
 
 

 یادگیری در دانشجویان نابینا و بینا یهاسبکمقایسه 

 4فهيمه حسن نتاج ،3فاطمه زیدآبادی نژاد ،2، رویا چوپان زیده1احمد یارمحمدیان

 92/6/27 تاریخ پذیرش: 92/2/11تاریخ دریافت: 

 چکیده
 -علـی روش پـژوهش  . بـود  یادگیری در دانشـجویان نابینـا و بینـا    یهاسبکهدف از پژوهش حاضر مقایسه 

 صـورت بـه بودنـد  بینـا(   ینفـر دانشـجو   31نابینـا، ی نفـر دانشـجو   31دانشجو ) 11شامل  بود. نمونه ایمقایسه

یادگیری از پرسشـنامه سـبک یـادگیری     هایسبک یریگاندازهدر دسترس انتخاب شدند. برای  یریگنمونه

قـرار   تحلیـل  مـورد گروه مستقل، تی برای دو  از آزموناین پژوهش با استفاده  هاییهفرضکلب استفاده شد. 

 در. کننـد یمـ  انطباق و همگرا بیشتر استفاده یهاسبکنشان داد که دانشجویان نابینا از  گرفت. نتایج حاصل

از سبک  در استفاده. دهندیممقابل دانشجویان بینا در مقایسه با دانشجویان نابینا سبک واگرا را بیشتر ترجیح 

غالـب انطبـاق و    یهـا سـبک بـا توجـه بـه    (. P <12/1نشـد ) مشاهده  دارییمعنجذب بین دو گروه تفاوت 

و ایفای نقـش بیشـتر    سازییهشبآموزشی سخنرانی،  یهاروشاز  شودیمهمگرا در دانشجویان نابینا پیشنهاد 

ارتبـاطی ایـن دانشـجویان     یهـا مهـارت مختلـف آموزشـی،    هـای راهبرداستفاده کنند. همچنین با استفاده از 

زیرا همگراها کمتر به موضوعاتی که مستلزم کـار بـا افـراد دیگـر و مـردم اسـت عالقـه نشـان          ،تقویت شود

 .دهندیم

 نابینابینایی، دانشجو،  آسیبسبک یادگیری،  واژگان کلیدی:

                                                                                                          
ی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.)نویسنده مسئول(    . استادیار گروه کودکان با نیازهای ویژه دانشکده روانشناس6

YARMO879@YAHOO.COM  

 ویژه  شناسی و آموزش کودکان با نیازهای. دانشجوی کارشناسی ارشد روان5

 شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه. دانشجوی کارشناسی ارشد روان3

 شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژهجوی کارشناسی ارشد رواندانش . 4

mailto:YARMO879@YAHOO.COM
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 مقدمه

در آن است پیوسته در معرض تغییر قرار دارد و انسان برای هماهنگ شدن  آنچهمحیط و 

مناسب برای سازگاری، پیوسته در  یهاحلراهو ارائه  هاآنابله با با آن تغییرات و یا برای مق

 ؛6399معیاری و همکاران،)تالش برای یادگیری و افزودن بر دانش خویش است 

پایدار در رفتار یا توان  نسبتاًفرآیند ایجاد تغییر  را یادگیری( 6816) 5لمبکمی(. 6،5161شیرانی

موقتی بدن مانند آنچه  یهاحالتآن را به  توانینم و داندیمرفتاری که حاصل تجربه است 

در همه  یادگیری. (6394بلداجی،داد )نسبت  آیدیمبیماری خستگی یا داروها پدید  براثر

و با یک سرعت  میزان یکنیز همه به و دانشجویان  شودینمیکسان انجام  طوربهحال 

تفاوت و  یتی، دشواری تکالیفشخص هاییژگیونظیر: هوش،  عوامل متعددی و آموزندینم

 رسولی ؛4،5118)داگ داشته باشد یرتأثبر جریان یادگیری  تواندیم 3یادگیری یهاسبک

حسی  هایکانالکه دانشجویان از طریق  دارند اعتقادمتخصصان تعلیم و تربیت  (.6392نژاد،

ناگونی در گو هایسبکدارای  درنتیجهو  دهندمیمتفاوتی به محیط یادگیری واکنش نشان 

برای کسب  مداوم نسبتاًشیوه ترجیحی  یک رفتار عادتی یاسبک یادگیری  .یادگیری هستند

دالیل زیادی وجود (. 5166، 2ریچاردسوناست )دانش، مهارت یا نگرش از طریق مطالعه 

 (6از:  اندعبارتقرار گیرد که  توجه مورددارد که سبک یادگیری باید در فرایند یادگیری 

از  یآگاه (5 ،شودیمسبک یادگیری که باعث تسهیل فرایند آموزش و یادگیری  از یآگاه

به  (3 ،که به فراگیران متعددی پاسخ دهند کندیمکمک اساتید به دانشجویان شیوه یادگیری 

اگر  (4 ،دنارائه کن مؤثرهای خود را از راه هاییامپکه در هنگام ارتباط  دهدیماجازه اساتید 

فراگیران رضایت بیشتری از  ،هماهنگ شوددانشجو با سبک یادگیری تاد اسشیوه تدریس 

به فرد در مشاغل و  توانیمآموزش خواهند داشت و همچنین با توجه به سبک یادگیری 

                                                                                                          
1. Shirani 

2. Kimbll 

3. Learning Styles 

4. Dag 

5. Richardson 
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 در تواندیمدانش مربوط به سبک یادگیری  .(5112 ،6هاویرداد )رشته آینده مشاوره 

ن با دانشجویان و چگونگی یاددهی و امحیط آموزش، چگونگی تعامل معلم یدهسازمان

سوی دیگر چنانچه  از .(،5112و همکاران، 5فلمینگگیرد )قرار  استفاده موردیادگیری محتوا 

نباشد، نتایج وخیمی به دنبال  هماهنگشیوه تدریس مدرس با سبک یادگیری فراگیران 

نسبت به ادامه  ، در امتحان موفق نخواهند شد،شوندیم عالقهیبخواهد داشت. فراگیران 

سرد خواهند شد و ممکن است به این نتیجه برسند که در این زمینه موفق نخواهند تحصیل دل

 (.6399،و همکاران رضایینمایند )بود و آن را ترک 

ن نخستی ،افراد هنگام یادگیری دو وظیفه اصلی دارندبر اساس تئوری یادگیری کلب 

که با یکی از این دو روش صورت  توظیفه آنان کسب تجارب یا درک اطالعات اس

که با یکی  : عینی و انتزاعی. دومین وظیفه یادگیرندگان نیز پردازش اطالعات استگیردیم

و  فرامامیفعال )و آزمایشگری  یتأملرد: مشاهده یگاز این دو تا روش صورت می

یشتر به احساسات باشد و ب داشته بازتجربه  تواندینم(. در تجربه عینی فرد  6394،اسفندآباد

بهتر  ،شودیمگروهی مطرح  یهابحثکه در  ایویژه یهامثالو از طریق  خود اعتماد دارد

 دقیق و بررسی مشاهدهقبل از انجام کاری به  یتأملمشاهده در یادگیرندگان . گیرندیاد می

ری از یادگی یهاروش هاینا .مختلف متکی هستند یهاجنبه، عقاید و مفاهیم از هایتموقع

از  ،انتزاعی یسازمفهوم . دردهندیمقبیل سخنرانی و مواد تشریحی و نظری را ترجیح 

آزمایش  بر یهتک، با . در آزمایشگری فعالشودیماستفاده  ،از احساسات یشتربمنطق و فکر 

یاد  وخطاآزمونو  هاپروژهاین افراد بیشتر از طریق  .گیرندیمفعال یاد  صورتبهو تجربه، 

از این مراحل  یکی دررا دارد اما ممکن است  مرحله 4مد آیادگیرنده کار. گیرندیم

واگرا:  سبک (6.کندیمسبک یادگیری پیشنهاد  4 کلب باشد بر اساس این شیوه ترمسلط

 هاییدگاهدعینی از  هاییتموقع. بیشترین توانایی را در دیدن یتأملتجربه عینی +مشاهده 

عمل برتری دارد. این افراد متمایل به رابطه با دیگران، هیجانی و  مشاهده بر و مختلف دارند

                                                                                                          
1. Hauer 

2. Fleming 



 1333 بهار، 13، شمارة چهارمفصلنامۀ افراد استثنایی، سال                                                       18

قوه تصور باال هستند. روش تدریس ترجیحی این گروه بحث گروهی و بارش افکار 

انتزاعی+آزمایشگری فعال. بیشترین توانایی را در  یسازمفهومسبک هم گرا:  (5. باشدیم

داشته باشند تا  سروکاربا مسائل ذهنی  دهندیمجیح دارند. آنها تر هایهنظرو  هایشهاندکاربرد 

روش نشان دادن و  یانهمگراروش تدریس ترجیحی در  فردی. ینو بمسائل اجتماعی 

انتزاعی +مشاهده  یسازمفهوم: کنندهجذبسبک (3استاد است.  یهانوشتهدستدیاگرام و 

روش  منطقی دارند. صورتبه. بیشترین توانایی را در درک و ترکیب اطالعات فراوان یتأمل

ه: تجربه عینی ندسبک انطباق یاب (4است.  خودآموزتدریس این گروه سخنرانی و مطالب 

از طریق انجام دارند و  اول دست+آزمایشگری فعال. بیشترین توانایی را در یادگیری تجارب 

لذت  آن و از گیرندیمیاد  یزانگبحثکارهای جدید و تجارب  و درگیر شدن در هاطرح

 هاییلتحلتا  کنندیمافراد تکیه  به یشترباین افراد برای کسب اطالعات،  ینهمچن ؛ وبرندیم

 باشدیم اییانهرا سازییهشبایفای نقش و  هایابندهخود. روش تدریس ترجیحی برای انطباق 

م هر دانشجویی در هنگا .(6399؛ مونقی و همکاران،5،5119؛ متالیدو5166همکاران، و 6)فلدر

، اما یک سبک را نسبت به کندیمری استفاده یبرای یادگ هاسبکتمام این  مطالعه از

 بریادگیری  هایسبکبسیاری در مورد  هایپژوهش .دهدیمدیگر بیشتر ترجیح  یهاسبک

یادگیری را  هایسبکتفاوت مردان و زنان در  ناست: فیلبی گرفتهانجاممدل کلب  اساس

، اندبوده کنندهجذب (%49)نیمی از مردان  تقریباًررسی نشان داد که بررسی کرد. نتایج این ب

 و ؛(3،5114به نقل ازکونسیاکوفیلبین، ) بودند برخوردارزنان از سبک واگرا  کهدرحالی

 هایسبکو  یادگیری کلب هایسبک( رابطه بین 6396)همکاران همچنین همایونی و

غالب در  هایسبکرا بررسی کردند. به زمینه(  تهوابس ناو  وابسته به زمینه)شناختی ویتکین 

 پسران دبیرستانی وابسته به زمینه و همگرا بود.

. باشدیمیادگیری در دانشجویان متفاوت  یهاسبککه در مطالب باال ذکر شد  طورهمان 

هستند. یکی از آن  دارای نیازهای ویژه شوندیموارد دانشگاه  هرسالهتعدادی از دانشجویان که 

                                                                                                          
1. Fleder 

2. Metallidou 

3. Conceicao 
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 دسته دوبینایی شدید را به  آسیب ( افراد با 6886) 6به نقل از پیتونافراد نابینا هستند.  هاگروه

 اجازه استفاده از خطوط هاآنتقسیم کرده است. نابینا و نیمه بینا افرادی که میزان بینایی 

سایل از خط بریل، المسه، و توانندیم. دهدینم هاآنآموزشی به  وشتاری را برای مقاصدن

در امر آموزش از  توانندیمیا نیمه بینا  یجزئشنیداری در آموزش استفاده کنند. افراد نابینایی 

با خطوط درشت یا وسایلی که  ییهاکتابباقیمانده بینایی خود استفاده کنند و برای یادگیری از 

رآیند یادگیری دانشجویان نابینا در ف .(6399کاکاوند،نمایند )استفاده  کنندیمخطوط را بزرگ 

برای یادگیری  حسابینماشو  رایانه ای یافزارهانرممایل به استفاده از دستان خود هستند و از 

سبک خاصی در یادگیری  دارند مشکلدر دید این دانشجویان که  . به همین دلیلگیرندیمبهره 

یک فرد  یداریدنها از جهان است. اطالعات آ فردمنحصربهو این سبک ناشی از ادراک  دارند

 ،در محیط استچالش و یا اطالعات حاصل از  شنوایی، ارتباط کالمی یهانشانه بر یهتکنابینا 

یک افراد عادی با ساخت مفهوم انتزاعی از  .دارندمشکلنها در ساخت کل صحنه آبنابراین 

جود و گوناگونیپرندگان  برای مثال. دهندیمهای آن را داخل آن مفهوم قرار ویژگی ،شی

زیرا آنها یک مفهوم انتزاعی از  ،کنند یبندطبقه پرنده عنوانبهآنها را  توانندیمو افراد بینا  ددارن

و داشتن تصویر برای آنها مشکل  کنندیمپرنده دارند. افراد نابینا اشیا را با حس المسه بررسی 

، بستگی دیداری بر اطالعاتنایی آنها برای استفاده از مفاهیم انتزاعی مبتنی توا واقع در ؛ واست

نابینا  آموزاندانشله دیگر که در سبک یادگیری از ئدارد. یک مس آنها ماندهیباقدید  به مقدار

پردازش اطالعات است. کسب اطالعات به  یآورجمعبرای  یازموردناست زمان  توجه مورد

؛ 5،5114نپترسواست )اطالعات کندتر و محدودتر  دیداریروش بساوایی نسبت به کسب 

نیز  آنهابه این دانشجویان بلکه به اساتید  تنهانهاز سبک یادگیری  یآگاه(. 6399 ،کاکاوند

. دانشجویان نابینا با دهدیمفرآیند آموزش و یادگیری را تسریع  و کندیمکمک 

 بیشتری برخوردار خواهند شد. نفسعزتاز  تحصیلییشرفتپ

، در ساله 67تا  61ه سبک یادگیری در نابینایان مطالع ( در5111)کاران مو ه 3بنر دایان

                                                                                                          
1. Pitun 

2. Peterson 

3. Dayan 
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عملی،  یهاسبکنابینا اغلب  آموزاندانشمقایسه با همساالن عادی آنها گزارش کردند که 

افراد نابینا از ان جا که همیشه باید  تصویری از  .دهندیمترجیح  یشتربرا  یافتهسازمانو  یتأمل

و بر  پردازندیم تأملباشند، قبل از انجام کار به  انجام دهند داشته خواهندیم آنچهمحیط و 

یک  مثالبرای . کنندیمعمل  ،اندکردهکوچکی که در ذهن خود ایجاد  یهاسازماناساس 

و  از راه دانشگاه یانقشهقبل حرکت در ذهن خود  رودیمدانشجوی نابینا وقتی به دانشگاه 

پردازد یمو بعد به حرکت  کندیم یدهنسازمارا  آنهاو  کشدیمدانشکده خود را به تصویر 

سبک یادگیری دانشجویان بینا و بین که  شودیماین موارد استنباط  با توجه به (.6،5118اوستین)

یادگیری افراد نابینا بر اساس  یهاسبکمطرح است  سؤالنابینا تفاوت وجود دارد. حال این 

؟ کندیمچه کمکی به افراد نابینا  ؟ و آگاهی از این امراندکدامیادگیری کلب  یهاسبک

یادگیری دانشجویان نابینا در مقایسه با همتایان  یهاسبکبنابراین هدف از این تحقیق بررسی 

و بستر مناسبی برای مطالعات و مداخالت  سازینهزم. امید است تا این مطالعه باشدیمبینای آنها 

 ر گیرد.بعدی برای ارتقای سطح آموزش دانشجویان نابینا قرا

 روش

آمــاری ایـن پــژوهش همــه   جامعـه  مقایسـه ای بــود.  -روش پـژوهش توصــیفی از نـوع علــی  

 بـا اسـتفاده   .بـود  81-86و نابینا شهر اصفهان در دوره کارشناسی در سال تحصیلی بینا دانشجویان 

 عنـوان بـه نابینـا   ینفـر دانشـجو   31عـادی و   ینفـر دانشـجو   31 در دسـترس  یریگنمونهاز روش 

اسـتفاده   5کلـب  یـادگیری  یهـا سـبک از پرسشـنامه   پژوهش در ایند. نمونه انتخاب شدناعضای 

پاسـخ   چهارتـا  هاسؤالدارد و برای هر یک از  سؤالسبک یادگیری کلب دوازده  پرسشنامه شد.

سـبک   پرسشـنامه شـود.   یبنـد رتبـه  4تـا   6پیشـنهادی بایـد از نمـره     یهـا پاسـخ . دهدیمپیشنهاد 

از دانشـجویان اجـرا و پایـایی پرسشـنامه را بـر       یانمونـه روی  (6377ان )یادگیری کلب را لردگـ 

در جدول زیـر آمـده    هاپژوهشنتایج این  ؛ کهاساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه کرده است

 است:

                                                                                                          
1. Austin 

2. kolb 
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 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ اساس برپایایی پرسشنامه کلب،  .1 جدول

 تأملیمشاهده  عالآزمایشگری ف  تجربه عینی انتزاعی سازیمفهوم 

 23/1 47/1 26/1 48/1  کلب

 19/1 71/1 19/1 77/1 حسینی لرگانی

است.  شدهآزمایشیادگیری کلب در تحقیقات گوناگون  هایسبکروایی سازه پرسشنامه 

. انددادهگزارش  (77/1تا  18/1) بین راپایایی هر چهار مقیاس یادگیری  جونز وجکسون 

مستقل استفاده شد. برای تحلیل دادها از  tپژوهش از آزمون  یهافرضیهبررسی  منظوربه

 استفاده گردید. spss16 افزارنرم

 نتایج

 و نابینا بینا ا در دانشجویانهمگرمستقل سبک یادگیری  tآزمون نتایج  .2جدول  

 سطح معناداری t یارمعانحراف میانگین تعداد هگرو یرمتغ

 سبک یادگیری

 همگرا

 16/1 6/24 32 بینا
77/4 116/1 

 48/1 9/16 32 نابینا

12/1=α 

 ( =p 116/1معناداری )است و مقدار  77/4برابر  tاینکه مقدار آماره آزمون  با توجه به

آماری  ازلحاظنتیجه گرفت این میزان  توانیماست و  12/1باشد. این مقدار کمتر از می

سبک  یهانمرهدر  نابینا وبینا  ندانشجویانمرات  بین دهدیمکه نشان  باشدیممعنادار 

گفت در سبک  توانیموجود دارد. با توجه به میانگین  دارییمعنتفاوت  یادگیری همگرا

 یادگیری واگرا دانشجویان نابینا وضعیت بهتری دارند.
 واگرا در دانشجویان عادی و نابینا سبک یادگیری مستقل tنتایج آزمون  .3جدول 

 سطح معناداری t یارمعانحراف ینمیانگ تعداد هگرو یرمتغ

 سبک یادگیری

 گراوا

 44/1 17/11 32 بینا
 8/5 112/1 

 29/7 9/11 32 نابینا

12/1=α 
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 (=p 112/1معناداری )و مقدار  است 8/5برابر  t به اینکه مقدار آماره آزمونبا توجه 

 ازلحاظین میزان نتیجه گرفت ا توانیماست بنابراین  12/1تر از م. این مقدار کباشدیم

در سبک نابینا  عادی و دانشجویان دانشجویانبین  دهدیمکه نشان  باشدیم داریمعنآماری 

گفت در سبک  توانیمبا توجه به میانگین  .دارد جودو دارییمعنتفاوت یادگیری واگرا 

 همگرا دانشجویان عادی از وضعیت بهتری برخوردار هستند.

 سبک یادگیری جذب در دانشجویان عادی و نابینال مستق tنتایج آزمون  .4جدول 

 سطح معناداری t یارمعانحراف میانگین تعداد هگرو یرمتغ

 سبک یادگیری

 جذب

 88/1 93/23 32 بینا
 63/1 98/1 

 18/9 27/23 32 نابینا

12/1=α 

 (=p 98/1)است و مقدار معناداری  t 63/1آزمون اینکه مقدار آماره با توجه به 

 عادی و دانشجویان دانشجویانبین  دهدیمکه نشان است  12/1. این مقدار بیشتر از شدبایم

 دارد.نوجود  دارییمعنتفاوت  در سبک یادگیری جذبنابینا 

 اسبک یادگیری انطباق در دانشجویان عادی و نابینمستقل  tزمون آنتایج  .3جدول 

 ریسطح معنادا t یارمعانحراف میانگین تعداد هگرو یرمتغ

 سبک یادگیری

 انطباق

 47/2 83/22 32 بینا
 62/9 116/1 

 51/4 53/11 32 نابینا

12/1=α 

( =116/1pمعناداری )و مقدار  است 62/9برابر با  tاینکه مقدار آماره آزمون  با توجه به

 ازلحاظنتیجه گرفت این میزان  توانیمبنابراین است  12/1. این مقدار بیشتر از باشدیم

در  نابینا عادی و دانشجویان دانشجویانبین که  دهدیمنشان  ؛ کهباشدیم داریمعن آماری

با توجه به میانگین دانشجویان نابینا وجود دارد.  دارییمعنتفاوت سبک یادگیری  یهانمره

 در سبک انطباق وضعیت بهتری دارد.

 



 03 گیری در دانشجویان نابینا و بیناهای یادمقایسه سبک

 بحث

ق و همگرا به ترتیب با یادگیری انطبا یهاسبکدیده شد  هایافتهکه در بخش  طورهمان

 شده دادهدر دانشجویان نابینا بیشتر از دانشجویان عادی ترجیح  (2/17( و )53/11میانگین )

( همخوان است. در این تحقیق گزارش شد 5111با نتایج بنر دایان ) آمدهدستبهنتیجه  است.

سبک انطباق یابنده  . دردهندیمبیشتر ترجیح  را عملی یهاسبکنابینا اغلب  آموزاندانشکه 

عملی وارد  صورتبهو خودشان برای یادگیری  زنندیمنیز افراد دست به آزمایشگری 

، درگیر شدن در کارهای جدید و یادگیری از طریق اولدست. یادگیری تجارب شوندیم

 هاییلتحلاین افراد تکیه به  ضعفنقطهنقاط مثبت این سبک است.  از یزانگبحثتجارب 

و  نفساعتمادبهکه دارند از  اینارساییمعتقد است که افراد نابینا به دلیل  ست. واگنردیگران ا

پایین در این  نفسعزت(. 6399 ،و همکاران رضاییهستند )برخوردار  ترییینپا نفسعزت

 اساتید، والدین(قدرتمند )به افراد  گیرییمتصمکه در بسیاری از اعمال و  شودیمافراد سبب 

ترجیح استفاده از سبک یادگیری انطباق یابنده به همین دلیل  رسدیمبه نظر  ،شندوابسته با

از مشاهده استفاده  توانندینمبحث برای نابینایان که  باشد. از طرف دیگر یادگیری از طریق

بزرگترین نقطه قوت فراگیران دارای سبک یادگیری همگرا  ت.اس تربخشیترضاکنند 

سبکی است که کمتر مستلزم کار با افراد و مردم  ینچنهمو  باشدیم هایدهاکاربرد عملی 

استفاده از این سبک توسط  واقع در. دهندیمو عالقه کمتری به ایجاد رابطه نشان  باشدیم

که در این افراد وجود دارد باشد. یکی از مهمترین  اینارساییبه دلیل  تواندیمنابینایان 

به دلیل این  تواندیمرابطه با دیگران است، بنابراین این ترجیح مشکالت افراد نابینا برقراری 

پرداخت.  ضعفنقطهضعف نابینایان در روابط اجتماعی باشد و بایستی به برطرف نمودن این 

. دانشجویان شودیمتحرک محدود و تجارب کم باعث حالت انفعالی در این افراد  درواقع

موفق شوند  توانندینماما زمانی که آنها  مندندعالقهی خود نابینا به رقابت کردن با همتایان بینا

شود.  تحصیلییشرفتپمانع از  تواندیم. این موضوع دهندیمخود را از دست  نفساعتمادبه

آنها را  توانندیم شوندیم خودآگاهیادگیری دانشجویان  یهاسبکزمانی که اساتید از 

 توانیم ،جو در مطالعه و امتحان مشکل داشته باشدزمانی که دانش برای مثالراهنمایی کنند. 
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در مقابل دانشجویان  .به او ارائه داد اشیادگیریبهترین شیوه مطالعه را با توجه به سبک 

. سبک یادگیری واگرا از ترکیب شیوه کنندیماستفاده واگرا عادی بیشتر از سبک یادگیری 

افراد با این سبک بیشترین توانایی را . آیدیمو فکورانه به وجود  یتأمل و مشاهدهتجربه عینی 

بارش افکار که با  هاییتموقعد. در مختلف دارن هاییدگاهدعینی از  هاییتموقعدر دیدن 

و به کارهای گروهی و تعامل با  کنندیمو نظریات جدید همراه است بهتر عمل  هایدهاارائه 

( همخوان 5116فلبین )( و 6399یج همایونی )با نتا آمدهدستبههستند. نتیجه  مندعالقهمردم 

مستقل  صورتبهدر خالل راهنمایی، در طول کالس درس و حتی  توانیماین نتایج است. از 

 شودیمقبل از ورود یا برنامه استفاده نمود. امروزه پیشنهاد  کنندهیینتعیک عامل  عنوانبه

یادگیری آنها  یهاسبکران و به موجود بین فراگی یهاتفاوتمدرسان در حین تدریس، به 

توجه نمایند تا زمینه رسیدن به سطح مطلوب یادگیری در همه فراگیران فراهم گردد. با توجه 

نابینا نیاز به توجه خاصی دارند و ورود این افراد به دانشگاه و همراه شدن  یاندانشجوبه اینکه 

توجه به سبک یادگیری  ،کندیمد آنها ایجا در عرصه تحصیل برای ییهاچالشبا افراد عادی 

 فرآیند آموزشی را بهبود بخشد. تواندیماین افراد 

 یهاسبکهایی که دانشجویان نابینا حضور دارند به در کالس گرددیمپیشنهاد  طورینهم 

، ارائه سازییهشبایفای نقش، بحث و سخنرانی،  هاییوهش توجه کنند و از همگرا انطباق و

شیوه  ییراهنما بابالینی استفاده شود. همچنین  نظری و آموزشی  هاییطمح جدید در یهامدل

تحصیلی در بین گروهی از  آمیزیتموفق یهافرصتمطالعه متناسب با سبک یادگیری و ایجاد 

نابینا را افزایش داد. افزایش  و روابط اجتماعی دانشجویان نفساعتمادبها و نابینا ندانشجویان بی

وضوع دیگری است که باید به آن پرداخت تا بتوانند برای کسب اطالعات به آنان م نفسعزت

 یهامهارتمختلف آموزشی،  هایراهبردخود تکیه کنند. همچنین با استفاده از  هاییلتحل

زیرا همگراها کمتر به موضوعاتی که مستلزم کار با افراد  ،ارتباطی این دانشجویان تقویت شود

مانند هر پژوهشی، پژوهش حاضر نیز با ؛ دهندیمشان ت عالقه نسدیگر و مردم ا

 یریگنمونهکه به برخی از آنها باید اشاره کرد. محدودیت در  بود روروبه هایییتمحدود

پژوهش حاضر محدودیت دوم  .رودیمبه شمار  پژوهش دانشجویان نابینا یکی از مشکالت این
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 ویژه یازهایندانشجویان دیگر با  یگر ونتایج به دانشجویان نابینای شهرهای د این بود که

افراد با یادگیری در تمام گروهای  یهاسبککه مقایسه  گرددیمنیست. پیشنهاد  یمتعمقابل

 از فرآیند یادگیری برخوردار شوند انجام شود. توانندیمکه  نیازهای ویژه
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