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   روزانه یدر زندگ یاکتساب ينایناب مردان یشناخت ییکاراسۀ یمقا
  نایان بیو همتا

  1ید نجاتیوح

  دهیچک
مختلف  یشناخت يهاو پردازش یازمند اطالعات حسیروزانه ن یتلف زندگمخ يهاتیفعال: و هدفزمینه 

روزانه  يتهایدر فعالنا یان بیبا همتا ناینابجانبازان  یشناخت ییکاراتفاوت  ین مطالعه بررسیهدف از ا .است
  . باشد یم

، از نظر سن فرد همتا 113جانباز نابیناي دو چشم و  92در اي مقطعی مقایسهاین مطالعه  :تحقیق روش
 بـروك  ياز آزمون رفتـار  روزانه یدر زندگ یشناخت ییکاراجهت ارزیابی . و تحصیالت انجام گرفت جنس

دو گروه در نمرة این آزمون و خرده آزمون هاي مربوطه به وسیله تحلیل آماري براي مقایسۀ . استفاده شد
  .صورت گرفت یتنیمن و Uآزمون آماري 

ـ فعال شـروع  یشـناخت  يکارکردهـا نابینایان و همتایان بینـا در   ییکارابین نتایج نشان داد  :یافته ها ، تی
تفاوت معنـی داري   یتماع، تهاجم و کارکرد اجياط، توجه، حافظه، عواطف، تکانشگری، احتيریانعطاف پذ
نسـبت   يباالتر ییکارابه طور معنی داري  یو همدل ياری، هوشيزیبرنامه ردر ان یناینابولی . وجود ندارد

  . نا دارندیان بیبه همتا
ـ به همتا نسبت يباالتر ییکارا ياریو هوش يزیبرنامه ر نا دریهر چند که افراد ناب :نتیجه گیري نـا  یان بی

 . هـا دانسـت   نآ يمـزاحم بـرا   یطـ یمح يهـا توان به کم بودن محرك  یوع را من موضیا کنیدارند ول
  .گردد یت میگران تقویبه د یل وابستگیان به دلینایز در نابین یهمدل
   نابینا ؛کارایی شناختی ؛زندگی روزمره :واژه هاکلید
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  مقدمه
 یینـا یماننـد ناب  یا فقـدان کامـل حسـ   یـ ت و یمحروم

در افراد . شودیمغز م يو عملکرد يرات ساختاریموجب تغ
 يهـا هعـ ه و قطیـ به صورت اول يمغز يپس سرنا قطعۀ یب

ر یـ درگ يریبه صـورت تـاخ   یشانیو پ یجگاهی، گياانهیآه
مطالعـات متعـدد نشـان    . هستند یینایپردازش اطالعات ب

پـس   یت نـواح یـ همچنـان فعال  انینایدر ناب داده است که
پـس   ینـواح  يریـ درگن یـ عالوه بر ا. دیای یادامه م يسر
و  ییشـنوا  یحسـ  يت هـا یـ نـا در فعال یدر افـراد ناب  يسر

در  .)2,1( طالعات گزارش شده اسـت کرات در مالمسه به 
ــی توســط قشــر       ــاي ســادة لمس ــان عملکــرد ه نابینای

تر و تجرید از ایـن  اتوسنسوري و عملکرد هاي انتزاعیسوم
در  نیهمچنـ  .)3( عهـدة قشـر پـس سـري اسـت     لمس به 

حـس  ي  هشـرفت یپ يهـا ان قشر پس سري پـردازش ینایناب
ــنوا ــابی   ییش ــان ی ــد مک ــنیدارمانن ــات ش ــه اطالع   ي را ب

  .)4,2( عهده دارد
ان را ینایناب يقشر پس سرت یفعالاز مطالعات  ياپاره
بـه عنـوان   . انـد گزارش نمودهز ین یشناخت يت هایدر فعال
فعالیت قشر پس سري در طی تولید کالم و تکـالیف  مثال 

ازش هاي کالمی معنایی و پردمشابه زبانی، تکلیف قضاوت 
نشـان  گـر  یمطالعات د نیهمچن .)5( نشان داده شده است

از تکلیف حافظۀ کالمی انجام  يبراان ینایناب داده است که
  ). 1( کننــد یاسـتفاده مـ   قشـر اولیـۀ بینـایی طـرف چـپ     

این است که فعالیت قشر  اتاین مطالعدر یافتۀ قابل توجه 
پــس ســري بــدون ورودي حســی شــنیداري و یــا لمســی 

مشـخص شـده اسـت کـه     عالوه بر این . ه استگزارش شد
ایـن  . افراد نابینا توانایی باالتري در حافظـۀ کالمـی دارنـد   

قابلیت باالتر نه تنها در مقایسه با افراد هم سان بینا نشان 
 .می باشد، بلکه از سطح متوسط جامعه نیز باالتر هداده شد

زان یـ میک ارتبـاط مثبـت قـوي بـین     در تحقیقی  1يآمد
در افـراد   میفعالیت قشر اولیۀ بینایی و قابلیت حافظۀ کال

   .)3( نابینا را نشان داد
ص قطعـۀ  یا تخصـ ین است که آیکه مطرح است ا یالؤس

 يتهـا یر حـواس و فعال یسـا  یپردازش يتهایبه فعال يپس سر

                                                
1- Amedi 

ا یـ برد؟ آ یرا باال م آنها یشناخت ییکارا ،انینایدر ناب یشناخت
ل خـود  در عمـ  یشناخت يهار در پردازشیدرگ ینواحتوسعۀ 

 یفـرد را در زنـدگ   یشـناخت  يکارکردهـا دهد و  یرا نشان م
   سازد؟ یثر مأروزانه مت

  
  تحقیق روش

شـاهدي   - مقایسه اي از نوع مـورد  و مقطعی  ه ياین مطالع
 ينـا یبفـرد   116جانباز نابینـاي دو چشـم و    93در که است 

جامعـۀ  . و تحصـیالت انجـام گرفـت    ، جـنس همتا از نظر سن
کـه   کشور بودند بازان نابیناي دو چشمآماري شامل کلیۀ جان

در اردوي تفریحی درمانی بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران در     
. در مشهد مقدس شـرکت نمـوده بودنـد    1387سال تابستان 

معیار نابینایی کامل دو چشم نیز پروندة جانبازان بـود کـه در   
کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امـور ایثـارگران نابینـایی دو    

نمونه گیري بـه صـورت   . ته بودچشم آنها مورد تائید قرار گرف
در دسترس بود و جانبازان شرکت کننـده در اردو در صـورت   

گروه افراد سالم نیـز  . شدنددر مطالعه شرکت داده می تیرضا
از بین شهروندان مشهدي به صورت در دسترس  و بـا شـرط   

یالت بـا گـروه نابینایـان انتخـاب     هم خوان بودن سن و تحص
گروه شرکت کننـده در مطالعـه مـرد    کلیۀ افراد هر دو . شدند

عصب زاد، ضـربه بـه    يماریاد، بیبودند و هیچ گونۀ سابقۀ اعت
. و مصـرف دارو هـاي روانپزشـکی نداشـتند     یسر، درد جسـم 

ات اخالقی در مطالعه، ضمن تشریح نـوع  ظجهت رعایت مالح
ها جهـت شـرکت   و هدف آزمون براي نمونه ها، رضایت نمونه

صـورت عـدم   در  مرحلـه از آزمـون  در هـر  در مطالعه اخـذ و  
در این مطالعـه   .از مطالعه خارج می شدند ،تمایل به همکاري

  . از آزمون رفتاري استفاده شد
ارتبـاط  ) 7( و سالنتو و همکـاران ) 6(کالرك و همکاران 

معنی داري را بین آزمون هاي عصب روانشناسی و آزمونهـاي  
  . دندرفتاي در بررسی عملکردهاي شناختی مغز نشان دا

یکی از مزیت هاي ابزارهـاي رفتـاري ارزیـابی شـناختی     
نسبت به ابزارهاي عصـب روانشناسـی آزمایشـگاهی، فراگیـر     

به عبارت دیگر یکی از .  بودن و سهل الوصول بودن آنها است
هاي عصب شـناختی مطـرح اسـت،    مشکالتی که براي آزمون

اکثر آزمون هاي عصـب شـناختی   . آزمایشگاهی بودن آنهاست
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راي افراد با سواد طراحی می شود و عوامـل متعـددي ماننـد    ب
اي بینـایی  میزان آشنایی و کار فرد با رایانه، عملکردهاي پایـه 

و سایر شرایط محیطی می تواند بـر نتـایج آزمـون اثـر گـذار      
ه ي توانـد دور از طرفی دیگر ارزیابی مبتنی بر رفتار می. باشد

پوشش قرار دهد و نتایج تري از رفتارهاي فرد را مورد طوالنی
آزمون منحصراً مربوط به یک جلسه که مـی توانـد از عوامـل    

  .)8( نباشد ،متاثر گردد محیطی و فردي
سنجش  يمورد استفاده برا یابیارز ابزاردر مطالعۀ حاضر 

 ییکارا روزانه آزمون یان در زندگینایناب یشناخت يکارکردها
 يطـه هـا  یح یابیـ در ارزمعتبر  يابزار بود که بروك یشناخت

 شـروع ، يزیمشتمل بر برنامه ر یشناخت يمختلف عملکردها
، ياریاط، توجـه، حافظـه، هوشـ   ی، احتيری، انعطاف پذتیفعال

.  اسـت  یو همدل ی، تهاجم، کارکرد اجتماعيعواطف، تکانشگر
، 62/0، 54/0ب؛ یـ آزمـون بـه ترت   يه هایگو يب آلفا برایضر
71/0 ،84/0 ،65/0 ،72/0 ،64/0 ،87/0، 85/0 ،68/0 ،75/0 
ر خصـوص اعتبـار   ن دیهمچنـ  . نشان داده شده است 87/0و 
ــزار همبســتگیــا ن بخــش مربــوط بــه یبــ يدار یمعنــ ین اب

، )3/0(نیسکانسـ یو يهاو آزمون یشناخت ییاجرا يدهارکارک
  ).8( نشان داده شده است) 40/0(ستروپ و ا) 34/0( یابیرد

 یاست، ول دهنش یابیهنجار رانیا در هنوز پرسشنامه نیا
و  اجرا نفر 30 يرو ،یمقدمات یبررس کی حاضر با  مطالعه در

 81/0رقـم   که شد محاسبه کرونباخ يآلفا روش با آن پایایی
متخصص با سابقۀ  نفر سه را آن يمحتوا اعتبار. آمد به دست

 مناسب را آن و دندیسنج انینایناب يبر رو یقاتیت تحقیفعال
  .کردند یابیارز

نــا و یناب فــاوت بــین دو گــروه جانبــازانبــراي بررســی ت
مسـتقل   یت يالت از آزمون آماریسن و تحصدر  نایان بیهمتا

 کارایی زیر آزمون ها و کل آزمون سۀیمقا ياستفاده شد و برا
  . استفاده شد یتنیومان ویاز آزمون  بروك یشناخت ییکارا

 
  یافته ها

مشخصات دموگرافیـک نمونـه هـاي     1 ه يجدول شمار
آزمـون تـی مسـتقل تفـاوت     . سی را نشان می دهـد رمورد بر

دو گروه نابینایـان و   تحصیالتمیزان  و معنی داري را در سن
الت بـر  یکـه سـن و تحصـ    ییاز آنجـا . افراد سالم نشان نـداد 

 يبـرا  ين همسان سـاز یاثر گذار است، ا یشناخت يکارکردها
دو  یشـناخت  ییاالت بر کـار یسن و تحص یر احتمالیحذف تاث
 .تگروه اس

 هاي مورد بررسینمونه یت شناختیجمعمشخصات : 1جدول 

  گروه 
  مشخصات 

  )نفر 113(بینا   )نفر 92(نابینا 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

          گروه سنی 
29 -20  5  45/5  2  76/1  
39 -30  20  6/21  31  40/27  
49 -40  48  84/51  40  36/35  
59 -50  14  26/15  21  56/18  
69 -60  5  45/5  19  79/16  
          طح تحصیالت س

  8/1  2  45/5  5  بی سواد 
  5/4  5  71/20  19  ابتدایی

  5/22  25  26/15  14  راهنمایی
  1/44  49  52/30  28  دبیرستان 

  1/26  29  25/27  25  دانشگاه
  

  

مطابق با جدول باال بیشترین درصد افراد بینا و نابینـا در  
  .سال قرار داشتند 40-49گروه سنی 
هـاي  آزمـون  همقایسـۀ خـرد  بـراي   یتنـ یمن و Uآزمون 

ار گرفـت  مورد استفاده قر روزانه یدر زندگ یشناخت يکارآمد
  . آمده است 2 ه يو نتایج آن در جدول شمار

 يبـرا  p-valueهمان گونه کـه در جـدول آمـده اسـت؛     
 ،يریپــذ انعطـاف  ؛481/0، تیـ شــروع فعال یکـارکرد شـناخت  

ــاحت ؛797/0 ــه، ؛183/0 اط،ی  ؛621/0 حافظــه، ؛330/0 توج
کـارکرد   ؛130/0 تهاجم، ؛281/0 ،يتکانشگر ؛753/0 عواطف،
  ؛040/0 ،يزیـ برنامـه ر  ؛036/0 ،ياریهوش ؛368/0 ،یاجتماع
  .باشد یم 497/0و کل آزمون  012/0، یهمدل

  بـین نابینایـان و همتایـان بینـا در خـرده      ن اسـاس  یبر ا
، اط، توجـه یـ ، احتيری، انعطـاف پـذ  تیفعال شروع آزمون هاي
تفاوت  یکارکرد اجتماع ، تهاجم ويطف، تکانشگرحافظه، عوا

، ياریهوشـ  يهـا ر آزمـون یدر ز یلو. وجود ندارد يدار یمعن
 یوجود دارد به نـوع  يدار یتفاوت معن یو همدل يزیبرنامه ر
  . باالتر است یشناخت ين کارکردهایدر انا یبناافراد  ییآکه کار
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  ویتنی  من Uو نابینا با استفاده از آزمون مقایسه کارآمدي شناختی بین افراد بینا  :2جدول 

              گروه 
  یکارکرد شناخت

  )نفر 113(بینا 
  میانگین رتبه ها

  )نفر 92(نابینا 
  میانگین رتبه ها

  سطح معنی داري )Z(ه آمار

  040/0  05/2  90/102  40/86  يزیبرنامه ر
  481/0  705/0  42/100  68/94  شروع

  797/0  25/0  23/94  18/92  يریانعطاف پذ
  183/0  33/1  45/100  77/89  اطیاحت

  330/0  97/0  28/95  53/87  توجه
  621/0  49/0  85/93  93/89  حافظه

  036/0  10/2  46/105  56/88  ياریهوش
  753/0  314/0  01/96  50/93  عواطف

  281/0  07/1  51/99  95/90  يتکانشگر
  130/0  51/1  19/99  23/87  تهاجم

  368/0  90/0  32/86  42/93  یکارکرد اجتماع
  012/0  51/2  55/105  36/85  یهمدل

  497/0  67/0  89/66  30/62  کل آزمون
 

    بحث
ان یـ نایناب ییآکـار مطالعۀ حاضر نشان داد که  يافته های

ـ ا. نا اسـت یباالتر از افراد ب يزیدر برنامه ر  جینتـا افتـه بـا   ین ی
 یخـوان ن گـروه هـم  یـ ا یشـناخت  ير کارکردهـا یمربوط به سا

تــوان  یمــ ين برتــریــکــرد در مــورد ایدو رو .)9-11( نــدارد
ف روزانـۀ  یتکـال  ین بـودن بـار شـناخت   ییپـا  یکی :اتخاذ نمود

در . شــناختی نابینایــانبـاال بــودن تـوان    يگــریان و دیـ نایناب
سـبک   بـا تـوان  مـی را  برتـري ن یل ایدلخصوص رویکرد اول 

از آنجـایی کـه آزمـون مـورد     . نمـود  هیـ توجان ینایناب یزندگ
ن کارآمـدي نابینایـان در برنامـه هـاي روزانـه را      استفاده میزا

تـوان  می سنجید، موفقیت در برنامه ریزي در این افراد را می
به ساده بودن و کم بودن تکـالیف روزانـۀ ایـن گـروه نسـبت      

را  يزیـ ران در برنامـه یـ نایباالتر ناب ییکارابه عبارت دیگر . داد
 یینـا ینابل یـ لط به دیآنان با محتعامل کمتر ل یبه دلتوان یم

 يتـر  قیـ دق یاز بـه بررسـ  ین موضوع نیا ن وجودیبا ا. دانست
ــا. دارد ــه ابزار ییاز آنج ــناخت  يهــاک ــب ش    یابیــارز یعص
، اسـت  یینـا یب يمحـرك هـا   بر یمبتن يزیرامهبرن ه يکنند

ــا ــی ــن ین بررس ــزار ی ــاخت اب ــه س ــا  ياز ب ــه توان    ییدارد ک
 یا لمسـ یـ  يداریشـن  يرا بر اسـاس محـرك هـا    يزیربرنامه

   .قرار دهد یابیمورد ارز

ن بخـش مطـرح نمـود    یتوان در ا یکه م يگریه دیتوج
 دیـ با یینـا یت از بیـ ل محرومیـ ان بـه دل یـ ناین است کـه ناب یا

 و سـپارند ه خـاطر ب ب یدر پ یپمحرك ها را به صورت  یتمام
کـه   ییگر از آنجـا یبه عبارت د .در آنها باالتر است یین کارایا

ندارد، همۀ اطالعات از بعد  دا وجواطالعات در آنه ییبعد فضا
از  ینکـه گروهـ  یکمـا ا . شـوند یو پردازش م یبازشناس یزمان

ــ ــان دادهیمحقق ــراد ناب ن نش ــد اف ــاوت ترت یان ــا در قض ــن   ب ی
نسـبت بـه    يشـتر یب ییکـارا  یلمسـ  يداریشـن  يهـا محرك

ز یـ ف تمیـ ان در تکلیناین نابیهمچن .)12( نا دارندیان بیهمتا
 ينـا یان بیـ نسـبت بـه همتا   يباالتر ییکارا يداریفواصل شن
  ن نشـان  یاز محققـ  یگروهـ ن یـ عـالوه بـر ا   .)13( خود دارند
نسـبت بـه    یمتوالدر حافظۀ  يباالتر ییان تواناینایداده اند ناب

کـه   ن نشـان داده انـد  یحققـ ن میا. خود دارند ينایان بیهمتا
بهتر از  ،تیب وضعیو ترت يره سازیان از دو راهبرد زنجینایناب

ــراد ــ یب اف ــا اســتفاده م ــر ماه حــال .)14(نــد ینما ین ــاگ   ت ی
برنامه بـا   کیعناصر مختلف  ياجرا ییز توانایرا ن يزیبرنامه ر

التر بـودن  ابر بـ  یافتۀ مطالعۀ حاضر مبنیم، یخاص بدان یتوال
  . میه نموده ایرا توج انینایناب يزیبرنامه ر ییتوانا

 يباالتر ییان کاراینایکه در ناب ییگر از کارکردهاید یکی
در  ییهـا هیـ گو شـاخص ن یدر ا. است ياریداشت سطح هوش
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ت یـ البـه فع  يمنده، عالقيمورد گوش به زنگ بودن، کنجکاو
ه یـ ن گویـ باالتر ا ییکارا. مطرح است یکنواخت و حالت خلقی

  . دانست یینایتوان مرتبط با فقدان اطالعات ب یز میرا ن
  نا یبدر افراد  یینایع بیرسد اطالعات وسیبه نظر م
جاد یتزاحم ا یستند نوعیف مورد تقاضا هم نیکه الزاماً با تکل

 يمهار ياز اجزاء عملکردها یکیتزاحم  کنترل .ندینما یم
ن تزاحم وجود ندارد و ینا ایدر افراد ناب .)16,15( است
نا یدر افراد ناب ياریو هوش یگوش به زنگ يندهاین فرایابنابر

  . شودیگر متر جلوهموفق همراه است و يکمتر یبا بار شناخت
در  ياریشاخص مربوط به هوش يهاهیتوان گو یالبته م

. دانستمرتبط ز ین یتوجه يدهارن آزمون را با کارکیا
 یتوجه ينشان داده است که کارکردها يمطالعات متعدد

  ).3( نا استیان بیان بهتر از همتاینایدر ناب يشنیدار
و  يکریک حس پیتحربا استفاده از  و همکاران ناگنویکول

نسبت به  يباالتر ییان کاراینایکه ناب ندنشان داد ییشنوا
 یهر چند گروه ،)17( م شده دارندینا در توجه تقسیان بیهمتا

ف یدر تکل یان تفاوتیناین نشان داده اند نابیگر از محققید
مطالعۀ  يافته های .)18( خود ندارند ينایان بیدوگانه با همتا

از یمورد ن یتوجه يان را در کارکردهاینایتر نابباال ییحاضر کارا
  .دهد یروزانه را نشان م یزندگ

مطالعـۀ حاضـر نشـان داد کـه      يافته هـا یگر از ید یکی
ـ ا. نا استیان بیشتر از همتایان بینایدر ناب یهمدل افتـه را  ین ی

 يجهت اجراگر افراد ید ان باینایناب شتریب یهمراهتوان به یم
از بـه  یـ افته نین یا. مرتبط دانستروزانه  يتهایاز فعال ياریبس

 يمطالعات رون وجود یدارد با ا يتر قیدق يبا ابزارها یبررس
از  ییت بـاال یان رضـا یناینا نشان داده است که نابیجانبازان ناب

 .)19( خود دارند یزناشوئ یزندگ
  

  نتیجه گیري
 يهـا  ییتوانـا جـه گرفـت کـه    یتوان نت یم یبه طور کل

از  شـتر یبان ینایناب یو همدل ياری، هوشيزیبرنامه ر یشناخت
صب شناختی ع يشود ابزارها یشنهاد میپ .نا استیان بیهمتا
 يبـرا  یو لمسـ  يداریشـن  يهـا تري مبتنی بر محـرك  دقیق
برنامـه ریـزي، هوشـیاري و همـدلی نابینایـان       ییتوانا یبررس

طراحی و نابینایان در این مورد با همتایان بینا مورد مقایسـه  
هـا  در ضمن کاربردي که می توان براي این یافتـه . گیرندقرار 

در نظر گرفت استفاده از توانایی هاي افزایش یافتـۀ نابینایـان   
  .باشدبراي طراحی و ساخت ابزارهاي کمکی براي آنان می

  
  و قدردانی تشکر

این پژوهش بـا حمایـت پژوهشـکدة مهندسـی و علـوم      
محمدرضـا  کتـر  از آقایـان د . پزشکی جانبـازان انجـام گرفـت   

کـه در  سروش، دکتر رضـا امینـی و دکتـر مهـدي معصـومی      
  .اجراي پژوهش ما را یاري رساندند، تشکر می شود
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Comparing Cognitive Performance of Blinds and Matched 
Sighted Persons 

Vahid Nejati1 

Abstract 
Background and Aim: Different daily activities need different sensory information and cognitive 
processing. The aim of this study is to compare the cognitive performance in daily life of the blind 
veterans with normal sighted matched persons.  

Materials and Methods: In this cross-sectional comparative study, we compared 92 blind veterans 
and 113 matched sighted persons regarding age, gender and education using Brock Adaptive 
Functioning Questioner (BAFQ). Mann –Whitney U Test was used to compare the two groups. 

Results: The results showed a significant difference between planning, arousal level and empathy 
scales. Results did not show a significant difference between the two groups in initiation, flexibility, 
caution, attention, memory, emotionality, impulsivity, aggressiveness and sociality.    

Conclusion: The blind have better performance in arousal level and planning that is related to lack of 
peripheral flanker stimulus. Also, the blind have better empathy skills than the sighted because of their 
dependence upon others. 

Keywords: Blind, cognitive performance, daily living 
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