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چکیده
کم تـوان ذهنـی بـود. بـرای پاسـخ  هـدف پژوهـش حاضـر طراحـی الگـوی برنامـه درسـی آمـوزش شـهروندی بـرای دانش آمـوزان 
کـه از حیـث فلسـفه پژوهـش در زمـره ی پژوهش هـای  کیفـی تئـوری داده بنیـاد اسـتفاده  شـد  بـه سـؤال پژوهـش از روش شناسـی 
کیفـی دارای رویکـرد اسـتقرائی و قیاسـی و راهبـرد پیمایشـی اسـت. جامعـه  کاربـردی و از حیـث روش پژوهـش  اثبات گرایـی از نـوع 
آمـوزش و پـرورش اسـتثنایی  کارشناسـان سـازمان  آمـاری ایـن پژوهـش صاحب نظـران و متخصصـان برنامه ریـزی درسـی ویـژه و 
بودنـد. بـا اسـتفاده از روش غیـر احتمالـی قضاوتـی )هدفمنـد( نمونه گیـری انجـام  شـد و مصاحبـه بـا نمونه هـای پژوهـش به عمـل 
کلـی تـا 15  گلولـه برفـی اسـتفاده  شـد و مصاحبـه به صـورت نیمه سـاختاریافته بـا سـؤاالت بـاز و  آمـد. به منظـور نمونه گیـری از روش 
نفـر انجـام شـد تـا بـه اشـباع داده هـا رسـید ولـی جهـت اطمینـان بیشـتر تـا 24 نفـر مصاحبـه شـدند. درنهایـت بـا اسـتفاده از تکنیـک 
گردیـد. مصاحبـه عمیـق به عنـوان اصلی ترین ابـزار جمع آوری داده ها  داده بنیـاد بـا اسـتفاده از نرم افـزار Atlas ti عوامـل شناسـایی 
کـد بـاز شناسـایی  گرفـت. براسـاس نتایـج به دسـت آمده، درمجمـوع 106 مفهـوم و 21 مقولـه یـا  در ایـن مرحلـه مـورد اسـتفاده قـرار 
شناسایی شـده،  عوامـل  میـان  از  گرفتنـد.  قـرار  داده بنیـاد  اصلـی  دسـته   6 در  شناسایی شـده  مقولـه ی   21 شـدند.  اسـتخراج  و 
مقوله هـای  ـی، 

ّ
عل شـرایط  شـامل  پژوهـش  مقوله هـای  میـان  خطـی  ارتبـاط  آن  براسـاس  و  شـد  انجـام  محـوری  کدگـذاری  رونـد 

کاربـردی بـودن  ، راهبردهـا و پیامدهـا مشـخص شـد. نتایـج به دسـت آمده، اهمیـت  محـوری، شـرایط زمینـه ای، شـرایط مداخله گـر
می دهـد  نشـان  پژوهـش  ایـن  در  ارائه شـده  نتایـج  کـرد.  تأییـد  را  ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  بـرای  شـهروندی  آموزش هـای 
کیـد داشـتند. درخصـوص  آمـوزش تأ آمـوزش شـهروندی و روش هـای  مهم تریـن نتایـج به دسـت آمده از مصاحبه هـا بـر محتـوای 
گروه هـا، یادگیـری در عمـل و روش هـای  گروه هـای غیررسـمی و نظـارت بـر فعالیـت  ، بـر تشـکیل  آمـوزش نیـز روش هـای تدریـس و 

کیـد شـده اسـت. گرد محـور و مشـارکتی تأ تدریـس شـا

کم توان ذهنی کـودکان  کلیـدی: آمـوزش شـهروندی، برنامه درسـی، دانش آموزان بـا نیازهای ویژه،  واژه هـای 
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مــقـدمـــه

کـه دارای  کـــودکانی هــــستند  دانش آمـــــوزان بـا نیازهـای ویـــژه، 
ذهنـی،  ناتوانـی  جسـمی،  معلولیـت  بینایـی،  شـنوایی،  اختـالالت 
مــــــشکالت یادگیـری، اخــــــــتالالت هیجانی-رفتـاری، مشـکالت 
گفتـاری یـا زبانـی و مشـکالت یادگیـری هسـتند )1(. از ایـن میـان، 
عمیـق،  اسـتدالل  سـریع،  تفکـر  در  ذهنـی  کم تـوان  دانش آمـوزان 
شـرایط  بـا  سـریع  انطبـاق  و  آینـده  بـرای  برنامه ریـزی  به یـادآوری، 
ایـن  ایمـا و اشـاره ضعـف دارنـد.  گفتـار و حـرکات و  جدیـد، درک 
نشـان  بیشـتری  ناپختگـی  بـه همساالنشـان  نسـبت  دانش آمـوزان 
کـودکان  مناسـب  کـه  را  پاسـخ هایی  و  رفتارهـا   

ً
غالبـا و  می دهنـد 

کم سـن تر اسـت، بروز می دهند )2(. باوجود این قبیل ضعف های 
و  یادگیـری هسـتند  بـه  قـادر  کم توان ذهنـی  ، دانش آمـوزان  آشـکار
آنهـا  آمـوزش مؤثـر اسـتفاده شـود،  کـه از روش هـای  به ویـژه زمانـی 
گیرنـد. این افراد در سـطح  می تواننـد رفتارهـای جدیـد زیـادی را فرا
درک  را  سـاده  اشـاره  و  ایمـا  و  حـرکات  و  گفتـار  می تواننـد  باالیـی، 
کننـد و توانایـی روابـط میـان فردی رضایت بخشـی داشـته باشـند و 
در اجتمـاع مشـارکت فعـال داشـته باشـند )3(. آشـکارترین ویژگـی 
مطالبـی  اغلـب  در  کـه  اسـت  ایـن  کم توان ذهنـی  دانش آمـوزان 
آنـان مشـکالت  یـاد می گیرنـد،  کـه دانش آمـوزان عـادی به راحتـی 

بسـیار زیـادی دارنـد )4(.

کودکـــــان، بـرای ادامـــــه حـــیات و فــعالیت هـــای  گـروه از  ایـــــــن 
اجتماعـی خـود نیـاز به آموزش دارند. زیگلر 1 )1999(، معتقد اسـت 
کـودکان کم تـوان ذهنی در معرض مشـکالت هیجانـی و اجتماعی 
بـرای شکسـت  باالیـی  انتظـار  افـراد  ایـن  نظـر وی  بـه  دارنـد.  قـرار 
کـه  موقعیت هایـی  بـه  آنهـا  رویکـرد  نحـوه  بـر  انتظـار  ایـن  و  دارنـد 
متضمـن مهارت هـای شـناختی اسـت، اثر می گـذارد. البته این تأثیر   
به شـدت در مهارت هـای اجتماعـی و روابـط آنهـا در محیـط نیز دیده 
بین فـردی«،  »مهارت هـای  شـامل  اجتماعـی  مهارت هـای  می شـود. 
»مـــسئولیت پذیری اجتمـــاعی«، »عـــزت نفس«، »سـاده لوحـــی«، 
»خـــوش باوری«، »پیـروی از قــــوانین و مــــقررات«، »پرهـــیز از قربانـی 

شــدن« و »حـل مسـئله اجتماعـی« می شـود )5(.

اولیـه  هـدف  ذهنـی،  کم تـوان  دانش آمـوزان  از  بسـیاری  بـرای 
بـرای  فرصتـی  شـود  حاصـل  اطمینـان  کـه  بـود  ایـن  ویـژه  آمـوزش 
حضـور و اسـتفاده کیفـی از آمـوزش برای آنها فراهم می شـود. یعنی 
آمـوزش عمومـی رایـگان و مناسـب بـرای آنهـا نیـز ماننـد سـایر افـراد 
ارائـه شـود. ایـن یـک اصـل مهم در قانـون آمـوزش دانش آموزان با 

کالس هـای آموزشـی  نیازهـای ویـژه اسـت. یکـی از اهـداف اصلـی 
کم تـوان ذهنـی بهبـود رفتـار و روابـط آنهـا بـا محیـط اسـت.  کـودکان 
کـه فعالیت هـای روزمـره را  آنهـا بایـد یـاد بگیرنـد  امـا در عیـن حـال 
به  طور مــــستقل انجام دهـــند، ارتباطات خود را بهـــبود بخـشــند و 

توانایی هـای شـــناختی شان را توسـعه دهنـد«)6(.
گیرسازی،  گیرسازی مطرح است. در فرا ، بحث فرا از سویی دیگر
دانش آموزان با نیازهای ویژه در کنار دانش آموزان عادی تحصیل 
آموزش و پرورش ویژه نشان می دهد  می کنند. نگاهی تاریخی به 
آمــوزشی  تفـــکر غالب در نظام  گذشـــته، در ســراســـر دنیا،  که در 
جداسازی بود. اما امروزه طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
دانش آموزان،  این گونه  برای  اجتماعی  و  آموزشی  یکپارچه سازی 
گیرسازی، دانش آموزان با نیازهای  تفکر غالب شده است. در فرا
همین  به  می کنند.  تحصیل  عادی  دانش آموزان  کنار  در  ویژه 
گفت سازگاری اجتماعی و آموزشی به منظور ادغام  دلیل می توان 
گیــر است.  فرا آمــوزش  اهــداف  از اصلی ترین  کودک در جامـــعـه 
در عـــین حال، در عـمــل، تالش مـی شود تا شرایط مناسب برای 
کامل ترین سـازگاری اجتماعی و رشد شخصیت کودکان با نیازهای 
ویژه ایجاد شود )7(. در جوامع غربی نیز آموزش دانش آموزان با 
کالس بسیار مورد توجه  کم توانی ذهنی و بدون معلولیت در یک 

گرفته است. قرار 
که توجه متخصصان  ، مهم ترین مسـئله عمومی  در سـال های اخیر
کـرده اســـت، توجـه بـه آمـوزش  تعلیـم و تربیـت را بـه خـــــود جلـب 
دانش آمـــــوزان بـا نیازهــــای ویـژه، رشــــد هــــمه جانبـه و نیازهـــــای 
آموزشـی ویـژه آنـان اسـت )8(. از آن جملـه می تـوان بـه »آمـوزش 
ایـن  بیانگـر  شـده  انجـام  بررسـی های  کـرد.  اشـاره  شـهروندی« 
کـه علی رغـم اینکـه شـهروندی حـق هـر شـخص،  واقعیـت اسـت 
صـرف نظـر از وضـع سـالمتی اسـت، بـا ایـن حـال افـراد بـا کم توانـی 
محـروم  افـراد  بـا  برابـر  شـهروندی  حقـوق  تأمیـن  از  اغلـب  ذهنـی 
هسـتند. ارائـه حقـوق شـهروندی برابـر بـرای افـراد بـا نیازهـای ویـژه، 
تنهـا بـا فراهـم آوردن دسترسـی بـه آمـوزش و فرصـت اشـتغال برای 
کننـد  آنهـا امکان پذیـر اسـت تـا بتواننـد اسـتعدادهای خـود را ابـراز 
و در اجتمـاع حضـور فعـال داشـته باشـند )9(. در ایـن راسـتا بـرای 
آموزشـی، تدویـن برنامه هـای درسـی  دسـتیابی بـه اهـداف واالی 
گروه هـای مختلـف  مــــــتناسب بـا توانایی هـای ذهـــــنی و جسمــــی 
کم تـوان ذهــــــنی به منظـور آمـــــــادگی برای زندگـــــی   دانش آمـــــوزان 
مسـتقل ضـروری بـه نظـر می رسـد )10(. بنابرایـن طراحـی و تدویـن 
برنامـه درسـی در زمینه هـای خـاص ضـرورت دارد. برنامـه درسـی 

1. Ziegler
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کـردن مجموعـه ای از فرصت هـای  به عنـوان طرحـی جهـت آمـاده 
یادگیـری بـرای افـراد تحـت تعلیـم اسـت. امـا در بسـیاری از مـوارد، 
کـه در  برنامـه درسـی از فهرسـتی از هدف هـای آموزشـی و مطالبـی 
اخیـر  نمی کنـد. در سـال های  تجـاوز  تدریـس شـود،  بایـد  مـدارس 
برنامـه  کـه  آنجـا  تـا  اسـت،  یافتـه  گسـترش  درسـی  برنامـه  مفهـوم 
وسـایل  انـواع  یادگیرنـده،  یادگیـری  فعالیت هـای  کلیـه  تفصیلـی 
آموزشـی، پیشـنهاداتی در مـورد راهبردهـای یاددهـی- یادگیـری و 

شـرایط اجـرای برنامـه را شـامل شـده اسـت )11(.
کــودکان و نوجوانــان  در واقــع آمــوزش شــهروندی آماده ســازی 
بــرای پذیــرش نقـــــش ها و مــــسئولیت هایشان به عنــوان شــهروند 
اســت. آمــــوزش شــهروندی بــه آن بخــش از فعالیت هــای تعلیــم 
یــک  افــراد  رســمی،  اشــکال  در  کــه  می شــود  اطــالق  تربیــت  و 
جامعــه را بــرای عضویــت در جامعــه سیاســی آمــاده و جامعه پذیــر 
می کنــد )12(. در ایــن راســتا »مــدارس آمــوزش ویــژه نقــش مهمــی 
ــرای شــهروندی  ــا ناتوانــی ذهنــی ب در آماده ســازی دانش آمــوزان ب
کــه از  فعــال در جوامــع مختلــف دارنــد« )13(. الگــوی شــهروندی 
کامــل افــراد بــا نیازهــای ویــژه در جامعــه  آن، مشــارکت  اهــداف 
و بهینه ســازی رضــــــایت و رفــاه اســت، مـــــهم ترین پارادایــم بــرای 
چــرا   .)14( اســت  ویــژه  نیازهــای  بــا  دانش آمــوزان  برنامـــــــه ریزی 
می تواننــد  شــهروندی  حقــوق  آمــوزش  بــا  »دانش آمــوزان  کــه 
ــری  ــانند اســتدالل انتقــادی، تصمیم گی مهارت هــای ارزشــمندی مـ
معلمــان  بنابرایــن  دهنــد.  پــرورش  را  حل مســئله  مهارت هــای  و 
ــوزان  ــروندی دانش آم ــای شهـــ ــد قابلیت ه ــر رش ــد ب ــز بای ک ــن مرا ای
امــر  ایـــــن  از نظــر ذهنــی ایمن تــر نماینــد.  را  آنهــا  کــــنند و  کـــــید  تأ
شهـــــروند  بــرای  الزم  مـــــهارت های  بــه  دســـــتیابی  از  می توانــد 
 ، اخیــر ســال های  در  درحالی کــه   .)15( کنــد«  پشــــتیبانی  فــــعال، 
کــه توجــه متخصصــان تعلیــــم و تربیــت  مهم تریــن مســئله عمومــی 
کــرده اســت، توجــه بــه آمــوزش دانش آمــوزان  را بــه خــود جـــلب 
بــا نیازهــای ویــژه، رشــد همه جانبــه و نیازهــای آموزشــی ویــژه آنــان 
کــه ازجملــه آنهــا می تــوان بــه »آمــوزش شــهروندی«  اســت« )16(؛ 
»علی رغــم  کــه  می شــود  مشــاهده  متأســفانه  اّمــا  کــرد.  اشــاره 
اینکــه شــهروندی حــق هــر شــخص، صرف نظــر از وضــع ســالمتی 
اســت، بااین حــال افــراد بــا ناتوانــی ذهنــی اغلــب از تأمیــن حقــوق 
ارائــه حقــوق  افــراد عــادی محــروم هســتند.  بــا  برابــر  شــهروندی 
شــهروندی برابــر بــرای افــراد بــا نیازهــای ویــژه، تنهــا بــا فراهــم آوردن 
آنهــا امکان پذیــر  آمــوزش و فرصــت اشــتغال بــرای  دسترســی بــه 
کننــد و در اجتمــاع  اســت تــا بتواننــد اســتعدادهای خــود را ابــراز 

حضــور فعــال داشــته باشــند )17(.

در این راسـتا برای دسـتیابی به اهداف واالی آموزشـی، تدوین 
جسـمی  و  ذهنـی  توانایی هـای  بـا  متناسـب  درسـی  برنامه هـای 
گروه هـای مختلـف دانش آمـوزان بـا ناتوانی هـای ذهنـی، به منظـور 
در   .)18( می رسـد  به نظـر  ضـروری  مسـتقل  زندگـی   بـرای  آمادگـی 
آموزشـی  محتـوای  بـا  رابطـه  در  پژوهشـی  در   ،)19( بهـراد  ایـران 
و  نگـرش معلمـان  زمینـه  در  ناتوانـی ذهنـی  بـا  کـودکان  آمـوزش  و 
و  ابتدایـی  دوره  معلمـان  هـم  کـه  رسـید  نتیجـه  ایـن  بـه  والدیـن، 
هـم معلمـان دوره متوسـطه تأثیـر  ات مثبتـی بـر مهارت هـای زندگـی 
طراحـی  بـه  نیـاز  بنابرایـن  دارنـد.  ذهنـی  ناتـوان  کـودکان  مسـتقل 
ایـن  درسـی  برنامـه  در  شـهروندی  آمـوزش  بـرای  الگویـی  ارائـه  و 
برخـوردار  نیـز  الزم  اعتبـار  از  کـه  ذهنـی(  کم تـوان  ( دانش آمـوزان 
»مفهومـی  آمـوزش،  ایـن  می شـود.  احسـاس  به شـدت  باشـد، 
کـه مفاهیـم اخالقـی، زیسـت محیطی، فرهنگـی،  چندبعـدی اسـت 
اقتصـادی و سیاسـی را دربـر می گیـرد. درواقـع، آمـوزش شـهروندی 
و  نقش هـا  پذیـرش  بـرای  نوجوانـان  و  کـودکان  آماده سـازی 
شـهروندی  آمـوزش  اسـت.  شـهروند  به عنـوان  مسئولیت هایشـان 
کـه  بـه آن بخـش از فعالیت هـای تعلیـم و تربیـت اطـالق می شـود 
در اشـکال رسـمی، افـراد یـک جامعـه را بـرای عضویـت در جامعـه 
سیاسـی آمـاده و جامعه پذیـر می کنـد )20(. در این راسـتا »مدارس 
بـا  دانش-آمـوزان  آماده سـازی  در  مهمـی  نقـش  ویـژه  آمـوزش 
ناتوانـی ذهنـی بـرای شـهروندی فعـال در جوامـع مختلـف دارنـد«.
 بـا اسـتناد بـه مطالـب بیان شـده درخصـوص ضـرورت آمـوزش 
شـهروندی بـرای عمـوم دانش آمـوزان به خصـوص دانش آموزان با 
، در پی طراحی  ، پژوهش حاضـر نیازهـای ویـژه و غفلـت از ایـن امـر
الگـوی مناسـب برنامـه درسـی آمـوزش شـهروندی برای این دسـته 
اساسـی  ایـن پرسـش  بـه  پاسـخگویی  بـه دنبـال  از دانش آمـوزان، 
اسـت کـه یـک الگـوی معتبـر و مناسـب بـرای برنامه درسـی آموزش 
شـهروندی دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه از چـه ابعـاد، مؤلفه هـا و 

شـاخص هایی برخـوردار اسـت«؟

روش

روش پژوهش حاضر کیفی اسـت. برای پاسـخ به سـؤال پژوهش 
کیفـی تئـوری داده بنیـاد با رویکرد اشـتراوس کوربین  از روش شناسـی 
پارادایـم  زمـــــــره  در  پژوهـش  فلسفـــه  حــــیث  از  اســـتفاده  شــــد. 
کیفـی  از حیـث سـابقه پژوهـش  کاربـردی و  نـوع  از  اثبات گرایـی و 
پیمایشـی  راهبـرد  و  قیاسـی  و  اسـتقرائی  رویکـرد  دارای  کمـی،  و 
کتشـافی اسـت و بـه  اسـت )21(. ایـن پژوهـش از حیـث هـدف ا
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طراحــی الگــوی برنامه درســی آموزش شــهروندی برای دانش آمــوزان کم توان ذهنی

۱مــــــهـــــــــــــــــــــر و آبــــــــــان ۴ 0 ۱

ســال بیـست و دوم، شـماره 4ـ ــ پـیاپی 170 50

آمـاری  جامعـه  می پـردازد.  آنهـا  ـی 
ّ
عل ارتبـاط  و  متغیرهـا  کتشـاف  ا

درسـی  برنامه ریـزی  متخصصـان  و  صاحب نظـران  پژوهـش  ایـن 
پـرورش اسـتثنایی بودنـد.  آمـوزش و  کارشناسـان سـازمان  ویـژه و 
بـا اسـتفاده از روش غیـر احتمالـی قضاوتـی )هدفمنـد( نمونه گیـری 
انجـام  پژوهـــش  نمــــونه های  بـا  مـــصاحبه  اسـت.  انجـام  شــــده 
و  استفاده شـده  برفـی  گلولـه  روش  از  نمونه گیـری  به منظـور  شـد. 
کلـی تـا 15  مصاحبـه به صـورت نیمه سـاختاریافته بـا سـؤاالت بـاز و 
نفـر انجـام شـد و بـه اشـباع رسـید. امـا جهـت اطمینـان بیشـتر تا 24 
از تکنیـک داده بنیـاد  بـا اسـتفاده  نفـر مصاحبـه شـدند. درنهایـت 
کوربیـن و بـا اسـتفاده از نرم افـزار Atlas ti عوامـل  رویکـرد اشـتراوس 

شـدند.   شناسـایی 

یافته ها

بخش کیفی این مطالعه براساس دیدگاه 24 نفر از صاحب نظران 
کارشناسان سازمــــان  و مــــتخصصان برنامــــه ریزی درسی ویـــــژه و 
نفر  از نظر جنسیت 19  گرفت.  انجام   و پرورش استثنایی  آموزش 
از 30 ســال سابقه  کمتر  نفر  نفر زن بودند. درنهایت 5  مـــرد و 5 
که در  کاری داشتند  کاری داشته و 5 نفر نیز باالی 31 سال تجربه 

جداول )1و2( به تفکیک فراوانی آنها مشخص شده است.

جدول 1( توزیع خبرگان به لحاظ جنس 

کلزنمردجنسیت

19524تعداد

100%21%79%درصد

جدول 2( توزیع خبرگان به لحاظ سابقه کار

کاری تر از 31 سالکمتر از 30 سالسابقه  کلباال

19524تعداد

100%21%79%درصد

مصاحبه هـای  خـالل  از  کیفـی  داده هـای  نخسـت،  مرحلـه  در 
کــــدگذاری  فـــرآیند  در  شــــد.  گـردآوری  خبـرگان  گـروه  بـا  عمــیــق 
و  رفـت  فرآینـد  طـی  کـه  شـد  حاصـل  بسـیاری  مـــضمون های   ، بـاز
اولیـه  کیفـی  داده هـای  ایـن  مجموعـه  داده هـا،  تحلیـل  برگشـتی 
یـک  هـر  بررسـی  بـه  سـپس  یافـت.  تقلیـل  کمتـری  مقوله هـای  بـه 
در  شـد.  پرداختـه  کیفـی  مرحلـه  در  به دسـت آمده  مقوله هـای  از 
ادامـه بـه بررسـی مصاحبه هـا و سـپس شـاخص های اسـتخراجی از 

اسـت. شـده  اشـاره   مصاحبه هـا  و  متـون 

، ابتدا داده های حاصل از مصاحبه ها به دقت  کدگذاری باز در 
مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گرفتند. سپس عمل مفهوم سازی 
یکدیگر  به  شبیه  مفهوم  ازنظر  که  داده هایی  به  و  گرفت  صورت 

بودند، با نام های متناسب، برچسب زده شد. 
کدهـا و مفاهیـم، مـوارد  ایـن مرحلـه به منظـور مقایسـه و تمایـز 
بـا  مرحلـه  ایـن  در  می دهـد.  ارائـه  را  جامع تـری  و  پیچیده تـر 
شـکل  اولیـه  دسـته های  یافته هـا،  درون  در  الگوهایـی  شناسـایی 
می گرفتنـد. همچنیـن در ایـن مرحلـه از تحلیـل داده هـا، هم زمـان 
در  درگیربـودن  بـا  پژوهشـگران  جدیـد،  داده هـای  جمـع آوری  بـا 
جدیـد  اطالعـات  دریافـت  به میـزان  پیوسـته،  هم سـنجی  فرآینـد 
داشـتند.  توجـه  آنهـا  رسـیدن  اشـباع  بـه  بنابرایـن  و  دسـته ها  در 
حـوادث،  دربـاره  اطالعـات  واحدهـای  از  نشـانگری  دسـته،  یـک 

.)22( اسـت  مصداق هـا  و  پیشـامدها 
داده هـای  میـان  در  دسـته ای  محـوری،  پدیـده  به طورمعمـول 
که به صورت وسـیعی در خالل مصاحبه ها  جمع آوری شـده اسـت 
از آن نـام  بـرده شـده یـا از جنبـه نظـری، در شـکل مفهومـی مرکـزی و 

بنیـادی پدیـدار می شـود )17(.
پیرامـون  کـه  دسـته هایی  انـواع   ،)1998( کوربیـن  و  اشـتراوس 
ـی 

ّ
عل شـرایط  شـامل:  را  بگیرنـد  جـای  می تواننـد  محـوری  پدیـده 

کـه ســــبب پدیـدار شـــدن مـــقوله مـــحوری می شـوند(،  )عـــواملی 
بـر  شـرایط زمینـه ای و مداخله گـر )عوامـل داخلـی و خارجـی مؤثـر 
اجـرای خط مشـی ها و راهبردهـای مـدل(، راهبردهـا )راهکارهـای 
کنـش بـه پدیـده محـوری( و درنهایـت پیامدهـا  پیشـنهادی در وا

برشـمردند. راهبردهـا(  به کارگیـری  )نتایـج 
مصاحبه عمیق به عنوان اصلی ترین ابزار جمع آوری داده ها در 
این مرحله مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، 
کدباز شناسایی و استخراج  در مجموع 106 مفهوم و 21 مقوله یا 
قرار  21 مقوله شناسایی شده در 6 دسته اصلی داده بنیاد  شدند. 
گرفتند. در ادامه به بررسی کدگذاری باز برای عوامل تشکیل دهنده 

مدل داده بنیاد اختصاص  یافته است.

جدول 3( کدهای شناسایی شده مقوله اصلی

کدگذاری 
انتخابی

کدگذاری 
کد بازمحوری

آموزش سبک زندگی

یکپارچگی و جهان وطن گراییمقوله
آموزش حق وحقوق زندگیاصلی

آموزش مسئولیت های زندگی ی 
ند

هرو
 ش

ش
موز

آ
ن 

وزا
ش آم

دان
ی 

برا
یژه

ی و
ها

یاز
با ن
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کدهای شناسایی شده شرایط عّلی جدول 4( 

کد بازکدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

نیاز به همکاری دانش آموزان

مشارکت
اهمیت نقش فعال دانش آموزان

جلب اعتماد دانش آموزان

جلب رضایت دانش آموزان

اجرای دقیق و واقع بینانه فرایند نیازسنجی به عنوان پایه و اساس فرایند آموزش

نیازسنجی، طراحی و برنامه ریزی و اجرای آموزشی

بررسی پیش نیازهای شروع آموزشنیازسنجی

گاهی دانش آموزان از مفاهیم آموزش شهروندی شناسایی و ارزیابی میزان آ

نظرسنجی در مورد مفاهیم شهروندی

نیاز مهارت آموزش شهروندی به عنوان ضرورت زندگی

شناسایی حق وحقوق شهروندی

ی
ّ

شناسایی مسئولیت های اجتماعیسرمایه اجتماعیشرایط عل

کیفیت زندگی جمعی آموزش شهروندی در جهت افزایش 

تقویت سرمایه اجتماعی

تحول شخصیتی

تقلید از افراد مرجع )والدین، مربیان، بزرگساالن(الگوپذیری

الگوی مطلوب براساس استانداردهای ملی و جهانی

الگوسازی

آموزش های مقدماتی

آموزش اقتصادی

آموزش حقوق مدنی

آموزش حقوق سیاسیدرس های زندگی

آموزش مدیریت پسماند و تفکیک زباله ها

آموزش حفظ محیط زیست

آموزش الگوی مصرف انرژی

جدول 5( کدهای شناسایی شده شرایط زمینه ای

کد بازکدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

جنسیت

محدودیت های فردی

شرایط زمینه ای
گی های فردی آسیب پذیری جسمانیویژ

کم توان ذهنی وضعیت حواس پنج گانهدانش آموزان 

گی های ظاهری ویژ

کم مهارتی
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کد بازکدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

گی های منطقه زندگی ویژ
به روزرسانی سبک زندگی

همگامی با تغییرات جهانیشرایط اجتماعیشرایط زمینه ای
منزلت و جایگاه اجتماعی

شرایط مذهبی جامعه
نهادینه شدن آموزش شهروندی در ایران

کدهای شناسایی شده شرایط مداخله ای جدول 6( 

کد بازکدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

نگرش فردی
انگیزه فردی

گی های روانی اعتمادبه نفسویژ
خود مدیریتی

احساس خود ارزشمندی
رفتار خانواده و بزرگساالن

رفتار معلمان و مدیران آموزشگاه و مدارس

رفتار افراد جامعهعوامل فرهنگی
تشویق شدنشرایط مداخله گر

کردن تقدیر و تشکر 
احترام و پذیرش رفتار شهروندی دانش آموز
تهیه امکانات الزم برای آموزش دانش آموزان

ایجاد امکانات خاص با توجه به شرایط ویژه دانش آموزان
شبیه سازی با امکانات صحیحامکانات و تجهیزات

امکانات مدرسه
امکانات خانه و خانواده

صبوری معلمان و والدین
شنونده خوب بودننقش یاد دهندگان

کم توان ذهنی درک شرایط ویژه دانش آموزان 

کدهای شناسایی شده راهبردها جدول 7( 

کد بازکدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

استفاده از روش های تلفیقی در آموزش
ارائه آموزش چهره به چهره

برگزاری جشنواره بازیافت ویژه شهروندانتکنیک های آموزشیراهبرد
ارائه آموزش به صورت بازدید میدانی

کلیپ و بروشورهای آموزشی آموزش به همراه عکس، فیلم، 
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کد بازکدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

کمی ارزشیابی آغازین، تشخیصی، تکوینی و ترا
برآورد میزان یادگیری و درک مطلب دانش آموزانارزیابی و ارزشیابی آموزشی

تدوین اهداف آموزشی، شرایط، منابع و بازده یادگیری
کم توان ذهنی آموزش اصناف مختلف در رابطه با احترام به افراد 

فرهنگ سازی
کم توان ذهنی بسترسازی اجتماعی در جهت الگوهای زندگی افراد 

استفاده از رسانه های عمومی و ملی
استفاده از شبکه های اجتماعی

ترویج زندگی اسالمی ایرانی
ترویج معنویات

راهبرد
اخالق گرایی

تطبیق آموزه های دینی با اصول آموزش شهروندی
انگیزه های شرعی به عنوان بخشی از انگیزه های همکاری با مدیریت پسماند

اعتقادات مذهبی و مؤلفه های تقوا، عمل به احکام و آموزه های دینی
ُبعد مذهبی اسراف ستیزی و اصالح الگوی مصرف

کودکی وضع قوانین و اصول در جهت آموزش شهروندی از سنین 
حمایت دولتی از مدارس با برنامه آموزش شهروندی

تأمین منابع مالی مورد نیازحمایت دولتی
پویاسازی قوانین

بهبود قوانین مرتبط با آموزش وپرورش در جهت آموزش شهروندی

جدول 8( کدهای شناسایی شده پیامدها

کد بازکدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

زندگی مستقل
افزایش شجاعت

شفاف سازی آینده
پذیرش و تطبیق شرایط خود با زندگی

توانایی دفاع از حق وحقوق فردی و اجتماعیکیفیت زندگی
احساس نشاط و شادابی

یادگیری استفاده از پوشش مناسبپیامد
کردن نیازهای شخصی توانایی برآورده 

توانایی ارتباطات صحیح در جامعه
افزایش اعتمادبه نفس

کاهش رفتارهای تهاجمی

حفظ سالمت روانیپیامدهای روانی
تأمین بهداشت روانی

افزایش انگیزه

افزایش امید به زندگی
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کد بازکدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

بهبود نگرش جمعی

پیامدهای اجتماعی
افزایش اعتماد در جامعه

افزایش مشارکت جمعی

افزایش مسئولیت پذیری اجتماعیپیامد

گفت وگو مهارت 

بهبود مهارت ها
گروهی کار  مهارت همکاری و مشارکت و 

مهارت پیروی از قوانین و

نظم و انضباط

بــا تحــــلیل داده هــای جمع آوری شــده در پژوهــش، در مرحلــه 
مــــحتوای  از  مــــــفهوم  تعـــــداد 106   ) بــاز کـــــــدگذاری  ( ابتـــــــدایی 
کدگــذاری  اســتخراج شــد. همچنیــن  رونویسی شــده مصاحبه هــا 
از میــان عوامــل  نیــز انجــام شــد.  کدگــذاری محــوری  انتخابــی و 
کــــدگذاری مـــــحــــوری انجــــام شــــــــد  شـــناسایی شـــــــده، پارادایــم 

و بــر اســـاس آن ارتبــاط خطــی میــان مقوله هــای پژوهــش شــامل 
شــرایط  زمینــه ای،  شــرایط  محــوری،  مقوله هــای  ــی، 

ّ
عل شــرایط 

 ،)1( پیامدهــا مشــخص شــــد. شـــکـــل  و  راهــــبردها   ، مــداخله گـــر
ــی  کیف ــد  ــدل فرآین ــر م ــارت  دیگ ــوی و به عب ــدگذاری مح کـ ــم  پارادی

پژوهــش را نشــــان مـــی دهد.

کم توان ذهنی در نرم افزار شکل 1( آموزش شهروندی برای دانش آموزان 
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نتیجه گیری

نظریـه  از  کیفـی  پژوهـش  راهبردهـای  بیـن  از  کیفـی  مرحلـه  در 
کـه شـامل  مـــدلی جامـــع  تدویـــن  بـه  و  اسـتفاده شــــد  داد ه بنیـاد 
و  راهبردهـا  زمینـه ای،  عوامـل   ، مداخله گـر عوامـل  ـی، 

ّ
عل عـــوامل 

پیامدهـای ارائـه الگـوی آمـوزش شـهروندی بـرای دانش آمـوزان بـا 
نیازهای ویژه اسـت، پرداخته شـد. در این پژوهش مقوله آموزش 
کم تـوان ذهنـی(  شـهروندی بـرای دانش آمـوزان بـا نیازهـای ویـژه )
کـه رد پـای  گردیـد  به عنـوان مقولـه محـوری به این علـت انتخـاب 
ایـن مقولـه در سراسـر داده هـا قابـل  مشـاهده اسـت و در تمامـی 
 بـه آنهـا اشـاره  شـده اسـت و نقـش محـوری ایفـا 

ً
مصاحبه هـا تقریبـا

مـی کـــند.
کـه بـه وقوع یا  ـی حـوادث، وقایـع و اتفاقاتـی هسـتند 

ّ
 شـرایط عل

گسـترش پدیـده مـورد نظـر می انجامـد و یـا وقایعـی که از نظـر زمانی 
مقولـه   5 پژوهـش،  ایـن  در  هسـتند.  نظـر  مـورد  پدیـده  بـر  مقـدم 
درس هـای  اجتماعـی،  سـرمایه  الگوپذیـری،  نیازسـنجی،  عـوامـــل 
گـرفـــته  شـده  ـی در نظـر 

ّ
زندگـی و مـــشارکت به عـــنوان شــــرایط عل

کدهـای نیـاز بـه همـکاری دانش آمـوزان،  اسـت. مشـارکت دارای 
اعتمـاد دانش آمـوزان  نقـش فعـال دانش آمـوزان، جلـب  اهمیـت 
کدهـای  و جلـب رضایـت دانش آمـوزان اسـت. نیازسـنجی دارای 
و  پایـه  به عنـوان  نیازسـنجی  فراینـد  واقع بینانـه  و  دقیـق  اجـرای 
اسـاس فراینـد آمـوزش. نیازسـنجی، طراحـی و برنامه ریـزی و اجرای 
و  شناسـایی  آمـوزش،  شـروع  پیش نیازهـای  بررسـی  آموزشـی، 
گاهـی دانش آمـوزان از مفاهیـم آموزش شـهروندی  ارزیابـی میـزان آ
و نظرسـنجی در مورد مفاهیم شـهروندی اسـت. سـرمایه اجتماعی 
ضـرورت  به عنـوان  شـهروندی  آمـوزش  مهـارت  نیـاز  کدهـای  دارای 
زندگی، شناسـایی حق وحقوق شـهروندی، شناسـایی مسـئولیت های 
زندگـی  کیفیـت  افزایـش  جهـت  در  شـهروندی  آمـوزش  اجتماعـی، 

جمعـی و تقویـت سـرمایه اجتماعـی اسـت.
افـراد  از  تقلیـد  شـخصیتی،  تحـول  کدهـای  دارای  الگوپذیـری 
براسـاس  مطلـوب  الگـوی  بزرگسـاالن(،  مربیـان،  )والدیـن،  مرجـع 
درس هـای  اسـت.  الگوسـازی  و  جهانـی  و  ملـی  اسـتانداردهای 
زندگـی دارای کدهـای آموزش هـای مقدماتـی، آمـوزش اقتصادی، 
آمـوزش حقـوق مدنـی، آمـوزش حقـوق سیاسـی، آمـوزش مدیریـت 
پسـماند و تفکیـک زباله هـا، آمـوزش حفـظ محیط زیسـت و آمـوزش 

الگـوی مصـرف انـرژی اسـت.
گر سلسله شرایط خاصی را که در آن استراتژی ها و کنش های  ا
صـورت  پدیـده  بـه  پاسـخ  و  کنتـرل  کـردن،  اداره  بـرای  متقابـل 

گرفتـه شـود. در ایـن پژوهش  می گیـرد به عنـوان شـرایط بسـتر در نظـر 
کم تـوان  مقولـه شـرایط اجتماعـی و ویژگی هـای فـردی دانش آمـوزان 
ویژگی هـای  شـده اند.  گرفتـه   نظـر  در  بسـتر  شـرایط  به منزلـه  ذهنـی 
کــدهـــــای جنسـیت،  فـردی دانش آمـــوزان کم تـوان ذهــــنی دارای 
محدودیت هـای فـردی، آسـیب پذیری جسـمانی، وضعیـت حـواس 

کـم مهارتـی اسـت. پنج گانـه، ویژگی هـای ظاهـری و 
زندگـی،  منطقـه  ویژگی هـای  کدهـای  دارای  اجتماعـی  شـرایط 
به روزرسـانی سـبک زندگـی، همگامـی بـا تغییـرات جهانـی، منزلـت 
شـدن  نهادینـه  و  جامعـه  مذهبـی  شـرایط  اجتماعـی،  جایـگاه  و 

اسـت. ایـران  در  شـهروندی  آمـوزش 
ـی را تسـهیل 

ّ
کـه شـرایط عل ، عواملـی هسـتند  شـرایط مداخله گـر

آن  مانـع  و  کـرده  ایجـاد  تداخـل  شـرایط  ایـن  اثـر  بـر  یـا  می کننـد 
به تنهایـی  خـود  مداخله گـر  شـرایط   ، به عبارت دیگـر می شـوند. 
ـی بـر رفتـار 

ّ
منجـر بـه رفتـار نمی شـود امـا می توانـد بـر اثـر شـرایط عل

اثرگـذار باشـد. در ایـن پژوهـش عوامل فرهنگی و نقـش یاددهندگان، 
امکانـات و تجهیـزات و ویژگی هـای روانـی به عنـوان شـرایط مداخله گـر 
محسـوب می شـوند. ویژگی هـای روانـی دارای کدهـای نگـرش فردی، 
انگـــیزه فـردی، اعتمـادبه نفـــس، خـود مدیریتـی و احــساس خـود 
کـــدهای رفتـار خانواده  ارزشـمندی اسـت. عوامـل فرهنگـی دارای 
و بزرگسـاالن، رفتـار معلمـان و مدیـران آموزشـگاه و مـدارس، رفتـار 
و  احتـرام  کـردن،  تشـکر  و  تقدیـر  شـدن،  تشـویق  جامعـه،  افـراد 
پذیـرش رفتـار شـهروندی دانش آمـوز اسـت. امکانـات و تجهیـزات 
دانش آمـوزان،  آمـوزش  بـرای  الزم  امکانـات  تهیـه  کدهـای  دارای 
دانش آمـوزان،  ویـژه  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  خـاص  امکانـات  ایجـاد 
امکانـات  و  مدرسـه  امکانـات  صحیـح،  امکانـات  بـا  شبیه سـازی 
کــــدهای  دارای  یاد دهــــندگان  نقـــش  اسـت.  خانـواده  و  خــــانـــه 
صبـوری معلمـان و والدیـن، شـنونده خـوب بـودن و درک شـرایط 

اسـت. ذهنـی  کم تـوان  دانش آمـوزان  ویـژه 
: ارزیابـی و  راهـــــبردهای مــــــدل پژوهــــش حاضـر عبارت انـد از
آموزشـی، حمایـت دولتـی، فرهنگ سـازی، تکنیک هـای  ارزشـیابی 
آموزشـی و اخالق گرایی. روش های آموزشـی دارای کدهای استفاده 
آمــوزش چـهـره به چـهــره،  ارائـه  آمـــوزش،  از روش هـای تلفــیقی در 
برگـزاری جشـنواره بازیافـت ویـژه شـهروندان، ارائـه آمـوزش به صورت 
بازدیـد میدانـی، آمـوزش بـه همـراه عکس، فیلم، کلیپ و بروشـورهای 
کـــــدهای  آمــوزشـــی دارای  ارزشـیابی  ارزیابـی و  آمــــوزشی اســـت. 
کمــی، بـرآورد میـزان  آغازیـن، تشــخــیصی، تکـــوینی و ترا ارزشـــیابی 
یادگیـری و درک مطلـب دانش آمـوزان و تدویـن اهـداف آموزشـی، 

شـرایط، منابـع و بـازده یادگیـری اسـت.
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در  مختلـف  اصنـاف  آمـوزش  کدهـای  دارای  فرهنگ سـازی 
اجتماعـی  بسترسـازی  ذهنـی،  کم تـوان  افـراد  بـه  احتـرام  بـا  رابطـه 
از  اسـتفاده  ذهنـی،  کم تـوان  افـراد  زندگـی  الگوهـای  جهـت  در 
ی و استفاده از شبکه های اجتماعی است. 

ّ
رسانه های عمومی و مل

کدهـای ترویـج زندگـی اسـالمی ایرانـی، ترویـج  اخالق گرایـی دارای 
آمـوزش شـهروندی،  آموزه هـای دینـی بـا اصـول  معنویـات، تطبیـق 
بـا  همـکاری  انگیزه هـای  از  بخشـی  به عنـوان  شـرعی  انگیزه هـای 
مدیریـت پسـماند. اعتقـادات مذهبـی و مؤلفه هـای تقـوا، عمـل بـه 
احـکام و آموزه هـای دینـی و ُبعـد مذهبـی اسراف سـتیزی و اصـالح 
وضـع  کدهـای  دارای  دولتـی  حمایـت  اسـت.  مصـرف  الگـوی 
کودکـی،  از سـنین  آمـوزش شـهروندی  قوانیـن و اصـول در جهـت 
تأمیـن  شـهروندی،  آمـوزش  برنامـه  بـا  مـدارس  از  دولتـی  حمایـت 
، پویاسـازی قوانیـن و بهبـود قوانیـن مرتبـط بـا  منابـع مالـی موردنیـاز

اسـت. شـهروندی  آمـوزش  جهـت  در  آموزش وپـرورش 
کنش هــا  در نهایــت پیامدهــا، نتایــج و حاصــل راهبردهــا و یــا 
، هــر جــا انجــام یــا عــدم انجــام  کنش هــا هســتند. به عبارت دیگــر وا
کنــش معینــی در پاســخ بــه امــر یــا مســئله ای یــا به منظــور  کنــش/ وا
اداره یــا حفــظ موقعیتــی از ســوی فــرد یــا افــرادی انتخــاب شــود، 
برخــی  و  از پیامدهــا خواســته  برخــی  پدیــد می آیــد.  پیامدهایــی 

ناخواســته اند. در ایــن پژوهــش پیامدهــای حاصــل از راهبردهــای 
زندگــی،  کیفـــــیت  مــــهارت هــــا،  بهـــــــبود  بــه 4 دســــــته  پژوهـــــش 
کــرد.  اجتماعــی طبقه بنــدی  پیامـــــــدهای  و  روانــی  پیامـــــــدهای 
کیفیــت زندگــی دارای کدهــای زندگــی مســتقل، افزایــش شــجاعت، 
آینــده، پذیــرش و تطبیــق شــرایط خــود بــا زندگــی،  شفاف ســازی 
احســاس  اجتماعــی،  و  فــردی  حق وحقــوق  از  دفــاع  توانایــی 
نشــاط و شــادابی، یادگیــری اســتفاده از پوشــش مناســب، توانایــی 
کــردن نیازهــای شــخصی و توانایــی ارتباطــات صــــحیح  بــرآورده 
کــــدهای افزایــش  در جامــعــــه اســت. پیامــــدهای روانــی دارای 
تهـــــاجمی، حفــظ ســالمت  رفـــــــتارهای  کاهــش  اعتمادبه نفــس، 
روانــی، تأمیــن بهداشــت روانــی، افزایــش انگیــزه و افزایــش امیــد بــه 
کدهــای بهبــود نگــرش  زندگــی اســت. پیامدهــای اجتماعــی دارای 
جمعــی، افزایــش اعتمــاد در جامعــه، افزایــش مشــارکت جمعــی 
و افزایــش مســئولیت پذیری اجتماعــی اســت. بهبــود مهارت هــا 
گفت وگــو، مهــارت همــکاری و مشــارکت و  کدهــای مهــارت  دارای 
گروهــی، مهــارت پیــروی از قوانیــن و نظــم و انضبــاط اســت.  در  کار 
شــکل )3(، مــدل پیشــنهادی برنامــه درســی آمــوزش شــهروندی 
کم تــوان ذهنــی( ارائــه  شــده  بــرای دانش آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه )

اســـت.

کم توان ذهنی شکل 2( الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش شهروندی برای دانش آموزان 
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گنجاندن  مستلزم  تحصیلی،  مقاطع  در  شهروندی  آموزش 
سرفصل های مختلف در تمامی عناصر برنامه درسی اعم از اهداف، 
محتوا، روش تدریس و غیره است. عباس زاده شهری و همکاران 
)1400(، براساس الگوی تربیت شهروند حرفه ای در آموزش وپرورش 
هر  کدهای  تأثیرگذارترین  دادند،  نشان  بنیاد  داده  نظریه  براساس 
عملکرد  ارزیابی  شهروندی،  اجتماعی  تربیت  راهبردهای  معیار 
استانداردهای  رعایت  آموزش وپرورش،  نظام  در  آموزشی  عناصر 
توانشی  و  نگرشی  دانشی،  ُبعد   3 همچنین  است.  بوده  آموزشی 
برای   .)23( هستند  شهروندی  تربیت  ابعاد  مهم ترین  )مهارتی( 
شود.  تدوین  امر  این  ویژه  درسی  برنامه  باید  شهروندی  آموزش 
گنجاندن محتوای خاص آموزش شهروندی در برنامه های معمولی 
نمی تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد. بلکه توجه به همه جنبه ها 
است.  اهمیت  حائز  شهروندی  آموزش  در  درسی  برنامه  عناصر  و 
تصمیم گیری  به  ناظر  درسی  برنامه  الگوی  یا  طرح  عام،  سطح  در 
منبع  نوع  از  درسی  برنامه ی  الگوی  یا  ارزشی  مبانی  خصوص  در 
که  می شود  انتخاب  برنامه ریز  توسط  و  است  اطالعات  منابع  یا 
تعیین  است.  درسی  برنامه ی  بر  کم  حا دیدگاه های  شناسایی 
اهداف، انتخاب محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری و روش های 
ارزشیابی از عناصر اصلی برنامه درسی محسوب می شوند. گلشن و 
همکاران )1399(، بیان داشتند باوجود اهمیت آموزش شهروندی، 
و  مدون  برنامه های  قالب  آموزش هایی  چنین  که  است  ضروری 
الگوی  طراحی  منظور  این  برای  گیرد،  صورت  سازمان دهی شده 
برنامه درسی ضروری است )24. بروس و همکاران )2019( نشان 
است،  بوده  نامعلوم  شهروند  ایده  مورد  در  آنها  دیدگاه  که  دادند 
و  بوده اند  روابط  در  همسان سازی  به  تمایل  و  هماهنگی  به دنبال 
دیدگاه های قوم گرایانه، پدرساالری و رستگاری را قبول دارند )25(. 
تدریس  روش  یک  که  دادند  نشان   ،)1399( همکاران  و  پور  علی 
ذهنی  کم توان  کودکان  همه جانبه  نیازهای  جوابگوی  نمی تواند 
مختلف  تدریس  روش های  از  می توانند  معلمان  بنابراین  باشد، 
ک  کنند و روش سنجش عملکردی همراه با ارزشیابی مال استفاده 
کم توان  مرجع، مؤثرین روش ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان 

ذهنی می تواند باشد )26(.
کـه اجرای دوره آموزشـی شـهروندی  پـارخ )2014(، توضیـح داد 
بـرای دانش آمـوزان کم تـوان ذهنـی بـرای توسـعه  شـهروندی فعـال 
گیـر کـردن درس های شـهروندی،  مؤثـر بـوده اسـت )27(. بـرای فرا
کـه چـه موانعـی بـرای مشـارکت و  کننـد  معلمـان بایـد پیـش بینـی 
از درس هـا ممکـن  یـا مجموعـه ای  یادگیـری فعالیت هـا، درس هـا 
بنابرایـن  کنـد.  ایجـاد  ذهنـی  کم تـوان  دانش آمـوزان  بـرای  اسـت 

رسـاندن  حداقـل  بـه  بـرای  را  راه هایـی  بایـد  خـود  برنامه ریـزی  در 
کاهـش ایـن موانـع در نظـر بگیریـد تـا همـه دانش آمـوزان بتواننـد  یـا 

کننـد و یـاد بگیرنـد. کامـل مشـارکت  به طـور 
بـا  دانش آمــــوزان  بـرای  درس  کـــالس  ارزشـیابی  از  بســــیاری 
نیازهـای ویـژه بـه سـبک ایسـتا یا خالصه اسـت. این بدان معناسـت 
یـک  نشـان دهنده  جمع آوری شـده  اطالعـات  از  بسـیاری  کـه 
کـردن  برجسـته  یـا  تغییـر  امـکان   

ً
لزومـا کـه  اسـت،  فـوری  عکـس 

ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  نمی دهـد.  نشـان  را  پیشـرفت 
اسـتاندارد سـنتی ضعیـف عمـل می کننـد.  آزمون هـای  در   

ً
معمـوال

آنهـا ممکـن اسـت فاقـد انـواع خاصـی از زبـان یـا تجـارب شـناختی 
نباشـند.  آشـنا  تسـت زنی  فرهنـگ  بـا  اسـت  ممکـن  آنهـا  باشـند. 
گرفتـن در معـرض مناسـب بـا مـواد چاپـی  آنهـا ممکـن اسـت قـرار 
کافـی  نا تعامـل  اسـت  ممکـن  یـا  باشـند  نداشـته  متـن(   ، )تصاویـر
اینهـا ممکـن اسـت  از  یـک  باشـند. هـر  کـودک داشـته  و  بزرگسـال 
کنـد.  از مشـارکت معنـادار در سـناریوهای ارزیابـی سـنتی جلوگیـری 
کم تـوان ذهنـی برنامه هـای  بنابرایـن بـرای مشـارکت دانش آمـوزان 
زیرسـاخت های مناسـب مـورد  و  آمـوزش شـهروندی، اصالحـات 

اسـت.  نیـاز 
الگـوی شـهروندی پیشـنهادی مهمتریـن پارادایـم در تنظیمـات 
مشـارکت  اهـداف  اسـت.  ذهنـی  کم تـوان  دانش آمـوزان  بـرای 
همه جانبـه در جامعـه و بهینـه سـازی رضایـت و رفـاه اسـت.  مـدل 
کیفیـت  پیشـنهادی در ایـن پژوهـش نیـز بـر 4 پایـه اسـتوار اسـت: 

زندگـی، رهایـی، حمایـت و مربیگـری و توانمندسـازی.
کیفیـت زندگـی" بـه امکان سـازماندهی و هدایت زندگی خود  "
در همـه زمینه هـا توسـط فـرد اشـاره دارد. تمرکـز بـر روی "اجـرای" 
زندگـی  کیفیـت  اسـت.  مکمـل  خـاص  پشـتیبانی  و  بـودن  نرمـال 
کننـده بهزیسـتی جسـمی، روانـی و عملکـردی و لـذت بـردن  تعییـن 
از زندگـی فـرد در شـرایط خـاص اسـت. »رهایـی« بـر بهینه سـازی 
تمرکـز  دارد.  تمرکـز  جامعـه  در  او  برابـر  موقعیـت  و  فـرد  رشـد 
کننـده  تحریـک  اسـتراتژی های  و  روش هـا  اجـرای  بـر  "پشـتیبانی" 
کـودکان بـا نیازهـای ویـژه اسـت.  توسـعه، عملکـرد، رفـاه و حقـوق 
ایـن اهـداف را می تـوان بـا ارائـه پشـتیبانی بـه روش هـای مختلـف 
و  متخصصـان  توسـط  عالوه بـرآن  و  اجتماعـی  شـبکه های  توسـط 

یافـت. دسـت  خدمـات 
در "توانمندسـازی" جنبه هـای کیفیـت زندگـی، رهایـی و حمایت 
ادغـام شـده اسـت. توانمندسـازی امـکان واقعـی افـراد بـا نیازهـای 
توانایی هـای  بـه  ایمـان  می کنـد.  تقویـت  موفقیـت  بـرای  را  ویـژه 
بـه حقـوق  نیـاز  از وضعیـت و  گاهـی  آ بـرای  انـرژی  خـود قـدرت و 
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کار  اجتـمـــاعـــی، قاطـــعیت، برقـراری ارتبـاط، مــشارکـــت، زنـدگــــی، 
کنـار دیگـران و حرکـت در درون  گذرانـدن اوقـات فــراغــت در  و 
روان شـناختی،  یـا  فـردی  ســـطح  در  مــی دهـــد.  گســـترش  جامعـه 
توانمندسـازی به افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس، احسـاس 
کنترل و داشـتن زندگی شـخصی، خودکارآمدی، احسـاس انسـجام 
از  قـدرت  رشـد  ایـن  دارد.  اشـاره  زندگـی  در  )شـوق(  سـرزندگی  و 
درون اسـت. طبـق نظـر ریـز و همـکاران )2021(، شـهروندی فعـال 
بـا نیازهـای ویـژه، تغییـری از وابسـتگی  کـودکان و نوجوانـان  بـرای 
اسـت  خودراهبـری  و  گاهـی  خودآ خودمختـاری،  بـه  انفعـال  و 
)28(. همچنیـن مـن و همـکاران )2015(، نشـان داده اسـت بـرای 
اجتماعـی  مشـارکت  ویـژه،  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  از  بسـیاری 
بـرای مهارت هـای  آمـوزش شـهروندی می توانـد پایـه ای  براسـاس 

حمایـت از خـود باشـد )29(. 
ــحتوای  ــر مــ ــصاحبه ها ب ــده از مــ ــم ترین نتایــج به دسـت آمــ مــهـــ
کیــد داشــتند. اهمیــت  آمــوزش شــهروندی و روش هــای آمــوزش تأ
بــا  بــرای دانش آمــوزان  آموزش هــای شــهروندی  بــودن  کاربــردی 
بیــان  مصاحبه شــوندگان  توســط  مرتبــه  چندیــن  ویــژه  نیازهــای 
ــر آمــوزش  ــروندی ب شــد. در خصــوص ســرفصل های آمــوزش شهــ
آمــوزش درس هـــــای زنــــــدگی  ارزش هــای انســانـــــی و اخــــــالقی، 
آمــوزش ارزش هــــا  )نـظـــــم و مســئولیت پذیری(، فرهــــنگ سازی، 
مدنــی،  مشــارکت  سیاســی،  آمــوزش  اجتـــماعی،  هـــنجــــارهای  و 
کیــد شــده  کــــید بــر عدالــت اجتماعــی و آمــوزش چنــد فرهنگــی تأ تأ
، بــر تشــکیل  اســت. درخصــوص روش هــای تدریــس و آمــوزش نیــز
گروه هــا، یادگیــری در  گــــروه های غیررســمی و نظــارت بــر فعالیــت 
کیــد شــــده  گرد محــور و مشــارکتی تأ عمــل و روش هــای تدریــس شــا
اســت. بــر اســاس نتایــج به دســت آمده، پیشــنهادهای زیــر ارائــه 

مــی شـــود:
با توجه به نتایج به دست آمده، بسترسازی آموزش شهروندی 
کـودکان بـا نیازهـای ویـژه فراهم  در اداره آمـوزش و پـرورش را بـرای 
بـرای  مخصـوص  آمــوزشی  گـــروه های  مـــی شود  پیشـــنهاد  کـــنند. 
آمـوزش شـهروندی به صـورت آمـوزش ویـژه بـرای کـودکان کم تـوان 
ذهنـی تشـکیل شـود. همچنیـن بـا توجـه بـه نبـود قوانیـن و مقـررات 
آمـــوزش شــهــروندی  کیفیـت  الزم، قوانیـن الزم در جهـت بهــــبود 

بـرای کـودکان بـا نیازهـای ویـژه تصویـب شـود. 
برای  جامعه  سطح  در  فرهنگ سازی  برای  می شود  پیشــنهاد 
تفهیم اهمیت آموزش شهروندی، از رسانه های جمعی و شبکه های 
اجتماعی استفاده شود. پیشنهاد می شود با توجه به نیاز به راهبری 
و توجــه در مسیر آموزش شــهـروندی، تقــدیر و ارزش گــذاری اعمال 

کـــم توان ذهــنی در جــریان اجــرای  و فــعالیت های دانش آمــوزان 
گیرد.  آموزش های شهروندی صورت 

آموزشـی بـرای مربیـان در اجـرای  همچنیـن برگـزاری دوره هـای 
نیازهـای ویـژه  بـا  بـرای دانش آمـوزان  آمـوزش شـهروندی  صحیـح 

ضـروری اسـت.
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