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 چکیده 
آموزش    ي برنامه درس  ی الگو  ي اعتبارسنج  هدف پژوهش حاضر :  هدف

ن دانش  ی برا  یشهروند با  ذهن)كم  ژهيو  ی ازهایآموزان  بوده   (يتوان 
آموزان را تجهیز  دانش  ادراک   و   مهارت  دانش،   شهروندی، آموزش  است.  

مؤثر نقش  و  زندگينموده  در  دارد.  آن  وميعم  ی  مطالعه  :  روشها 
كاربردی مطالعه  يک  هدف  نظر  از  منظر  توسعه-حاضر  از  و  است  ای 

داده گردآوری  زماني  بازه  و  مقطعي  روش  پیمايشي  پژوهش  يک  ها، 
برای گردآوری داده نیمهاست.  پرسشنامه  ساختاريافته و  ها از مصاحبه 

آماری اين پژوهش د  طیف لیکرت استفاده شده است. ر بخش  جامعه 
شامل   برنامهكیفي  متخصصان  و  و    ژهي و  يدرس  یزير صاحبنظران 

استثنا سازمان  نمونه  ييكارشناسان  روش  است.  با  كیفي  بخش  گیری 
نفر از خبرگان    24هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه يافت و  

كردند.   شركت  بخش  اين  آنجا در  آمار  يي از  جامعه  نفر    182  یكه 
مرب  و  كم  انی)كارشناسان  آموزان  ذهندانش  براساس  يتوان  نمونه  و   )

جهت    نفر محاسبه شده است.  79تعداد    0.1  ی جدول كوكران با خطا
به شناسايي  تحلیل داده ها در بخش كیفي به روش تحلیل داده بنیاد 

ارائه  شاخص و  اعتبارسنجي  جهت  و  ورزيده  مبادرت  پژوهش  های 
ساختاری   معادالت  مدلسازی  روش  از  نهايي  نرمالگوی  افزار  و 

SMARTPLS    .بر اساس آن ارتباط خطي میان    :  هایافتهاستفاده شد
علي،  هامقوله شرايط  شامل  پژوهش  شرايط  هامقولهی  محوری،  ی 

مداخله انهیزم شرايط  شد. ی،  مشخص  پیامدها  و  راهبردها    گر، 
نشان    شدهارائهنتايج    :گیرینتیجه پژوهش  اين    ن يتر مهم  دهديمدر 

مصاحبه  آمدهدستبه  جي نتا محتوااز  بر  شهروند  یها  و    یآموزش 
تأك  هایروش خصوص    دیآموزش  در  و    سي تدر  هایروشداشتند. 

ن  تشک  ز، یآموزش  فعال  ي ررسمیغ  های گروه  لیبر  بر  نظارت  ت  یو 
و    یریادگي،  هاگروه عمل  و    سي تدر  هایروشدر  محور  شاگرد 

 شده است.  دیتأك يمشاركت
 

درسي،کلیدی:    هایواژه  شهروندی،    برنامه  آموزش 
 ي ذهن  توانكم، كودكان  ژهي و  یازهانی  با  آموزاندانش 
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Abstract 
Objective: The purpose of the present study was to 
validate the citizenship education curriculum model 
for students with special needs (mental retardation). 
Citizenship education equips students' knowledge, 
skills and understanding and plays an effective role 
in their public life.  Method: The present study is an 
applied-developmental study in terms of its 
purpose, and it is a cross-sectional survey research 
in terms of the method and time frame of data 
collection. A semi-structured interview and a Likert 
scale questionnaire were used to collect data. The 
statistical population of this research in the 
qualitative part includes experts and experts of 
special curriculum planning and experts of 
exceptional organization. Sampling of the 
qualitative section continued until theoretical 
saturation was reached and 24 experts participated 
in this section. Since the statistical population is 
182 people (experts and teachers of mentally 
retarded students) and the sample is calculated 
based on the Cochran table with an error of 0.1, the 
number of 79 people. In order to analyze the data in 
the qualitative part, the foundation's data analysis 
method was used to identify research indicators, 
and structural equation modeling and SMARTPLS 
softwa re were used to validate and present the final 
model. Results: Based on that, the linear 
relationship between research categories, including 
causal conditions, central categories, background 
conditions, intervening conditions, strategies and 
consequences was determined. Conclusion: The 
results presented in this research show that the most 
important results obtained from the interviews 
emphasized the content of citizenship education 
and teaching methods. In terms of teaching and 
training methods, the formation of informal groups 
and supervision of group activities, learning in 
practice and student-centered and cooperative 
teaching methods have been emphasized 
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 مقدمه 

شهروند مهم  يک ي   خوب  یآموزش  دل    نيتراز 

  ی اریدر بس   تیو ترب  می تعل  یها اكثر نظام  ی هايمشغول

از    یا به منزله دسته  ی. شهروند استیدن  ی از كشورها

  ی است كه افراد را به منزلة اعضا  فیها و تکالاستحقاق

بالغ    د یرش  كامالً   س   ک ي و    ي اجتماع  ياس یاجتماع 

دسترس و  م  ي درآورده  كمبه  برا  اب ینابع  آنان    یرا 

م و    كنديفراهم  در  ؛  (2017،  شین)كوه  متأسفانه  اما 

شده كه به خاطر    ده ياجتماع د  ی از اعضا  ي مورد برخ

آن  نيا  ،يناتوان است.    دهنادي   هاحقوق  شده  گرفته 

كم ا  ذهني   توانكودكان  كه    نياز جملة  افراد هستند 

د و  حق محروم باشن  ني از ا  ديشهروند نبا  ک يبه عنوان  

شهروند آموزش  -اجتناب   ضرورتي  هاآن  یبرا  یلزوم 

بود. مطالعات و پژوهشناپذي انجام شده    هایر خواهد 

و در حال توسعه    افتهيتوسعه    ی از كشورها  ی اری در بس

م  تعل  دهدينشان  مسئوالن  ترب  م یكه  ا  تیو    ن يدر 

  ي آموزش  های برنامه  نيراسخ و با تدو   ي كشورها با عزم

ترب اقدامات    شهروند  تیمتنوع،  صدر  در  را  مناسب 

  . (1398،  ي  اجالل   ي و خ یش  آرايش، )  اندخود قرار داده

  ادراک   و   مهارت  دانش،   شهروندی،  آموزش

  ی در زندگي آموزان را تجهیز نموده و نقش مؤثردانش

  كند مي  ترغیب  را  هاآن  ها دارد. شهروندیآن  عمومي

  درگیر   و   شوند  مندعالقه  برانگیز  بحث  موضوعات   به  تا

  حقوق،   مورد   در  آموزاندانش.  شوند  گفتگو  و  حثب

  قوانین،  و  خود  هایآزادی   و  وظايف  ها، مسئولیت

  در   گیرند مي  ياد  هاآن.  آموزندمي  دموكراسي   و   عدالت

و    شركت  عملي   مختلف   واشکال   گیری تصمیم كنند 

  را   قومي  و  مذهبي  ملي،  مختلف  یهات يهو  به  احترام

و  )  كنندمي  تشويق كوفمن    (. 2009،  پولن هاالهان، 

امروزه اهمیت موضوع شهروندی به حدی است كه در  

سال در  مدرن  و  موجود  ادبیات  از  های  بسیاری 

ای به آن شده است. به نخستین هزاره سوم تأكید ويژه

آموزش   عبارت  از  حفاظت،  جهاني  اتحاديه  مثال  طور 

برای زندگي پايدار استفاده كرده كه مقوله شهروندی  

مهم از  يکي  معرفي  تررا  ديگرابعاد  مکمل  و  ابعاد  ين 

(.  1399ی،  دره كردنژاد و  يسلطان   آهنگر،)نموده است  

اقتصادی  ضرورت و  فرهنگي  سیاسي،  اجتماعي،  های 

از   يکي  به  را  شهروندی  آموزش  موضوع  حاضر،  عصر 

های تصمیم و عمل در نظام آموزش و  ترين زمینهمهم

آموزش شهروندان مسئول  تبديل كرده است.    پرورش 

های  ترين رسالتترين و بنیادیو آگاه يکي از محوری

نظام آموزشي در كشورهای مختلف است. هر كشوری  

در قالب آموزش و پرورش رسمي و غیر رسمي، وظیفه  

زندگي   به  ورود  برای  را  شهروندان  كردن  آماده 

اين   كه  دارد  فرهنگي  و  سیاسي  اقتصادی،  اجتماعي، 

شهروند مستقیم  آموزش  قالب  در  طريق  كار  از  ی 

قالب   در  يا  نام،  همین  به  درسي  عنوان  گنجاندن 

 پذيرد. آموزش دروس مختلف انجام مي

با توجه به آمار منتشره از سوی سازمان آموزش و  

دانش  كشور،  استثنايي  كمپرورش  ذهني  آموزان  توان 

دانش از  توجهي  قابل  را  تعداد  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

مي شهرتشکیل  آموزش  لذا  اين دهند.  برای  وندی 

دانش از  ويژهدسته  ضرورت  و  اهمیت  از  ای  آموزان 

است. درايران    برخوردار  شهروندی  تربیت  عرصه 

در   دنیا  كشورهای  اكثر  است.  پژوهشي  توجه  نیازمند 

های  حوزه آموزش و تربیت شهروندی به انجام پژوهش

راه مؤسسهگسترده،  انجمناندازی  و  و  ها  علمي  های 

آموزش و  اقدام  هاپژوهشي  شهروندی  متناسب  ی 

هم در عرصه تحقیق و هم در    ، اما در كشور ما  ؛نمودند

عمل كافي    ،عرصه  امر،  توجه  اين  است به    نشده 

 (.1395، اثوندی غ)

گروه از  قابليکي  دستههای  در  بندی  مالحظه 

هستند.    1توان ذهنيكودكان با نیازهای ويژه، افراد كم

افراد را م  بالیني در صورتي  ناتواني  متخصصان  به  بتال 

عقالني   كه  دهندمي  تشخیص  عقالني   كمبودهای 

كودكي  بار  اولین  برای  و  داشته زمان  آشکارشده    در 

از ICD) هابیماری  المللي بین  بندی طبقه.  باشند  ،)  

نموده    استفاده  رشدی«  عقالني   اختالل»  اصطالح

  اصطالح   از  بعد   را  اصطالح  اين،  DSM-5بنابراين    است،

و   DSM-IV-TRداد   قرار  پرانتز داخل  ي« عقالن »ناتواني
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  ماندگي عقب»  اصطالح  از   اختالالت،   از  گروه   اين  برای

ولمن)  كرد   استفاده  ذهني« و  سوريسان    ، سینسر، 

  با   همگام   ،DSM-5مؤلفان    حال،بااين  (.2019

 آمريکا رشدی  و  عقالني هایناتواني انجمن  هایتوصیه

(AAIDD  ) كه،   های گروه  ازجمله هستند    واژه   ديگری 

اختیار    را (  رشدی  عقالني  )اختالل   عقالني«  ناتواني»

 (.1400)افروز،  كردند

  در   ويژه  نیازهای  با  كودک   هر  در امريکا، گنجاندن

  مختلف   الگوهای  اجرای  و  عمومي  آموزش  فرآيند

  آموزشي   و  اجتماعي  سازگاری  آن،  در   مشترک  آموزش

  اهداف   تريناصلي  از   جامعه  در   كودک  ادغام   منظوربه

  سنتي   طوربه  (.2019،  بزلیوداني)است    فراگیر  وزشآم

  توان ذهني، كم  كودكان   برای  آموزش  از  رايج  نوع  يک 

  عمل،   در   حال، درعین.  است(  اصالحي)  ويژه  آموزش

  آموزش   مؤسسات  در  معلول  كودكان  ادغام  روند

  تعامل   مختلف  اشکال  و  هايابد، مدلمي  شدت   عمومي 

  و   قرارگرفته  ش آزماي  مورد   انبوه  و   ويژه  آموزش  بین

  ترين كامل  برای  مناسب  شرايط  تا   است  شده  تالش

  شود   ايجاد   فرد  شخصیت  رشد   و   اجتماعي   سازگاری 

 (.1997 ، كافمن، هاالهان و لیود)

ميبررسي نشان  نیازهای  ها  با  كودكان  كه  دهند 

ويژه در مقايسه با همتايان خود، ازنظر رشد اجتماعي  

قابلدچار ضعف اهای  و  هستند  الزم    زتوجهي  كفايت 

انتظارات اجتماعي برخوردار نیستند  با    برای رويارويي 

ونجف  نژاد،يسبحان ) اين 1397،  یهرند  ی جعفر  ي   .)

با محیط اجتماعي   ارتباط، سازگاری  برقراری  افراد در 

با   خانوادگي  و  اجتماعي  روابط  و  خود  پیرامون 

سازش   رفتارهای  و  هستند  مواجه  جدی  مشکالت 

دارن فراواني  و    ديافته  آنان  انزوای  باعث  درنهايت  كه 

مي همساالن  از سوی  كم   شوند.طرد شدن  -كودكان 

در   ناپختگي  دارای  خفیف  سطح  در  ذهني  توان 

و  تعامل هیجان  تنظیم  در  و  هستند  اجتماعي  های 

ها در سطح  دارند. آنرفتار متناسب با سن خود مشکل

مي و  متوسط  اجتماعي  پیوندهای  ديگران  با  توانند 

ب عالئم  ق رعاطفي  نتوانند  است  ممکن  اما  كنند،  رار 

كنند درک  را  افراد    ی اسد  و   انینسائ)  اجتماعي 

توانند  (. اين افراد در سطح بااليي، مي1395،  يگندمان

و   كنند  درک  را  ساده  ايماواشاره  و  حركات  گفتار، 

توانايي روابط میان فردی رضايت بخشي داشته باشند.  

آن نیز  عمیق  سطح  محدوددر  درک  و    یها  گفتار  از 

درواقع   دارند.  اجتماعي  روابط  در  ايماواشاره  حركات 

ها روابط رضايت بخشي با ديگران دارند، اما ممکن  آن

در   ندهد  اجازه  حركتي  و  جسمي  اختالالت  است 

 (. 2019)كاپری، اجتماع مشاركت فعال داشته باشند  

بنابراين اين دسته از كودكان، برای ادامه حیات و  

اعي خود نیاز به آموزش دارند؛ لیکن  م تهای اجفعالیت

ها تا چه حدی  پیش از آن بايد ديد سطح يادگیری آن

ارتقا داد؛ »زيگلر معتقد  است و چگونه مي توان آن را 

كم كودكان  مشکالت  است  معرض  در  ذهني  توان 

( دارند  قرار  اجتماعي  و  به  2017،  الگینههیجاني   .)

تجربه گذشته خو ازنظر  افراد  اين  وی  انتظار    شينظر 

بااليي برای شکست دارند و اين انتظار بر نحوه رويکرد  

موقعیتآن به  مهارتها  متضمن  كه  های  هايي 

مي اثر  است  )شناختي  البته    (.1999يگلر،  زگذارد« 

تأثیر مهارتبه   اين  در  روابط  شدت  و  اجتماعي  های 

ميآن ديده  نیز  محیط  در  »مهارتها  های  شود؛ 

»مهارت شامل  فردی«،  هاجتماعي  بین  ای 

»عزت»مسئولیت اجتماعي«،  »سادهپذيری  -نفس«، 

باوری«، »پیروی از قوانین و مقررات«،  لوحي«، »خوش

اجتماعي«   مسئله  »حل  و  شدن«  قرباني  از  »پرهیز 

 (.1398شود )به پژوه، مي

رابطه، »نگاهي  اين    وپرورش آموزش  به  تاريخي   در 

  نظام   ، ای دن  سراسر  گذشته، در   در   كه  است   آن   از   حاكي 

  جداسازی   شکل  به  استثنايي  كودكان  برای  آموزشي

تفکربه  آموزشي،   اما   است؛  بوده  مطرح  غالب   عنوان 

  های برنامه  اجرای  و  ريزی برنامه  طراحي،  امروزه

آموزشي يکپارچه اين   اجتماعي   و   سازی   گونهبرای 

گاوو،    شودمي  قلمداد  رايج   تفکر  آموزان،دانش )هو، 

جیانگ  و  های  سالدر    كهدرحالي  .(2018،  جیانگ 

مهم   متخصصان   توجه  كه  عمومي   مسئلهترين  اخیر، 
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كرده  خود  به  را  تربیت  و  تعلیم  به  توجه  است،  جلب 

  جانبه همه  رشد  ويژه،  نیازهای   با  آموزاندانش  آموزش

ويژه  نیازهای  و )  آنان  آموزشي  هورنبای،  است« 

آن(2015 ازجمله  كه  مي؛  »آموزش  ها  به  توان 

اما متأسفانه مشاهده مي  ه شهروندی« اشار شود  نمود. 

« اين عليكه  شخص، رغم  هر  حق  شهروندی    كه 

حال افراد دارای  نظر از وضع سالمتي است، بااينصرف

ناتواني ذهني اغلب از تأمین حقوق شهروندی برابر با  

)افروز،   هستند  محروم  حقوق  1400افراد  ارائه   .)

ويژه، نیازهای  با  افراد  برای  برابر  با    شهروندی  تنها 

اشتغال   فرصت  و  آموزش  به  دسترسي  آوردن  فراهم 

آن امکان برای  استعدادهای  ها  بتوانند  تا  است  پذير 

داشته   فعال  حضور  اجتماع  در  و  كنند  ابراز  را  خود 

 (.2017، القطانيالکهتاني و باشند )

برای راستا  اين  واالی    اهداف  به  دستیابي   در 

  با   متناسب  درسي  هایبرنامه  تدوين  آموزشي،

-دانش   مختلف   هایگروه  جسمي   و   ذهني   هایتوانايي

ذهني،  آموزان برایبه  ناتوان  آمادگي    زندگي   منظور 

مي  ضروری   مستقل  نظر  بهراد  در  رسد.  به  ايران 

  و   آموزشي   محتوای  با  رابطه   (، در پژوهشي در1384)

  نگرش  زمینه   در   ذهني   ناتواني   دارای   كودكان   آموزش

  هم   كه  است  رسیده  هجینت  اين  به  والدين،  و  معلمان

  بر   مثبتي  اتتأثیر  متوسطه  هم  و  ابتدايي  معلمان

  به  مبتال   كودكان   مستقل   زندگي   های مهارت

به    ماندگي عقب نیاز  بنابراين  دارند.  و    ي طراحذهني 

برای  الگوارائه   در آموزش شهرونديي  درس   ی    ي برنامه 

كه از اعتبار الزم نیز    ( يتوان ذهن آموزان )كمدانش  اين

شود. اين آموزش،  شدت احساس ميار باشد، بهدربرخو

  اخالقي،   مفاهیم   كه  است  چندبعدی   »مفهومي

اقتصادی  محیطي، زيست دربر    را   سیاسي   و   فرهنگي، 

  سازی آماده  شهروندی  آموزش   درواقع .  گیردمي

نوجوانان و  پذيرش  كودكان    و   ها نقش  برای 

 آموزش .  است  شهروند  عنوانبه  هايشانمسئولیت

  تربیت  و   تعلیم   هایفعالیت  از   آن بخش   به  شهروندی

  يک جامعه   افراد  رسمي،   در اشکال   كه   شودمي   اطالق

  پذير جامعه  و  آماده  سیاسي  جامعه   در   عضويت  برای  را

پژوه،  مي )به  »مدارس  1398كند  راستا  اين  در   .)

آماده نقش مهمي در  ويژه  دانشآموزش  آموزان سازی 

فعال  شهروندی  برای  ذهني  ناتواني  جوامع    دارای  در 

 (. 1400)افروز،  مختلف دارند« 

كه از اهداف آن، مشاركت كامل  الگوی شهروندی  

دارا بهینه  ژهيو  یازها ین  ی افراد  و  جامعه  سازی  در 

است  ت يرضا رفاه  برای    نيترمهم،  و  پارادايم 

دانشبرنامه  است  ريزی  ويژه  نیازهای  دارای  آموزان 

همکاران،   و  »دانش  ( 1998)كافمن  با    ن آموزاچراكه 

مي شهروندی  حقوق  مهارتآموزش  های  توانند 

تصمیم انتقادی،  استدالل  مانند  و  ارزشمندی  گیری 

بنابراين  مهارت دهند.  پرورش  را  مسئله  حل  های 

قابلیت بر رشد  بايد  مراكز  اين  های شهروندی  معلمان 

تأكید دانش آن  آموزان  و  ذهني  كنند  ازنظر  را  ها 

مي ايمن امر  اين  نمايند.  به    دتوانتر  دستیابي  از 

پشتیباني كند«.  مهارت فعال،  برای شهروند  های الزم 

شده در خصوص ضرورت آموزش  با استناد مطالب بیان

دانش عموم  برای  بهشهروندی  دانشآموزان  -خصوص 

پژوهش   امر،  اين  از  غفلت  و  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

درسي   برنامه  مناسب  الگوی  طراحي  پي  در  حاضر، 

دانشربآموزش شهروندی   از  اين دسته  به  ای  آموزان، 

دنبال پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه يک  

آموزش   درسي  برنامه  برای  مناسب  و  معتبر  الگوی 

دانش ابعاد،  شهروندی  چه  از  ويژه  نیازهای  با  آموزان 

 ؟ هايي برخوردار است«ها و شاخصمؤلفه

 روش 

)كرسول،   بنیادی  پژوهش  يک  مطالعه  (  2012اين 

كه   درس  یالگو  ياعتبارسنج هدف    اباست    ي برنامه 

شهروند   ژه يو  ی ازهانی   با  آموزاندانش  یبرا  یآموزش 

صورت گرفته است.    ( با رويکرد آمیختهي توان ذهن)كم

داده گردآوری  نحوه  پژوهش  براساس  يک  نیز  ها 

 شود.محسوب مي 2مقطعي-پیمايشي

خبرگان   شامل  كیفي  بخش  در  آماری  جامعه 

اسبرنامه  درسي  برای    . تريزی  خبرگان  تعداد 
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تئوری  مصاحبه گراندد  روش  با  كه  تخصصي  های 

واسیلیو،  )  نفر است  30تا    15پیشنهاد شده است بین  

مصاحبه در    نديفرا  يبطور كل(.  2018،  بارنت و تروپ

رس  يفی ك  لیتحل نظر  دنیتا  اشباع  پ  یبه    دا یادامه 

همکاران)  كنديم و  انتخاب  (.  1391  ،رنجبر  مالک 

حداقل  سابقهسال    بیست   ل حداق   خبرگان،  و  كاری 

است. ارشد  كارشناسي  به    مدرک  هدفمند  صورت  به 

نمونه  شد.  پرداخته  نمونه  رس  یریگانتخاب  به    دنی تا 

نفر از افراد واجد شرايط    24و    افتيادامه    یاشباع نظر

 در اين مطالعه شركت كردند 

كارشناسان  جامعه آماری در بخش كمي نیز شامل  

مرب آموز  انیو  ذهن  نادانش  توان  با  كم  است.  ي 

نامعین   جوامع  برای  كوكران  فرمول  از    160استفاده 

شد. محاسبه  نمونه  عنوان  به  نمونه  نفر  از    گیریبرای 

نمونه استفاده  استفاده    تصادفي  یرگیروش  با  گرديد. 

  SMARTPLSاز روش معادالت ساختاری در نرم افزار  

 مدل طراحي شده برازش شد. 

د گردآوری  اصلي  بخش  هداابزار  در  پژوهش  های 

نیمه مصاحبه  كمي،  كیفي،  بخش  در  و  ساختاريافته 

مي نتايج  پرسشنامه  اعتبار  سنجش  برای  باشد. 

گرديد.   استفاده  هولستي  ضريب  از  »درصد  مصاحبه 

مشاهده ضريب    PAOيا  «  3شدهتوافق  محاسبه  با 

قابل    809/0  4هولستي مقدار  كه  است  آمده  بدست 

با محاسبه نسبت روايي    هقبولي است. روايي پرسشنام

قرار گرفت. آلفای كرونباخ    ديیتأمورد    CVRمحتوايي  

و برای تمامي ابعاد نیز بزرگتر    836/0پرسشنامه كلي  

مورد    7/0از   پرسشنامه  پايايي  بنابراين    د يی تأبوده 

مصاحبه كیفي  تحلیل  روش  است.  با  تخصصي  های 

دادهنظريه شد. پردازی  انجام  تئوری(  )گراندد    بنیاد 

روش   از  شده  طراحي  الگوی  اعتبارسنجي  برای 

گرديد.   استفاده  ساختاری  معادالت  مدلسازی 

دادهتجزيه نرموتحلیل  با  و    Atlas tiافزار  ها 

SMARTPLS .انجام شد 

 هاافته ی

ی كیفي از خالل  هادادهدر مرحله نخست به گردآوری  

در  هامصاحبه شد.  انجام  خبرگان  گروه  با  عمیق  ی 

ی بسیاری حاصل شد  ها مضمونباز،    فرآيند كدگذاری

تحلیل   برگشتي  و  رفت  فرآيند  طي  ،  هادادهكه 

اين   به  ها دادهمجموعه  اولیه  كیفي  ی  هامقولهی 

اين   از  هر يک  بررسي  به  يافت. سپس  تقلیل  كمتری 

بههامقوله   آمده در مرحله كیفي پرداخته شد. دستی 

مصاحبه بررسي  به  ادامه  شاخصدر  سپس  و  های  ها 

 شده است. اشاره هامصاحبهاز متون و  اجياستخر

داده ابتدا  باز،  كدگذاری  از  در  حاصل  های 

بهمصاحبه قرار  ها  تحلیل  و  بررسي  موردمطالعه،  دقت 

گیرد و  سازی صورت ميگیرند، سپس عمل مفهوممي

کديگر هستند،  هايي كه ازنظر مفهوم شبیه به ي به داده

 شود. های متناسب، برچسب زده ميبا نام

به مرحله  و  اين  كدها  تمايز  و  مقايسه  منظور 

ارائه  ترجامعو    تردهی چیپ مفاهیم، موارد   را    .دهديم ی 

ها،  در اين مرحله با شناسايي الگوهايي در درون يافته

م دسته شکل  اولیه  اين  گرفتنديهای  در  همچنین   .

داد تحلیل  از  همهمرحله  جمعها،  با  آوری  زمان 

ا درگیر بودن در فرآيند هم  جديد، محققان ب  یهاداده

دريافت   میزان  به  پیوسته،  در    اطالعاتسنجي  جديد 

آندسته رسیدن  اشباع  به  بنابراين  و  توجه  ها  ها 

از    (.2009)فارل،    داشتند  نشانگری  دسته،  يک 

و    ایواحده پیشامدها  حوادث،  درباره  اطالعات 

بهاست.  ها  مصداق عمیق  اصل مصاحبه    ن يتريعنوان 

مرحله مورداستفاده قرار    ن يها در ای دادهآورابزار جمع

نتا اساس  بر  درمجموع  دستبه  ج ي گرفت.    106آمده 

و   شناسا  ا ي مقوله    21مفهوم  استخراج    يي كدباز  و 

داده    ي دسته اصل  6شده در  مقوله شناسايي  21شدند.  

ب  ادیبن به  ادامه  در  گرفتند.  باز    یكدگذار  يررسقرار 

تشکیل  یبرا داده  عوامل  مدل    اد یبن دهنده 

 يافته است:اختصاص
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 شده مقوله اصلی کدهای شناسایی 1جدول 

 کدگذاری محوری  کدگذاری انتخابی 
 آموزش شهروندی برای دانش آموزان با نیازهای ويژه  مقوله اصلي 
 مشاركت  شرايط علي 

 نیازسنجي 
 سرمايه اجتماعي

 ی الگوپذير
 ی زندگي هادرس

 ی دانش آموزان كم توان ذهني ی فردهايژگيو یانهیزمشرايط 
 شرايط اجتماعي 

 ی رواني هايژگيو شرايط مداخله گر 
 عوامل فرهنگي 

 امکانات و تجهیزات 
 نقش ياد دهندگان 

 ی آموزشي هاک یتکن راهبرد
 ارزيابي و ارزشیابي آموزشي 

 فرهنگ سازی 
 اخالق گرايي 

 حمايت دولتي 
 كیفیت زندگي  پیامد

 ني پیامدهای روا 
 پیامدهای اجتماعي 

 ها مهارتبهبود 

 

داده تحلیل  در  آوریجمع  یهابا  پژوهش،  در  شده 

ابتدايي   باز) مرحله  از    106تعداد    ( كدگذاری  مفهوم 

مصاحبه شده  رونويسي  گرديد.  محتوای  استخراج  ها 

كدگذاری  و  انتخابي  كدگذاری  نیز  م  همچنین  حوری 

شد.   شناساييانجام  عوامل  میان  پارادايم    شده، از 

ارتباط   آن  اساس  بر  و  شد  انجام  محوری  كدگذاری 

میان   علي،  هامقولهخطي  شرايط  شامل  پژوهش  ی 

شرايط  هامقوله محوری،  مداخله انهی زمی  شرايط  -ی، 

، پاراديم  1گر، راهبردها و پیامدها مشخص شد. شکل  

به و  محوی  كیفي  تعبار كدگذاری  فرآيند  مدل  ديگر 

 . دهديمپژوهش را نشان 

 

 
 افزار در نرم آموزان با نیازهای ویژهآموزش شهروندی برای دانش 1شکل 



   ،1402بهار،  1شماره  ،سومبیست و  سال، نايياستث كودكانفصلنامه 

 

 

الگوی  آنکه  از  شهرونداولیه    پس    ی برا  یآموزش 

ندانش با  جهت    ژهيو  ی ازهایآموزان  شد،  طراحي 

الگوی ارائه  و  مدل    نهايي  اعتبارسنجي  روش  از 

ساختا مدل    (SEM)ری  معادالت  است.  شده  استفاده 

ح در  پژوهش  در  ساختاری  استاندارد  تخمین  الت 

كه    2شکل   مدل  اين  در  است.  شده  داده  نمايش 

افزار   نرم  نتايج   SMARTPLSخروجي  خالصه  است 

بار عاملي استاندارد روابط   به  ارائه شده  عوامل  مربوط 

آماره   در    tاست.  نیز  روابط  معناداری  سنجش  برای 

 ده است. ائه ش ار 3شکل 

 

 
 بیرونی(بار عاملی مدل تحقیق )مدل   2شکل 

 

 
 آماره تی بوت استراپینگ مدل تحقیق )مدل بیرونی تحقیق(  3شکل 



   ،1402بهار،  1شماره  ،سومبیست و  سال، نايياستث كودكانفصلنامه 

 

 

نتا  نيا  در براساس  از    جي قسمت  شده  حاصل 

كمتر جزئ   نيمحاسبه  بارعامل   يمربعات  و    يبراساس 

قرار    ي پژوهش مورد بررس  یها هیفرض  نگ، یبوت استراپ

 اند: گرفته
 ی تحقیق و تحلیل مسیر مدل هاهیفرضبررسی  2جدول  

ضریب  فرضیه ردیف 

 مسیر

سطح  آماره تی 

 معناداری 

 وضعیت 

 تائید  0.000 7.480 0.325 معناداری دارد. ریشرايط علي بر مقوله اصلي تأث 1

 تائید  0.000 6.121 0.413 معناداری دارد. ریمقوله اصلي بر راهبردها تأث 2

 ائید ت 0.000 9.910 0.529 معناداری دارد.  ریدها تأثراهبردها بر پیام  3

 تائید  0.000 9.846 0.528 معناداری دارد. ریتأث راهبردهاگر بر شرايط مداخله 4

 تائید  0.000 2.280 0.457 معناداری دارد. ریتأث راهبردهاشرايط بستر بر   5

معادالت   مدل  از  آمده  دست  به  نتايج  براساس 

د  مسیر  ضريب  تمامي  ساختاری،    آر باالتر    ها هیضفر ر 

آمده  0.3 دست  در    به  نیز  معناداری  سطح  است. 

است    0.05از  كمتر    هاهیفرض تمامي   آمده  دست  به 

اطمینان  0.000) با  بنابراين  گفت    توانيم  0.95(. 

است  ها هیفرضتمامي   تائید  بررسي   .مورد    برای 

همبستگهم روابط  معادالت    یساز مدلاز    يزمان، 

ج برآورد معادالت ساختاری  نتاي ده شد  استفا  ساختاری 

مثبت و    ریشرايط علي بر مقوله اصلي تأث  د كه دا نشان  

مثبت و    ریمعناداری دارد. مقوله اصلي بر راهبردها تأث

تأث پیامدها  بر  راهبردها  دارد.  و    ریمعناداری  مثبت 

مداخله شرايط  دارد.  تأثمعناداری  پیامدها  بر    ر یگر 

دارد  معناداری  و  شراي درو    مثبت  بر  نهايت  بستر  ط 

 عناداری دارد. مثبت و م ریپیامدها تأث

 گیری بحث و نتیجه

حاضر   پژوهش  اعتبارسنج   يطراحهدف    ی الگو  يو 

درس شهروند   يبرنامه    با  آموزاندانش  یبرا  یآموزش 

ذهن   ژهيو  یازهانی توان  اين    (ي)كم  در  است.  بوده 

از   معادالت  هاروشتحقیق  مدل  و  بنیاد  داده  ی 

اس  شده  ساختاری  بررسي    است.تفاده  با  تحقیق  اين 

گذشته  وضوعي  مادبیات   تحقیقات  از  گیری  بهره  و 

شناسائي به  از  نسبت  مؤثر  وع  تعدادی    در امل 

شهروندی،    مبنای  بر  پیکربندی  آموزش  درسي  برنامه 

نیازهای ويژه   با  برای دانش آموزان  آموزش شهروندی 

و    و ديگر موارد مشابه نموده  اين به  اقدام    متخصصان 

 الگوئي  اين مفهوم كمک نموده و  بهتر  درک برای حوزه

 كرد.  را ارائه در اين ارتباط

حاضر   و  پژوهش  تجزيه  پايه  بر  و  بوده  استداللي 

تحقیق،   تحلیل كیفي  بخش  از  آمده  بدست    اطالعات 

با    تلفیق   تركیب و  انجام  موضوعي پژوهش  ادبیات  آن 

است نشان  نتايج  .  شده  تحقیق  رغم ،  داداين    علي 

مجموعهاجرا از  سیع و  ی  با تحقیقات  ي  رابطه    در 

ش برای دانش آموزان با نیازهای ويژه در گذشته  آموز

حال الگوو  درس   ی،  شهروند  يبرنامه    یآموزش 

قرار  تواند  مي بررسي  مورد  بیشتری  تأمل  و  دقت  با 

قدم   در انجام شد،   با رويکرد تلفیقي پژوهش  ن ياگیرد. 

بررسي    اول از  بهربا  و  موضوعي  ادبیات  با  گیری  ه 

  و  امل جديد وع زتعدادی ا  شناسائيتحقیقات گذشته و 

الگو بر  درس  یمؤثر  شهروند  ي برنامه  برای  آموزش  ی 

و  شروع  ويژه،  نیازهای  با  آموزان  اول   دانش    ه یمدل 

( استخراج و سپس به  ي)كم   ياس یق   کرديبا رو  يمفهوم

استقرا آمده   مدل   ( يفی )ك  يي صورت    ل یتکم و    بدست 

 . ديگرد

شهروند مقاطع آموزش  در  مستلزم    ی  تحصیلي، 

ی مختلف در تمامي عناصر برنامه هاگنجاندن سرفصل

غیره   و  تدريس  روش  محتوا،  اهداف،  از  اعم  درسي 

زاده  .  است بر  (1400)همکاران  و    شهریعباس   ،

حرفه  تیترب  ی الگو  اساس در    ایشهروند 

نظرآموزش اساس  بر  بن  هيوپرورش  نشان    اد ی داده 

مع  ی دها ك  نيرگذارتریتأث  دادند،   ی راهبردها  ار ی هر 

عناصر    ي ابيارز  ،یندشهرو  ياجتماع   تیترب عملکرد 

آموزش  يآموزش نظام  رعادر    ت يوپرورش، 
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همچن  يآموزش  یاستانداردها  است.  بعد    نیبوده  سه 

توانش  ي نگرش  ، يدانش مهمي )مهارت  ي و  ابعاد    ن يتر( 

-برای آموزش شهروندی مي  .هستند  یشهروند  تیترب

وي درسي  برنامه  امربايست  اين  شود.    ژه  تدوين 

آ خاص  محتوای  در  گنجاندن  شهروندی  موزش 

معموليهابرنامه  جامعه    تواندينم   ی  نیاز  پاسخگوی 

جنبه همه  به  توجه  بلکه  برنامه  باشد.  عناصر  و  ها 

در   است.  اهمیت  حائز  شهروندی  آموزش  در  درسي 

به  ناظر  درسي  برنامه  الگوی  يا  طرح  عام،    سطح 

مبا تصمیم خصوص  در  يگیری  ارزشي  الگوی  ني  ا 

است و    اطالعات ع يا منابع  درسي از نوع منب  یبرنامه 

برنامه م توسط  انتخاب  شناسايي    شوديريز  كه 

برنامه  یهادگاهيد بر  استحاكم  درسي  تعیین  .  ی 

اهداف، انتخاب محتوا، راهبردهای ياددهي يادگیری و  

درسي  روش برنامه  اصلي  عناصر  از  ارزشیابي  های 

ی  ااعتماد اهر  و   آل آقا  ي مک  لشن، گ.  شونديمحسوب م

داشتند  (،  1399) آموزش  بیان  اهمیت  باوجود 

هايي قالب  شهروندی، ضروری است كه چنین آموزش

سازمان  یهابرنامه  و  گیرد،  مدون  صورت  شده  دهي 

برنامه درسي ضروری   الگوی  اين منظور طراحي  برای 

نشان دادند  (  2019)  بروس، نورت و پیتفاتريک .  است

دي  بود  هاآندگاه  كه  نامعلوم  شهروند  ايده  مورد  ه  در 

سازی در  هماهنگي و تمايل به همسان  به دنبالاست،  

بوده ديدگاهروابط  و  قوماند  پدرسهای  و  االگرايانه،  ری 

-پور، عسگری و حسیني علي.  قبول دارند  رارستگاری  

دا(،  1399)  خواه روش    دند نشان  يک  ريس  تدكه 

نیازهای  ج  دوانتيمن كودكان  جانبه  همهوابگوی 

باشتكم ذهني  بنابرادوان  مع،  ميلمين  از    دواننتان 

مختتد  هایروش كنن لريس  استفاده  روش    دف  و 

ع همل سنجش  ممکردی  ارزشیابي  با  مرالراه    ، عجک 

آموخته از  ارزشیابي  روش  دانشمؤثرين  آموزان های 

 . دباش دوانتوان ذهني ميتكم

بر    هامصاحبهاز    آمده دستبه  نتايج   نيترمهم

ش تأكید  آموز  هایروشوای آموزش شهروندی و  محت

شهروندی    یهاآموزشاهمیت كاربردی بودن    داشتند.

توسط  آموزدانشبرای   مرتبه  چندين  ويژه  نیاز  با  ان 

شد.  شوندگانمصاحبه خصوص    بیان    های سرفصلدر 

آموزش   بر  شهروندی  و    هایارزشآموزش  انساني 

آموزش  اخالقي و  نظ)  زندگي  ی ها درس،  م 

آموزش  سازیفرهنگ ،  (پذيریتمسئولی و    ها ارزش، 

هنجارهای اجتماعي، آموزش سیاسي، مشاركت مدني،  

آموزش   و  اجتماعي  عدالت  بر  فرهنگي تأكید    چند 

خصوص   در  است.  شده  و    های روشتأكید  تدريس 

گروه تشکیل  بر  نیز،  نظارت  آموزش  و  غیررسمي  های 

فعالیت   و  هاگروهبر  عمل  در  يادگیری    های شرو، 

بر   .است  س شاگرد محور و مشاركتي تأكید شدهتدري

ارائه  آمدهدستبهنتايج    اساس زير  پیشنهادهای   ،

 :شوديم

اداره   در  شهروندی  آموزش    و   آموزشبسترسازی 

 ؛پرورش

آموزش    ی هاگروهتشکیل   برای  مخصوص  آموزشي 

 شهروندی؛

آموزش   كیفیت  بهبود  جهت  در  الزم  قوانین  تصويب 

 شهروندی؛

 ندی از مطالعات اجتماعي؛ آموزش شهروتفکیک 

اهمیت    سازی فرهنگ  تفهیم  برای  جامعه  سطح  در 

 آموزش شهروندی؛

با   كودكان  جايگاه  به  احترام  برای  جامعه  بسترسازی 

 نیازهای ويژه؛ 

نظر    سازی خصوصي زير  شهروندی  آموزش  واحدهای 

 ؛وپرورشآموزش

ان  آموزدانش  ی هاتیفعالاعمال و    گذاریارزشتقدير و  

 شهروندی؛ یهاآموزشجرای در جريان ا

اجرای   آموزشي یهادوره یبرگزار در  مربیان  برای 

 صحیح آموزش شهروندی؛ 

 ها نوشتپی 
1. People With Intellectual Disabilities 

2. Cross-sectional survey 

3. Percentage of Agreement Observation, PAO 

4. Holsti 
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