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 کاریاهمال  و یادگیری  رویکردهای مقایسه

در   نابینا و عادی  آموزاندانش  در تحصیلی

 دوره متوسطه دوم  
 

   2زارعی  علی  حیدردکتر  ،  1رقیه محمدخانی

 
 1/6/1400تجدیدنظر:                           31/3/1400تاریخ دریافت.: 

 25/10/1400پذیرش نهایی: 
 

 چکیده
 و يادگیری رويکردهای مقايسهمنظور بهاين پژوهش  :هدف

دوره متوسطه دوم  نابینا و عادی آموزاندانش در تحصیلي كاریاهمال

اين  روش:. انجام شد 1400-1399خوی در سال تحصیلي  شهر

. بودای مقايسه -بنیادی و از نظر روش، علياز نظر هدف پژوهش 

خوی  دوره متوسطه دوم شهرآموزان دانش تمامجامعه آماری را 

 و نابینا آموزدانشنفر  30)آموز دانش 60نمونه شامل  تشکیل دادند.

در دسترس گیری نمونهصورت به هك ( بودندعادی آموزدانشنفر  30

 رويکردهایپرسشنامه اطالعات، از آوری جمعمنظور به د.انتخاب شدن 

 كاری تاكمنآزمون اهمال( و 1999) همکاران و میلر يادگیری

ضريب آلفای كرونباخ راه از ها پرسشنامهپايايي  استفاده شد. (1991)

ن وضعیت برای تعیی دست آمد.ه ب 847/0و  912/0ترتیب، به

از آزمون كولموگروف اسمیرنوف بهره گرفته شد. با ها دادهبودن نرمال

و تحلیل  tاز روش آماری آزمون ها دادهبودن توزيع نرمالتوجه به 

 استفاده شد.های پژوهش فرضیهبرای بررسي  واريانس چندمتغیره

 يادگیری نشان داد كه در رويکردهایها دادهنتايج تحلیل  :هایافته 

عادی آموزان دانش بیروني درگذاری ارزشیزان اهداف عملکردی و م

همچنین میزان اهداف ابزاری/ . هستند نابیناآموزان دانشباالتر از 

آموزان دانشباالتر از  نابیناآموزان دانشدروني در گذاری ارزشآينده و 

های اهداف يادگیری و ادراک از توانايي تفاوت مؤلفهعادی هستند، در 

 كاریاهمالكه  دادنشان  نتايجمشاهده نشد. همچنین عناداری م

كاری ناشي از اهمالعمدی، كاری اهمال) آنهای مؤلفهتحصیلي و 

 و عادی آموزاندانش در (برنامگيبيكاری ناشي از اهمالو  خستگي

 گیری:نتیجه ندارند.معناداری دوره متوسطه دوم تفاوت  نابینا

از  با توجه به شرايط خاص خود نابینا آموزانكلي دانشطوربه

 .كنندميرويکردهای يادگیری ويژه و مطلوبي استفاده 

 

تحصیلي،   كاریاهمال  يادگیری، رويکردهای: کلیدیهای واژه 
 . نابینا   آموزاندانش 

_________________________________________ 
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
compare learning approaches and academic 
procrastination in normal and blind students in 
Khoy high school students in the academic year 
1399-1400. Method: This research is fundamental 
in terms of purpose and causal-comparative in 
terms of method. The statistical population 
consisted of all high school students in Khoy city. 
The sample consisted of 60 students (30 blind 
students, 30 blind students) who were selected by 
convenience sampling. In order to collect 
information, Miller et al.'s (1999) Learning 
Approaches Questionnaire and Tuckman's (1991) 
Procrastination Test were used. The validity of the 
questionnaires was confirmed by the supervisor and 
their reliability was obtained through Cronbach's 
alpha coefficient of 0.912 and 0.847, respectively. 
Kolmogorov-Smirnov test was used to determine 
the normality of the data. Due to the normality of 
data distribution, t-test and Multivariate analysis of 
variance were used to test the research hypotheses. 
Result: The results of data analysis showed that in 
learning approaches, the rate of functional goals 
and external valuation in normal students are higher 
than blind students. Also, the rate of instrumental / 
future goals and internal valuation in blind students 
are higher than normal students. The components of 
learning objectives and perception of ability were 
not significantly different. The analyzes also 
showed that academic procrastination and its 
components (intentional procrastination, 
procrastination due to fatigue and procrastination 
due to unplanned) in normal students and blind in 
secondary school students are not significantly 

different . Conclusion: In general, blind students 

use special and desirable learning approaches 
according to their specific circumstances. 
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 مقدمه

معلولیت حسي است. اين معلولیت رين تشايعنابینايي 

درک فرد از دنیای اطرافش را تغییر داده و همین امر 

آموزان دانشبه مشکالت تحصیلي و اجتماعي تواند مي

، نداشتن، فعالیتنداشتنمانند سازگاری تحصیلي نابینا

به ديگران، افسردگي و خودپنداره پايین  نداشتنعالقه

تبار و ملکي) در محیط آموزشي منجر شود

( نیز بیان 2007) (. ترنر و بي سر1390همکاران،

كه ناتواني جسمي و معلولیت از جمله كنند مي

و سالمت رواني شخص آموزشي نابینايي بر سازگاری 

و افراد ناتوان جسمي نسبت به افراد گذارد تأثیر مي

. فشار ناشي كنندميعادی فشار رواني بیشتری تجربه 

جسمي و از جمله نابینايي های معلولیتاز وجود 

. براساس شودميسبب اختالل در عملکرد تحصیلي 

)به  در كار يا تحصیل داردكفايتي بيآن فرد احساس 

 (. ساندرز و همکاران2013نقل از نوه و همکاران،

كه نگرش بدبینانه و منفي نسبت  ندداد( نشان 2010)

به موضوعات درسي، انگیزش يادگیری پايین را 

نبودن در درس با و احساس موفقكند بیني ميپیش

نفس تحصیلي پايین همراه است. با اين حال، عزت

 ؛1391، هاالهان و كافمن)ها مطالعهنتايج برخي 

كه در بین كودكان  دهدنشان مي (1389احمدپناه، 

تفاوتي از  های هوش كالميعادی و نابینا در آزمون

اما ، دشونميعمده زبان مشاهده های جنبهلحاظ 

. همراه سازدتأخیر ممکن است رشد مفاهیم را با 

اختالل بینايي  كه افراد با نشان داد پژوهشي ديگر

و شناختي در  كاركردهای زباني هیچ اختاللي در

با توجه به   .(1391،)هاالهان و كافمن ندارند تحصیلي

كه رويکردهای رود مياحتمال ها پژوهشنتايج اين 

 . باشدع از يادگیرندگان متفاوت يادگیری در اين نو

كنند مياشاره مسئله رويکردهای يادگیری به اين 

، بلکه تمايل دارند گیرندنميكه افراد به يک روش ياد 

را برای مطالعه و يادگیری انتخاب كنند كه هايي روش

های يافته. گیرندميتر و بهتر ياد راحتها شیوهبا آن 

برای آموزان نشدادهد كه مينشان پژوهشگران 

های روشخود از های درسمطالعه و يادگیری 

تأثیر تحت ها روشكه اين كنند ميمختلفي استفاده 

گیرند ميعوامل مختلفي نظیر محتوای دروس شکل 

آن مواد وسیله بهكه ای شیوه(. 2008 )نوبل و كالرک،

ممکن است ، شودارائه ميدرسي در كالس درس 

يک دانشجو و محدوديت سبب تسهیل يادگیری در 

در يادگیری دانشجوی ديگر شود. نبايد فراموش كرد 

كه رويکردهای يادگیری تنها عامل و مالک يادگیری 

تأثیر نیستند، بلکه اين رويکردها تحت آموزان دانش

طور جدانشدني با بهكل نظام ياددهي/ يادگیری بوده و 

يعني اهداف، تدريس و ارزيابي آن مؤلفه سه نوع 

واقع برای بهبود امر يادگیری كافي درتباط دارند. ار

گفته شود به چه چیزی باور آموزان دانشنیست به 

ده ز چه رويکردی برای يادگیری استفاداشته باشند يا ا

بايد با هم در مؤلفه باال كنند، بلکه هر سه مورد 

جريان يکساني برای بهبود عملکرد تحصیلي به كار 

پژوهشگران (. بعضي از 2013 )كانو، گرفته شوند

مجموعه رويکردهای يادگیری را دربرگیرنده يک 

مطالعه  زمانكه فراگیران دانند ميذهني های فعالیت

در دريافت، مؤثری طور بهتا بتوانند برند ميبه كار 

يا برای يادآوری اطالعات از آنها استفاده دهي سازمان

ي شواهد مطالعات(. 2011 )نجات و همکاران،كنند 

كه رويکردهای يادگیری به شرطي  بیانگر اين است

شوند كه به تغییر يا تبديل منجر ميمطلوب تلقي 

شوند؛ يعني فراگیر بتواند با تجزيه و تحلیل رابطه بین 

مفاهیم و درک نسبت و ارتباط اجزا با يکديگر و با 

جديد و نو برسد كه البته صفت ای نتیجهكل، به 

متخصص به او در مقطع ند واتميبودن نوتازگي و 

  (.2009 )پارسا و ساكتي، نظر باشدموردزماني 

مطالعه در زمینه رويکردهای يادگیری 

نابینا و مقايسه آن با رويکردهای آموزان دانش

تواند اطالعات مفیدی ميعادی آموزان دانشيادگیری 

های تدريس كارامد برای روشرا در زمینه كاربرد 

و باعث افزايش میزان كند فراهم  نابیناآموزان دانش

خصوص مقايسه عملکردهای دريادگیری آنها شود. 
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آماری های نمونهيادگیری و رويکردهای آن در بین 

 است از جمله اينکه، هايي انجام شدهپژوهشمختلف، 

 و همکاران خوریآمده، دستبهنتیجه تأيید در 

نا، سه گروه نابی هایهنمركه بین  دادندنشان ( 1397)

گرايش و -تسلطگیری جهتناشنوا و عادی در ابعاد 

. همچنین، گرايش تفاوت معنادار وجود دارد-عملکرد

با ای مقاله( در 1397) و همکاران قلیان جويباری

مقايسه باور فراشناختي در افراد نابینا، افراد عنوان 

باور ند، دادنشان  ديده جسمي حركتي و عادیآسیب

نابینا بیشتر از افراد جسمي فراشناختي در افراد 

نشان (نیز 1395) جعفرو  تجل. استحركتي و عادی 

به سمت  دارای نارسايي نابیناآموزان دانشكه ند داد

 و دهي گرايش داشتندسازمان وگرايي های برونسبک 

 وگرايي های درونسبک عادی به سمت آموزان دانش

 اكبریهمچنین،  .گرايش داشتندپذيری انعطاف

يادگیری های سبک یجه رسید كه ت( به اين ن1394)

ناشنوا و نابینای شهر ن معلوالعادی و آموزان دانشدر 

در ( 2019) اوستین عالوه،به متفاوت است. ياسوج

در ساله،  17تا 10مطالعه سبک يادگیری در نابینايان 

مقايسه با همساالن عادی آنها گزارش كرد كه سبک 

 . پايويوو و آُكیويتااستوت يادگیری در نابینايان متفا

كه اشخاص نابینا  ندنشان دادپژوهشي در نیز ( 2012)

)نه ديداری(  حسيهای ويژگيموضوعات را براساس 

نه براساس روابط مفهومي بین آنها به خاطر 

نشان داد ( 2009) پرينگ. در اين خصوص سپارندمي

ای حافظهكه نوجوانان نابینا و سالم از راهبردهای 

( 1389) بشرپورو  نريماني. كنندميوت استفاده متفا

های كنترل آزمونخردهكه افراد نابینا در  ندنشان داد

ذهني، حافظه منطقي و تداعي كلمات، عملکرد بهتری 

آزمون تکرار رو خردهدر  ، امانسبت به گروه بینا دارند

بین اين دو داری امعنبه جلو و معکوس هیچ تفاوت 

افراد نابینا در مقايسه با افراد  نیزو  گروه مشاهده نشد

دادن و گوشهای مهارتبینا، در تکالیفي كه مستلزم 

های مهارتتمركز توجه است و به مقدار بیشتری به 

ولي دهند مياكتسابي نیاز دارد، توانايي زيادی نشان 

مدت اين كوتاههای ذاتي مانند فراخنای حافظه توانايي

 حدادی ندوشن. همچنین، تافراد، همانند افراد بیناس

مقايسه توالي خود با عنوان پژوهش ( در 1390)

 15تا  11آموزان پسر كالمي دانش -حافظه شنیداری

 افرادنشان داد كه  يزدبینا در شهرستان  -ساله نابینا

، عملکرد بهتری نسبت هاهكلمدر توالي حافظه  نابینا

 كه در توالي حافظهحاليدربه گروه بینا دارند؛ 

و اعداد( تفاوت معناداری  هاهكلمكالمي )-شنیداری

 . نريماني و همکارانبین اين دو گروه مشاهده نشد

نشان دادند كه بین سبک تفکر نیز ( 1391)

آموزان نابینا و بینا تفاوت آماری معناداری وجود دانش

نابینا در سبک آموزان دانشمیانگین كه طوری، بهدارد

ولي در باشد ميبینا آموزان انشدتفکر دروني بیشتر از 

بینا بیشتر آموزان دانشسبک تفکر بیروني میانگین 

 است.

پژوهش يکي ديگر از متغیرهای تحصیلي كه در 

 نابیناعادی و آموزان دانشحاضر در مقايسه بین 

كاری تحصیلي اهمالاست مربوط به  شدهبررسي 

 عنوان يک ويژگي فردیبه یليكاری تحصاهمال .است

نفس پايین، ترس از موفقیت و بهتواند نتیجه اعتماديم

زاده و غريب)امیدوار،  احساس حقارت باشد

گفت، حاصل ايجاد توان ميو يا  (1400نژاد، عزيزی

نال،  )الیس و جیمز فرسودگي تحصیلي در فرد است

( 2006) (. پژوهش گلدنبرگ1388ترجمه فرجاد، 

رک ارتباط تحصیلي با دكاری اهمالكه داد نشان 

راهبردهای يادگیری يا اثربخش پايین، ترس از 

دارد و معنادار ت و اضطراب و افسردگي رابطه شکس

نايافته معرفي سازششناختي عنوان يک سازه روانبه

با كاری اهمال. شواهد تجربي بیانگر آنند كه شودمي

بهداشت رواني، های زمینهمسائل ناهنجار گوناگوني در 

ي و مشکالت اجتماعي همراه شده عملکرد تحصیل

( در 2008) (. لي1388 )به نقل از كرمي، است

كاری احساس اهمالخود نشان داد، های بررسي

درماندگي در انجام وظايف فردی است. نتايج پژوهش 

آموزان دانشكاری در اهمال(، فراواني 2010) استیل
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 75ان، كه از آن می زددرصد تخمین  95تا  80را 

مهرابي ، همچنین .دانندميكار اهمالد را درصد خو

ن بی( نشان دادند كه 1394) و همکاران نصر

نابینا و آموزان دانشكاركردهای اجرايي در های لفهؤم

 راد رئوفي. همچنین معناداری وجود ندارد بینا تفاوت

كه بین  ندنشان داد( 1394) شريفي درآمدی و

نابینا آموزان دانشبینا با آموزان كاری دانشاهمال

( 1391) پادروندعالوه، به. ندارد وجود تفاوت معناداری

يک از اين كه در هیچپیدا كرد به اين نتیجه دست 

بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. در ها مؤلفه

 روكیم و انیساراخارج از كشور، های پژوهشمیان 

عملکرد  دريافتند كه نابینايان مادرزادی (2018)

كالمي  هایمهارتيي در ادراک امور حافظه و باال

در پژوهش خود به اين نیز ( 2010) . كامپوسدارند

اگرچه ممکن است افراد نابینا در  كه نتیجه رسید

ذهني يا فضايي دچار نقايصي باشند، اما  تصويرسازی

 وباشد ميديگر شبیه ديگر افراد های حسكیفیت 

 رئوفي راداستا، در اين ر تر هم باشد.ممکن است قوی

نفس عزتفاوت معناداری بین تكه  ( نشان داد1392)

 نابینا آموزاندانش بینا با آموزاندانش كاریاهمالو 

( به اين نتیجه 1391) پادروند. همچنین، ندارد وجود

بین دو ها مؤلفهيک از اين هیچكه در  پیدا كرددست 

 فراعتمادیگروه تفاوت معناداری وجود ندارد. 

تفاوت معناداری از نظر  نشان داد كهنیز ( 1392)

عادی  آموزاندانش درمیزان خودكارآمدی و ابعاد آن 

( در 2008) عالوه، لوپرهبه. نشان ندادند نابینا و

مشخص كرد كه كودكان نابینا های خود پژوهش

شنیدن الگوهای راه قادرند اطالعات زيادی را از 

بر راه ين كالمي ديگران به دست آورند و از ا

طور طبیعي بر آنها بهمحدوديت اطالعات بینايي كه 

راد و حسني)به نقل از  تحمیل شده است، غلبه كنند

( در 2007) هوگوز(. همچنین، 1396 همکاران،

پیدا به اين نتايج دست داد كه انجام هايي پژوهش

كه اگرچه افراد نابینا ممکن است در درک مفاهیم كرد

دلیلي اما باشند، ری داشته رياضي مشکالت يادگی

، دارندكه آسیب بینايي آموزاني دانشتا موجود نیست 

در يادگیری خود با ايجاد تغییرات مناسب در محیط 

حیطه دريافت و درک مفاهیم رياضي و منطق 

 حسني راد و همکاران،)به نقل از نکنند پیشرفت 

1396 .) 

گونه كه در افراد بینا بسیاری از هماناز سويي، 

 در سايه هوش و ساير فرايندهای شناختيها موفقیت

، در افرادی ديگر كه به نوعي معلولیت شودمينمايان 

همین امر صادق است.  ،دارندو نقص در ساير حواس 

گروهي به نام نابینايان ، حسينقايص  بادر میان افراد 

موفقیت و دستیابي به استقالل خود  هستند كه برای

 ن به ناچار بايد متکي به حواس وگوناگوهای زمینهدر 

زيرا در غیاب  ،ديگر فرايندهای شناختي باشند

ديداری،  نوع كنترل كافي ذهني و نبود هرهای توانايي

)از جمله شهرها،  اشیابه توانند ميافراد نابینا چگونه 

 خودشان دست بزنند ووسیله به حیوانات وحشي...(

اطالعات توانند ميخوبي لمس كنند و چگونه به آنها را

به محیط  آشنا نیستند و آن كه با هاييمحیط در را

به با اين حال . آورند دست به، كنند اطراف حركت

در زمینه امور  آغازنابینا در  كه افرادرسد مينظر 

، اندانتزاعيمنطقي و مفاهیمي كه نیازمند توانايي 

ها پژوهشعمل كنند. بیشتر  تر از افراد بیناپايین

رياضي های تواناييكه نابینايان در رشد اند دادهن نشا

، كنندميتر از بینايان عمل اينکه پايین و مفهومي با

های ربهتجچه اين افراد را در معرض اما چنان

 توانندمي، دهیمآموزش مناسب قرار  يادگیری و

 رشد كنند همانند همتايان بینای خود در اين زمینه

(. اگرچه افراد نابینا 1392شفیعي و شريفي درآمدی، )

مشکالت يادگیری  ،ممکن است در درک مفاهیم

دلیلي موجود نیست كه فکر كنیم ، باشندداشته 

، با ايجاد تغییرات دارندكه آسیب بینايي آموزاني دانش

در حیطه دريافت و  خود يادگیریمناسب در محیط 

 با اين. مفاهیم و منطق پیشرفت نخواهند كرد درک

است در رويکردهای يادگیری و حال ممکن 

عادی باشند. آموزان دانشمتفاوت از كاری اهمال
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است سؤال حاضر در پي پاسخ به اين رو پژوهش ايناز

 در تحصیلي كاریاهمال و يادگیری رويکردهایكه آيا 

متفاوت آموزان دانشدر  نابینا و عادی آموزاندانش

 است؟

 روش 

از نظر همچنین از لحاظ هدف، بنیادی پژوهش اين 

جامعه  .بودای مقايسه -صورت عليپژوهش بهروش 

دوره متوسطه دوم آموزان دانش شامل همهآماری 

 .بود 1400-1399در سال تحصیلي  شهر خوی

براساس آمارهای موجود، حجم جامعه آماری 

نفر و  4750آموزان عادی در دوره دوم متوسطه، دانش

 60مونه شامل ن نفر بود. 68دانش آموزان نابینا 

دختر  13) ی مطلقنابینا آموزدانشنفر  30آموز دانش

دختر و  13) عادی آموزدانشنفر  30 پسر( و 17و 

در دسترس گیری نمونهصورت بهكه بودند  پسر( 17

رويکردهای گیری اندازهمنظور به د.انتخاب شدن

 رويکردهایاز پرسشنامه آموزان دانش يادگیری

بهره گرفته شد.  (1999) ارانهمک و میلر يادگیری

و هدف آن ارزيابي سؤال داشت  32اين پرسشنامه 

رويکردهای يادگیری )اهداف يادگیری، اهداف 

آينده، ادراک از توانايي،  عملکرد، اهداف ابزاری/

اين پرسشنامه . استگذاری دروني و بیروني( ارزش

؛ 2، ؛ مخالفم1اساس مقیاس لیکرت )كامالً مخالفم،بر 

. باشدمي( 5، ؛ كامالً موافقم4موافقم، ؛3ندارم،نظری 

 برای( كرونباخ آلفای) دروني همساني ضريب

 اهداف ،84/0 يادگیری اهداف هایمقیاسخرده

 از ادراک ،91/0 آينده /ابزاری اهداف ،90/0 عملکردی

 و 84/0 دروني گذاریارزش ،90/0 توانايي

 همکاران، و میلر) است 89/0 بیروني گذاریارزش

 برای( كرونباخ آلفای) دروني همساني (. ضريب1999

 و عامل تحلیل از پس شدهاصالح هایمقیاسخرده

 محاسبه مقیاسخرده – گويه هایهمبستگي برآورده

 تا 82/0 از بااليي اعتبار از هامقیاسخرده همه. شد

 شدهگزارش گذارینمره مشابه كه برخوردارند 93/0

 و صداقت) است 1999 انهمکار و و میلر مطالعه در

حاضر نیز، پايايي پژوهش (. در 1389 همکاران،

ه ب 912/0ضريب آلفای كرونباخ، راه از  پرسشنامه

 كاری تاكمناهمال پرسشنامههمچنین،  دست آمد.

كار ه بآموزان كاری دانشاهمالبرای سنجش  (1991)

ماده و سه عامل با  12مركب از  اين آزمون .رفت

كاری ناشي ماده(، اهمال 5ری عمدی )كاعنوان اهمال

كاری ماده( و اهمال 4رواني ) -از خستگي جسمي

است و در  هماده( ساخته شد 3)برنامگي بيناشي از 

آلفای  راهپايايي آزمون از  (1395) محمدیپژوهش 

، 77/0، برای عامل اول 85/0كرونباخ برای كل آزمون 

به دست  70/0و برای عامل سوم  6/0برای عامل دوم 

كردن با همبسته راهشده از يادآمد. روايي آزمون 

كه نشان از روايي د شبرآورد  35/0تعیین و مقدار آن 

 نیزپژوهش اين در خوب آن آزمون است.  نسبتبه

ضريب آلفای كرونباخ، راه از  پرسشنامه مذكورپايايي 

 دست آمد.ه ب 847/0

از  در مورد نمونه عادیها دادهروش گردآوری 

نابینا به شکل آموزان دانشريق اينترنت و در مورد ط

از ها دادهبرای تحلیل توصیفي حضوری بود. 

نحراف معیار( و آمار توصیفي )میانگین و اهای شاخص

مستقل و تحلیل  tهای آزموناز ها فرضیهبرای آزمون 

 نرم افزار راه از  )مانوا( واريانس چندمتغیره

27SPSS ،منظور بررسي صحت هباستفاده شد. همچنین

ها واريانسهمساني  بودن متغیرها ونرمالمفروضه 

اسمیرنف و آماره لوين  -از آزمون كولموگروف ترتیببه

 استفاده شد.

 هایافته 

های توصیفي متغیرهای اصلي و شاخصدر جدول زير 

برای اسمیرنوف  -همچنین نتايج آزمون كلموگروف

  ئه شده است.ها ارادادهبودن توزيع نرمالبررسي 
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 هادادهتوزیع بودن نرمال توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش و نتایج های شاخص  1جدول 

 مؤلفه
 Z Sigآماره انحراف معیار میانگین

 متغیر

88/117 رویکردهای یادگیری  90/4 159/0  065/0  

108/0 55/1 61/20 يادگیری اهداف  099/0  

125/0 41/2 18/19 عملکردی اهداف  085/0  

124/0 18/2 60/18 آينده/ ابزاری اهداف  089/0  

133/0 84/1 18/20 توانايي از ادراک  078/0  

097/0 85/3 81/20 دروني گذاریارزش  109/0  

123/0 42/5 48/18 گذاری بیرونيارزش  087/0  

22/0 12/3 76/23 کاریاهمال  711/0  

17/1 94/1 96/9 عمدیكاری اهمال  101/0  

128/1 54/1 81/7 ری ناشي از خستگيكااهمال  157/0  

35/1 37/1 98/5 برنامگيكاری ناشي از بياهمال  051/0  

 

شود، ميمشاهده  1 ر جدولطور كه دهمان

كاری اهمالمیانگین نمره كل رويکردهای يادگیری و 

است. همچنین نتايج  76/23و  88/117ترتیب برابر به

 كهدهد مياسمیرنوف نشان  -آزمون كلموگروف

از  ،پژوهشهای متغیرآمده از اجرای دستهبهای نمره

به اينکه سطح توجه دار بوده )با رتوزيع بهنجاری برخو

 .است (باشدمي 05/0ها، باالتر از مؤلفهداری معنا

رسي مفروضه همگوني واريانس منظور بربه

استفاده شد كه از آزمون لوين  پژوهش هایمتغیر

 ارائه شده است.  2نتايج آن در جدول 
 هاواریانسهمگنی  لوین برای بررسی مفروضه آزمون 2 جدول

 داریمعناسطح  2درجه آزادی  1درجه آزادی  آماره لون متغیرها

117/0 رویکردهای یادگیری  1 58 734/0  

549/1 يادگیری اهداف  1 58 126/0  

421/0 عملکردی اهداف  1 58 522/0  

076/2 آينده/ ابزاری اهداف  1 58 161/0  

094/0 توانايي از ادراک  1 58 761/0  

084/0 دروني گذاریارزش  1 58 774/0  

269/0 بیروني  گذاریارزش  1 58 608/0  

812/1 کاریاهمال  1 58 101/0  

520/0 عمدیكاری اهمال  1 58 477/0  

816/1 كاری ناشي از خستگياهمال  1 58 189/0  

421/0 برنامگيبيكاری ناشي از اهمال  1 58 522/0  

ها متغیر، سطح معناداری تمام 2جدول براساس 

واريانس متغیرها همگن رو از اين ،است 05/0بیشتر از 

 هستند.

  کردهایـرويل ـنمره كه منظور مقايسه ـدر ادامه ب

 نابینا و عادی آموزاندانش در كاریاهماليادگیری و 

دوره متوسطه دوم از آزمون تي آموزان دانشدر 

 3استفاده به عمل آمد كه نتايج آن در جدول ل مستق 

 مشخص است.
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 یادگیری رویکردهای میزان در نابینا و عادی آموزاندانشمقایسه   3جدول 

 میانگین تعداد آماریهای شاخص متغیرها
خطای استاندارد 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 رويکردهای

 يادگیری
43/116 30 نابیناآموزان دانش  84/4  

38/2  58 021/0  
33/119 30 عادیآموزان دانش  58/4  

 كاریاهمال

 تحصیلي
56/23 30 نابیناآموزان دانش  46/3  

492/0  58 174/0  
96/23 30 عادیآموزان دانش  79/2  

 t، چون نتايج آزمون باالبا توجه به نتايج جدول 

 05/0تر از ، كوچک معناداریدر سطح  38/2مستقل 

شده و فرضیه  پژوهش تأيیدنتیجه فرضیه در ،است

 رويکردهای به عبارتي، میزانشود؛ ميصفر رد 

آموزان دانشعادی نسبت به آموزان دانشدر  يادگیری

 . همچنیناستباالتر معناداری صورت به نابینا

با توجه به نتايج جدول ، كاریاهمالخصوص متغیر در

در سطح  492/0مستقل  t، چون نتايج آزمون باال

نتیجه فرضیه دراست،  05/0تر از ، بزرگمعناداری

به شود؛ مييید أرد شده و فرضیه صفر تپژوهش 

آموزان دانشدر  تحصیلي كاریاهمال میزان عبارتي

 يکديگر ندارد. تفاوت معناداری با، نابیناعادی و 

 نوا برای مقايسه میزانااز تحلیل م در ادامه،

 عادی آموزاندانش یری دريادگ رويکردهای هایمؤلفه

 شد.استفاده  نابینا و

 یادگیری رویکردهایهای مؤلفه میزان در نابینا و عادی آموزاندانشمقایسه   4 جدول

 سطح معناداری F مقدار میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  متغیر وابسته منابع

 گروه

0/ 41 يادگیری  اهداف  1 41 /0  17 /0  68 /0  

54/ 15 عملکردی  اهداف  1 15 /54  79 /10  002 /0  

68/ 26 آينده  / ابزاری اهداف  1 26 /68  65 /18  0 

0/ 01 توانايي  از ادراک  1 017 /0  005 /0  94 /0  

714/ 15 دروني  گذاریارزش   1 15 /714  37 /254  0 

1550/ 41 بیرونيگذاری ارزش   1 41 /1550  21 /487  0 

 خطا 

141/ 76 يادگیری  اهداف  58 44 /2    

290/ 83 عملکردی  اهداف  58 01 /5    

212/ 13 آينده  / ابزاری اهداف  58  65 /3    

200/ 96 توانايي  از ادراک  58 46 /3    

162/ 83 دروني  گذاریارزش   58 80 /2    

184/ 56 بیرونيگذاری ارزش   58 18 //3    

 كل

    59 25645 يادگیری  اهداف

    59 22425 عملکردی  اهداف

10382 آينده /  ابزاری اهداف  59    

    59 24643 توانايي  از ادراک

    59 26877 دروني  گذاریارزش 

    59 22233 بیروني گذاریارزش 

، میزان اهداف باالبا توجه به نتايج جدول 

 بیرونيگذاری ارزش( و f=79/10) عملکردی

(21/487=f در )عادی باالتر از آموزان دانش

ین میزان اهداف هستند، همچن نابیناآموزان دانش

 درونيگذاری ارزشو  (f=66/18ابزاری/ آينده )

(37/254=f در )باالتر از  نابیناآموزان دانش

اهداف های مؤلفهعادی هستند، در آموزان دانش

مشاهده معناداری يادگیری و ادراک از توانايي تفاوت 

 نشد.

 نوا برای مقايسه میزانااز تحلیل م همچنین

 نابینا و عادی آموزاندانش در ریكااهمال هایمؤلفه

 .استفاده شد

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
01

.2
2.

1.
7.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1401.22.1.7.2
http://joec.ir/article-1-1536-en.html


 ...   و عادی آموزاندانش در تحصیلی کاریاهمال و یادگیری رویکردهای مقایسهرقیه محمدخانی و حیدرعلی زارعی: 
___________________________________________________________________________________________ 

138 

 

 کاریهای اهمالمؤلفه میزان در نابینا و عادی آموزاندانشمقایسه   5جدول 

 مجموع مجذورات متغیر وابسته منابع 
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
  سطح معناداری Fمقدار

 گروه

26/0 عمدیكاری اهمال  1 26/0  07/0  79/0  

81/0 شي از خستگيكاری نااهمال  1 81/0  33/0  56/0  

75/3 برنامگيبيكاری ناشي از اهمال  1 75/3  02/2  16/0  

 خطا

66/221 عمدیكاری اهمال  58 82/3    

16/140 كاری ناشي از خستگياهمال  58 41/2    

23/107 برنامگيبيكاری ناشي از اهمال  58 84/1    

 كل

    59 6182 عمدیكاری اهمال

    59 3807 كاری ناشي از خستگيلاهما

    59 2259 برنامگيبيكاری ناشي از اهمال

 در تحصیلي كاریهای اهمالمؤلفه، باالبا توجه به نتايج جدول 

دوره متوسطه دوم تفاوت آموزان دانشدر  نابینا و عادی آموزاندانش

  ندارند.معناداری 

 گیرینتیجهبحث و 

 در يادگیری ويکردهایكه رنشان داد ها تحلیل

دوره آموزان دانشدر  نابینا و عادی آموزاندانش

دارند به اين صورت كه معناداری متوسطه دوم تفاوت 

به  روش و نگرش متفاوتيآموزان دانشكدام از هر 

باال در تبیین يافته  .يادگیری و انگیزه تحصیل داشتند

خود بدون بینايي، ادراک و تفکر از كه كرد بايد اشاره 

و از افراد پیرامـون بـسیار متفـاوت خواهـد بـود. ايـن 

 يادگیری تفاوتادراک متفاوت ممکن است سبب بروز 

كه نابینای مادرزاد است،  آموزیدانششود.  تحصیليو 

و كنـد مـيبه روش خودش از جهان تجربه حاصل 

 عادیآموزان دانشايـن تجربـه بـا تجربـه بیشتر 

 خوریهای پژوهشبا  آمدهدستبه نتیجه .تفاوت دارد

 و همکاران قلیان جويباری(، 1397) و همکاران

 (،1394) اكبری(، 1395) جعفرو  تجل(، 1397)

 پرينگو  (2012) (، پايويوو و ُآكیويتا2019) اوستین

ها در رويکرد از لحاظ نظری، همسو است.( 2009)

يک فرد ممکن  مختلف متفاوت هستند.های موقعیت

زندگي خالق های جنبهكارها و در بسیاری از است در 

اين بنابرنباشد خالق ها جنبه بعضياما در باشد، 

ممکن است تکلیف  يا موقعیتيک فرد در  رويکرد

 .باشد متفاوت از موقعیت يا تکلیف ديگر

تکلیف بلکه با  ها نه تنها باداين رويکربنابر

(. 1393 )اديب و همکاران،ند نكميیر تغیها موقعیت

اشخاص نابینا برای ادراک جهان در اين میان، 

پیرامون خود خیلي بیشتر به دستگاه شنیداری متکي 

تا جهان بیروني دهد ميهستند. اين امر به آنها اجازه 

را بازنمايي كنند. كاركردهای شناختي و ادراكي 

های سالخصوص اگر نابینايي در بهاشخاص نابینا، 

اولیه زندگي رخ داده باشد، به مقدار خیلي زيادی 

ويژه بهجبراني های پیشرفت. اين كندپیدا ميگسترش 

 )آمیدیشود ميآتي ايجاد های يادگیریدر تحصیل و 

 (.2011 و همکاران،

نشان داد كه  شدهانجامتحلیل همچنین 

در  نابینا و عادی آموزاندانش در تحصیلي كاریاهمال

معناداری دوره متوسطه دوم تفاوت آموزان شدان

كه كرد بايد اشاره باال در تبیین يافته  ندارند.

از مراحل اند توانسته نابینامتوسطه آموزان دانش

ابتدايي تحصیل عبور كرده و بتوانند در مسیر موفقیت 

ترتیب بگیرند. به اينو مقدمه ورود به دانشگاه قرار 
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را كه همان تحصیل و  مسیر خودآموزان دانشاين 

انتخاب كرده و تالش  ،كوشش برای كسب علم است

گزيني از تحصیل كاری دوریاهمالدارند كه از 

اين كاری اهمالدلیل است كه همین به كنند. اجتناب 

عادی باالتر نیست و در آموزان دانشاز آموزان دانش

آمده با دستبهنتیجه  .باشدميهمساني با ايشان 

 ،(1394) و همکاران مهرابي نصر ایهپژوهش

(، 1391) پادروند ،(1394) درآمدیشريفي و رادرئوفي

هماهنگ ( 2010) (، كامپوس2018) روكیم و انیسار

تواند نمي فرد كه موقعیتي دراز ديدگاه نظری،  .است

از توانند نميكند، ديگران  از اطالعات ديداری استفاده

متمركز شده است، پي وی به آنچه او بر آن  مسیر نگاه

افراد نابینا در كه رسد به نظر ميببرند. درنتیجه 

منظور فهم ديدگاه و مقاصد  مقايسه با افراد بینا به

مدوام  رو شوند. اما استفادهروبهديگران، با محدوديت 

تواند به مياجتماعي  هایتعاملاز حس شنیداری در 

كالمي به و فهم ها تعاملافراد نابینا كمک كند كه در 

پای افراد همتای بینا خود برسند. برخي از نخستین 

نوزادان مبتال به معلولیت  دهد كهميها نشان بررسي

شديد بینايي تقريبًا همزمان با كودكاني كه ديد خوبي 

، اما پردازندميصدا، قان و قون و گريه  دارند به تولید

 تواندميدر ادامه اين محیط اجتماعي غني است كه 

 راد نابینا را از زبان و فهم كالم برخوردار كنداف 

 .(1391 ،هاالهان و كافمن)

 هایفهلمؤكه نشانگر اين بودند ها تحلیلعالوه، به

 نابینا و عادی آموزاندانش در يادگیری رويکردهای

به اين دارند، معناداری دوره متوسطه دوم تفاوت 

گذاری ارزشمیزان اهداف عملکردی و  كه صورت

آموزان دانشاز  بیشترعادی آموزان دانشوني در بیر

میزان اهداف ابزاری/ آينده و  در مقابل، بود نابینا

از  بیشتر نابیناآموزان دانشدروني در گذاری ارزش

اهداف های مؤلفهاما در ، بودعادی آموزان دانش

بین معناداری يادگیری و ادراک از توانايي تفاوت 

در تبیین  .نا مشاهده نشددانش آموزان عادی و نابی

بـه  نابیناآموزان دانشكه كرد بايد اشاره باال يافته 

دلیـل محرومیـت حسي كه دارند نسبت به افراد بینا 

و از آنجا كنند ميكمتر با اطرفیان خود ارتباط برقرار 

يادگیری اجتماعي كمتری های مهارتكه از 

دهنـد مـيو كمتر خود را نشان برخوردارند 

سوق گرايي درونتـدريج بـه حالـت ه)خـودابرازی(، ب

توانـد مـيكه اين وضعیت به نوبـه خـود كنند ميپیدا 

دروني و اهداف يادگیری گذاری ارزشباعـث ايجاد 

بینا به دلیل ارتباط آموزان دانشكه حالي، درشود

خود دارند و فراواني كه بـا همـساالن و خانواده 

اجتماعي نسبت به های مهارتتوانايي بیشتر در 

گرايي برونبه شود، ميرفته بیشتر رفتهنابینايان، 

بیروني و اهداف گذاری ارزشتمايل پیداكرده و 

نتیجه رو ايناز .دهندميعملکرد را در خود پرورش 

 بشرپورو  نريمانيهای پژوهشآمده با دستبه

 (، نريماني و همکاران1390) حدادی ندوشن، (1389)

افراد هرچند از لحاظ نظری،  .همسو است( 1391)

فضايي دچار تجسم ذهني يا  نابینا در تصويرسازی

همچون ديگر های حسكیفیت در ، اما هستندنقايصي 

ممکن است  و  افراد عادی بودهشبیه شنوايي و المسه 

فراواني وجود دارد مبني بر های يافته تر هم باشد.قوی

 راه نقص ديداری خود را از توانندمياينکه افراد نابینا 

حسي های تواناييكه مبتني بر  هاييتمرينتکیه بر 

حقیقت اين احتمال وجود دارد در .كنند جبران، است

 سطح كه افراد نابینا بتوانند فقدان بینايي را هم در

)هاالهان  كنند اختي جبرانسطح شن ادراكي و هم در

 .(1391 ،و كافمن

نشان داد كه  شدهانجامتحلیل همچنین، 

 عادی آموزاندانش در تحصیلي كاریهای اهمالمؤلفه

دوره متوسطه دوم تفاوت آموزان دانشدر  نابینا و

كرد بايد اشاره  باال در تبیین يافته ندارند.معناداری 

رتباط عمیقي را با كودكان نابینا تمايل دارند تا اكه 

تا به كنند ميمعلمان خويش برقرار سازند و سعي 

مختلف، ارتبـاط خـويش را بـا علت های گونه

 كنند،بیشتر  پدر و مادر ،حسي معلمانهای محرومیت

كه آنان تمايل دارند تا از دنیـای درونـي طوریبه
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خـويش خـارج شوند و ديگران را به خلوت خويش فرا 

رسه اين امکان را برای ايشان فراهم و مد خوانند

تا از كنند ميتالش زمینه در اين رو ايناز. كندمي

آموزان دانشتنبلي تحصیلي دوری كنند و همسان 

نتیجه . ديگر به تحصیل و يادگیری بپردازند

( 1392) راد رئوفيهای پژوهشبا  آمدهدستبه

 2008) (، لوپره1392) فراعتمادی(، 1391) پادروند

 هوگوز، (1396 راد و همکاران، حسنيبه نقل از 

( 1396 حسني راد و همکاران،به نقل از  2007)

گونه كه در افراد هماناز لحاظ نظری،  .استهماهنگ 

در سايه هوش و ساير ها موفقیتبینا بسیاری از 

شود، در افرادی ديگر مينمايان  فرايندهای شناختي

 ،دارندير حواس كه به نوعي معلولیت و نقص در سا

همین امر صادق است. در میان افراد دارای نقايص 

موفقیت  حسي گروهي به نام نابینايان هستند كه برای

گوناگون به های زمینهو دستیابي به استقالل خود در 

ديگر فرايندهای شناختي  ناچار بايد متکي به حواس و

كافي ذهني و نبود های تواناييزيرا در غیاب  ،باشند

به توانند ميديداری، افراد نابینا چگونه  نوع كنترل هر

وسیله به اشیا )از جمله شهرها، حیوانات وحشي...(

خوبي لمس كنند و به آنها را خودشان دست بزنند و

 آن كه با هاييمحیط در اطالعات راتوانند ميچگونه 

 دست كنند به به محیط اطراف حركت آشنا نیستند و

هوشي است كه  هایتوانايين حقیقت ايدرآورند. 

 كندمينقش مهمي را در زندگي افراد نابینا ايفا 

( در اين خصوص 2010) (. كامپوس2014 ،)دولین

، اگرچه ممکن است افراد نابینا در قید كرده است

ذهني يا فضايي دچار نقايصي باشند، اما  تصويرسازی

ممکن  و استديگر شبیه ديگر افراد های حسكیفیت 

 تر هم باشد.یاست قو

نقص ديداری خود  توانند ميافراد نابینا  در اصل،

های تواناييكه مبتني بر  هاييتمرينتکیه بر  راه را از

حقیقت اين احتمال دركنند،  جبران، استحسي 

وجود دارد كه افراد نابینا بتوانند فقدان بینايي را هم 

 كنند سطح شناختي جبران ادراكي و هم در سطح در

 (.1391ماهر،  ترجمه، كافمنهان و )هاال

كه شود ميپیشنهاد  آمدهدستبهبه نتايج توجه با 

در حوزه ويژه هبـتربیت ومتخصصان امر تعلیم

آموزان دانشپرورش كودكان استثنايي برای و آموزش

مناسب های الگونابینا با استفاده از راهبردها و 

بي را مناسهای برنامه ، رويکردهای يادگیریآموزشي 

مشاوران تحصیلي و  همچنین، .طراحي و اجرا كنند

دبیران مدارس در دور متوسطه اول، تالش خود را 

كار به نابیناآموزان دانشبرای بهبود عملکرد تحصیلي 

بگیرند تا با ورود ايشان به متوسطه دوم، مسیر 

مشخص شده و ايشان آموزاني دانشتحصیلي چنین 

 عالوه،به به تحصیل بپردازند. بتوانند با انگیره باالتری

پرورش نسبت و آموزشكه مديريت شود ميپیشنهاد 

اقدام  نابیناترک تحصیل آموزان دانشبه شناسايي 

و ايشان را به حضور در محیط تحصیل مدرسه كرده 

زيرا در چنین محیطي است كه كند، ترغیب 

استعدادهای نهفته خود را توانند مينابینا آموزان دانش

كه در مدارس شود ميپیشنهاد همچنین  .كنندوفا شک

ابـزارهـای از  نابیناآموزان دانشبرای آموزش 

های تواند محدوديتميمانند رايانه كه  الکترونیکي

 .شوداستفاده  ،رويکردهای يادگیری را كاهش دهد

بینا كمک بسیاری رايانه به كودكان نابینا و كم

در بسیاری توانند ميانه بردن رايكاربهبا . آنها كندمي

كالسـي شـركت كننـد كه پیش از هـای فعـالیتاز 

. ايـن ابـزارهـای الکترونیکي پذير نبوده استامکانآن 

بسیاری از موانعي كه بر سر راه كودكان شود ميسبب 

بینا و نابیناست و آنها را از كودكان بینا جدا كم

پیشنهاد در اين راستا همچنین  .، برطرف شودكندمي

در ويژه هبـتربیت ومتخصصان امر تعلیمكه شود مي

پرورش كودكان استثنايي برای و آموزشحوزه 

های الگوبا استفاده از راهبردها و  نابیناآموزان دانش

های برنامه، رويکردهای يادگیریمناسب آموزشي 

 .مناسبي را طراحي و اجرا كنند
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 نابع م
دگیری خواندن در كودكان با آسیب بینايي فرايند يا»( 1389) .م هاحمدپنا

 . 185-198 (:2) 10، فصلنامه كودكان استثنايي «،و عادی

 شناختيهای سبکبررسي رابطه »( 1393) ل. صبحيا.، رضائي .، ی اديب

مطالعه در های شیوه)وابسته به زمینه، نابسته به زمینه( با يادگیری و 

شهر های دبیرستاننظری ی هارشتهدختر پايه سوم آموزان دانشبین 

-77(: 20)5، . فصلنامه علوم تربیتي90-89در سال تحصیلي «تبريز

92. 

 آموزاندانش سازگاریمقايسه خودكارآمدی و  (1392. )ف فراعتمادی
دانشگاه آزاد ارشد، كارشناسي نامه ، پاياندر شهر شیراز نابینا وعادی 

 .واحد مرودشتاسالمي 

يادگیری های سبکشخصیتي، های ويژگيمقايسه ( 1394) .ع. س اكبری
، ای شهر ياسوجعادی و معلولین ناشنوا و نابینآموزان دانشدر 

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت ارشد،كارشناسي  نامهپايان

آوری، تاب مقايسه»( 1400) .ب نژادعزيزی.، ر زادهغريب .،ع امیدوار

 آموزاندانشكاری تحصیلي در رويي، پیشرفت تحصیلي و اهمالسخت

( 1) 21 ،فصلنامه كودكان استثنايي «،های يادگیریناتوانيبا و بدون 

:91-102. 

پسر آموزان دانشمقايسه استعدادهای چندگانه در ( 1391)ح.  پادروند
ارشد، دانشگاه عالمه كارشناسينامه پايان، نابینا و بینا شهر تهران

 طباطبايي.

يادگیری در ی هاسبکبررسي و مقايسه ( 1395). جعفر ن .،پ تجل
چهارمین همايش علمي ، نابینا و عادی در شهرستان ايالمآموزان دانش

اجتماعي و فرهنگي های آسیبشناسي، روان تربیتي و علومپژوهشي 

 .تهران ايران،

كالمي -مقايسه توالي حافظه شنیداری (1390). ح حدادی ندوشن
 ،بینا در شهرستان يزد -ساله نابینا 15تا  11آموزان پسر دانش
 .ييطباطبادانشگاه عالمه ارشد، نامه كارشناسيپايان

مقايسه »( 1396)ح.  پادروند.، حسنوند ب.، ع چوبداری.، ت راد حسني

پسر نابینا و بینا آموزان دانشكردهای اجرايي و هوش هیجاني در كار

فصلنامه راهبردهای شناختي در دو«، آبادخرممقطع راهنمايي شهر 
 .143-125(: 9)5، يادگیری

مقايسه تمايزيافتگي ( 1397). ع اسماعیلي .،ع محمدی آريا.، ش خوری
، عادی آموزان نابینا، ناشنوا ودانشهدف در گیری جهتخود و 

شناسي و علوم چهارمین كنفرانس پژوهش در علوم تربیتي، روان

 .تهران اجتماعي،

در كاری اهمال ونفس  عزتبررسي مقايسه  (1392). س راد رئوفي
نامه ، پايانساله شهر تهران 18-15نابینا  بینا ونوجوانان 

 .واحد شاهروددانشگاه آزاد اسالمي  ارشد،كارشناسي

كاری اهمالمقايسه ( 1394). پ شريفي درآمدی .،س راد رئوفي
اولین كنگره ملي توانمندسازی  ،نابیناآموزان دانشبینا با آموزان دانش

 تهران ،شناسي و علوم تربیتيجامعه در حوزه علوم اجتماعي روان

 .فرهنگي و اجتماعي جامعههای مهارتمركز توانمندسازی 

تهران:  ،محیط ادراک و نابینايي( 1390). پ شريفي درآمدی.، ر شفیعي

 .نشر سپاهان

ساختار عاملي »( 1389)ا.  حجازی.، حآبادی .، حسنع عابدين.، م صداقت

فصلنامه «، ايرانيآموزان دانشگیری در مقیاس رويکردهای ياد
 .40-24 (:3)4، شناسي كاربردیروان

ختي مقايسه باور فراشنا( 1397). م مداح .،ن نژادزارع .،ز قلیان جويباری
يازدهمین  ،ديده جسمي حركتي و عادیآسیبدر افراد نابینا، افراد 

 .تهران شناسي و علوم اجتماعي،المللي روانبینكنفرانس 

در دانشجويان و ارتباط آن با كاری اهمالمیزان شیوع »( 1388)د.  كرمي

 .34-25 (:13)4شناسي نوين، مجله روان«، اضطراب و افسردگي

مقايسه »( 1390)آ.  خدابخش كواليي.، ا كنش.، خوشع تبارملکي

«، پسر سالم و نابیناآموزان دانشخودپنداره و سازگاری اجتماعي در 

 .47-33(: 4)1 پزشکي زاهدان، مجله تحقیقات علوم

مقايسه ( 1394). ح پادروند .،ع تاج آزادبخت .،آ گراوند .،ب نصرمهرابي
آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمايي دانشكاركردهای اجرايي در 

دومین كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربیتي و  ،آبادخرمشهر 

مركز مطالعات و  :ي، تهرانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگروان

آموزش عالي مهر سسه ؤمتحقیقات اسالمي سروش حکمت مرتضوی، 

 .اروند، مركز راهکارهای دستیابي به توسعه پايدار

 رواني و تحول (1391)ا.  میالني.، م ترابي .،ع حیات روشنايي .،م نامني
 .تهران: انتشارات سمت، نابینايان توانبخشي آموزش

مقايسه ابعاد دروني و »( 1391)ع.  ابوالقاسمي.، ا انيسلیم.، م نريماني

شناسي نمجله روا«، آموزان نابینا و بینادانشتفکر های سبکبیروني 
 .118-108(: 1)1، مدرسه

حافظه های مؤلفهمقايسه برخي » (1389) .س بشرپور ،.م نريماني

حیطه  كودكان استثنايي )پژوهش درنشريه «، نابینا و بیناآموزان دانش
 .224-211(: 2)7 (،كودكان استثنايي

 ،رجمه فرهاد ماهرت، استثنايي كودكان (1390. )ا .ج كافمن، پ.د نالهاها

 .رشد تهران: نشر

 تعلل بر غلبه كاری،اهمال شناسيروان (1391. )نال و.، جیمز آ الیس

 رشد. تهران: فرجاد. عليمحمد ترجمه، ورزيدن
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