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Introduction 

The most important channel of learning is the visual channel because 

80% of human learning is done through the visual channel. One of the 

problems of blind people or those with visual impairements is educational 
problems, especially in higher education. Some studies have shown that 
people with visual impairments might have less self-efficacy, lower 
educational progress and physical abilities due to social rejection. However, 
these people have special talents. The educational level is one of the 
predictors of self-confidence, self-esteem and the life quality for blind 
people. Therefore, the level of education and presence in university will have 
positive effects on the blind individuals’ psychological well-being. Although 
some studies have been conducted on the educational progress of people 
with visual impairments, no qualitative research has yet been conducted with 
the aim of evaluating the understanding, lived experience of these people 
and the influential factors in their academic achievement in higher education. 
Therefore, the goal of this research is to identify the main factors underlying 
the academic achievement of blind students via the exploration of their lived 
experiences. 
 

Method 
The current research was conducted with a qualitative approach via the 

application of phenomenological methodology. The participants of this 
research were 15 blind studdents in Iran who were either PhD. candidates or 
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graduates from universities during 2018-2019 academic year. These 
participants were selected via snowball sampling. Sampling continued until 
we reached data saturation and further data did not provide us with any new 
information. The data were collected through deep semi-structured 
interviews during 3 months by telephone interviews while using Colaizzi 
methodology for coding and analyzing the data through seven steps. For 
validating the results of this research, the final analysis of interviews was 
tabulated with variables and concepts were shown to three participants and 
two professors who were familiar with the scope of the study for study. They 
all agreed with the extracted themes and the interpreted data. 

 

Results 
About 248 initial codes, which were extracted from the interviews 

through similar meanings, were organized in 44 concepts. They were 
categorized into the following 10 main themes: family supports, using 
education for meeting the needs, compensating for the experiences and 
unpleasant feelings, perspectives and hopeful believes, secondary 
educational achievements, educational context, positive personal features, 
cognitive talents and abilities, positive social factors and goal-defining 
toward values and interests. 
 

Conclusion 
The articipants’ interviews show that having higher family support was 

the reason that these people choose education for meeting their innate needs 
for progress, independence, attention and security. Also, they choose 
education based on unpleasant feelings and experiences from social contacts 
in order to build a bright future for themselves. They had achievements with 
the help of their cognitive abilities and characteristics such as hard working, 
tolerance and responsibility which motivated them for their further progress. 
Educational context and hopeful perspective in society about higher 
education also encouraged them to increase their attention to academic 
studies as well as acquiring academic achievements.  
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 چکیده
. شد ی عوامل موفقيت تحصيلی افراد دارای مشکل بينايی انجامپژوهش حاضر با هدف شناساي

کنندگان در اين  برای اين منظور از رويکرد کيفی و روش پديدارشناسی توصيفی استفاده شد. مشارکت
نفر از افراد دارای مشکل بينايی بودند که بخش اعظم زندگی خود را در نابينايی  11پژوهش تعداد 

التحصيل دوره دکتری بودند. اين افراد به روش ، دانشجو يا فارغ97-96ی گذرانده و در سال تحصيل
ها  ها، با آنآوری دادهگيری هدفمند و با راهبرد گلوله برفی انتخاب شدند و به منظور جمعنمونه

های داده ها تا رسيدن به اشباع نظری ادامه يافت.فت. مصاحبهساختاريافته انجام گرمصاحبه عميق نيمه
ها شده از مصاحبهکد اوليه استخراج 228تحليل شد و تعداد Colaizzi روش با  آوری شدهجمع

مقوله  10مفهوم جای گرفتند و سپس مفاهيم مرتبط با هم تحت عنوان  22براساس شباهت معنايی، در 
، های خانوادگی، استفاده از تحصيل برای رفع نيازهابندی شدند که عبارتند از: حمايتاصلی دسته

ها و باورهای اميدبخش، دستاوردهای ضمنی تحصيل، جبران تجارب و احساسات ناخوشايند، نگرش
های شناختی، عوامل ها و توانايیتعدادهای مثبت شخصيتی، اس های آموزشی، ويژگیبسترسازی محيط

که دهد کنندگان نشان می ها و عاليق. اظهارات مشارکتگذاری در جهت ارزش مثبت اجتماعی و هدف
 های خانواده باعث شده بود که اين افراد مسير تحصيالت را برای پاسخگويی به برخورداری از حمايت
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نيازهای فطری خود به پيشرفت، استقالل، توجه و امنيت انتخاب کرده و با توجه به تجارب و 
ی روشن ااحساسات ناخوشايندی که در برخوردهای اجتماعی درک کرده بودند، به اميد ساختن آينده

های شناختی خود و با کمک ها با استفاده از توانايی برای خود، در اين مسير به پيش بروند. آن
پذيری در قبال مشکالت، دستاوردهايی در اين آوری و مسئوليترويی، تاب هايی مثل سخت ويژگی

بسترسازی ها در ادامه راه شد. در اين ميان  مسير به دست آوردند که باعث تشويق و تقويت آن
های آموزشی و ديدگاه مثبتی که در اجتماع نسبت به تحصيالت وجود داشت نيز موجب  محيط
 ها در اين جهت شده بود. گذاری آن کنندگان به درس و تحصيل و هدف مند شدن مشارکت عالقه

 

 .نابينايانموفقيت تحصيلی،  پديدارشناسی،کلید واژگان: 
 

 مقدمه
ترين نقايص  از مهم ،مشکالت بينايی )کم بينايی يا نابينايی( ی،های جسمتوانايیمکدر ميان 

حسی هستند که با توجه به نقش بينايی در درک اطالعات محيطی و يادگيری، افراد درگير را با 

 دهستن توانافراد کمهای ترين گروهکنند، نابينايان از شايعمشکالت زيادی مواجه می

(Mahdinejad, Goharpey, Ghasemzadeh & Ltifi, 2016 .) از نظر قانونی فرد نابينا به کسی

بينايی مثل  شود که شدت بينايی او در چشم برتر و حتی با استفاده از وسايل کمکگفته می

نابينايی به وضعيتی  نيز، درصد( يا کمتر باشد. براساس تعريف آموزشی 10) 200/20عينک 

 ,Dursin) های شفاهی آموزش ببينديا روش آموز بايد با خط بريلکه دانش گردداطالق می

طور دقيق شناخته شده نيست ولی اد دارای مشکل بينايی در دنيا بهعداد نابينايان و افرت(. 2012

WHO 8/31، 1990اساس آمار در سال  های مختلف آن را تخمين زده است. بردر زمان 

در جهان وجود داشته است. اين  ميليون نفر دارای مشکالت بينايی 172ميليون نفر نابينا و 

ميليون  216و  36، به 2011ميليون و در سال  191و  2/32، به ترتيب به 2010تعداد در سال 

 (.Keeffe, 2019) نفر رسيد

به تواند از زمان کودکی موجب کاهش پيشرفت اجتماعی و شناختی شود. اختالل بينايی می

 گيری و بهبود استعدادهای شخصی حاصل از آن راهای ياد تواند مهارتاين اختالل می عالوه،

ميزان اضطراب در بزرگساالن دارای اختالل بينايی بيشتر از (. Dursin, 2012) دپيچيده کن

 & Papadopoulos, Papakonstantinou, Montgomery) بزرگساالن بدون اختالل بينايی است

Solomou, 2014 .)ينا يا دارای اختالل شديد بينايی، دهد که در کودکان نابمطالعات نشان می
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های اجتماعی مانند هنگام تجربه تصويری ممکن است در تجربه نرمال مهارتفقدان زود

 ,Ferrari) دخالت داشته باشد ،فهميدن وضعيت ذهنی و احساسات ديگران توانايی درک و

Vecchi, Merabet & Cattaneo, 2017 .)ترند و نگرش نابينايان نسبت به آينده خود بيمناک

 ها اثر منفی گذاشته و نسبت به خود دارند که روی خودپنداره و عزت نفس آن بيشتری منفی

 ,Molazadeh, Javanmard) ها نتوانند هويت موفق را در خود رشد دهند آن شودباعث می

Arazi & Yeganegi, 2013.) 

 (Hodapoor, Sharifidaramadi & Kazemi, 2015) بينايی است ،ترين مسير يادگيری مهم

مشاهده و بينايی به  های خود را از طريقاز آموخته درصد 80طور طبيعی حدود ها به و انسان

شود از طريق ساير حواس کسب میها  آموخته درصد 20آورند و تنها دست می

(Arjmandnia, Vatani & Hasanzadeh, 2017 .) يکی از مشکالت نابينايان، معضالت بنابراين

برخی مطالعات نشان (. Entezari, 2016) شی به خصوص در سطح آموزش عالی استآموز

اند که افراد با آسيب بينايی ممکن است به دليل کمبود پذيرش اجتماعی، پيشرفت داده

 Habibi, Khosro) کفايتی شونددچار احساس بی ،های فيزيکی کمترتحصيلی پايين و توانايی

Javed & Khanzadeh, 2014 .)ها افراد استعدادهايی دارند که ترکيبی از توانايیاين که  ر حالید

 (.Mohammadi Ghaletaki, Ghamrani & Barmak, 2014) های ويژه استو ناتوانی

کمبود محيط و امکانات آموزشی همچنين و ياد شده  رسد وجود مسائلبه نظر می

تمايلی به را در خود رشد دهند و ها نتوانند هويت موفق  آن که برای اين ،مخصوص اين افراد

حضور در اجتماع، ادامه تحصيل و تالش برای پيشرفت و موفقيت در زندگی خود نداشته 

 اند بر مشکالت خود فايق آمده واما با اين حال برخی از همين افراد توانسته افی باشد؛ک ،باشند

تحصيلی و شغل مناسب  به مدارج باالی علمی و در مسير پيشرفت و موفقيت گام بردارند و

 استيکی از عواملی که اعتماد به نفس به آن بستگی دارد موفقيت در زندگی  .يابنددست 

(Augestad, 2017 .)کند تا از طريق کسب شايستگی حرکت در مسير موفقيت به فرد کمک می

و بر احساس شکست  ،هاريزی برای موفقيت در اين حيطههای مهم زندگی و برنامهدر جنبه

موفق با تکيه بر اين باور مثبت که نابينايان (. Frisch, 2006) ف خود فايق آيديروحيه ضع

به استقبال مشکالت رفته و در جهت بروز  ؛لبته آموزنده استامشقت قسمتی از زندگی و 

 (.Bahrami, Vaez Mousavi & Davari, 2014) کنندهای خود تالش میقابليت
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رابطه معناداری بين سطح تحصيالت با کيفيت زندگی های انجام شده، طبق پژوهش

نيز بين موفقيت تحصيلی نابينايان با عزت ( و Amini, Haghani & Masoumi, 2010) نابينايان

 & Klinkosz, Secowski) ها و صفات شخصيتی آن( Papadopoulos, 2014) نفس اين افراد

Brambring, 2006،) هایبينی کنندهت يکی از پيشسطح تحصيالکه  طوریهوجود دارد. ب 

. بنابراين تحصيالت و حضور در استعزت نفس و کيفيت زندگی نابينايان اعتماد به نفس، 

با وجود (. Molazadeh et al., 2013) شناختی افراد نابينا دارد بر سالمت روان یدانشگاه اثر مثبت

شکالت بينايی انجام شده های مختلف پيشرفت تحصيلی افراد دارای ممطالعاتی که در حوزه

است؛ تاکنون پژوهشی با رويکرد کيفی و با هدف بررسی ادراک و تجربه زيسته اين افراد و 

تر به منظور درک عميق ها در مقاطع عالی تحصيلی، و همچنين نعوامل تأثيرگذار بر موفقيت آ

اين هدف اين روی اين افراد در اين مسير، صورت نگرفته است. بنابرمشکالت و مسائل پيش

 ها است. پژوهش، شناسايی عوامل موفقيت تحصيلی نابينايان، از طريق پرداختن به تجربه زيسته آن
 

 روش
 یریگ ، نمونه و روش نمونهجامعه

های دادهشناسی انجام گرفت. پژوهش حاضر با رويکرد کيفی و با استفاده از روش پديدار

شود و بر آوری میو تعامالت شفاهی جمعاز طريق مشاهده، مصاحبه  عموماًکيفی پژوهش 

نخورده  ها در بستر دست ها و رفتار آنکنندگان از موضوع، عقايد، ارزشهای مشارکتتفسير

های عميق معنايی تجارب يهشناسی با هدف درک ال. روش پديدارکنداجتماعی تمرکز می

. در اين نوع پژوهش، شودبرخی افراد درباره يک مفهوم يا پديده خاص انجام می زيسته

شود و به رفتار انسان در بستر روابط خود با های انسانی بررسی میساختار آگاهی در تجربه

و برای هدف اين پژوهش يعنی ( Mohammadpour, 2013) پردازدها میاشياء، افراد و موقعيت

 رسد.شناسايی عوامل موفقيت تحصيلی نابينايان، روش مناسبی به نظر می

نفر از افراد دارای مشکل بينايی در سطح کشور بودند  11کنندگان در اين پژوهش تمشارک

صورت هدفمند و به روش گلوله برفی از بين تمامی افراد دارای شرايط مشابه انتخاب به که

بودند که همگی با سال  8/32 با ميانگين سنیزن  نفر 1و مرد  نفر 10شامل شدند. اين افراد 

های اوليه تحصيل روبرو شده و بخش اعظم  صورت مادرزادی يا در سالمشکل بينايی به
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 10هل و أنفر از اين افراد مت 1زندگی و تحصيالت خود را در شراييط نابينايی گذرانده بودند. 

نفر در دانشگاه عالمه  3نفر دوره دکتری خود را در دانشگاه تهران،  8نفر مجرد بودند. 

نفر در دانشگاه فردوسی  1، اسالمی نفر در دانشگاه آزاد 1اصفهان، نفر در دانشگاه  1ی، ئطباطبا

معيار ورود به مطالعه، داشتن  مشهد گذرانده بودند.)ع(  نفر در دانشگاه امام رضا 1و مشهد 

مشکل بينايی و گذراندن بخش اعظم زندگی و تحصيالت خود در شرايط نابينايی، دانشجو يا 

، کسب رتبه ممتاز در کنکور دکتری 97-96در سال تحصيلی التحصيل مقطع دکتری بودن فارغ

 و تمايل به مشارکت و در اختيار قرار دادن تجارب خود در مورد موضوع مورد مطالعه بود.
 

 ابزار پژوهش
ساختاريافته، در طول سه ماه و از طريق مصاحبه تلفنی ها از طريق مصاحبه عميق نيمهداده

-ها متغير و بهسازی شد. مدت مصاحبه طور کامل ضبط و پيادهبهها آوری شد. تمام مصاحبهجمع

چه عواملی در "ها با سؤال کلی کننده بود. مصاحبهدقيقه برای هر مشارکت 21طور متوسط 

زندگی شما وچود داشت که باعث شد مسير تحصيل را دنبال کنيد و تا مقطع دکتری ادامه 

تر  تر و اختصاصی های قبلی به صورت عميقپاسخ گيری با توجه به شروع و سؤاالت پی "دهيد؟

های گيری هدفمند تا رسيدن به نقطه اشباع در هر مفهوم ادامه يافت و داده پرسيده شد. نمونه

 بيشتر، اطالعات جديدی ارائه نداد.
 

 هاتحلیل داده
د ها استفاده شبرای کدبرداری و تحليل محتوای مصاحبهColaizzi در اين مطالعه از روش 

های استخراج عبارت -2های افراد نمونه، خوانش توصيف -1که شامل هفت مرحله است: 

ترکيب نتايج در  -1دهی مفاهيم، سازمان -2بندی معانی،  فرمول -3مهم و مرتبط با موضوع، 

بندی توصيف در صورت -6ها، قالب يک توصيف مفصل از پديده و به دست آمدن مقوله

 (.Mohammadpour, 2013) معتبر سازی نهايی -7و قالب يک عبارت شناختی 

 

 های پژوهشارزیابی یافته
ها به صورت  های صورت گرفته از مصاحبهبرای اعتباريابی نتايج پژوهش، نتيجه تحليل

 کنندگان و دو تن از اساتيد مربوط به  ها و مفاهيم در اختيار سه تن از مشارکتجدولی از مقوله
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ها  تأييد شد. همچنين تمام مراحل انجام پژوهش و کدگذاری مصاحبه اين حوزه قرار گرفت و

استا بعد با نظارت استادان راهنما و مشاور و به صورت کامالً مستند صورت گرفت. در همين ر

 ها انجام شد.، چند مصاحبه آخر برای تأييد يافتهاز رسيدن به اشباع نظری

 

 ها یافته
موفقيت تحصيلی نابينايان انجام گرفت. پژوهش حاضر با هدف شناسايی عوامل 

التحصيل مقطع دکتری در سال نفر از نابينايان دانشجو يا فارغ 11کنندگان تعداد  مشارکت

های ممتاز وارد اين مقطع شده بودند که با امتياز استعداد درخشان و يا رتبه 97-96تحصيلی 

شده است. مراحل استخراج  ارائه 1شناختی اين افراد در جدول  بودند. اطالعات جمعيت

آوری های کاليزی انجام گرفت؛ به اين ترتيب که پس از جمعها براساس گاممفاهيم و مقوله

کننده اطالعاتی در مورد موضوع سازی شد و جمالت مهم و فراهمها پيادهاطالعات، مصاحبه

ه د اوليه بک 228مورد نظر استخراج شدند. بعد از اختصاص معانی به اين جمالت، تعداد 

 22دست آمد. سپس کدهای مرتبط با هم در قالب يک مفهوم سازماندهی شد و در نهايت 

يابی، بندی گرديدند. در مرحله آخر برای اعتبارمقوله اصلی دسته 10مفهوم حاصل، به صورت 

 شوندگان ارائه شد. نتايج به مصاحبه

دريافت حمايت از طرف  دهد کهها نشان میتحليل داده. های خانوادگیحمايت -1

ثيرگذار بر موفقيت تحصيلی افراد أهای مختلف، يکی از عوامل اصلی تخانواده در حوزه

مفاهيم مربوط به اين مقوله عبارتند از: جو تحصيلی کننده در اين پژوهش بوده است.  مشارکت

 ده.اجتماعی خانوا -های عاطفیسازی امکانات توسط خانواده و حمايت خانواده، فراهم
 

گفت: تنها چيزی که برام کرد؛ بهم می: يادمه مادرم خيلی منو تشويق می10کننده شماره  مشارکت

 مهم نيست. درسی خوبی و قضيه نابيناييت برام اصالً مهمه اينه که تو از لحاظ فکری و
 

: خونه و خونواده يه محيط فرهنگی باشه مهمه، اينکه کتاب تو خونه 2کننده شماره مشارکت

اشه و يه جايی به اسم کتابخونه وجود داشته باشه و کتاب در دسترس باشه خودش خيلی ب

 خيلی کمک ميکنه.

 در تحليل کدهای اوليه مشخص شد که پاسخگويی به . رفع نيازها استفاده از تحصيل برای -2
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Table 1. 

Demographic characteristics of the participants 

Participant Age Gender 
Marital 
Status 

PhD 
Entrance 

Exam Rank 

PhD 
Program 

Field 
University 

1 36 Male Married 22 
Arabic 

Literature 
Imam Reza 

2 38 Male Married 1 
Persian 

Literature 
Allameh 

Tabataba'i 

3 29 Male Single 17 
Health 

Psychology 
Tehran 

4 36 Female Single 
Exceptional 

Distinct 
Student 

Islamic 
History and 
Civilization 

Tehran 

5 35 Male Single 14 
Persian 

Literature 
Allameh 

Tabataba'i 

6 35 Male Single 6 
Islamic 

History and 
Civilization 

Islamic 
Azad 

7 30 Male Single 
Exceptional 

Distinct 
Student 

Persian 
Literature 

Isfahan 

8 31 Male Single 1 
Educational 
Management 

Tehran 

9 30 Female Single 
Exceptional 

Distinct 
Student 

Sociology Tehran 

10 36 Female Single 3 
Philosophy of 

Education 
Tehran 

11 27 Female Single 11 
Political 
Science 

Tehran 

12 31 Male Married 3 
International 

Law 
Tehran 

13 50 Male Married - 
Persian 

Literature 
Allameh 

Tabataba'i 

14 36 Male Married 1 
Arabic 

Literature 
Ferdowsi 
Mashhad 

15 43 Female Single 
Exceptional 

Distinct 
Student 

Sociology Tehran 

 

مفاهيم  کنندگان، در مسير تحصيل بوده است. بخش مشارکت نيازهای درونی، يکی از منابع انگيزه

يابی به قدرت و پيشرفت کردن؛ جلب توجه مربوط به اين مقوله عبارتند از: حرکت در جهت دست

 يابی به امنيت شغلی.و محبت ديگران؛ رسيدن به استقالل و عدم وابستگی به ديگران و دست
ديگه تشنه استقالل بودم و تشنه دور بودن از خونواده بودم؛ خيلی  :8کننده شماره  کتمشار

 تونم رو پای تونم هر کاری رو خودم انجام بدم و میاصرار داشتم که ثابت کنم که من می
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 خودم بايستم و آدم موفقی باشم.
صيلی بتونه خودشو تنها آدم اون موقعی ديده ميشه که از نظر تح :13کننده شماره  مشارکت

 صين باشه تا ديده بشه.خجزو شا بکشه باال و حتماً
 

حقوقی که من ميگرفتم فقط مال خودم نبود، من بايد خونوادم رو  :11کننده شماره  مشارکت
کردم و خب خونواده من تحت حمايت منن؛ معقوالنه بود که من بتونم راهی حمايت می

 پيدا کنم که ارتقای شغلی پيدا کنم.
 

دهد که جبران ها نشان میمصاحبه تحليل. جبران تجارب و احساسات ناخوشايند -3
برنده در مسير شده در طول زندگی، يکی از عوامل پيشتجارب و احساسات ناخوشايند درک

استفاده از کننده در اين پژوهش بوده است.  رسيدن به موفقيت تحصيلی برای افراد مشارکت

های تأثيرگذار و فرار از های آينده؛ محدوديتها و نگرانیاز ترس مکانيسم جبران؛ پيشگيری
 ديدگاه منفی جامعه نسبت به نابينايان، مفاهيم مربوط به اين مقوله بودند.

 

هايی که افرادی که مشکل ندارن به روشون بازه، خيلی از راه مطمئناً :10کننده شماره  مشارکت
 به روی ما بستس.

 

زدن ماست و ما رو به رسميت  : جامعه مرتب در حال انکار و پس13 کننده شماره مشارکت
های های بلندتری برداری و هی توانمندی نميشناسه، جامعه مجال نميده و تو هی بايد گام

 نهفته خودت رو بيرون بکشی و نشون بدی، تا نتونن تو رو انکار کنن و پس بزنن.
 

کنندگان حاکی از آن است که وجود  رکتاظهارات مشا. ها و باورهای اميدبخشنگرش -2

ها در رسيدن به مقاطع عالی  ثر در موفقيت آنؤها و باورهای اميدبخش يکی از عوامل منگرش
باورهای معنوی؛  گيرد عبارتند از:مفاهيمی که اين مقوله در بر می تحصيلی بوده است.

 های کارآمد.اميدواری و نگرش
 

ما برای  تواند بشود جز خدا؛ اصالًعتقدم، آدم همه چيز میچون من م :1کننده شماره  مشارکت
 .اينجا و اين مسير خلق نشديم، هدف ما رسيدن به خداست

 

گيره و نتيجه نيت باور دارم که هر کسی نتيجه تالش خودش رو می :12کننده شماره  مشارکت
 گيره.و انديشه خودش رو می

کنندگان اين  شده، مشارکتانجامهای طبق تحليل. آوردهای ضمنی تحصيلدست -1

آوردهايی از جنس تجارب و احساسات خوشايند را  تحصيل دست مسير پژوهش در طول
 ها برای ادامه راه شده بود. های آنتجربه کرده بودند که باعث حفظ انگيزه
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ها و نفرات اول بوديم و اغراق جزء تاپ سال تحصيلمون بی 12ی تو :3کننده شماره  مشارکت
 ن خودش هم مشوق بود.اي

 

نظر گرفت. خب  يه خودباوری هست که ميشه به عنوان يه عامل در: 2کننده شماره  مشارکت
تونم درس بخونم، فکر کنم و مقاله تونم، بدون کمک ديگران میمن ديدم که خودم می

 ها مانعی برای رشد من نيست. نامه بنويسم و اين بنويسم، برتر باشم، پايان
 

-های انجام شده؛ بسترهايی که توسط محيطدر تحليل. های آموزشیزی محيطبسترسا -6

کنندگان در اين پژوهش  ثير زيادی در موفقيت تحصيلی شرکتأهای آموزشی فراهم شده بود ت

ها های معلمهای دانشگاه؛ حمايتمفاهيم مربوط به اين مقوله عبارتند از: جذابيتداشته است. 

 ها.ارس و دانشگاههای مدو اساتيد و ظرفيت
 

)تو دانشگاه تهران( ديدم که فضا خيلی متفاوته نسبت به خيلی از جاهايی  :8کننده شماره  مشارکت
های  نفره و دونفره داشت برای بچه های مناسبی داره و ... اتاقای يک که ما نيستيم ... خوابگاه

ان حاکم بود، خيلی علمی و خيلی جوی که توی دانشگاه تهر نابينا، ... کتابخونه گويا داشت؛ کالً
 کرد برای رو به جلو رفتن.مثبت بود و شما رو تشويق می

 

دوران ارشد و دکتری  آشنايی با يکی از اساتيد دوره  کارشناسی که بيشتر :12کننده شماره  مشارکت
کردن، شخصيت و منش ايشون برای من الگوی بسيار خوبی شد که من اين راه رو تدريس می

 بدم. ادامه
 

کنندگان در اين پژوهش،  طبق اظهارات مشارکت. های شناختیتوانايی استعدادها و -7

های شناختی برخوردار بودند که برای حرکت در راه تحصيل و ها از استعدادها و توانايی آن
توان به مهارت حل ها می. از جمله اين توانايیها کمک کرده بود رسيدن به موفقيت به آن

های ذاتی و های يادگيری، ويژگیريزی، مهارتهارت برقراری ارتباط، توانايی برنامهمسئله، م

 های شخصی کسب شده، اشاره کرد. مهارت
 

 تر بود. خب من مترجم بودم و کارم راحت :1کننده شماره  مشارکت
 

تر بشم ها نزديکت اين بود که بيشتر به بچهرف: تالشی که صورت گ12کننده شماره  مشارکت
کمک بگيرم، ضبط کتب و منابع و مطالبی که  هایکالس، از همو برای جبران اين خأل

 شد.سرکالس مطرح می
 

بيشتر به  ،کردمبيشتر دقت می دادم ومن از دوستم بيشتر گوش می :12کننده شماره  مشارکت
 و  کردمکردم و بهتر عرضه میبندی می کردم و بهتر طبقه سپردم، بهتر تحليل میذهن می
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 کردم.گيری مینتيجه
 

های انجام شده نشان داد که افراد حاضر در اين تحليل. های مثبت شخصيتیويژگی -8

های مثبت شخصيتی برخوردار بودند که حرکت در مسير پر فراز و نشيب پژوهش، از ويژگی

طلبی،  رقابت مفاهيم مرتبط با اين مقوله عبارتند از:کرد. پذير میها امکان تحصيل را برای آن

 پذيری.گرايی، خوداتکايی، شجاعت و مسئوليترويی، کمالآوری، سختپذيرش و تاب
 

 طلب هستم. رقابت من در کنار دانشجوها نبايد کم بيارم و هميشه کالً :2کننده شماره  مشارکت
 

گم آدم بايد يه جاهايی رو خودش مسئوليت مشکالت رو به من می :1کننده شماره  مشارکت
 .بينيمده بگيره؛ ما همه مشکالتو از ديگران میعه

 

های بينای خودم در دانشگاه  تالشی که من کردم نسبت به همکالسی :7کننده شماره  مشارکت
 شايد چندين برابر بود.

 

کنندگان در اظهارات خود از عوامل مثبتی که در اجتماع  مشارکت. ماعیتعوامل مثبت اج -9

از ثر در رسيدن به موفقيت تحصيلی خود ياد کردند. ؤهای ملفهؤز موجود داشت، به عنوان يکی ا

های مثبت اجتماعی کننده اجتماعی؛ نگرشتوان به متصل شدن به منابع حمايتجمله اين عوامل می
 نسبت به تحصيالت؛ وجود الگوهای موفق نابينا در جامعه و نقش حمايتی دوستان، اشاره کرد.

 

توانی  ای رفتی اگه قرار بود از حقوق افراد دارای کمه تو جلسهاگ :3کننده شماره  مشارکت
عنوان يه متخصص و دکتر رشته دفاع کنی، بايد اين پسوند )دکتر( باهات باشه به

خودت. وقتی تو دکتر رشته خودت باشی، وقتی يه حرفی رو ميزنی حتی اگه معلول هم 
 باشی مجبورن ازت بپذيرن.

 

ی که لسال پيش کسی رو داشتيم مثل دکتر خزاي 10-20فتم که ما گ :13کننده شماره  مشارکت
هم نماينده مجلس بود و هم مدرس و هم نويسنده و هم سناتور و هم وکيل؛ وقتی اون 

 تونيم؟!ن نمیزمان تونسته اين کار رو بکنه، يعنی ما اآل
 

 کننده در اين پژوهش، افراد مشارکت. ها وعاليقگذاری در جهت ارزشهدف -10

از جمله اين  گذاری کرده بودند.ها هدف ها و عاليقی داشتند که در راستای رسيدن به آن ارزش
ها در زندگی؛ استفاده از بندی ارزشتوان به موارد زير اشاره کرد: تعيين و اولويتمفاهيم می

گذاری گذاری شغلی و اقتصادی؛ هدفتحصيل برای حرکت در جهت عاليق شخصی؛ هدف

 رسيدن به اهداف شخصی؛ رسيدن به اهداف اجتماعی و تحقق اهداف تخيلی. يلی؛علمی و تحص
 

 بخشه خيلی برام مهمه، دوست دارم چيزايی رو در کنارش مسير لذت :2کننده شماره  مشارکت
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 که برام خوشاينده رو انجام بدم تا به اين هدفم برسم.
 

رد اين رشته بدونم و به باالترين من دوست داشتم همه چی رو در مو :7کننده شماره  مشارکت
ه، خب منتهی تکه خودم بتونم يه نظری بدم تو اين رشدرجش برسم. باالترين درجه يعنی اين

 شد به دکتری.می
 

نگاه  کردم بکنم اين بود که اگر احياناً من يکی از کارايی که تالش می: 11کننده شماره  مشارکت
اين حوزه، اين نگاه رو تغيير بدم، يعنی سعی کنم  توی نسبت به نابينايان منفی وجود داره

 های من هم همين بود. يکی از هدف بهتر کنم اين نگاه رو نسبت به قبل و اساساً
 

 گیری بحث و نتیجه

هدف از پژوهش حاضر شناسايی عوامل مؤثر در موفقيت تحصيلی نابينايان بود. در اين 

 شود. آنها پرداخته میمقوله اصلی کشف شد که در ادامه به  10راستا 

وجود فضای درس و تحصيل در خانواده، آشنايی اعضای آن با کتاب و کتابخوانی از 

تواند عالوه بر ترغيب فرد نابينا برای گام کودکی، و تحصيل کرده بودن اعضای خانواده می

کردن  برداشتن در اين مسير، نقش الگو را نيز برای وی بازی کند. خانواده همچنين با فراهم

تواند ورود وی به مسير تحصيل و امکانات الزم و حمايت عاطفی از عضو نابينای خود، می

کند. والدين  ءادامه دادن آن را تسهيل نموده و با تشويق وی، اميد و اعتماد به نفس را به او القا

وی به های او و معرفی همچنين با نگاه پذيرا نسبت به مشکل فرزند خود، اعتماد به توانايی

های توانند در جهت مستقل بار آوردن فرزند خود تالش کنند. پژوهشجامعه نابينايان، می

آموزان را با موفقيت تحصيلی آنها مختلفی ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم عوامل خانوادگی دانش

خشی عنوان باين موارد به ،Bourdieu (1983)و به گفته ( Jeynes, 2013) قرار داده تأييدمورد 

های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فرد، با موفقيت تحصيلی رابطه داشته و کمک از سرمايه

 cited by Janalizadeh) کنند وی بتوانند تا باالترين سطوح علمی، ادامه تحصيل بدهدمی

Chobdasti, Khoshfar & Sepehr, 2012.) 

 نشأتگيخته شود، از عوامل درونی که به وسيله عوامل بيرونی بران رفتار انسان بيشتر از اين

 ,Sahebi) گيرد که همان نيازهای بنيادين آدمی است که فطری بوده و ريشه ژنتيکی داردمی

Zalizadeh & Zalizadeh, 2015 .)های ترين دغدغه که اشتغال يکی از بزرگ با توجه به اين

تن شغل مناسب، بتوانند در که از طريق اتمام تحصيالت و ياف ندها اميدوار ، آننابينايان است
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پاسخ بگويند و به  نيز را کنار استقالل شخصيتی، نياز به امنيت شغلی و استقالل مالی خود

هايی که به ها و موفقيتتا از طريق پيشرفت کنندمیتالش  همچنين ها درآمد بيشتر برسند. آن

ها و اساتيد خود را علمآورند، توجه و تحسين اطرافيان اعم از خانواده و فاميل و مدست می

 ءهرچه بيشتر جلب کرده و بخشی از نياز خود به محبت و تعلق را از طريق روابط خود ارضا

بخشی از نياز  های مختلف،با حرکت در جهت شکوفا کردن استعدادهای خود در زمينه کنند و

 Gholamali Lavasani, Khezriدر اين زمينه به گفته  .خود به قدرت و پيشرفت را پاسخ دهند

Azar, Amani and Alizadeh, (2011)، گری، پاسخگويی به مطابق با نظريه خود تعيين

 .دارد داریمعنیارتباط  شناختی با پيشرفت تحصيلی نيازهای روان

آور،  های رنجها و ترحممثل طرد شدن از مدرسه و جامعه، حقارت ناخوشايندی احساسات

 نابينا به قدری برای افراد ،ناشی از برخوردهای اجتماعیخشم  و ضايتی از شرايط مختلفنار

از ادامه تحصيل و رسيدن به بگيرند ها تصميم  آنتواند باعث شود میکه  استناخوشايند 

 Adler در همين راستا، .ها استفاده کنند مدارج عالی علمی، به عنوان مکانيسمی برای جبران آن

ا احساس حقارت در انسان، استفاده از مکانيسم جبران های مقابله بمعتقد است که يکی از راه

داند که احساس حقارت را نيرويی انگيزشی برای رفتارهای انسان می Adlerدر واقع  .است

 نابينايانهای محدوديت (.Nasehi & Raeisi, 2007) تواند باعث پيشرفت و موفقيت او شودمی

که اين افراد تمام انرژی خود  شودمیاعث ب همچنين اب مسير زندگی و رشته تحصيلیدر انتخ

به آن وارد شوند صرف کرده و در آن جلو بروند. در کنار اين  ندتوانرا در تنها راهی که می

توانی و نابينايان وجود دارد  های منفی که نسبت به افراد دارای کمعوامل، اجتماع و ديدگاه

اين افراد از هر روشی برای فرار  دشومیکه با ناخوشايندی خود باعث  استعامل ديگری 

 کردن از آن استفاده کنند. 

شود بلکه يک توانی يک اختالل فردی تعريف نمی کمی، توان مدل اجتماعی کم يهطبق نظر

 گيردتوانی در تعامالت اجتماعی، شکل می محصول اجتماعی است و فرايند تعريف کم

(Sadeghi Fassaei & Fateminia, 2014 .)تالش نابينا رسد افرادوصاف، به نظر میبا اين ا ،

ضمن جبران تجارب ناخوشايند خود و  ،با حرکت در مسير تحصيل و پيشروی در آن کنندمی

که  فرار از نگاه منفی و حاکی از ضعف جامعه، جايگاه اجتماعی خود را ارتقا دهند. به طوری

Erfani (2010) ،پايگاه  ءنسانی در زندگی و ارتقانيز پيشرفت تحصيلی را باعث توسعه سرمايه ا 
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 (.cited by Hosseini, Zoghi Paidar & Rashid, 2018) دانداجتماعی، شغلی و اقتصادی افراد می

تا  کندمی کمک به افراد نابينا بخشهای اميدباورهای معنوی و نگرش رسد داشتننظر میب

ر کرده و کمتر لطف خداوند تعبيدر نابينايی را های مسير تحصيل و زندگی بتوانند دشواری

ها در نتيجه احساس آرامش بيشتری کرده و در برابر سختی .قرار بگيرند مشکالتثير أت  تحت

شناسان  دست يابند که با نظر روان های بيشتریو به موفقيت بيشتری داشته باشند آوریتاب

راستا  ، همAkbari Bourabg and Ghavamiarad (2015)شناسان در پژوهش  تربينی و جامعه

نيز بر اين باور  Kuing (2007; cited by Akbari Bourang & Ghavamiarad, 2015) است.

 تری دارند، از عملکرد تحصيلی بهتری برخوردارند. است افرادی که اعتقادات دينی قوی

خود ماند و در نهايت حاصل تمام زحمات شان بی پاسخ نمیيهابه اين اميد که تالش نابينايان

 .کنندهای دوران تحصيل را تحمل میرا خواهند ديد، فراز و نشيب

( Soleimani & Mirzaei, 2018) شناختی استهای سرمايه روانلفهؤسازه اميد يکی از م

 ,Mohebbi, Shahani & Pasha Sharifi) دارد داریمعنیکه با عملکرد تحصيلی رابطه مثبت و 

بين  ،Ebrahimi, Sabaghian and Abolghasemi (2012)ش نتايج پژوهدر اين زمينه،  (.2014

او  داری نشان داد.ها رابطه مثبت و معنی تحصيلی آن دانشجويان و ميزان موفقيتميزان اميد 

اين  .که اميد به آينده و رسيدن به موفقيت، يک رابطه دو طرفه با يکديگر دارندمعتقد است 

کرده و گيری مجدد  ها را قاب جديد به مشکالت، آن متفاوت و با دادن معانی یبا نگاهافراد 

 Arjmandnia, Vatani andطور که  همان گيرند.تأثير جنبه منفی آن قرار می  کمتر تحت

Hasanzadeh (2017)،  افراد نابينا با مجهز شدن به مهارت اندکردهدر مطالعه خود اشاره ،

طور طقی کمتری را تجربه کنند و بهرمنشان باورهای غيتوانند در زندگینگری، میمثبت

 Golestaneh, Soleimani and در همين رابطه رو مواجه شوند. های پيشتری با چالششايسته

Dhghni (2017) شناختی های سرمايه روانبينی را از مؤلفههای اميدواری و خوش نيز سازه

 باشند.کسب موفقيت تحصيلی مؤثر میها، در کنار ساير مؤلفه اند که دربرشمرده

آورند که باعث تقويت افراد نابينا در طول مسير تحصيل خود دستاوردهايی به دست می

بعد از  احساسات خوشايندی مثل احساس رضايت از زندگیشود. آنها در ادامه مسير می

، احساس لذت از مسير تحصيل، احساس يششرايط شغلی و تحصيلی خوو  نابينايی

-Kashy .مفيد بودن و ارزشمندیاحساس  و های خوددکارآمدی و باور به توانمندیخو



 232 (9 ی شماره ،9311 بهار و تابستان ،27 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست 

Rosenbaum, Kaplan and Israel-Cohen (2018) و Boekaerts and Pekrun (2016) ، به نيز

دارد و  داریمعنیاين نتيجه رسيدند که احساسات مثبت با پيشرفت تحصيلی رابطه مثبت و 

در نابينايان رسد که حرکت نظر میشود. بهای مختلف میينهی در زمباعث گسترش يادگير

، باعث باال يیها، با فراهم کردن شاخصآن تجارب و احساسات خوشايند بامسير تحصيالت 

، شده و با توجه به رابطه مستقيم بين کيفيت زندگی و سطح تحصيالترفتن کيفيت زندگی اين افراد 

 (.Sarabandi, Kamali & Mubaraki, 2012ست )بر موفقيت تحصيلی آنها اثر گذاشته ا

توجه مثل  های قابلبا مشاهده تغييرات مثبت در زندگی خود و کسب موفقيتنابينايان 

های خود ايمان آورده و در به توانايی ،ممتاز بودن در مدرسه و دانشگاه و رتبه خوب در کنکور

 ،Rezaei, Raisi and Jalilian (2018) .کنندمیيط دشوار احساس کارآمدی بيشتری مقابل شرا

شود دانشجويان سازگاری تحصيلی سطوح باالی خودکارآمدی تحصيلی باعث میکه  معتقدند

اتمام و توانايی بيشتری برای بهتری داشته، راهبردهای يادگيری سودمندتری را به کار برند 

اساس همين راستا، بر  داشته باشند. درالتحصيلی  غتحصيالت دانشگاهی و رسيدن به مرحله فار

به عنوان عقبه تحصيلی  Mousavi, Saghebi Saeedi and Shaker Nia (2018) نتايج پژوهش

 .ها دخيل است بکی از عوامل مربوط به دانشجو، در موفقيت آن
 

آموزان و امکانات خاصی که برای دانش همچنينها و حاکم بر مدارس و دانشگاهفضای 

برای  بخش انگيزهو  کننده تواند يک عامل تشويقکنند، میفراهم می دانشجويان با شرايط ويژه

فضای مثبت و متفاوت دانشگاه، حمايت اساتيد و معلمان از  باشد. نابينايانادامه مسير تحصيل 

اين افراد، امکان ضبط کتب درسی و کتابخانه مخصوص نابينايان در کنار امکانات خوابگاهی 

به  همچنين امکان استفاده از فرصت استعداد درخشان برای ورودمتناسب با نيازهای آنها و 

افراد نابينا را ترغيب به ماندن در اين فضا و ادامه دادن تحصيل  توانندمقطع باالتر، همگی می

شاگرد،  -از رابطه معلم ،Salehi, Abedi and Nilfroushan (2019) در همين راستا، کند.

شی، تحت عنوان ادراک از جو تحصيلی ياد کرده و آن را تدريس معلم و استاد و فضای آموز

 Yousefi, Jamshidinejad and Moatamedدانند. همچنيندر موفقيت تحصيلی مؤثر می

 -های نظام و محيط آموزشی مثل برنامه درسی، فرايند تدريس که ويژگی ند، نشان داد (2018)

حيط عاطفی آموزشی از عوامل يادگيری، تجهيزات و فضای آموزشی، تجهيزات رفاهی و م

 هرچقدر که ميزان تناسب  و باشدثيرگذار بر انگيزش و موفقيت تحصيلی دانشجويان میأت
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 .امکانات فيزيکی با نيازهای فرد بيشتر باشد، احتمال تحصيالت باالتر بيشتر است

های شخصيتی برای موفق شدن در هر رسد برخورداری از شماری از ويژگینظر میب

اشاره شده  ،Atashafrouz & Araban (2017) پژوهشنتايج ای الزم است. در اين باره در هزمين

مستقيم )از طريق اثرگذاری برراهبردهای طور مستقيم و غيربه های شخصيتیويژگی است که

شود تا اين افراد نابينا باعث میطلبی  رقابت مطالعه افراد(، بر موفقيت تحصيلی آنها مؤثر است.

مثل مدارس تلفيقی که تعداد  ،هايی که امکان رقابت بيشتری وجود دارددر موقعيت افراد

تری بر آن حاکم آموز در آن حضور دارند يا دانشگاه که فضای علمی جدیبيشتری دانش

باعث تالش چندين برابری نسبت به  آنهارويی است، عملکرد بهتری داشته باشند. سخت

گيری در راه رسيدن به خواسته و روحيه جنگنده و تسليم همتايان بينايشان، سماجت و پي

، Hosseini, Zaghi Paydar and Rashid (2018)پژوهش گردد. مینشدن در برابر ناماليمات 

شمرد و معتقد است يکی از عواملی که بر قدم برمی ها را در قالب مفهوم ثباتنيز اين ويژگی

ای مشترک و در بين تمام افراد موفق در هر زمينه گذاردميزان مقاومت در برابر شکست اثر می

عنوان يک نقطه قوت شخصيتی با دستاوردهای تحصيلی ثبات قدم به باشد.است، ثبات قدم می

 ,Suzuki) التحصيلی استغبين معتبری برای عملکرد تحصيلی و فاردر ارتباط و پيش

Tamesun, Asahi & Ishikawa, 2015; Duckworth & Gross, 2014.) 

که از طريق باال بردن ظرفيت باشد نابينايان میهای از ديگر ويژگی ،آوریپذيرش و تاب

آوری به د. تابنکها تسهيل می تحمل اين افراد، حرکت در مسير دشوار تحصيل را برای آن

بينی و کارآمدی، با عملکرد شناختی در کنار اميد، خوش های سرمايه روانلفهؤعنوان يکی از م

 (.Mohebbi, Shahani & Pashasharifi, 2014) دارد داریمعنیصيلی رابطه مثبت و تح

برای رسيدن به اهداف اين افراد که  شودمیباعث اين افراد شجاعت و جسارت برخورداری از 

های به توانايی ءبا اتکا گيری وهای جديد و ناشناخته شوند و با سماجت و پيخود وارد راه

 .وليت مشکل خود را بر عهده بگيرندگی به ديگران، مسئخود و بدون وابست

تواند به افراد نابينا در های شناختی ذاتی و اکتسابی، میبرخورداری از استعدادها و مهارت

با استفاده از پيش رفتن در مسير تحصيل و رسيدن به موفقيت در اين راه کمک کند. اين افراد 

های حل درست عبور از چالش شتن مشکل بينايی، راهدر عين داتوانند میمهارت حل مسئله، 

 .Raeisoon et alبر طبق نتايج  در همين راستا، آمده در مسير تحصيل را انتخاب کنند. پيش
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 داریمعنی، بين برخورداری از مهارت حل مسئله و موفقيت تحصيلی رابطه مثبت و (2018)

در ابعاد مختلف  توانندمیراری رابطه، برخورداری از توانايی برقوجود دارد. نابينايان با 

ای برقرار کرده و دوستانی پيدا کنند که کننده اجتماعی، هنری و فرهنگی، ارتباطات کمک

 ,Ameli Moghaddam, Zeraatiها استفاده کنند. در اين راستا، پژوهش  بتوانند از حمايت آن

Dideban and Khazan (2015)فردی، مثل  های بينرتدهد که آموزش مها، نيز نشان می

به افراد دارای  ،فردی و مهارت همدلی با ديگران ی ارتباط مؤثر، سازگاری بينرمهارت برقرا

گ جامعه يا نکه متناسب با فره طوریالم، بهکند تا از طريق رفتار يا کتوانی کمک می کم

 .و باورهای خويش را مطرح سازند ، نيازهاهاها باشد، ارزش موقعيت خود آن

گيری، برنامه درستی در  ريزی و تصميممندی از مهارت برنامههمچنين با بهرهنابينايان 

های مطالعه و يادگيری را کنند و مهارتمیها و تعيين اهداف تنظيم  استفاده از زمان و فرصت

ها با آگاهی از کمبود  آن برند.میبه بهترين شکل ممکن و متناسب با شرايط خاص خود به کار 

های زمانی خود برای مطالعه استفاده از تمام فرصت کنندمیع و محدوديت زمان، سعی مناب

ش و ها نق دهد عامل زمان در نزد آنبررسی رفتار افراد موفق نشان می. در همين راستا کنند

غاز هر کاری، عامل زمان را در مرکز توجه آکه قبل از  طوریبديلی داشته است بهاهميت بی

استفاده از زمان انجام برای  ها را ريزی و افراد با انگيزه پيشرفت باال، بهترين برنامه دهندقرار می

بين  داریمعنیها ارتباط مثبت و در اين راستا نتايج پژوهش(. Shafii et al., 2018) دهندمی

همچنين  .(Nejati, 2014) دهدبا عملکرد تحصيلی نشان می ريزی و توان برنامه مديريت زمان

خصوص در مقاطع عالی رابطه مثبتی با موفقيت تحصيلی بهای يادگيری خودمحور، کسب

 Saeed Zadeh, Mohammadi andطبق گفته و ( Garton, Ball & Dyer, 2002) تحصيلی دارد

Asadi, (2018)کنند، در هنگام تدريس استاد ، دانشجويانی که از فراشناخت بيشتری استفاده می

کنند همان زمان با معنادار کردن اطالعات و ايجاد محيط يادگيری عی میو يا هنگام مطالعه، س

 .عملکرد تحصيلی خود را باال برند مناسب، مطالب را ياد بگيرند و

ثير مثبت يا منفی أکنيم، تعنوان يک محيط فراگير که همه ما در آن زندگی میاجتماع به

ها  حمايت اجتماعی و متصل شدن به آن گذارد. برخورداری از منابعسزايی بر تصميات ما میب

سسات غيردولتی که به ؤتوانی و يا م کننده از افراد دارای کممثل نهادهای دولتی حمايت

-توانند بهاست که اين افراد مید، يکی از اين عوامل مثبت اجتماعی ندهنابينايان خدمات می
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های ثل قرار گرفتن در شهرهايی مفرصتسرمايه اجتماعی از آن استفاده کنند.  يکعنوان 

کنند و داشتن امنيت اجتماعی نيز از بزرگ و پرامکانات که امکان پيشرفت بيشتری را فراهم می

های اين افراد بوده است. امنيت اجتماعی به عنوان يکی ديگر از مالک اشاره شدهديگر عوامل 

 دارد داریمعنی که با پيشرفت تحصيلی دانشجويان ارتباط مثبت است سرمايه اجتماعی

(Sotoudehasl, Kahouei, Sensebili & Fodaje, 2018.) 

کرده وجود دارد در مورد تحصيالت و افراد تحصيل های اجتماعی مثبتیهمچنين نگرش

. اين ديدگاه اجتماعی که دکتری ندکتر میرا در ادامه راه خود در اين مسير مصممنابينايان که 

شود و حرف او قابل استناد است ر در آن رشته محسوب مینظ ای متخصص و صاحبهر رشته

که تمام  اردد قائل هست، اين افراد را بر آن می« دکتر»ن و جايگاهی که نگاه جامعه برای أو ش

وجود ، Sotoudehasl et al., (2018) .کار گيرندبرای رسيدن به اين مقطع ب تالش خود را

دانند که در های اجتماعی افراد میيگر از سرمايهعنوان يکی دبه ، را،کنندهدوستان حمايت

الگوهای نابينای موفق در  ا ديدنبنابينايان همچنين  ها نقش دارد. نآپيشرفت و موفقيت 

خود به وجود  اين خودباوری در ،های دولتیسسات نابينايان و پستؤاجتماع، جمع دوستان، م

 .«متوانها توانستند، من هم می اگر آن»که  آورندمی

اری در جهت ذگ هدف ونابينايان عاليق در زندگی و  هاارزش بندیو اولويت روشن بودن

تواند در مسير رسيدن به موفقيت در زندگی و از جمله يکی ديگر از مواردی است که می ،آنها

ها هستند و ها باورهای فراموقعيتی در مورد مطلوبيتارزش .موفقيت تحصيلی به آنها کمک کند

ها مستقل از اهداف موجوديت ارزش .(Eccles, 2005) کنندهای افراد را هدايت میبانتخا

دهنده حداقل يک هدف برای رسيدن به آن است. در واقع عاليق فردی  ندارند و هر ارزش نشان

(. Mohammadi, Turkzadeh & Noai, 2011) کنندهای فردی، اهداف را مشخص میو ارزش

که با توجه به اين(. Abdi, 2017) ملکرد تحصيلی رابطه وجود داردگيری اهداف و ع بين جهت

از مسير اين افراد  ،رودها به شمار می ترين مشکالت اجتماعی آناشتغال نابينايان از اساسی

. چرا که طبق نظر نندکتحصيالت برای رسيدن به اهداف شغلی و اقتصادی خود استفاده می

Erfani, (2004; cited by Hosseini et al., 2018) ،  پيشرفت تحصيلی باعث توسعه سرمايه

موفقيت تحصيلی از  گردد.جايگاه اجتماعی، شغلی و اقتصادی می ءانسانی در زندگی و ارتقا

و  (Akbari Bourang & Ghavamiarad, 2015) های مهم و اساسی هر جامعه استجمله ارزش
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يابند که از حداکثر نيروی خود برای می واسطه موفقيت در تحصيل به موقعيتی دستافراد به

کنند و شرايط الزم برای زندگی اجتماعی موفق را دستيابی به اهداف آموزش عالی استفاده می

، اهداف تخيلی در Adlerطبق نظر (. Salmalian & Kazemnezhad Leili, 2014کنند )کسب می

 کنندمیسعی  نابينايانبنابراين (. Schultz & schultz 2008) دهی آينده فرد نقش مهمی دارد شکل

 .از مسير تحصيالت برای واقعيت بخشيدن به اهداف تخيلی خود استفاده کنند

توان به دو گروه عوامل درونی را می نابينايانعوامل مؤثر در موفقيت تحصيلی در نهايت، 

تقسيم کرد. آشنا های آموزشی مربوط به فرد و عوامل بيرونی مربوط به خانواده، جامعه و محيط

ها در اميد و انگيزه به اين افراد و پررنگ کردن ارزش ءکردن اين قشر با نيازهای درونی خود، القا

کند تا نابينايان اهداف خود را در راستای رفع نيازهای درونی خود تنظيم کرده و ها، کمک می آن

د به نفس برسند و بتوانند تمام هايی در اين مسير به خودباوری و اعتمادست آوردن موفقيته با ب

که يکی از نيازهای افراد نابينا،  استعدادهای خود را در اين زمينه شکوفا کنند. همچنين با توجه اين

های والدين هاست و نگرش های آنها از جانب خانواده و برخورداری از حمايت درک شرايط آن

تواند  های اين افراد می موزش خانوادهآارد؛ گذثير بسزايی بر ابعاد مختلف زندگی اين افراد میأت

با توجه به  نيز هاها به موفقيت داشته باشد. مدارس و دانشگاه ای در رسيدن آننقش تعيين کننده

مين أتوانند با تجهيز و تبه سمت ادامه تحصيل دارند، می نابينادايت افراد هثير بسزايی که در أت

های علمی فراهم ها در عرصه را برای حضور هرچه بيشتر آن امکانات الزم برای اين افراد، بستر

توان پويايی و نشاط را به کرده و ورود اين افراد به دانشگاه را تسهيل کنند. در اين صورت می

در نهايت  تزريق کرده و از رکود و خموشی اين قشر بااستعداد جلوگيری کرد. نابينايانجامعه 

ديگری، نقش هريک از عوامل شناسايی شده در موفقيت های گردد در پژوهشپيشنهاد می

 مطالعات بيشتری در اين زمينه صورت پذيرد.تحصيلی نابينايان تعيين شده و 
 
 

دکتر  يیاول، با راهنما سندهيارشد نو یکارشناس نامهانيمقاله مستخرج از پا نيا: سهم مشارکت نویسندگان
 است. یعباس یو مشاورت دکتر هاد یاحمد برابادنيحس

از تمامی افرادی که در اين پژوهش مشارکت و همکاری کردند نويسندگان مراتب تشکر خود را سپاسگزاری: 
 دارند.اعالم می
 ندارد.در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود  کنند کهنويسندگان اذعان میتضاد منافع: 

 .ه استشدانجام ی گونه منابع مالاين مقاله بدون هيچ منابع مالی:
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