشکالت مستمر در مهارت های تحصیلی اصلی است که شامل سیالی 
خواندن، درک خواندن، بیان نوشتاری و استدالل ریاضی است ]1[. 
میزان شیوع اختالل یادگیری خاص در ایران حدود 4 درصد گزارش 
شده  است ]2[. افراد مبتال دارای توزیع هوش بهنجار بوده، اما در هجی 

کردن، حساب و خواندن مشکالتی دارند ]3[.

نارساخوانی3 به عنوان اختالل در هجی کردن کلمات و خواندن 
فراوانی بیشتری در کودکان با اختالل یادگیری خاص دارد، این 
کودکان در تکلم و گفتار خود مشکلی ندارند و ضعف آن ها در 
مهارت خواندن و درک مطالب است. به عبارت دیگر، نارساخوانی 
نوعی اختالل یادگیری است که دانش آموز در خواندن کلمات 
شبیه به هم، حدس زدن کلمات با در نظر گرفتن حروف ابتدا و 
انتهای کلمات و صحیح خواندن کلمات مشکل دارد ]1[. والدا و 
همکاران میزان شیوع نارساخوانی بین دانش آموزان را حدود 5 تا 

10 درصد گزارش کرده اند ]4[.

می دهد  نشان  تکانشگری  درباره  انجام شده  مطالعات  مرور 
روانی  اختالل های  از  بسیاری  اصلی  هسته  تکانشی  رفتارهای 
ازقبیل بیش فعالی/نقص توجه، اختالل سلوک، اختالل کنترل 
تکانه، سوء مصرف مواد، بولمیا، رفتار خودکشی گرا و اختالالت 
امروزه   .]6  ،5[ می دهند  تشکیل  را  یادگیری  و  شخصیت 
تکانشگری به صورت یک بُعد شناختی، مفهوم پردازی می شود به 
این  معنا که تکانشگری با عدم بازداری شناختی، روند کند و 

ناقص تصمیم گیری بی ثباتی هیجانی در افراد همراه است ]7[.

به عالوه، براساس نظر متخصصان امر، بررسی های بالینی دوره  
کودکی و نوجوانی اولیه نشان می دهد یکی از تغییرات بارز و مشهودی 
که در دوران دانش آموزی برای بسیاری از اطرافیان قابل مشاهده 
است، نوسانات شدید خلقی، طغیان های مکرر خشم و پرخاشگری 
است. این افزایش طغیان های پرخاشگرانه در دوره  کودکی و نوجوانی 
موجب شده  است که انجمن روان پزشکی ایاالت متحده4 در آخرین 
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی، اختالل خاصی با عنوان 

»اختالل بی نظمی خلق« را در نظر گیرد ]1[. 

1. Specific Learning Disorder
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth Edition)
3. Dyslexia
4. American Psychiatric Association (APA)

در اصل، پرخاشگری به عنوان رفتاری است که فرد با قصد 
و عامدانه برای صدمه زدن یا آسیب رساندن به دیگران به کار 
تمایالت، جامعه ستیز  یا  رفتارها  این  به  از این رو،   .]8[ می برد 
گفته می شود، زیرا آسیب  جسمانی یا روانی را بر دیگران تحمیل 
پرخاشگری  که  ناخوشایندی  پیامدهای  باتوجه به  می کنند. 
می تواند در زندگی انسان به ویژه در دانش آموزان داشته باشد، 
پژوهش های بی شماری از گذشته تاکنون به مطالعات توصیفی، 
یافته ها حاکی  پرداخته اند.  زمینه  این  در  آزمایشی  و  تبیینی 
بین  بالینی  معضل  شایع ترین  پرخاشگری،  که  است  آن  از 
به  نسبت  پسران  میان  در  مسئله  این  که  است  دانش آموزان 

دختران شیوع بیشتری دارد ]9[. 

در این راستا، بیورککویست بر این باور است که دختران و پسران 
ازنظر پرخاشگری کالمی تقریباً در شرایط یکسانی قرار دارند، 
اما پسرها ازنظر جسمی پرخاشگری بیشتری به کار می گیرند، 
درحالی که دخترها بیشتر از پرخاشگری های غیرمستقیم استفاده 
می کنند ]10[. پژوهش ها نشان می دهد پرخاشگری و مشکالت 
از  بیشتر  خواندن  یادگیری  اختالل  با  دانش آموزان  در  رفتاری 
نشان  تحقیقات  ]11-13[. همچنین  است  عادی  دانش آموزان 
می دهد رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعی با نقص در عملکرد 

قشر پیشانی مرتبط هستند ]14[.

یکی از آزمایشات عصب روان شناختی که امروزه برای درمان 
سبب شناسی های  با  معضالت  به ویژه   هیجانی،  اختالل های 
مستقیم  الکتریکی  تحریک  می رود،  به کار  عصبی رشدی 
مهارت های  بازداری  یا  تحریک  برای  که  است  فراجمجمه ای5 
تحریک  آزمایش   .]15[ می شود  استفاده  حرکتی  و  شناختی 
مستقیم الکتریکی فراجمجمه ای، از جمله روش های غیرتهاجمی 
است که برای تحریک عملکرد نورون ها در مغز بر پایه قابلیت 
میدان مغناطیس در عبور از جمجمه و پرده های مغزی و درنتیجه 
القای جریان الکتریکی در بافت مغز بنا نهاده شده  است. در روش 
برای  آندی  جریان  فراجمجمه ای،  مستقیم  الکتریکی  تحریک 
افزایش برانگیختگی قشر مغز و جریان کاتدی جهت کاهش آن 

استفاده می شود. 

در این روش با استفاده از الکترودهایی که روی سر فرد قرار 
عبور  از سر  و خفیف  پیوسته  الکتریکی  می گیرد، یک جریان 
داده می شود. در اصل، تحریک مستقیم الکتریکی فراجمجمه ای 
تحریک پذیری در مناطق مغزی هدف را افزایش می دهد و افزایش 
تحریک پذیری در مناطق ویژه ای از مغز سبب تغییر در عملکرد 

شناختی و رفتاری در افراد می شود ]16[. 

 5. Transracial Direct Current Stimulatio n (tDCS)
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این جریان توسط یک مولد جریان مستقیم ناشی از یک باطری 
ارائه می شود و با استفاده از آن، در قطبیت قشر مغز به دنبال 
دپوالریزاسیون و هیپرپالریزاسیون نورون ها و تأثیر بر گیرنده های 
عصبی تغییرات بلندمدت ایجاد می شود ]17[. جریانی که به این 
ناحیه رسیده، نورون ها را دارای بار الکتریکی می کند و باعث ایجاد 
قطبیت مثبت و منفی می شود که موجب تغییر فعالیت آن ناحیه 
می شود. تحریک مستقیم الکتریکی فراجمجمه ای تحریک پذیری 
در مناطق مغزی هدف را افزایش می دهد و افزایش تحریک پذیری 
و  تغییر در عملکرد شناختی  مغز سبب  از  ویژه ای  مناطق  در 

رفتاری در افراد می شود ]18[.

مرور مطالعات آزمایشی نشان از این امر دارد که این نوع درمان 
الکتریکی می تواند در آینده به عنوان روشی قابل تأمل در درمان 
انواع اختالالت روان شناختی در سنین پایین و باال به کار رود. 
برای مثال، اندروز و همکاران در مطالعه خود، تحریک الکتریکی 
استفاده  فعال  بهبود حافظه  برای  را  از روی جمجمه  مستقیم 
کردند و تأثیرات این نوع آزمایش را بر فعالیت شناختی در قسمت 
چپ قشر پیش پیشانی بررسی کردند ]19[. همچنین اثربخشی 
تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه در درمان افسردگی، 
افزایش کنترل شناختی و کاهش حمالت در بیماران صرعی نیز 

تأیید شده  است ]20[. 

اثربخشی  از  حاکی  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  پژوهش های 
احتمالی این نوع روش درمانی غیر روان شناختی بر عملکردهای 
بررسی ها  ازطرفی،   .]22  ،21[ است  شناختی رفتاری  مختلف 
حاکی از آن است که ادبیات پژوهشی در خصوص اثربخشی این 
نوع آزمایشی جدید شکاف تحقیقاتی دارد؛ فاصله ای که نیازمند 
توجه پژوهشی است. پرخاشگری دوران کودکی پیش بینی کننده 
رفتارهای پرخطر و بزهکاری، سوء مصرف مواد، افسردگی و ترک 
اثربخشی  پژوهشی،  آمارهای  براساس  آینده است.  تحصیل در 
پرخاشگری  و  تکانشگری  بر  فراجمجمه ای  مستقیم  تحریک 
پژوهش  کمبود  با  خاص  یادگیری  اختالل  با  دانش آموزان  در 
روبه روست. درنهایت، می توان اذعان داشت که باتوجه به اینکه 
روش تحریک مستقیم، روشی بدون درد، مقرون به صرفه، ایمن 
و اثربخش است که به راحتی قابلیت کاربرد نیز دارد؛ از این رو، 
تالش های متعددی با اهداف پژوهشی و درمانی، در حال بررسی 
این نوع آزمایش هستند ]23[. امیری و همکاران در پژوهشی 
دریافتند رفتارهای قانون شکنانه و پرخاشگرانه در دانش آموزان 
با اختالل یادگیری خاص بیشتر از دانش آموزان عادی بود ]24[.

با  بنابراین باتوجه به اهمیت روزافزون مشکالت دانش آموزان 
اختالل یادگیری خاص و با عنایت به این امر که دنیای روان شناسی 
در حال بررسی قدرت اثربخشی انواع آزمایشات غیر روان شناختی 
است،  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی 
مستقیم فراجمجمه ای بر تکانشگری و پرخاشگری دانش آموزان با 

اختالل یادگیری خاص )خواندن( است.

مواد و روش ها

روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پژوهشی پیش آزمون 
و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، دانش آموزان پسر و 
دختر دوره دوم ابتدایی )کالس چهارم، پنجم و ششم( با اختالل 
یادگیری خاص از نوع خواندن در شهرستان تبریز بودند. نمونه 
پژوهش نیز شامل 36 نفر )گروه آزمایش و کنترل با تعداد 36 
نفر( دانش آموز دختر و پسر دوره دوم ابتدایی )کالس چهارم، 
پنجم و ششم( با اختالل یادگیری از نوع خواندن بودند. برای 
تبریز  شهر  پرورش  و  آموزش  ناحیه 3  از  ابتدا  نمونه،  انتخاب 
به صورت خوشه ای 3 مدرسه ابتدایی دوره دوم دختر و 3 مدرسه 
دوره دوم پسر انتخاب شدند. با مراجعه به پرونده دانش آموزان، از 
میان افرادی که سابقه تشخیص اختالل یادگیری از نوع خواندن 
داشتند و والدین آن ها فرم رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند، 
45 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت، 36 
نفر با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج به عنوان نمونه نهایی 

انتخاب شدند. 

مالک های ورود شامل: 1. داشتن اختالل یادگیری خواندن، 2. 
تمایل به شرکت در مطالعه، 3. داشتن هوش متوسط و باالتر و 4. 

نداشتن ابتال به اختالل های دیگر. 

مالک های خروج نیز شامل : 1. غیبت در بیش از یک جلسه  
آزمایش، 2. شرکت داشتن هم زمان در برنامه های آزمایشاتی دیگر 

و 3. نداشتن رضایت برای ادامه  همکاری بود. 

سپس به صورت تصادفی ساده در 2 گروه آزمایش و کنترل 
)هر گروه 18 نفر( جایگزین شدند. گروه آزمایش به صورت یک 
روز در میان و به تعداد 20 جلسه در معرض تحریک مستقیم 
درمانی  هیچ گونه  کنترل  گروه  و  گرفتند  قرار  فراجمجمه ای 
برای رعایت اخالق گروه  آزمایش،  پایان  از  نکرد. پس  دریافت 
کنترل در معرض 2 جلسه تحریک مستقیم فراجمجمه ای قرار 

گرفتند. برای جمع آوری داده ها از ابزار زیر استفاده شده  است:

آزمون هوش ریون

 ریون این آزمون را براي گروه سني 9 تا 18 سال طراحی 
کرد. این آزمون 60 آیتم دارد که به هر 2 روش انفرادی و گروهی 
قابل اجراست. ضریب همسانی درونی این آزمون با میانگین 0/90 
درصد و ضریب پایایی بازآزمایی با میانگین 0/82 درصد گزارش 
ایران در پژوهشی بر روی 707  ابزار در  این  شده  است ]25[. 
آزمون هوشی  با  آن  اجرا شد که ضرایب همبستگی  آزمودنی 
وکسلر 0/73 درصد و ضریب قابلیت اعتماد آن به شیوه باز آزمایی 
0/91 درصد گزارش شد ]26[. همچنین در پژوهش نریمانی و 
رجبی دامنه ضرایب پایایی بازآزمایی این آزمون از 0/69 تا 0/91 
درصد و نیز ضرایب پایایی 2 نیمه کردن از 0/81 تا 0/93 درصد 

گزارش شده  است ]27[.

حانیه غالم زاده نیکجو و همکاران. تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر تکانشگری و پرخاشگری

http://medrehab.sbmu.ac.ir/


734

آذر و دی 1401. دوره 11. شماره 5

چک لیست بررسی نشانگان نارساخوانی )فرم معلم(

 چک لیست بررسی نشانگان نارساخوانی 27 گویه دارد که با هدف 
شناسایی و تشخیص دانش آموزان در معرض خطر ابتال به ناتوانی و 
مشکالت خواندن طراحی شده  است. این پرسش نامه فرم معلم است 
و باید توسط معلم تکمیل و ارزیابی شود. نمره گذاری پرسش نامه 
به صورت بلی و خیر است. به این صورت که بلی امتیاز 1 و خیر 
امتیاز صفر می گیرد. ]27[. روایی این آزمون با ضریب همبستگی 
کل آزمون با هوشبهر 0/63 درصد به  دست آمده و پایایی آزمون 

به روش بازآزمایی 0/93 درصد گزارش شده  است ]28[.

پرسش نامه پرخاشگری باس و پری

 باس و پری این پرسش نامه را در سال 1992 ساخته اند. یک 
ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و 4 زیرمقیاس است 
که عبارت اند از: پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کالمی، خشم و 
خصومت ]29[. باس و پری در بررسی پرسش نامه پرخاشگری، 
به روش بازآزمایی روی 37 نفر پس از 9 هفته، ضریب همبستگی 
خصومت  و  خشم  کالمی،  بدنی،  پرخاشگری  عوامل  برای  را 
به ترتیب، 0/80، 0/76، 0/72 و 0/72 درصد گزارش کردند ]30[. 
آلفای  این پرسش نامه را به روش  اعتبار  نیز محمدی،  ایران  در 
کرونباخ6، بازآزمایی و تنصیف تحلیل کرد که به ترتیب، ضرایب 

0/89، 0/78 و 0/73 درصد به دست آمد ]31[.

مقیاس تکانشگري بارات

 بارات مقیاس تکانشگري را ساخته است. این مقیاس 30 گویه 
)هرگز،  به صورت 4 درجه اي  این گویه ها  به  آزمودني ها  و  دارد 
گاه گاه، اغلب و همیشه( پاسخ مي دهد. بارات در نسخه یازدهم 

پرسش نامه تکانشگری را بر پایه 3 محور ذیل توضیح می دهد: 

1. خود حرکتی به مفهوم عمل کردن بدون فکر،

 2. برنامه ریزی با دقت یا توجه به جزئیات، 

3. ثبات سازگاری به معنای توانایی آینده نگری فرد. 

این مقیاس 3 عامل تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی 
و بی برنامگی را ارزیابی می کند. پایایی مقیاس با استفاده از آلفای 
زیرمقیاس های  برای  و  درصد  آزمون 0/83  کل  برای  کرونباخ 
حرکتی، توجهی و بی برنامگی به ترتیب، شامل 0/74، 0/73 و 
0/71 درصد است ]32[. در ایران نیز اختیاری و همکاران ضریب 
درصد   0/63 توجهی،  تکانشگری  برای  را  درصد   0/78 آلفای 
برای تکانشگری  را  برای تکانشگری حرکتی و 0/47 درصد  را 
بی برنامگی و 0/83 درصد را برای کل آزمون گزارش کردند ]33[.

6. Cronbach's alpha

پروتکل درمان

تحریک الکتریکی مغزی از روی جمجمه یک تکنیک تعدیل و 
اصالح عملکرد مغزی است که امروزه به عنوان یک پروسیجر سالم 
و مؤثر برای درمان اغلب شرایط علوم اعصاب و حتی در پزشکی 
اشاره  آن ها  اغلب  به  تحقیق  پیشینه  در  که  می شود  استفاده 
شده است، به ویژه اثربخشی آن بر فعالیت های شناختی مورد تأیید 
است. در این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی درمان تحریک 
الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای در بهبود عملکرد کودکان مبتال 
به اختالل یادگیری، به ویژه نارساخوانی با تحریک مناطق درگیر 
در تکانشگری و پرخاشگری استفاده شد. برای تحریک، الکترود 
آند بر ناحیه پیش پیشانی پشتی جانبی چپ7 که مسئول کنترل 
حرکات پیچیده است، قرار داده شد و الکترود کاتد بر شانه مخالف 

.]34[ )EEG 10-20 قرار گرفت )براساس سیستم

شرکت کنندگان روی یک صندلی راحت در یک اتاق ساکت و 
مغزی  تحریک الکتریکی  و  نشسته  دیگر  بدون محرک های حسی 
به وسیله دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای )دستگاه 
برند مایند االیف ساخت کشور کانادا( در 20 دقیقه با جریان ثابت بین 
1/5 تا 2 میلی آمپر )شدت متناسب با تحمل مراجع( به دانش آموزان 
القا شد. جلسات به صورت یک روز در میان و به تعداد 20 جلسه، با 
استفاده از یک  جفت الکترودهای الستیکی 5×5 سانتی متر مربع با 
پوشش اسفنج مصنوعی آغشته به محلول نرمال آب نمک انجام شد 

و در مناطق موردنظر جای گذاری شد.

یافته ها

از روش های آمار توصیفی همچون میانگین و  این پژوهش  در 
انحراف معیار استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از 
آزمون کولموگروف اسمیرنف8 و به منظور بررسی مفروضه همگنی 
واریانس ها از آزمون لون9 و باکس10 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل 
 SPSSداده ها از واریانس چندمتغیری مانکووا11 و نسخه 22 نرم افزار
استفاده شد. سطح معناداری تمام آزمون ها 0/05 در نظر گرفته شد. 
براساس یافته های جمعیت شناختی دانش آموزان هیچ گونه دارویی 
گروه  معیار  انحراف  و  میانگین سن  نمی کردند. همچنین  مصرف 

آزمایش 0/85±11/16 و گروه کنترل 0/76±11/33 بود.

میانگین  می شود،  مشاهده   1 شماره  جدول  در  که  همان طور 
هوشبهر دانش آموزان 103/750 با انحراف معیار 11/557 و میانگین 
نمره نارساخوانی دانش آموزان 17/972 با انحراف معیار 2/688 بود. 
اسمیرنف  کولموگروف  آزمون  از  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  برای 
استفاده شد. سطح معناداری آزمون نشان داد توزیع داده های تمام 

7. Left-DLPFC
8. Kolmogorov-Smirnov
9. Levene's test
10. Box's M test
11. Multivariable Analyze of Covariance (MANCOVA)
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متغیر ها نرمال بود )P<0/05(. برای آزمون هریک از متغیرهای با 
توزیع نرمال از آزمون پارامتریک استفاده شد )جدول شماره 2(.

از  پژوهشی  متغیرهای  واریانس  بودن  همگن  بررسی  برای 
براساس  شد.  استفاده  لون  واریانس های  خطای  برابری  آزمون 
نتایج نشان داد  سطح معناداری به دست آمده جدول شماره 3 

 .)P<0/05( واریانس ها همگن هستند

بر اساس جدول شماره 4، نتیجه آزمون ام باکس نشان داد مقدار 
احتمال به دست آمده در هریک از متغیرهای پژوهش بزرگ تر از 
تحلیلگر  شود،  رعایت  مفروضه  این  اگر   .)P<0/05( بود   0/05

می تواند از الندای ویلکز12 استفاده کند.

12. Wilks Lambda

براساس جدول شماره 5، نتایج آزمون الندای ویلکز نشان 
داد تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر حداقل یکی 
ویلکز(.  است )P<0/001، 0/155=الندای  معنا دار  متغیرها  از 
از تجزیه و تحلیل واریانس چندمتغیری مانکووا  شرط استفاده 

رعایت شده است.

همان طور که در جدول شماره 6 مشاهده می شود، در همه 
پرخاشگری  بدنی،  )پرخاشگری  پرخاشگری  از جمله  مؤلفه ها، 
برنامه ریزی،  )نداشتن  تکانشگری  خصومت(  و  خشم  کالمی، 
پس آزمون  و  پیش آزمون  در  کودکان  در  شناختی(  و  حرکتی 
در گروه آزمایش با یکدیگر متفاوت هستند. بدین معنا که در 

پس آزمون نمرات تمام متغیرهای ذکر شده کاهش یافت.

)n=36( جدول 1. آمار توصیفی

میانگین±انحراف معیارمتغیر

11/557 ±103/750هوشبهر

2/688 ±17/972نمره نارساخوانی فرم معلم
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جدول 2. نتایج آزمون کولموگروف  اسمیرنف در پرخاشگری و تکانشگری در 2 گروه

آزمایش

سطح معنا داریکولموگروف اسمیرنفمتغیروضعیت

پیش آزمون
پرخاشگری بدنی

0/5320/940

0/5630/909پس آزمون

پیش آزمون
پرخاشگری کالمی

0/4370/991

0/5940/873پس آزمون

پیش آزمون
خشم

0/7280/664

0/7430/639پس آزمون

پیش آزمون
خصومت

0/8120/524

0/8410/478پس آزمون

پیش آزمون
تکانشگری نداشتن برنامه ریزی

0/7870/565

0/6990/714پس آزمون

پیش آزمون
حرکتی

0/6270/827

0/564/908پس آزمون

پیش آزمون
شناختی

0/4650/982

0/9820/599پس آزمون
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باتوجه به نتایج جدول شماره 7، با درنظر گرفتن نمره های 
پیش آزمون به عنوان نمره های هم پراش، تفاوت بین پرخاشگری 
معنادار  کنترل  و  آزمایش  گروه   2 در  کودکان  تکانشگری  و 
باتوجه به مجذور  بنابراین می توان گفت که   .(P<0/01( است
اتا در هریک از متغیرهای پرخاشگری )بدنی، کالمی، خشم و 

خصومت( به ترتیب، 0/428، 0/491، 0/407 و 0/468 درصد و 
تکانشگری )نداشتن برنامه ریزی، حرکتی و شناختی( به ترتیب، 
تحریک  باتوجه به  تغییرات  درصد   0/514 و   0/319  ،0/564

الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای تبیین می شود.

جدول 3. نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس ها

سطح معناداریدرجه آزادی 2درجه آزادی 1آماره لونمتغیرها

0/4131340/053پرخاشگری بدنی

0/0121340/914پرخاشگری کالمی

0/0181340/895خشم

2/0111340/165خصومت

0/9101340/347تکانشگری نداشتن برنامه ریزی

3/0671340/089حرکتی

0/2261340/638شناختی

حانیه غالم زاده نیکجو و همکاران. تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر تکانشگری و پرخاشگری

کنترل

سطح معنا داریکولموگروف اسمیرنفمتغیروضعیت

پیش آزمون
پرخاشگری بدنی

0/4340/992

0/9260/358پس آزمون

پیش آزمون
پرخاشگری کالمی

0/5600/913

0/7200/678پس آزمون

پیش آزمون
خشم

0/7760/584

0/6650/768پس آزمون

پیش آزمون
خصومت

0/7290/662

0/7360/651پس آزمون

پیش آزمون
نداشتن برنامه ریزی

0/6480/795

0/6000/864پس آزمون

پیش آزمون
حرکتی

0/7450/635

0/8570/455پس آزمون

پیش آزمون
شناختی

0/6930/723

0/7420/640پس آزمون
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بحث

الکتریکی  تحریک  اثربخشی  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
مستقیم فراجمجمه ای بر تکانشگری و پرخاشگری دانش آموزان 
با اختالل یادگیری خاص بود. براساس یافته های این پژوهش 
مشخص شد اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای 
سبب کاهش تکانشگری و پرخاشگری در دانش آموزان با اختالل 
آزمایشی  روش های  انجام  امروزه  شده  است.  خاص  یادگیری 
متعددی در بهبود عملکردهای شناختی و جلوگیری از نقایص 
رفتاری، ازجمله تکانشگری و پرخاشگری پیشنهاد و انجام شده 
 است. استفاده از داروهای دسته متیل فندیت یا روش های رفتار 
درمانی هر چند تا حدودی مؤثر هستند، اما مشکالت مربوط به 

خود را دارند. در کنار این روش ها، روش آزمایش عصب شناختی 
تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای اثرات مؤثر باال و عوارض 

به شدت پایین  داشته  است.

براساس یافته های این پژوهش مشخص شد تحریک الکتریکی 
مستقیم فراجمجمه ای بر تکانشگری، پرخاشگری دانش آموزان 
نیز  دیگر  پژوهش های  دارد.  تأثیر  یادگیری خواندن  اختالل  با 
و سرجیو  یه ]35[  ریوا ]8[،  مانند  بودند،  یافته  این  با  همسو 
]36[ که در پژوهش  خود نشان دادند تحریک الکتریکی مستقیم 

فراجمجمه ای سبب کاهش تکانشگری و پرخاشگری می شود، .

جدول 4. آزمون باکس جهت بررسی برابری ماتریس کوواریانس

سطح معناداریدرجه آزادی 2درجه آزادی F1ام باکس

35/0270/971284028/1670/508

جدول 5. نتایج آزمون الندای ویلکز در تحلیل کوواریانس چندمتغیره

ضریب اتاسطح معنا داریدرجه آزادی خطاFHypothesis dfارزشنام آزمون

0/1555/93314/00054/0000/0000/606الندای ویلکز

جدول 6. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری و تکانشگری کودکان در 2 گروه

متغیر
میانگین±انحراف معیار

پس آزمونپیش آزمون

آزمایش

2/95 ±5/2714/44 ±28/11پرخاشگری بدنی

1/93 ±4/199/11 ±16/50پرخاشگری کالمی

3/20 ±4/3711/16 ±24/33خشم

3/32 ±5/4714/66 ±22/88خصومت

3/81 ±6/1817/05 ±24/00نداشتن برنامه ریزی

2/85 ±3/5615/50 ±24/72حرکتی

3/31 ±6/0811/55 ±22/44شناختی

کنترل

5/53 ±6/4125/05 ±24/38پرخاشگری بدنی

2/23 ±3/1315/94 ±16/05پرخاشگری کالمی

3/85 ±5/4822/55 ±22/38خشم

4/44 ±5/6122/66 ±23/50خصومت

5/37 ±4/6123/83 ±25/83نداشتن برنامه ریزی

5/64 ±6/7721/50 ±23/38حرکتی

4/49 ±5/0722/27 ±24/33شناختی
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نقایص مغزی یکی از بهترین عوامل پیش بینی کننده رفتارهای 
تحقیقات  از  حاصل  شواهد  است.  پرخاشگرانه  و  تکانشگرانه 
عصبی نشان می دهد بیماران آسیب دیده به قشر پیشانی رفتار 
پرخاشگرانه تری نسبت به سایر افراد از خود نشان می دهند ]37، 
38[. تکانشگری دربردارنده کاهش حساسیت فرد به پیامدهای 
منفی رفتار، عکس العمل سریع و ناخواسته به محرک پیش از 
ارزیابی کامل اطالعات و بی اعتنایی به پیامدهای درازمدت رفتار 
است. تکانشگری با شماری از آسیب های روانی در اجتماع مانند 
خشونت، رفتارهای ضداجتماعی و جرم در ارتباط است ]39[. 
امروزه تکانشگری به صورت یک بُعد عصبی زیستی مفهوم پردازی 
می شود، بدین معنا که تکانشگری با عدم بازداری شناختی روند 
ُکند و اشکال در انتقال دهنده های عصبی و بی ثباتی هیجانی در 

افراد همراه است ]7[. 

ابعاد آن در نوجوانان  از نظر میلر سطح باالی تکانشگری و 
می تواند توجیه کننده مشکالت آن ها در به تأخیر انداختن نیازها و 
بازداری رفتارها باشد؛ بنابراین اعمال، حرکات و رفتارهای تکانش 
کودکان می تواند ناشی از ناتوانی آن ها در مهار، کنترل و مدیریت 
تکانه های آن ها باشد ]40[. افراد با نشانگان تکانشگری به طور 
پرخاشگری  می کند.  تجربه  را  باالتری  پرخاشگری  معنا داری 
می تواند نتیجه عوامل ژنتیک یا محیط و یا تعامل بین این 2 عامل 
باشد ]41[. هدلی و همکاران نشان دادند با استفاده از تحریک 
الکتریکی مستقیم نیمکره چپ مغز، نشانه های افسردگی، به ویژه 
تمایل به خودکشی در طول هفته تا 67 درصد کاهش یابد ]42[.

بوجو و همکاران معتقدند یکی از مهم ترین خصوصیات تحریک 
الکتریکی مستقیم مغز، توانایی آن برای ایجاد تغییرات قشری، 
بعد از پایان تحریک است. آن ها بیان کرده اند بعد از 5 جلسه 
تحریک الکتریکی مستقیم مغز با 1 میلی آمپر آندی 20 دقیقه ای، 
روان پریشی  اختالالت  بهبود  در  اثرات سودمندی  تحریک  این 

خواهد داشت ]43[.

فِِرگنی و همکاران معتقدند ظاهراً درمان های شناختی یا درمان های 
دارویی نوعی آزمایش پیشگیری کننده هستند که تظاهرات و عالئم 
پرخاشگرانه کودکان را بدون اینکه موجب تغییرات پایدار در رفتار 
روش هاي  از  مغزی  الکتریکی  تحریک  می کند.  ایجاد  شود،  آنان 
در  مرکزی  اعصاب  سیستم  نوروپالستی سیتی  بر  مبتنی  درمانی 

درمان بیماري هاي مختلف روان پزشکی و نورولوژی است ]16[. 

می توان استنباط کرد که در تبیین چگونگی تأثیر تحریک 
و  تکانشگری  کاهش  بر  فراجمجمه ای  مستقیم  الکتریکی 
ارائه  که  گفت  می توان  نارساخوان  دانش آموزان  پرخاشگری 
تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای با تغییر تحریک پذیری 
نورون و جابه جایی پتانسیل غشای نورون های سطحی در جهت 
یا  بیشتر  شلیک  باعث  هایپرپوالریزاسیون،  یا  دپوالریزاسیون 
کمتر سلول های مغز می شود، اما به احتمال زیاد با تحریک آند 
سبب افزایش تحریک پذیری مغز و بهنجارسازی کارکرد دستگاه 
عصبی کودک می شود و به  نظر می رسد تحریک آندی مستقیم 
فراجمجمه ای در ناحیه پیش پیشانی پشتی کناری چپ، کارایی 
و  تکانشگری  رفتارهای  سازوکار  به عنوان  که  را  مغز  از  بخشی 

پرخاشگری هست، کاهش می دهد و اصالح می کند.

نتیجه گیری

ساختار  یک  نقش  درک  در  مهمی  دانش  حاضر،  پژوهش 
عصبی فراهم می کند که به  نظر می رسد در تنظیم پاسخ های 
یا  بازداری  در  در پی مشکالت  به طور معمول  پرخاشگرانه که 
تحریک سیستم های مغزی هر فرد وجود دارد، نقش مهمی ایفا 
می کند. براساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که 
تحریک الکتریکی مغزی بر کاهش تکانشگری و پرخاشگری در 
کودکان مبتال به اختالل یادگیری مؤثر است. بنابراین باتوجه به 
روان پزشکان  توسط  درمانی  روش  این  می شود  توصیه  نتایج 
یک  به عنوان  روان شناختی  خدمات  مراکز  و  روان درمانگران  و 

آزمایش به کار گرفته شود.

جدول 7. نتایج تفکیک تحلیل کوواریانس چند متغیری

مجذور اتاسطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیرهای وابسته

937/7742468/88720/7700/0000/557پرخاشگری بدنی

363/0772181/53829/0950/0000/638پرخاشگری کالمی

962/4802481/24025/1350/0000/604خشم

463/0032231/50211/9930/0000/421خصومت

649/5152324/75821/3750/0000/564نداشتن برنامه ریزی

320/7982160/3997/7360/0020/319حرکتی

804/8692402/43417/4770/0000/514شناختی
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مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل کمیته اخالق دانشگاه 
آزاد علوم پزشکی تبریز در نظر گرفته شده و کد اخالق به شماره 
بالینی  کارآزمایی  کد  و   IR.IAU.TABRIZ.REC.1398.106

IRCT20200430047252N1 دریافت شده  است.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه حانیه غالمزاده نیکجو با راهنمایی 
نعیمه  و مشاوره  و سیدمحمود طباطبایی  علیوندی وفا  مرضیه 
محب در گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله هیچ گونه تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از مدیر، پرسنل و دانش آموزان ناحیه 3 آموزش و 
پرورش شهر تبریز تقدیر و تشکر می کنند.
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