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 چکیده
. است یاجتماع یزندگان يهاهیپا میو تحک تیتقو يبرا یراه حل عمل یآموزش حقوق و سواد حقوق

 اریعدالت و تعادل منافع مختلف در جامعه بس ياجرا، باشندداشته  یخود آگاه فیاگر مردم به حقوق و وظا
. شدجرا ا يبندبقهو مدل ط یمتوال یاز نوع اکتشاف ،یبیترک کردیپژوهش حاضر با رو تر خواهد بود.آسان
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 مقدمه
واده، خان گوناگونی مانند يمستمر نهادها تیمتضمن وجود و فعال ياهر جامعه شرفتیبقا و پ

 يردهابه خاطر کارک تیو ترب مینهاد تعل انیم نیدر ا است. تیتربومیدولت، اقتصاد و تعل مذهب،
 کورمذ ينهادها انیدر م یاساس یگاهیجا ی،اسیو س یو اجتماع ی، فرهنگي، اقتصادیگوناگون علم

، هاو حکومت یاسیس یهاینظامامروزه  .گوناگون و متنوع استآن  يکارکردها نیهم لیبه دل ،دارد
 چیآورند. چرا که هیبه عمل م تیو ترب میاز نهاد تعل يو ادار ی، مالیاسیس ۀجانبهمه  يهاتیحما
کند شرفت یپ دتوانیجامع و کارآمد نم یو پرورش ینهاد آموزش کیبدون داشتن  ییاهجامع

)Marzoghi,2005.( دن، ش یعصر جهان هاي زندگی کنونی دریدگیچیباتوجه به پ ،عالوه بر این
ارت ، نظیاسی، پرورش سيریپذعهکه شامل جام یقبل يعالوه بر کارکردها دیبا ،آموزش و پرورش

 و ی، فرهنگیسواد اجتماع مانند یمباحث ،استنظایر اینها  ، انتقال فرهنگ ویاجتماع یگانگیو 
ز این اتا ، گرفتدر نظر افراد  یرشد اجتماع توسعه و تکمیل به منظوررا  یبخش یآگاه و یقحقو

د آموزش حقوق و سوا رسدیمبه نظر  در جامعه داشته باشند.را  يبهتر یبتوانند زندگ آدمی طریق
است. اگر مردم به حقوق و  یاعاجتم ي زندگانیهاهیپاو تحکیم  تیتقو يبرا یحل عملراه یحقوق
واهد ختر آسان اریعدالت و تعادل منافع مختلف در جامعه بس ياجرا، داشته باشند یآگاهخود فیوظا
خگو دولت شفاف و پاس کی و تحکیم به توسعه تیدر نها یسواد حقوق شیافزاهمین دلیل  . بهبود

 يابزار یسواد حقوق رو،از این  ).Pulikuthiyil,2012(  شودیمنجر م» قانون تیحاکم«بر اساس 
بهتر از  یکه آگاه دهدینشان م نیز تجربه توده مردم است. زندگانی در سطح یفیک رییتغ جادیا يبرا

 یبرخ امدنیاجرا در نبه، و کندیبه مردم کمک م يگوناگون کار يهادر حوزه يثرؤطور مبه نیقوان
 نظرهبدر این باره،  .)همان منبع( ارتباط دارد نفعيافراد ذ نداشتن یبه آگاه يتا حدنیز،  نیاز قوان

ي هادوره درسیآن در برنامهآموزش بهتر حقوق، گنجاندن  شناختدر جهت  گام نیاول رسدیم
 نیکمک خواهد کرد تا نسبت به ا هاآنبه  یبه سواد حقوق رندگانیمجهزکردن یادگ است. مختلف
 لوببه نحو مط دست یابند که بتوانند از حقوق خود و دیگران ییهابه مهارت و ،فتهآگاهی یاحقوق 

 .ع کننددفا
 )Power & alison,2000( کند دایپ تحقق یدرس يهادر قالب برنامه تواندیمسوادي که  

 تواندیم ی،اجتماع ماتیتعل يهاکتاب ژهیبه و یدرس يهاکتاب در یکی از عناصر برنامه درسی یعنی
ی اجتماعو نیازهاي بازتاب مسائل نوعی  درسی يهاکتاب گونهنیاچرا که ند. نک فایا ینقش مهم
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 وظائف و به نهادینه شوند و آنان بتوانند هاآن تیشخصدر  هاروشگونه است، تا اینآموزان دانش
 انیآموزان و دانشجووجود دارد که دانش مسئله نیدالّ بر ا يشواهد آگاهی یابند.خود يهاتیمسئول

و اساس  هیکه پا اموزندیرا ب ییهادانش و مهارت و ارزش آنکهبی د،رونیمبه مدرسه و دانشگاه 
معتقدند که  Soltani Far ,2011)( از حقوق خود شود. هاآنباعث شناخت  ای ،يشهروندزندگی 

و  وقحقاز  یبا آگاه ،نی. بنابرااست يتحقق شهروند ازین شیو پ یشناخت حقوق، از مراحل اساس
 ياه جامعهب دنیرس يها براو راه ،هبرداشته شد يتحقق شهروند يمؤثر به سو یآن گام رامونیمسائل پ

که  افتیدر) Riolli,2010(شود. رولی میهموار  یو فرهنگ یاجتماع يهايناهنجار نیتربا کم
ارد؛ د یدرس يهابرنامه يبا محتوا يقو یهمبستگ آموزاندانش یمدن_یاسیسو دانش  قیسطح عال

و  یاسیس يهایرشد آگاه ياز کمک مدارس برا آموزاندانشدرصد از  5/49نشان داد که:  يو
ابی هدف کلی تدوین و اعتباری این پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی، در ندارند. تیرضا شانیمدن
 که متوسطه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران بود. دورةدرسی آموزش سواد حقوقی  مۀبرنا

 سپس بر اساس ،آموزش سواد حقوقی تدوین شده درسی ۀبرنامابتدا در بخش کیفی، چارچوب 
این  3و تجانس 2، توازن1پیمایشی تناسب –چارچوب طراحی شده در بخش کمّی با روش توصیفی

  .شدبرنامه درسی بررسی خواهد 

 پژوهش ۀپیشین
 اشکال به تاریخ طول در که است اجتماعی - سیاسی هايعرصه مهمترین از یکی شهروندي

 نظري نظمم تالش اولین. است داشته رواج فلسفی و سیاسی حقوقی، مختلف تعابیر با و گوناگون
 چرخشی طور به که هستند کسانی شهروندان وي عقیدة به. ارسطوست به مربوط فکري سنت این در
 به قادر شهروندان حکومتی نظام این در. باشندمی سهیم راندن حکم در شهري و مدنی زندگی در

 احبص شهروند که است این ارسطو بحث در توجه درخور نکته. یکدیگرند هايویژگی از شدن آگاه
 تندهس حق صاحب نیز دیگران که بپذیرد و ،کند تالش حاکمیت کسب براي که دارد حق حقوق،

 از شهروندي حال هر به ).Esmaieli,2001( بکوشند او جانشینی و حاکمیت و تصرف براي که
 حتوام اجتماعی، - تاریخی بستر در و مفهومی هايشبکه درون که است اجتماعی مفاهیم ترینمهم

 در مدهآ پدید تحوالت تبع به و تاریخی فرآیند در مفهوم، این. است ساخته آشکار را خود معناي و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- congruence 
2- balance 
3- cohesiveness 
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 قوقح از متفاوتی هايدیدگاه و تعاریف مختلف نظرانصاحب و مکاتب. است شده دگرگون جوامع،
 توان آنیکی از مسائل مهمی که در رابطه با مفهوم حقوق وجود دارد این است که چگونه می .دارند

شناخت وظایف و تکالیف  ،تا بر اساس آن شاهد اجراي صحیح آن در جامعه و آموزش داد، را تعلیم
را بهترین مکان براي آموزش نظران مدرسه مبتنی بر آن براي افراد جامعه بود. در این رابطه صاحب

 یبا عنوان سواد حقوق یقیدر تحق ) Ngugi, Winifred W,1996( دانندو تعلیم این مقوله می
مردم  حق یحقوق یآگاه داردیم انیو ب ،پرداخت ایدر کن یسواد حقوق تیوضع یبه بررس ایدر کن

ه مورد داشت نیا يبرا يقو ۀبرنام کی دیبا و است،غافل  یاز وضع سواد حقوق زیاست و دولت ن
در  ) Fiona Macaulay,2002 (فیونا مکوالی  .داردیم انیرا عامل توسعه ب یو سواد حقوق میباش

زنان، اصالحات قانونی و حقوقی در برزیل به بررسی نقش فعال  پژوهشی با عنوان توجه به حقوق
که آموزش حقوق ابزاري براي بهبود  داردیمو تحول آفرین زنان در دستگاه قانونی و قضایی بیان 

و به محروم شدن زنان از حقوق و رانده شدن از دستگاه قضایی  ،استو رشد حقوق شهروندي زنان 
را براي  ي سواد حقوقی در امریکا التینهاپروژه در نهایت جهت کمک حقوقی به افراد .پردازدیم

گسترش شهروندي فراتر از حرف از قانون و ي است که به دنبال اپروژهاین . زنان مطرح نمودند
ي تبعیض آمیز از نظام عدالت کیفري محلی هاجنبهبازنگري در برخی از  همچنین ،امنیت براي زنان

 یسواد حقوق یبا عنوان بررس یقیدر تحق .)Philip H Wagner,2007(. فیلیپ اچ ویگر باشدیم
 نیهمچن .دارند یسواد حقوق یبه بروز رسان ازیکه معلمان ن داردیم انیمعلمان ب يمعلمان و آماده ساز

آنان مربوط به  یسواد حقوق چراکه است، یآموزش سواد حقوق يضمن خدمت برا يهابه دوره ازین
 يسازبه اصطالحات و آماده ازیپر کردن خالء ن يبرا عالوه بر این، وي معتقد است. استسال قبل  30

 یهتوج درخوردانشگاه تفاوت  استادانمعلمان و  یسواد حقوق نیب ،نی. همچناستمعلمان  یحقوق
   وجود داشت.
معلمان؛  يبرا یبا عنوان سواد حقوق یقیدر تحق) MatthewMilttello,2008(متیو میلتلو 

 ینجنظرس کیو آموزش معلمان بر اساس  یکه سند دانش حقوق داردیم انیغفلت شده ب تیمسئول
اطالعات غلط در  ایاطالع یب انیکه اکثر مرب ،دهدینشان م االتیهفده ادهندگان در پاسخ 1300از 

متیو میلتلو عالوه بر آموز و قانون مدرسه دارند. دانش، از جمله حقوق معلم ؛یمورد مسائل حقوق
 )Tomlinson,2011 (تاملینسون  اشاره نموده است. یاز دانش حقوق انیبه عواقب غفلت مرب این

ادگاه برنامه واسطه د کیدر  یاز سواد حقوق تیحما یبه بررس یدانیاستفاده از کار مدر مطالعه که با 
 يعادالنه برا تیمدل حما کی تواندیاز سواد م تیدر حما يداشت که دخالت نهاد انیب ،انجام داد
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 )S.S.Patil and Lavanya,2012 (اس اس پاتیل و الونیا  جامعه و افراد جامعه باشد.، هاسازمان
 انیو حکومت خوب ب یدموکراس يبرا یاجتماع يتوانمندساز ،یحقوقبا عنوان سواد  یقیدر تحق

 نیهمچن .توانمند سازد یاجتماع يهابیافراد جامعه را در برابر آس تواندیم یکه سواد حقوق داردیم
 یدموکراس يبرا یبافت اجتماع تیتقو يبرا یحل عملراه یآموزش سواد حقوقوي معتقد است 

 .داندیعدالت در جامعه م يرا حق هر شهروند در راستا یآموزش سواد حقوق ، وموفق است
 یسواد حقوق یبه بررس یقیدر تحق )S.S.Patil and Lavanya,2012 (اس اس پاتیل و الونیا 

بزرگ  ياهیاز نگران یکیداشت که  انیب قیتحق نیپرداخت که در ا یرستانیدب آموزاندانش انیدر م
به شهروندان مسئول از دوران  آموزاندانش لیتبد ياست برا ازیکه ن ،است یدر جامعه سواد حقوق

 رستانیدب آموزاندانشدرصد از  33/45داشت که  انیب قیتحق نیدر ا . ويمیشروع نمائ رستانیدب
 ییباال یسواد حقوق آموزاندانشدرصد از 66/26کم و  یدرصد سواد حقوق28 متوسط، یسواد حقوق

 نید. همچننپسران و دختران وجود دار یسطح سواد حقوق نیب يداریتفاوت معن نیهمچن . داشتند
 کهاین وجود دارد. ضمن ییو روستا يشهر آموزاندانش یسطح سواد حقوق نیب يداریتفاوت معن

 ت.نداشداري وجود یدولتی و غیر انتفاعی تفاوت معن مهین بین مدارس دولتی، سواد حقوقی در
 هاتیمسئول در پژوهشی با عنوان )Brindusa CameliaGorea,2012(بریندوسا کامیلیاگوریا 

ام ي دولت و نظهاتیمسئولآموزش و پرورش حقوقی به بررسی  نۀي کشور رومانی در زمیتعهدهاو 
 هاينظاملی اص ۀوظیفدو  و بیان داشت که ،ي حقوقی پرداختههاآموزشتربیتی کشور رومانی در قبال 

همچنین  ،ي آموزشی دولت در نظام آموزش و پرورشهااستیسآموزشی در اختیار گذاشتن 
ي آموزش و پرورش رومانی هابرنامهي تخصصی حقوق و مسائل کلیدي حقوقی در هاآموزش

 پرداخته است.
در پژوهشی با عنوان بازنگري آموزش  )Shashikala Gurpur,2014 (شاشیکاال گورپور 

غییر جهت ت راًیاخي که هامیپاراداکه یکی از  ،انسانی در جنوب آسیا بیان داشت ۀتوسعحقوق براي 
که  کندمیبیان وي همچنین  .و عدالت در آموزش و پرورش بیان شده است آموزش حقوق است

و یادگیري حقوقی در خدمت  ،افراد کراسی و نیازهاي دمکراتیکوآموزش حقوقی باعث گسترش دم
 ،ژاپن ،سنگاپور ،هند در این تحقیق در بررسی کشورهایی چون تایلند، است.انسانی  عۀآرمان توس

سازي ، شبیهict ،بحث ي،نوآور ي،کارآموز هایی چون سمینار،و اندونزي روش نیپیفل ي،مالز ،نیچ
 در آموزش حقوق مطرح شده است. نوشتن دادن، گوش هایی چون پژوهش،و مهارت

در پژوهشی با ) Alper uyumaz &kamal erdogan,2015(آلپر ایوماز و کمال اردوگان 
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دانشجویان حقوق باید پس از  ،که داردیمعنوان تئوري کلینیک حقوقی و آموزش حقوق بیان 
قی ضایی و حقواختالفات ق ،هامشاجرهي حقوقی به حل هاکینیکلفراگیري آموزش نظري حقوق در 

ي حقوقی به افراد در جامعه مفاهیم حقوقی را به صورت هایآگاهپرداخته تا عالوه بر آموزش و 
در تحقیقی با عنوان آموزش حقوق  )Lucadou,2015 (. لوکادوا عملی و کاربردي به کار گیرند

که هدف اساسی حقوق آموزش کسب  معتقد استکسب و کار: برخی از ابعاد اخالقی در استرالیا 
براي واقعیت آشکار از کار در یک محیط تجاري که بقا در آن  آموزاندانشسازي براي آمادهو کار 

کنندگان ضرورتی براي متقاعد کردن مصرف و کارها رقابت بین کسب. نیاز به حفظ سودآوري است
چنین هم است.محکم براي قوانین کسب و کار  ۀپایاخالق یک  لذااست. به پذیرش محصوالت خود 

که آموزش حقوق تجات و کسب و کار و نقش آموزش اخالق در کسب و کار  کندیمبیان لوکادوا 
به  یقیتحق )Fathi Vajargah , 2002(فتحی واجارگاه  .الزم و ضروري است آموزاندانشبراي 

شهروندي در  تیبه ترب توجه زانیو م رانیا عۀشهروند خوب براي جام هايیژگیو نییمنظور تع
 که از آن بود یحاک هاافتهیمدارس انجام دادند.  يهابرنامه یابیاجرا و ارزش ن،یمراحل تدو

 انریا ۀجامعبراي  ،یو نگرش مدن یتوانش مدن ،یدانش مدن یکل ۀطیحمورد نظر در سه  هايیژگیو
 یابیاجرا و ارزش ،یها نشان داند که در مراحل طراحداده نیشده است. همچن یابیارز یاساس مهم و
راستا  نیدر ا یو اصالحات اساس ،شودیهاي شهروندي مارزش پرورش به یکم جۀها توبرنامه
 است. یالزام

سن،  يرهایمتغ نیکه ب دیرس جهینت نیدر پژوهش خود به ا )Rahmati ,2005(رحمتی 
و  یاسیاز حقوق س یآگاه زانی، و میاجتماع گاهیمطالعه، پانوع و مطالعه،  زانی، شغل، مالتیتحص

از حقوق  یآگاه زانیجنس و م رییمتغ نیوجود دارد. اما در همان حال ب داريمعنیرابطه  یاجتماع
در پژوهش خود با عنوان  )Abdi,2006(عبدي  وجود ندارد. داريمعنی رابطه یو اجتماع یاسیس
داشت که  انیب اصفهان دانشگاه دانشجویان يشهروند فیاز حقوق وظا یآگاه یشناسجامعه نییتب
با  يدارنیو د ی، استفاده از ارتباط جمعیاجتماع تی، هواقتصادي –یاجتماع گاهی، پاتیجنس نیب

 فیاز حقوق و تکال یسن و آگاه نیرابطه وجود دارد. اما ب يشهروند فیاز حقوق و وظا یآگاه
 یآگاه زانیم یبه منظور بررس یقیتحق )Skafi,2006(اسکافی  رابطه وجود نداشت. يشهروند

 جیمشهد انجام داده است. نتا شهر شهروندي و عوامل مؤثر بر آن در فیجوانان از حقوق و تکال
 یو آگاه ،دارند اديیزی و حقوق شهروندي آگاه فینمونه از تکال %70از  شینشان داد که ب قیتحق

 ،نینهمچ شرکت در انتخابات بود. یآگاه زانیمؤثر بر م ریمتغ نیتراز زنان است. مهم شیمردان ب
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شهروندي، سن پاسخگو،  فیمشارکت در امور شهري به عنوان وظا زانیجوانان از نوع و م یطرز تلق
ند که بود گريیمؤثر د رهايیخانواده متغ یاقتصادي، اجتماع گاهیخانواده و پا یاسیس یآگاه زانیم

اوطلبانه د يهامشارکت در انجمن زانی. مکردندیم نییوابسته را تب ریمتغ راتییتغ از %99در مجموع 
 )Eskandari,2006(اسکندري  وابسته برقرار نکرد. ریبا متغ داريمعنی طۀبود که راب يریتنها متغ

 دراز حقوق شهروندي  یآگاه زانیبا م یارتباط عوامل اجتماع یبه منظور بررس یپژوهش در
هروندي حقوق ش ازی آگاه زانیکه مبیان داشت  زیدانشگاه آزاد و سراسري تبر یکارشناس انیدانشجو
 قوقح از یآگاه زانیو م یمشارکت اجتماع زانیم نیو ب ،از آن بود شیب یمتوسط و کم ان،یدانشجو

از حقوق شهروندي  یآگاه زانیتعهد شهروندي با م نیو ب ؛وجود دارد داريمعنیشهروندي رابطه 
از حقوق شهروندي  یآگاه زانیو م ینگرش به مشارکت اجتماع نیب ،نید. همچندار وجود بطهرا

 راتییاز تغ) 48/0( نشان داد که ريیچند متغ ونیرگرس لیتحل جیوجود دارد. نتا داريمعنیرابطه 
 ،یمشارکت اجتماع زانیمستقل (م رهايیمتغ توسط انیاز حقوق شهروندي دانشجو یآگاه زانیم

 .پذیر استینیبشیو تعهد شهروندي) پ ینگرش به مشارکت اجتماع
 با شهروندي حقوق از شهروندان آگاهی رابطۀ عنوان با پژوهشیدر  )Porezat,2009(پورزات 

 هانآ بیشتر مشارکت موجب مردم، آگاهی افزایش که ،داد نشان هاسازمان شفافیت و گوییپاسخ
 مشارکت شهروندي وتوسعۀ ،شودیم فعال شهروندي توسعۀ و شهري امور در تکالیف اداي براي
 چنین گیريشکل حداقل یا( شهرداري عملکرد در گوییپاسخ و شفافیت افزایش موجب فعال، و جو

 مراتب و ،شهروندي حقوق از آگاهی که دهندیم نشان. نتایج شودی) مشهروندان در ادراکی
 وصیهت بنابراین دارند؛ تفاوت یکدیگر با شهرداري، گوناگون هايهحوز با ارتباط در فعال شهروندي

 .نمایند تنظیم اقتضایی رویکردهاي با را خود اصالحی هايبرنامه هاشهرداري که شودیم
 ورهد درسی برنامه در بشر ي حقوقهامؤلفه به توجه میزان بررسی به) Shekari,2009(شکاري 

 ریزينامهبر کارشناسان و معلمان ،آموزاندانش که هستند آن از حاکی نتایج و ،پرداختند ایران متوسطه
. اشندبیم توانشی و نگرشی دانشی، حیطه درسه بشر حقوق مطروحه مفاهیم آموزش موافق درسی،

 یابیارز کم بسیار درسی برنامه طراحی حیطه در حقوق بشر يهامؤلفه و مفاهیم به توجه میزان اما
تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندي در میان  در )Shiani,2010(شیانی  است. شده

 میزان آگاهی از حقوق شهروندي در میان دانشجویان یکسان کهداشت  انیب ن استان لرستاندانشجویا
سیتی و به بعد جن نبوده است. در میان ابعاد مختلف حقوق شهروندي، بیشترین میزان آگاهی مربوط

 اجتماعی و يهایمیزان آگاه بین ،د مدنی حقوق بوده است. همچنیننیز کمترین آن مربوط به بع
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 طۀرابمیزان آگاهی از حقوق شهروندي  دانشجویان نسبت به موضوعات مختلف با يهانگرش
 یآگاه زانیبا عنوان م یقیدر تحق )Shahramnia,2010(نیا شهرام وجود داشته است. دارمعنی

 یگاهآ زانیم نیاما ب ،دیاثبات نگرد ياو شرکت در انتخابات رابطه یاسیمعلمان از سواد حقوق س
 نیبد .شد دهید داريمعنیو شرکت در انتخابات رابطه  اجتماعی – یاسیس يدادهایمعلمان از رو

مشارکت معلمان در  زانیم اجتماعی – یاسیس يدادهایاز رو مانمعل یآگاه شیکه با افزا یمعن
از حقوق  انیدانشجو یآگاه زانیم یبررسدر  )Nezafat,2010( نظافت. ابدییم شیانتخابات افزا

 ۀگانهسابعاد  یدر تمام انیدانشجو یآگاه بیان داشت که یبر نقش برنامه درس دیشهروندي با تأک
 یدر سطح داريمعنیبه طور  ،یو حقوق اجتماع یاسیس حقوق ،یحقوق شهروندي شامل حقوق مدن

سر، دختر و پ انیدانشجوی آگاه زانیم ياسهیمقا یدر بررس نیقرار دارد. همچن نیانگیاز م ترنییپا
. ابعاد وجود نداشت گریدر د یو تفاوت ،از پسران بود شیدر دختران ب یاز حقوق مدن یفقط آگاه

 چیه را در داريمعنیو سن تفاوت  یلیبر اساس مقطع تحص انیدانشجو یآگاهي اسهیمقا یبررس
در تحقیقی به  )Valikhani,2012(والیخوانی  گانه حقوق شهروندي نشان نداد. از ابعاد سه کی

: شهر اصفهان) ي(مطالعه مورد يافراد از حقوق شهروند یآگاه شیازعوامل مؤثر بر اف یبررس
 لیاستفاده از وسا زانیم ،یاجتماع يهاآموزش زانیم نیکه ب دهد یپژوهش نشان م جینتاپرداخت که 
د و شغل افرا التیتحص ،یطبقه اجتماع ،یعموم يهامشارکت افراد در عرصه زانیم ،یارتباط جمع

 کیهر  يرابطه برا زانیدار وجود داشته اشت. میمعن ۀرابط يآنان از حقوق شهروند یآگاه زانیبا م
جنس و  نیو ب است، 21/0و  61/0، 88/0، 87/0، 85/0، 85/0 بیمورد اشاره به ترت يرهایاز متغ

اصغري  وجود نداشته است. يداریمعن طۀراب يآنان از حقوق شهروند یآگاه زانیسن افراد با م
)Asghari,2013( اهستهیبا پرورش و آموزش در حقوقی سواد درسی در پژوهشی با عنوان واحد 
 نیتریهیدبآشنایی اکثریت افراد با  بسیاري از مشکالت در جامعه نا ۀریش ،راهکارها بیان داشت که و

ي این تحقیق نشان داد که سواد حقوقی در قالب دو واحد هاافتهی .حقوق شهروندي خویش است
ي ارائه شده در هاسرفصل. شدسال متوال ارائه  6فصل در مقطع متوسطه در  7درسی مشتمل بر 

ه ک شود؛میآموز تکمیل و محتواي آن متناسب با سن دانش ،واحد درسی در هر سال یکسان است
 ، حقوق خانواده و ارث،هامجازاتجزا و  حقوق ي بر علم حقوق،امقدمهواحد سواد حقوقی شامل 

راهنمایی و رانندگی و بیمه روابط  حقوق ها،یی با قانون اساسی، آشنایی با دادسراها و دادگاهآشنا
 حقوق يهامؤلفه در پژوهشی با عنوان جایگاه )Asgari,2013(اصغري  .استکارگر و کارفرما 

 هب متعادلی توجه ایران بیان داشت که ابتدایی آموزش دورة درسی يهاکتاب محتواي در بشر
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 یتاهم ضریب بیشترین دوره، این درسی کتب صفحات میان در و ،نشده بشر حقوق يهامؤلفه
 قتصاديا اجتماعی، حقوق ۀمؤلف به مربوط اهمیت ضریب کمترین و ،اساسی حقوقمؤلفه  به مربوط

 خرده به مربوط يهایفراوان از آمده دستهب اهمیت ضرایب اساس بر ،همچنین. است فرهنگی و
 ریبض کمترین و محیطی زیست حقوقمؤلفه  خرده به مربوط اهمیت ضریب بیشترین ،هامؤلفه

 )Neli,2014(نیلی  .است مالکیت حق و عادالنه دادخواهی حق يهامؤلفه خرده به مربوط اهمیت
سواد  نیکه ب داردیم انیشهروندان بزرگسال شهر اصفهان ب یو اجتماع یاسیسواد س زانیم یدر بررس
اوت ) تفیسن، محل زندگ الت،ی، تحصتی(جنس کیدموگراف يها رییبا متغ یاسیو س یاجتماع

 ۀالعمطبا . است شتریب یاسیبزرگساالن از سواد س یسواد اجتماع ،نیوجود دارد. همچن يداریمعن
نتیجه گرفت که سواد به معنی میزان دانش است و بسته به پسوندي  توانیمتحقیق  ۀپیشیننظري و 

د از حقوق که افرا شودیم. سواد حقوقی به میزان دانشی گفته داردمعانی متفاوتی  دیآیمکه بعد از آن 
 تواندیمحقوقی یک مهارت اجتماعی است که  سواد خود در جامعه و طبق قانون آن جامعه دارند.

پس  ذال سطح اجتماعی افراد و توانمندسازي افراد در جامعه نقش ایفا کند. ءدر آگاهی بخشی و ارتقا
بیان داشت که در زمینه آموزش سواد حقوقی یک خالء در نظام  توانیماز بررسی به عمل آمده 

قی آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران وجود دارد. لذا با توجه به ضرورت آموزش سواد حقو
آن انجام شده است، لذا محقق به دنبال تدوین و اعتبار  دربارةمعدودي  ي داخلیهاپژوهش کهاینو 

 .پردازدیممتوسطه  چارچوب آموزش سواد حقوقی در دورة بخشی

 روش پژوهش

و  یمتوال یاز نوع اکتشاف ،یبیترک يهاپژوهش ةاست و در زمر يپژوهش از نوع کاربرد نیا
ش، بر رو کیدر مقام  یبی. پژوهش ترکشداجرا  یو کمّ یفیاست که در دو بخش ک يبندمدل طبقه

 يامجموعه ایپژوهش واحد  کیدر  یفیو ک یدو نوع داده کمّ بیو ترک لیو تحل هیتجز ،يگردآور
در  یفیک و یکمّ يکردهایرو یبیاست که کاربست ترک نیا ی. فرض اساسکندیم دیتأک هاپژوهشاز 
ژوهش پ مسئلۀاز  يفهم بهتر ،شوداستفاده  ییبه تنها کردهایرو نیاز ا کیکه هر  یبا زمان سهیمقا

 یکمّ پسو س یفیک يهاابتدا داده یمتوال یدر پژوهش اکتشاف .)Sarmad,2015(کندیحاصل م
 يبرا یکمّ يهااست و داده یفیمعموالً با بخش ک یزمان تی. اولوشوندیم لیو تحل يآورجمع
در  بیها معموالً مرتبط بوده و ترکداده لیو تحل هی. تجزشوندیاستفاده م یفیک يهاداده تیتقو

مطالعه  يرهایکه متغ یارتباطات وقت نییتب يطرح برا نی. اشودیو بحث انجام م ریتفس مرحلۀ
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و  هیراصالح و آزمون نظ يبرا یمتوال یاکتشاف یبی. پژوهش ترکرودیکار مبه ستیشده نشناخته
پژوهش با  نیا ).درCreswell & Plano,2011( شودیاستفاده م يریگاندازه يابزارها یطراح

 وسطهمت ةدر دور یآموزش سواد حقوق یدرس مۀابتدا چارچوب برنا ،يبنداستفاده از مدل طبقه
 .شودیدنبال م یطراح

 
 یفیبخش ک شناسیروش –اول  بخش

به موضوع  هانیگراعتیو طب يریتفس يکردیو متضمن رو ،است یروش چند تاًیماه یفیک پژوهش
 هاآن یعیطب يهاتیمسائل را در موقع ،یفیگران کبدان معناست که پژوهش نیمورد مطالعه است. ا

ا ی يسازمفهوم دهند،یم هاآنکه مردم به  ییرا برحسب معناها هادهیپد کوشندیو م ،کنندیمطالعه م
. هدف دشومیاستفاده  یعیطب طیدر شرا دهیپد قیمطالعه جامع و عم يروش برا نیکنند. ا ریتفس

 دگاهیها از دمشاهده ریو تفس شده ابعاد مطالعه یلیتفص دةمشاه ،یفیک يدر هر مطالعه مورد یکل
 ریتفس و درك و ندهایفرآ رب دیو با تأک یفیبه روش ک شتریب يمورد ۀمطالع ،رونیگرا است. از اکل
عه، تحت مطال یحالت کل ای تیوضع دةکننانیکه نما شودیمچنان انتخاب » مورد«شود. یانجام م هاآن

 دابیدست  یقیبه درك عم هاآن رةدربا خواهدیگر مپژوهش ،که مورد نظر است دةیاز پد یمثال ای
)Sarmad,2015و الزم  ،برخوردار بوده يادیز يهایدگیچیاز پ یدرس ۀبرنام نیآنجا که تدو ).از

موضوع  یفیک يلذا با استفاده از روش مطالعه مورد شود، یابعاد و جوانب به دقت بررس یاست تمام
و  یسواد حقوق ییربنایو اصول ز ينظر یمبان يپس از گردآور صورت که نیدنبال شده است. به ا

ن گرانظران و پژوهشصاحب ن،یمذکور، با متخصص ةحوزانجام شده در  یعمل يهاپژوهش یبررس
 يهاو آموزش یسواد حقوق يهاتا حوزه ،عمل آمدبه  یبازپاسخ با گروه کانون قیعم ۀمصاحبحقوق 

 ۀترش یعلم هیئت ياعضا اریدر اخت ج،ینتا نی. سپس اکند یها را معرفاز حوزه کیمربوط به هر 
 يازهایو ن یشناختروان يهایژگیشده را با و یطراح يقرار گرفت تا محتوا یتیترب یشناسروان
 نامتخصص اریهر دو بخش در اخت جیبعد؛ نتا ۀمرحلدهند. در  قیمتوسطه تطب ةدورآموزان دانش
 ةدور یخاص آموزش سواد حقوق یتا عناصر برنامه درس ،متوسطه قرار گرفت ةدور یدرس ۀبرنام

ارائه  يهاآن دسته از محتوا ،یبرنامه درس نامتخصص ظرن يبر مبنا تیکنند. در نها حیمتوسطه را تشر
اصر عن ریو هم با سا ،متوسطه منطبق بوده ةدورآموزان دانش یشناختروان يهایژگیشده که هم با و

در  و ،قابل اجرا درنظر گرفته شده یشده مطابقت دارد، به عنوان برنامه درس یطراح یبرنامه درس
ساخت  یالمتو یاکتشاف یبیروش ترک يشده است. راهبردها يبنددسته سیقالب فصول قابل تدر
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چارچوب  یفی). از آنجا که در بخش کCreswell & Plano,2011هستند ( يبندطبقه ایابزار 
 شود،یچارچوب انجام م نیا یابیمنظور اعتبارصرفاً به یو پس از آن بخش کمّ یطراح یبرنامه درس

 هیتجز ،يآورقرار گرفته است. پس از جمع يبندطبقه نوعاز  یاکتشاف یبیترک يهادر زمره پژوهش
محقق  اسیابزار شده است. ابزار پژوهش، مق نیاقدام به تدو یفیک يهاداده جینتا ریو تفس لیو تحل

 شده یابیشده ارز نیتدو یتناسب، توازن و تجانس برنامه درس زانیم اسیمق نیساخته است. با ا
 یناختشروان يهایژگیو ،شده نییشده با هدف تع نیتدو یدرس برنامهتناسب  زانیاست. در واقع؛ م

 یتجانس برنامه درس زانیو م یبه عناصر برنامه درس یدهوزن زانیمتوسطه، م ةدورآموزان دانش
بخش  نیشده است. با توجه به هدف ا یمتوسطه بررس ةدورآموزان دروس دانش ریشده با سا نیتدو

 یاسالم يدوره متوسطه آموزش و پرورش جمهور یسواد حقوق موزشآ یبرنامه درس نیکه تدو
 .است یفیک يو از نظر روش، مطالعه مورد یفیک يهاطرح ةزمر. لذا پژوهش در است رانیا

 :هستندپژوهش حاضر شامل سه گروه  ةبالقو کنندگانمشارکت

رئوس  ییحقوق به منظور شناسا حوزةگران نظران و پژوهشمتخصصان، صاحب همۀاول)  گروه
 مرتبط یتخصص يهاو آموزش یسواد حقوق ییمحتوا

 يازهاین ها وساحت ها،یژگیکه با و یتیترب یشناسرشته روان یعلم هیئت ياعضا یدوم) تمام گروه
شده  نیتدو ییآشنا هستند؛ به منظور انطباق رئوس محتوا یلیمختلف تحص يهاآموزان دورهدانش

 متوسطه ةدورآموزان دانش يهایژگیقبل با و لۀدر مرح

 يهاکتاب فیدفتر تأل یعلوم اجتماع یگروه درس يو اعضا یسوم) متخصصان برنامه درس گروه
وزارت آموزش و پرورش به منظور  یآموزش يزیرسازمان پژوهش و برنامه ينظر ۀمتوسط یدرس

و  نیتدو ییمتوسطه بر اساس رئوس محتوا ةدورخاص  یدرسعناصر برنامه نیمشارکت در تدو
 گروه اول و دوم وشده توسط د لتریف

تعداد  رای. معشدهدفمند استفاده  يریگنمونه کردیکنندگان از روانتخاب هرسه گروه مشارکت يبرا
که  کندمی دایادامه پ یانتخاب افراد تا زمان یبود. به عبارت يکنندگان اشباع نظرانتخاب مشارکت

 ریز رحهر گروه به ش کیه نشود. روش انتخاب به تفکاضاف یبه اطالعات قبل يدیاطالعات جد
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 :است

 نامهپرسش لهیبه وس یسواد حقوق نهیبا معاون دادستان در زم يگروه اول: ابتدا با مراجعه به دادگستر 
 استادان ریسا یگلوله برف کی. سپس با استفاده از تکنشد آوريجمعمصاحبه باز پاسخ اطالعات 

با مراجعه  ،نیچن. همشدنفر از آنان مصاحبه  10و با  ،شدند یینظر در و قضات و وکال شناساصاحب
 ۀمصاحب نامهپرسش قیاز طر زینفر از کارشناسان خبره ن 4جرم با  يریشگیو پ یبه معاونت اجتماع

 .شد آوريجمعباز پاسخ اطالعات 

آزاد  دانشگاه یشناسو روان یتیعلوم ترب ةدانشکدبخش  یعلم هیئت ينفر از اعضا 3دوم: با  گروه
اسخ باز پ ۀمصاحب نامهپرسش قیاز طر زیدر دسترس ن يریگواحد مرودشت با روش نمونه یاسالم

 .شد آوريجمعاطالعات 

در دسترس از  يریگبا روش نمونه یعلوم اجتماع یگروه آموزش ينفر از از اعضا 7سوم: با  گروه
ها با استفاده از داده يآورجمع .شد آوريجمعمصاحبه باز پاسخ اطالعات  نامهپرسش قیطر

 تاطالعا لیو تحل هیانجام شد. تجز یو مطالعه اسناد باالدست یبازپاسخ با گروه کانون نامهپرسش
 نی. بر اافتیانجام   یفیک يمحتوا لیها با استفاده از روش تحلمصاحبه نامهپرسشآمده از دستبه

و با  ،شد يسازادهیشده در جلسۀ مصاحبه پصوت ضبط يابتدا متن بخش مصاحبه از رو ،اساس
 نیا قی. سپس با مطالعۀ دقشد لیجلسات مصاحبه تکم یشده در طبرداشته يهاادداشتیاستفاده از 

 يارکنندگان که برگزاز مشارکت یپرداخته شد. ضمناً جهت برخ یفیک يمحتوا لیمتون، به تحل
 .دیعودت گرد لیبه آنان ارسال و پس از تکم نامهپرسش د،ینگرد سریم يرمصاحبه حضو

 یکم یدوم : روش شناس بخش

 ای یفیشده، به دنبال کشف روابط توص نییتع شیمنظم و از پ يبا ساختار یپژوهش کمّ روش
ر به گپژوهش یفیتوص يهادر پژوهش .شودیم فیمتفاوت تعر يهااست که در قالب پژوهش یعلّ

پاسخ به  ای هیآزمون فرض ياطالعات برا يآوردنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع
 يبردکار ۀجنبهم  یفیتوص يها. پژوهششودیموضوع مطالعه م یفعل تیوضع هسؤاالت مربوط ب

 يرااست که ب یشیمایپ يهااز انواع پژوهش یکی زین یفی. پژوهش توصییمبنا جنبۀدارند و هم 
مه ه يپرسش مشخص که برا يبه تعداد شودیاز افراد خواسته م ینیمع يهاها ازگروهداده يگردآور
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 دهندیم لیرا تشک قیها مجموعه اطالعات تحقپاسخ نیپاسخ دهند. ا است کسانیافراد 
)Creswell & Plano,2011( یدرس علوم اجتماع رانیاز دب کهاین لیپژوهش به دل نیدر ا 

از روش  کنند،شده را آزمون  نیتدو يتناسب، توازن و تجانس محتوا زانیتا م شودیخواسته م
ش آموزش آموز یبرنامه درس یابیاعتبار يبرا يآمار ۀجامع. است شده فادهاست یشیمایپ - یفیتوص

اس بر اس هاآنکه تعداد  هستند رازیدر شهر ش یدرس علوم اجتماع رانیدب یشامل تمام یسوادحقوق
. با استفاده از جدول هستندنفر  130از سازمان آموزش و پرورش استان فارس برابر  یافتیآمار در
پژوهش  ابزار. دندینفر به عنوان نمونه انتخاب گرد 97تعداد  یو به روش تصادف ورگانو م یکرجس

تناسب، توازن و  زانیم یابیاست که جهت ارز یفیشده در بخش ک یطراح یشامل برنامه درس
با  ییهاپاسخ يو دارا هیگو 123شامل  اسیمق نیشده است. ا نیتدو یر برنامه درستجانس عناص

 (هدف با اسیمق 9 يبود. که دارا »ادیز یلیخ) «5تا (» کم یلیخ) «1از ( يارجهپنج د کرتیل اسیمق
روش  ه،یگو 13با  رندگانیادگی يهاتیفعال ه،یگو 6 با یمواد آموزش ه،یگو 51 محتوا با ه،یگو 21
 هیگو 7زمان و مکان آموزش با  ه،یگو 9با  یابیارز ه،یگو 4با  رندگانیادگیگروه  ه،یگو 12با  سیتدر

ز اعتبار لذا ا شده است،از نظرات خبرگان استفاده  نامهپرسش نیدر ساخت ا کهاینبا توجه به  .است
نفر  30و  هیگو لیسازه با استفاده از روش تحل ییروا شتر،یب نانیاطم يبرخوردار است. برا يصور

 48/0 -77/0 ةبازدر  هاهیگو یهمبستگ بیضر نیشتریو ب نی. کمترشدمحاسبه  رانیاز خبرگان و دب
 ياز روش آلفا زیابزار ن ییایمحاسبه پا يبود. برا داریمعن زین 0001/0قرار داشت که در سطح 

 بود. نامهپرسش يهاهیگو ییاینشانگر پا 98/0 بیکرونباخ استفاده شد که ضر

 هایافته
 بخش اول :تجزیه و تحلیل داده هاي بخش کیفی 

آمده  دستدر این مرحله با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی و بر اساس اطالعات به
اصل هاي کیفی حتحلیل داده کنندگان، تجزیه و تحلیل صورت گرفته است.از هر گروه از مشارکت

حقوقی نتایج حاصل از اطالعات ارائه  زةحوگران پژوهشنظران و صاحب ،متخصصاناز دیدگاه 
بندي دسته 1حقوقی در جدول  حوزه گرانپژوهش و نظرانصاحب شده توسط متخصصان،

 اند.گردیده
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تخصصی و محتواي آموزش ةمحتواي آموزش سواد حقوقی به تفکیک حوز -1جدول   

 محتواي آموزش تخصصی ةحوز

 مقدمه علم حقوق 
 قاعده حقوقی-هدف حقوق -تاریخچه حقوق -حقوق و حق تعریف

 تملک و انزوال-منابع ایجاد حقوق-قلمرو حقوق -منابع حقوق

 حقوق اساسی
 نهاد والیت فقیه-قوا سه با آشنایی-تعریف و تاریخچه حقوق اساسی

یم رژ-رابطه حقوق اساسی با سایر رشته ها -موضع حقوق اساسی-تعریف دولت و حکومت
 قانون اساسی-بزرگ حقوقی  هاينظام-هاي سلطنتی

 بودجه -مالیات-درآمد عمومی-مخارج عمومی  حقوق مالیه
 روابط بین تابعان حقوق بین الملل-بین الملل يهاسازمان-قطعنامه-عرف-معاهدات-تاریخچه حقوق بین الملل

 حقوق تجارت
 و ورشکستگی-آن انواع و هاشرکت-تجاري معامالت و اسناد-بازرگانی هايشرکت و تاجر

 ضمانت-داللی-ورشکستگی شرایط

 آئین دادرسی
 اب آشنایی-شاکی مفهوم با آشنایی-ل اثبات دعوي وساي-سازمان قضایی-تعریف آئین دادرسی

 مفهوم با آشنایی-خوانده مفهوم با آشنایی-خواهان مفهوم با آشنایی-مشتکی عنه مفهوم
 احکام اجراي-دعوا اقامه -دادخواست

 حقوق کار 
حل و -حقوق و تعهدات کارفرما-حقوق و تعهدات کارگر-تعریف و مشصات حقوق کار 

 فصل اختالفات 
 مقررات استخدامی-دیوان عدالت اداري-تقسیمات کشوري-منابع حقوق اداري  حقوق اداري

 حقوق مدنی

 -مهریه-کارفرما کارو حقوق-اوالد -وصیت-ارث-مدنی مسئولیت و قراردادها-هاتیمالک
 والیت-آن اقسام و طالق-نکاح -احکام اجراي-دعوا اقامه-دادخواست-خوانده-خواهان-نفقه

-شفعه-مزارعه-هبه و صلح-معاوضه-حواله  -جعاله-قرض-رهن-اجاره-ضمان-قهري
 شخص طبیعی و حقوقی-کفالت-حضانت-صغیر مفهوم-دیعه-وکالت

 حقوق جزا

 جرم ارکان و عناصر-آن اهداف و انواع مجازات تعریف -جرم تعریف
-مجازي فضاي و مخابراتی دستگاههاي جرائم-عفت منافی جرائم-نظامی جرم-سیاسی جرم

-احراق و تخریب-فحاشی و توهین-جرح و ضرب و درگیري-رانندگی و راهنمایی جرائم
-افترا و اهانت-جنین سقط--کالهبرداري-جرائم و ماهواره-ربایی آدم-تقلب و جعل

 اعتیاد مواد-)محض خطاي عمد، غیر عمد، قتل( اشخاص علیه جرائم-تروریسم-جاسوسی
 اجبار-جنون-تعلیق-آور

 
ی در تیترب یشناسرشته روان یعلم هیئت ياعضانتایج حاصل از اطالعات ارائه شده توسط 

 .شده استبندي دسته 2جدول 
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محتواي آموزش سواد حقوقی به تفکیک حوزه تخصصی و محتواي آموزش-2جدول   

 محتواي آموزش حوزه تخصصی
 منابع ایجاد حق-هدف حقوق  -تاریخچه حقوق  -حقوق و حق تعریف مقدمه علم حقوق 

 حقوق اساسی
 نهاد والیت فقیه -قوا سه با آشنایی -تعریف و تاریخچه حقوق اساسی

 قانون اساسی -موضع حقوق اساسی -تعریف دولت و حکومت
 بودجه  -مالیات  حقوق مالیه

 ي بین المللهاسازمان -قطعنامه -معاهدات حقوق بین الملل

 حقوق تجارت
 و ورشکستگی-آن انواع و هاشرکت-تجاري معامالت و اسناد-بازرگانی هايشرکت و تاجر

 ضمانت-داللی-ورشکستگی شرایط

 حقوق مدنی

 -مهریه-کارفرما کارو حقوق-اوالد -وصیت-ارث-مدنی مسئولیت و قراردادها-هاتیمالک
-آن اقسام و طالق-نکاح-احکام اجراي-دعوا اقامه-دادخواست-خوانده-خواهان-نفقه

-مزارعه-هبه و صلح-معاوضه-حواله -جعاله-قرض-رهن-اجاره-ضمان-قهري والیت
 شفعه

 کفالت-حضانت-صغیر مفهوم-دیعه-وکالت

 حقوق جزا

 جرم -سیسیا جرم -جرم ارکان و عناصر-آن اهداف و انواع مجازات تعریف  -جرم تعریف
 یراهنمای جرائم -مجازي فضاي و مخابراتی دستگاههاي جرائم  -عفت منافی جرائم -نظامی

 رانندگی و
 احراق و تخریب-فحاشی و توهین -جرح و ضرب و درگیري

 کالهبرداري -جرائم و ماهواره -ربایی آدم -تقلب و جعل
 تروریسم -جاسوسی -افترا و اهانت -جنین سقط

 )محض خطاي عمد، غیر عمد، قتل( اشخاص علیه جرائم
 آور اعتیاد مواد

 دیوان عدالت اداري حقوق اداري

 آئین دادرسی
 آشنایی-شاکی مفهوم با آشنایی-وسایل اثبات دعوي-سازمان قضایی -تعریف آئین دادرسی

 مفهوم اب آشنایی -خوانده مفهوم با آشنایی -خواهان مفهوم با آشنایی-مشتکی عنه مفهوم با
 احکام اجراي-دعوا اقامه  -دادخواست

 حقوق کار 
 حقوق و تعهدات کارگر -تعریف و مشصات حقوق کار 

 حقوق و تعهدات کارفرما

 
هاي هاي کیفی حاصل از دیدگاه اعضاي گروه علوم اجتماعی دفتر تألیف کتابتحلیل داده

 متوسطه  درسی دوره
در مرحله دوم، نتایج حاصل از اطالعات ارائه شده توسط اعضاي گروه درسی  علوم اجتماعی 
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ریزي آموزشی وزارت متوسطه نظري سازمان پژوهش و برنامه ةدورهاي درسی دفتر تألیف کتاب
 آموزانآموزش و پرورش در خصوص تبیین عناصر برنامه درسی آموزش سواد حقوقی ویژه دانش

 اند.بندي گردیدهدسته 3ر جدول دوره متوسطه د
عناصر برنامه درسی آموزش سواد حقوقی دوره متوسطه -3جدول   

 عناصر دسته بندي

 
 هدف

حقوق  عدالت اجتماعی، پیشگیري از وقوع جرم، اجتماعی که شامل (توانمندي اجتماعی، هايهدف
 کاهش آسیب اجتماعی) شهروندي،

 قانون تجارت) نیروي کارآمد، ،ها(کاهش هزینههاي اقتصادي که شامل هدف
 برپایی اجتماعات) ها،مشارکت سیاسی که شامل (بصیرت بخشی، هايهدف
 ها)کاهش حجم پرونده حقوقی،کارایی و توانمندي حقوقی که شامل (دانش حقوقی، هايهدف

 محتوا
 وقحقآشنایی با  -یاساس حقوقآشنایی با  -یحقوق مدنآشنایی با  -حقوق تجارتآشنایی با 

 آشنایی با آئین دادرسی -جزا 
 یآموزش يهاتیموقع-ينوشتار -يداریشن – يدارید مواد آموزشی

 اکتشافی-محور مسئله -یاساس يریادگی يهاتیفعال
 يکاوشگر-یانتقال-یتعامل -ینیع یادگیري –ي یاد دهی هاروش

 یادگیرندگان بنديگروه
 عالئق و موضوعات-(مشابه، متفاوت) يفرد يهايتوانمند
 داوطلبانه-یتصادف

 یمسائل و مشکالت اجتماع

 شیوه ارزشیابی
 محور ندیفرا

 محور محصول

 یقیتلف
 یک جلسه در هفته زمان آموزش

 مکان آموزش
 یرسم

 یرسم ریغ
 يمجاز

 
 متوسطه دورةسرفصل برنامه درسی آموزش سواد حقوقی 

متوسطه  دورةکه قابلیت اجرا در  حقوقی سواد آموزشهاي درسی آموزش همچنین سرفصل
 اند.بندي گردیدهدسته 4را دارند در جدول 
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متوسطه دورةبرنامه درسی آموزش سواد حقوقی  -4جدول   

 

 سر فصل عنوان

 کلیات و مفاهیم حقوق فصل اول

-اساسیحقوق -دادگستري تابع يهاسازمان و دادگستري -حقوق و حق شناسیمفهوم
 تعریف دولت و حکومت

 نهاد والیت فقیه -تاریخچه و مبانی حقوق در ایران
 وکیل با آشنایی -بازپرسی با آشنایی  -دادیاري با آشنایی

 دیوان عدالت اداري -شهروندي حقوق با آشنایی -قوا سه با آشنایی -قاضی با آشنایی

 حقوق مدنی فصل دوم

 ارث -مدنی مسئولیت و قراردادها -هاتیمالک

 اقامه-دادخواست-خوانده-خواهان-نفقه -مهریه-کارفرما کارو حقوق-اوالد -وصیت
 -رهن  -اجاره -ضمان -قهري والیت -آن اقسام و طالق -نکاح -احکام اجراي -دعوا

 جعاله -قرض

 دیعه -وکالت -شفعه -مزارعه -هبه و صلح -معاوضه -حواله 

 کفالت -حضانت -صغیر مفهوم

 جزا حقوق فصل سوم

 آن اهداف و انواع تعریف مجازات -جرم تعریف
ـــیاســـی جرم -جرم ارکان و عناصـــر  جرائم -عفت منافی جرائم -نظامی جرم -س

 مجازي فضاي و مخابراتی دستگاههاي
 و تخریب -فحاشــی و توهین-جرح و ضــرب و درگیري -رانندگی و راهنمایی جرائم
 اهانت -جنین سقط -کالهبرداري -جرائم و ماهواره -رباییآدم  -تقلب و جعل-احراق

 جاسوسی -افترا  و
 آور اعتیاد مواد -ي محض)خطا عمد، غیر عمد، قتلاشخاص (جرائم علیه  -تروریسم

 فصل چهارم
حقوق آئین دادرسی مدنی 

 و کیفري

 -اکیش مفهوم با آشنایی -وسایل اثبات دعوي -سازمان قضایی -تعریف آئین دادرسی
 شناییخوانده،آ مفهوم با آشنایی -خواهان مفهوم با آشنایی -عنهمشتکی  مفهوم با آشنایی

 احکام اجراي -دعوا اقامه  -دادخواست مفهوم با

 حقوق تجارت فصل پنجم
 تجاري معامالت و اسناد -بازرگانی يهاشرکت و تاجر

 ورشکستگی و شرایط ورشکستگی -و انواع آن هاشرکت
 برات -سفته -چک -ضمانت -داللی
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نقشه مفهومی چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی 1نمودار   

 هااعتبارپذیري داده
انجام شد.  2و اعتماد پذیري 1پذیريتأییدهاي هاي کیفی با استفاده از تکنیکتعیین اعتبار داده

 هاي:آوري اطالعات از روشها به صورت جمعداده 3براي این منظور از روش همسوسازي
 مبانی نظري و اصول زیربنایی مربوط به آموزش سواد حقوقیالف) گردآوري 

 هاي عملی انجام شده در حوزه سواد حقوقیب) پژوهش
 ج) و مصاحبه با صاحبنظران استفاده شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- credibility 
2- dependability 
3- triangulation 
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هاي کیفیهمسوسازي داده-5جدول   

 هاي عملیپژوهش مبانی نظري عنوان

 مفاهیم حقوق
، قانون 76 يبوشهر ،75، قاضی 75هانري لوي 

 اساسی

 2012 نفردیو ،2014گوریو شاشیکا 
 92، تیلکی 86عبدي 

 79 ییصفا ،76 ساکت قانون اساسی، حقوق مدنی
ی و انیپا ،2012 لیکوتیپول ،2012پتیل و الوانیا 

 92، تیلکی 2002، مکوالي 89آراسته 

 حقوق جزا
ي دیول ،78، گلدوزیان 75ی اتیشامب ،قانون اساسی

73 

، 91ی خانی ول ،89 یانیش ،86، اسکافی 84رحمتی 
 92تیلکی 

  ،84 یامام ،80 يلنگرود، 84 يرنجبر ی،اساسقانون حقوق آئین دادرسی و کیفري

 حقوق تجارت
 انیموحد، 82 اینی برات ،76، عراقی قانون اساسی

 ،86 ياباذر، 85
 2015لوکادو 

 کیفی هايداده تحلیل نتایج اساس بر شده انجام راهبردهاي
براي ارزیابی تناسب، تجانس و توازن برنامه درسی  برنامه درسی طراحی شدهدر این مرحله 

 گیرد.متوسطه در اختیار دبیران درس علوم اجتماعی قرار می دورةآموزش سواد حقوقی 
 

 بخش دوم: تجزیه و تحلیل داده هاي بخش کمی 

 هاي پژوهشبررسی فرضیه 

 بررسی نرمال بودن نمرات متغیرهاي پژوهش -
بررسی نرمال بودن متغیر هاي پژوهش-6جدول   

 متغیر
 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف

 داريمعنیسطح  آماره تعداد
 1/0 1/1 97 تناسب برنامه درسی
 1/0 07/1 97 تجانس برنامه درسی
 1/0 1/1 97 توازن برنامه درسی

 
) 05/0ي از مقدار قابل قبول (دارمعنیبا توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که سطوح 

 أییدتنیست. بنابراین فرضیه نرمال بودن  دارمعنیبیشتر است لذا آزمون هاي نرمالیتی این متغیر 
هاي هاي پژوهش از آزمونبراي تجزیه و تحلیل فرضیه ،). بنابراین < 05/0P-Valueشود. (می

 شود. پارامتري استفاده می
) استفاده شد. با t-testاي (از روش آماري تی تست تک نمونهها براي تجزیه و تحلیل فرضیه
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و میانگین وزنی نمرات افراد  ،در نظر گرفته شد 5تا  1نمرات  ۀدامن، نامهپرسشهاي توجه به گویه
در نظر گرفته که اگر میانگین محاسبه شده  3بعد میانگین فرضی را عدد  ۀمرحلشود. در محاسبه می

درسی تدوین شده سوادحقوقی از دیدگاه معلمان  ۀبرناماین است  ةدهندنشان بیشتر از این عدد بود
 است. علوم اجتماعی از تناسب ،توازن و تجانس باالیی برخوردار 

 
 سئوال اول) تناسب برنامه درسی تدوین شده به چه میزان است؟

برنامه درسی هاي بدست آمده با میانگین فرضی در مورد بررسی تناسبمقایسه میانگین-7 جدول  

 داريمعنیسطح  درجه آزادي tمقدار  میانگین فرضی میانگین  تعداد متغیر
 0001/0 97 4/12 00/3 78/3 97 تناسب برنامه درسی

 
با توجه به این که میانگین تناسب برنامه درسی سواد حقوقی از نظر دبیران  2در جدول شماره 

) در درجه 4/12بدست آمده ( t) باالتر بوده و بر اساس 3از میانگین فرضی( 78/3علوم اجتماعی 
توان گفت می ،بنابراین .وجود دارد 0001/0بین دو میانگین در سطح  داريمعنیتفاوت  97آزادي 

که برنامه درسی تدوین شده سواد حقوقی از دیدگاه دبیران علوم اجتماعی از تناسب باالیی برخوردار 
 است. 

 سئوال دوم) تجانس برنامه درسی تدوین شده به چه میزان است؟
مقایسه میانگین هاي بدست آمده  با میانگین فرضی در مورد بررسی تجانس برنامه -8 جدول

 درسی
 داريمعنیسطح  درجه آزادي tمقدار  میانگین فرضی میانگین نمرات ادتعد متغیر

 0001/0 97 70/13 00/3 77/3 97 تجانس برنامه درسی

میانگین تجانس برنامه درسی سواد حقوقی از نظر دبیران  کهاینبا توجه به  8در جدول شماره 
) در درجه 70/13بدست آمده ( t) باالتر بوده و بر اساس 3از میانگین فرضی( 77/3علوم اجتماعی 

توان گفت می ،بنابراین .وجود دارد 0001/0بین دو میانگین در سطح  داريمعنیتفاوت  97آزادي 
که برنامه درسی تدوین شده سواد حقوقی از دیدگاه دبیران علوم اجتماعی از تجانس باالیی برخوردار 

 است.
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 چه میزان است؟سئوال سوم) توازن برنامه درسی تدوین شده به 

هاي بدست آمده با میانگین فرضی در مورد بررسی توازن برنامه درسیمقایسه میانگین -9 جدول  

 داريمعنیسطح  درجه آزادي tمقدار  میانگین فرضی میانگین نمرات تعداد متغیر
 0001/0 97 46/14 00/3 82/3 97 توازن برنامه درسی

با توجه به این که میانگین تناسب برنامه درسی سواد حقوقی از نظر دبیران  94در جدول شماره 
) در درجه 46/14بدست آمده ( t) باالتر بوده و بر اساس 3از میانگین فرضی( 82/3علوم اجتماعی 

توان گفت می ،بنابراین .وجود دارد 0001/0بین دو میانگین در سطح  داريمعنیتفاوت  97آزادي 
که برنامه درسی تدوین شده سواد حقوقی از دیدگاه دبیران علوم اجتماعی از توازن باالیی برخوردار 

 .است

 گیريبحث و نتیجه
بدست آمده از مصاحبه با  هیمضمون پا194 يسازادغام و خالصه و پژوهش هايیافتهتوجه به  با

شده درچارچوب عناصر نه گانه برنامه  استخراج هیپا نیبالقوه پژوهش مضام یکنندگانمشارکت
 ،اعناصر شامل هدف، محتو نیسطح اول، قرار گرفتند. ا دهندهسازمان نیبه عنوان مضام نیکال یدرس

 يزمان آموزش، فضا رنده،یادگی تیفعال ،یمواد و منابع کمک آموزش ،يریادگی –یاددهی يراهبردها
رنامه سطح اول (عناصر ب دهندهسازمان نیمضام هیکل . تتبع درشوندمی یابیو ارزش يبندآموزش، گروه

 است که هیپا نیمضام يتعداد يهر کدام دارا دهندهسازمان نیمضام نیا هی)، نشان داد که کلیدرس
. شود جهتو هابه آن ،یآموزش سواد حقوق یبرنامه درس ینشیبه مضمون گز یابیدر دست بایستیم

زم آن ال داتیالزامات و تمه انگری، بسواد حقوقیبر آموزش  یمبتن یساختار هر عنصر برنامه درس
ست و او تمرکز  حقوقبر آموزش  یمبتن است. این عنصر یمبدل شدن به عنصر برنامه درس يبرا

 رانیفراگ يابر حقوقبر آموزش  یمبتن یاز عناصر برنامه درس کیاست که هر  یمطلوب جینتا انگریب
 یاهآگ زمینۀبه افراد  یدرسی مذکور سعی دارد ضمن بیان آموزش سواد حقوق ۀبرنام .خواهند داشت
 يازستوانمند يهااز راه یکی یآموزش سواد حقوق رایز فراهم کند، را یمسائل حقوق یو به روز رسان

جمله اهدافی که  از دیدگاه متخصصین حقوقی ازاست.  یاجتماع هايیبافراد جهت مقابله با آس
ین این بد .برنامه درسی آموزش سواد حقوقی مد نظر قرار گیرد هدف اجتماعی است باید در تدوین

نین همچ .معناست که با آموزش حقوق بتوانیم افراد را به سطحی از توانمندي اجتماعی برسانیم
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هاي معنوي با حیات اجتماعی بشر آغاز شده است. این ارزش همچون سایر ارزشعدالت اجتماعی 
هاي معنوي مانند آزادي، دمکراسی، مساوات، برابري، و... از ت به سایر ارزشمهم و اساسی نسب

 است.لذا نیاز به توجه خاص در آموزش سواد حقوقی  .جایگاه واالتري برخوردار است
د ي اهداف اجتماعی است که بایهامقولهیت، همبستگی و کنترل و تحول اجتماعی از دیگر مسئول 

 يهاتیو مسئول فیاست از وظا ياختهیآم در بحث حقوق شهروندي هاله. این مقومد نظر قرار گیرد
ه ک یازاتیحقوق و امت نیمملکت و همچن ،حاکم يقوا ای، شهر و دولت گریکدیشهروندان در قبال 

. استحاکم  يقوا یبه طور کل ای)، دولت ي(شهردار يشهر رانمدی ةعهدآن حقوق بر  ینتأم فهیوظ
تواند یمآموزش حقوق عالوه بر موارد ذکر شده  چرا که .شوددر اهداف مربوط باید توجه خاصی 

اي یژهودیدگاه متخصصان در اهداف اجتماعی نگاه  از نقش بسزایی داشته باشد. هاخانوادهدر تحکیم 
موارد ذکر شده باید منجر به پیشگیري از وقوع جرم  ۀهمو  ،شود به حقوق محیط زیست براي افراد

 در تمرکزشود. جامعه  يسازمنجر به اصالح و سالم شود و به تناوب یاجتماع هايیبکاهش آس و
با  .استاهداف اقتصادي مبتنی بر آموزش حقوق توجه به قانون تجارت و تربیت نیروي کارآمد 

 یماعاجت یاسیس یکه انسان بتواند در زندگ یقاز ح است عبارت یاسیحقوق س کهاینتوجه به 
 و یاسیمشاغل س يتصد در و ،ندیشرکت جو یاسیکشور خود از راه انتخاب زمامداران، مقامات س

در  لذا .دیابراز نما یخود را به خوب دیزادانه عقاآدر مجامع  کهاینشود، یا  کشور خود نائل یاجتماع
اهداف  تمرکز تدوین اهداف آموزش حقوق توجه به اهداف حقوق سیاسی الزم و ضروري است.

آگاهی حقوقی و افزایش دانش حقوقی براي کاهش حجم  ،حقوقی آموزش حقوق باید بر توانمندي
 در دادگستري صورت گیرد. هاپرونده

 ،باید به آن توجه شوداز عناصر دیگري که در تدوین برنامه درسی آموزش سواد حقوقی 
ي برنامه درسی آموزش سواد حقوقی باید بتواند محتوا .استگیري محتوا و سرفصل دروس شکل

و آئین دادرسی تمرکز داشته حقوق جزا ی،حقوق اساس ی،حقوق مدن ،حقوق تجارتي هاجنبهبر 
ه حقوق زمین در دهد.یت را در فراگیران افزایش خالق پذیري الزم انگیزه،تا بتواند با انعطافباشد 

و هیچ کشوري هر قدر  ،تجارت امروزه مسائل تجارت در جهان از اهمیت بسیاري برخوردار است
 این رو،  . ازین نماییدتأمتواند به تنهایی تمام نیازهاي خود را ینممند باشد هم از منابع مختلف بهره

منظم کردن و نظم دادن به روابط براي  و نیاز دارد با کشورهاي دیگر مبادالت تجاري انجام دهد
این  تا ،ی، داللی، اسناد تجاري نیاز به آشنایی به قوانین و مقررات خاصی استورشکستگ بازرگانی،

  .بررسی شودقوانین در حقوق تجارت 
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 بحث و انواع آن، جرائم و انواع آن، هامجازاتشکل گیري محتواي حقوق جزا توجه به  در
جزا مجموعه قواعدي است که بر حقوق  . چرا که... ضروري استکاال و ارز و قاچاق جرم،

 یا اجرايتا از طریق تهدید به مجازات  است،العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم عکس
نظم و امنیت  ، و عدالت نسبی،مینی یا ترتیبی اعمال مزبور را پیشگیريآن، یا به کار گرفتن اقدامات تأ

باید از یک سري  کندیبه زبان ساده هر فردي که در یک جامعه زندگی منی . حقوق مدشودبرقرار 
این حقوق مدنی است که حد و مرزها را . قوانین تبعیت کند تا با دیگران به اختالف بر نخورد

ر این لذا د .یماتا ما بدانیم که تا کجا اگر پیش برویم حق دیگران را ضایع نکرده کندیمشخص م
تمرکز آیین دادرسی  ها لحاظ گردد.یتمالکو  قراردادها ،خانواده قوق اشخاص،سرفصل توجه به ح

ت را عدال تواندینم ییبه تنها ،نمایدیم نیو مقررات که حقوق اشخاص را مع نیآن دسته از قوانبر 
 يوق ماهوحق ةکنندینتضمبه عنوان  یدادرس نییبلکه مقررات آ کند، نیحقوق را تأم نیو ا ،برپا دارد
 نییآهدف  ،نیاست که اشخاص دارند. بنابرا یحقوق يضمانت اجرا یدادرس نییآ یعنیاست. 
ق خود، حقو اریکه در آن اشخاص به اخت ياجامعه تیحقوق است. اگرچه وضع نیا نیتضم یدادرس

 و ییمراجعه به مراجع قضا ياجامعه نیو در چن ،مطلوب است اریبس شمارندیرا محترم م گرانید
به  ونقان شود تا بینییشپ ییراهکارها دیاما به هرحال با ،رسدیبه حداقل م یدادرس نییآ ياجرا

رر اشخاص متض يبه مراجع صالح برا یدسترس ، وشود لیتحم کنندینم تیکه آن را رعا یاشخاص
محاکم و حق مراجعه اشخاص به  بینییشبا پ یدادرس نیی. آشود یرپذجهت احقاق حقشان امکان

آن به محاکم داده است  يو صدور حکم و اجرا یدگیرس يبرا يادیو اقتدار ز تیها، صالحدادگاه
 .نموده و موجب احقاق حق شوند یبودن دعوا را بررس یرقانونیغ ای یبتوانند قانون تا

 حقوق اساسی پایه و مبناي ي حقوق اساسی است چون هاسرفصلدر نهایت توجه به  
ي آن با یکدیگر مطرح هاسازمان يساختمان حقوقی دولت و رابطهعمومی است زیرا در آن حقوق

 وةنحآن (مقنّنه، مجریه و قضائیه) و  ی، شکل حکومت و قواي سازندهاساسی شود. درحقوقمی
. شودمیحاکمیت بررسی  قابلآنان در م يهاگانه و حقوق و آزاديشرکت مردم در ایجاد قواي سه

  قواعد حقوقی به شمار آورد. یۀپاباید آن را اساس و  ،بنابراین
لحاظ گردد مواد  دیبا یآموزش سواد حقوق یبرنامه درس نیکه در تدو يگریاز عناصر د

باعث ایجاد تفکر، جلب توجه و  تواندیم یمواد آموزش کنند کهمی انیمتخصصان ب .آموزشی است
یري یادگ –فرایند یاددهی در  و ،عالقه، سرعت در یادگیري، فراهم کردن تجارب واقعی و عینی گردد

 ز برتمرک تدوین مواد آموزشی در آموزش سواد حقوقی در .شوداز تلفیقی از مواد مختلف استفاده 
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ها و تصاویر یلمفدر موارد دیداري از  .ی استآموزش يهاتیموقع ي ونوشتار ي،داریشن – يدارید
در مواد آموزشی نوشتاري متخصصان معتقدند از  شود، وآموزشی و محتواي الکترونیکی استفاده 

ا و بازدید هسازيیهشب از متخصصان، دعوت .شودنمونه فرم حقوقی استفاده  و بروشور ،مجله کتاب،
 است. هاي آموزشی یتموقععلمی نیز بخشی از مواد آموزشی متناسب با 

هاي روشلحاظ گرد  دیبا یآموزش سواد حقوق یبرنامه درس نیکه در تدو يگریاز عناصر د
 ی،نیع هايهاي یاددهی یادگیري تمرکز باید بر روي روشدر تدوین روش .است یادگیري -یاددهی 

دار و تسلط اقت د،ینظارت و تحد سیمقابل تدر در یتعامل سیتدر ي باشد.کاوشگر ی وانتقال ی،تعامل
نقش محور  يهامهارت عۀتوس هاآن یو هدف اصل ،شوندیم افتیآنچه عمومًا در مدارس  یعنی

خاص  يامسئله ایموضوع  ةدربار دهیمنظم و سنج یتیفعال یتعامل سیتدر کردیاست، قرار دارد. رو
 لهمسئ ایآن موضوع  رةچند نفره دربا يهاقالب گروه در گریکدیدر تعامل با  آموزاندانشاست که 

به  زد،یانگیم را بر آموزاندانش یتعامل يریادگی .پردازندیبحث واظهار نظر م شه،یبه مطالعه، اند
 يریدگای يدر تالش برا آموزاندانش. ابندیدست  یهم کار کنند تا به هدف مشترک با اریصورت هم

اس آموزش بر اس ندیدر فرا یتعامل سیتدر يالگو .مستقل عمل کنند میت کیهمراه هم، مانند  دیبا
 سیتدر يهاروش ترینیجاجرا شود. از را یمختلف يهامحتوا، هدف و امکانات ممکن است به روش

، يزپردایعهنقش، بد يفای، اسمینار، یبحث گروه قیاز طر يریادگیبه  توانیم یتعامل يالگو
  نمود. یادگیري الکترونیکی، کارآموزي

کاوشگري، موجب افزایش درك علوم، گسترش تفکر خالق وایجاد مهارت دریافت آموزش 
از طریق پرسیدن، ساخت  آموزاندانشالگوي تدریس کاوشگري،  در .شودیتحلیل اطالعات م و

را در جهت رفع عدم تعادل مجدد با محیط  هایییتآزمایشگري، فعال اطالعات و آوريجمعفرضیه، 
محیط را از طریق ایجاد یک  گیرنده وکاوشگري فرصت تعامل خالق بین یاد يالگو .دهندیانجام م

از طریق کاوشگري، مهم نیست که  یادگیري . درکندیدار فراهم مابهام موقعیت مشکل آفرین و
  .آموزندی، بلکه مهم آن است که چگونه مآموزندیچه م آموزاندانش

ي یاددهی و یادگیري هاروشی باید تلفیقی از آموزش سواد حقوقتدوین برنامه درسی  در
ی هاي عینانتقالی مطرح شده از روشهاي تعاملی، کاوشگري و یعنی عالوه بر روش استفاده شود.

ز حاکم قضایی نیو تدریس به شیوة  یه سازيشب مثل الگوي دیدار در کالس درس، ایفاي نقش،
 شود. استفاده 

 يهاتیفعال شودلحاظ  دیبا یآموزش سواد حقوق یبرنامه درس نیکه در تدو يگریاز عناصر د
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ري ساختار یگشکلکنندگان بیان داشتند که در . متخصصان و مشارکتاست رندگانیفراگ يریادگی
 مشاهده،«شامل هاي اساسی که یتفعال. استفعالیت یادگیرنده، مضامین ذیل حائز اهمیت 

 کارگروهی، بحث«محور  مسئلههاي یتفعال .است» و تبادل نظر بحث برداري،دادن، یادداشتگوش
یت و، قخال و جستجو، کاوش بازدید،« یفاکتشاهاي یتفعالو  »هاي چالش برانگیزیتموقع گروهی،

ه از تمام ظرفیت فراگیران استفاد هاي فراگیران باید همه جانبه باشد تایتفعال .»نوآوري کارآموزي
 در کانون و محور توجه قرار داد. را ها فراگیرانیتفعالاز طریق این  ، وشود

. سازدیمعشق و عالقه به یادگیري به دور از هر گونه اجبار، موجبات فعالیت فراگیران را فراهم  
آموزش سواد حقوقی معطوف  هاي یادگیرنده دریتفعال شود تافراهم باید تمهیدات الزم  از این رو

 ه درک شوندهاي به نحوي طراحی یتفعالباید  نشود. به عبارتی،به زمان خاص و در مکان خاصی 
 واقع شود. مؤثرهر زمان و مکان در فرایند یادگیري 

 زیر توجه شود: آموزش سواد حقوقی باید به موارد رندگانیادگی بنديگیري گروهدر شکل
 يهادر قالب گروه آموزاندانش ؛بنديگروهنوع  نیمشابه در ا ییتوانا یۀبر پا بنديگروهالف) 

 يرافرصت ب جادیا ،بنديگروهنوع  نیا يایاز مزا یکی. شوندیم یدهسازمان فیمتوسط و ضع ،يقو
 خود است. انیبه منظور کار با همتا آموزاندانش

 هايییاناتو يابر مبن بنديگروهنوع  نیا ؛متفاوت هايییکودکان براساس توانا بنديگروهب)  
جام ان يمختلف برا هايییکودکان براساس توانا بنديگروه. گیردیشکل م آموزاندانشمختلف 

 مناسب است.» کار يو انجام واحدها یمشارکت يکارها«
ع نو نی. اگیردیانجام م آموزاندانش یمیسن تقو پایۀبر  بنديگروه یسن بنديگروهپ)  
ودکار با افراد هم سن و سال خ آموزاندانش یگرفته است که وقت شکلفرض  نیا يبر مبنا بنديگروه

شکالت مسائل و مبراساس  فراگیران بنديگروه. ت) آورندیبه دست م يشتریب شرفتیپ کنندیم
 ت. مناسب اس يریادگی هايیتو انجام فعال ،یگروه يانجام کارها يبرا بنديگروهنوع  نیا؛ اجتماعی

خود را  هايیهم گروه توانندیم آموزاندانش ،بنديگروهن نوع یداوطلبانه در ا بنديگروهث) 
 .دهدیو مشارکت م يامکان همکار فراگیرانبه  بنديگروهنوع  نیانتخاب کنند. ا

رصت ها و ... ففصل ،هابا استفاده از اعداد، نام رنگ بنديگروهنوع  نیا یتصادف بنديگروهج)  
  .کندیرا با هم فراهم م آموزاندانش هیکل یشیاندو هم يهمکار

مار آموزشی به ش ۀمداخلارزشیابی یکی از اجزاء ضروري هر  است.عنصر دیگر شیوه ارزشیابی 
و نیز  ،آموزشی يهامیزان دستیابی به اهداف اختصاصی برنامه توانی. از طریق ارزشیابی مرودیم
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 هايیتو در صورت لزوم، فعال ؛برداشکاالت و نواقص احتمالی در طراحی برنامه آموزشی پی
  ندیفرآ ریناپذییجدا و یسنجش اساس یابیید. ارزشآموزشی را اصالح کرد یا بهبود بخش

 ه وبرنام هايهدفشده، منطبق با  يزیربرنامه ايیوهبه ش دیبااز این رو،  .است يریادگی -یاددهی
ر ب یداعالوه بر این، ب. ردیبه صورت مستمر انجام گ يریادگیو  سیتدر يهم آهنگ با راهبردها

 و یبا مواد درس متناسبانجام آن،  يبراشود، و استوار  یآموزش يهابرنامه ةشدمنظور  هايهدف
در سنجش  .سنجش استفاده شود يراهبرد ها هر درس از انواع مختلف ابزارها، فنون و هايهدف

 و نیی، تعنآموزادانش يریادگی يو راهبردها ندیبلکه فرآ ،يریادگی جهینت نه تنها بازده و ،یابیارزش و
به کار  ،يریادگی جیبه نتا دنیرس يبرا آموزاندانشکه  يهاروش و يریادگی یفیک ابعاد و یچگونگ

ته که به کار گرف یفنون و يریگندازها سنجش و يابزارها ،نیهمچن. شودتوّجه  دیبا زین بندندیم
 گرید نگرش و ،ییدانش، مهارت، توانا از کنندفرصت  آموزاندانشباشد تا  يابه گونه دیبا شودیم

در تدوین برنامه درسی  ،لذا .مختلف نشان دهند يهاخود را به راه ةشدآموخته  هايیتصالح
هاي متفاوتی چون ارزشیابی محصول محور، ارزشیابی آموزش سواد حقوقی استفاده از روش

 ،یشفاه ،یکتب هايیوهگوناگون مانند ش يهاوهیو با استفاده از شی قیتلف، و ارزشیابی محورندیفرا
 .شودانجام  یفی و پوشه کارتوص ي،عملکرد کار، نمونه مجازي،

به آن اشاره  یبر اساس آنچه که در چارچوب برنامه درس مل .از عناصر دیگر عنصر زمان است
با  .است شده نیاستراحت تدو قهیدق 10آموزش و  قهیدق 50که شامل  ییاقهیدق 60جلسه  کیشد، 

و ادامه کالس فاقد  یاز جمله خستگ یمشکالت ،بود قهیدق 90زمان آموزش در حدود  کهاینتوجه به 
نظران اعتقاد داشتند که متخصصان و صاحب .و... را داشت احت، تعداد کم ساعات استریبازده

لذا در تدوین برنامه درسی آموزش  است.دقیقه براي آموزش سواد حقوقی الزم و مفید  50مدت 
  سواد حقوقی باید به این زمان توجه شود.
بیشترین سهم  دهدیتحقیقات انجام شده در جهان نشان ماز عناصر دیگر مکان آموزش است 

، اما آنچه عمالً در حال وقوع است تمرکز و شودییادگیري از طریق یادگیري غیررسمی حاصل م
 يریادگین آ را که در ياري رسمی است. فرهنگ غرب آموزش مدرسهصرف هزینه بر روي یادگی

است که امکان تبادل دانش از نظر اخذ مدرك  یانو تنها مک ،شودیاصل شمرده م دهدیرخ م یرسم
 لیباشد به دل ياسسهؤم يهاآموزش یرسم ستمیکه خارج از س يریادگی .کار وجود دارد يبرا

 یري، یادگگیردیبه آن تعلق نم یگواه ایمدرك  ، وشودیفته ماعتبار در نظر گریفرهنگ غالب ب
که  دهدیغیررسمی زمانی رخ م دگیريیا. شود یشناخته م کیراکادمیو غ ،شودیم دهینام یررسمیغ
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می هاي یادگیري رستا به شیوهاي خودآموز چیزي را فرا بگیرد. ویژگی شودییاد گیرنده ترغیب م
 . درشوندیفرآیند، موقعیت است، محیط، هدف و زمینه توصیف مو غیررسمی معموالً براساس 

 و هدف ،دهدیمشخص (مدرسه، دانشگاه یا کالج) رخ م یحالی که یادگیري رسمی عموماً در موقعیت
هاي مختلف یادگیري (درجه، دیپلم، مدرك). یادگیري رسمی معموالً شیوه کندیخاصی را دنبال م

تر بوده و تمرکزش به طور خاص ر است، اما یادگیري غیررسمی سادهدانش محو را به همراه ندارد و
دارند در تدوین مکان آموزشی  ن اعتقادمتخصصا ها و نیازهاي یادگیرنده است. لذالویتوبر عالقه، ا

ي غیررسمی هاناو مک »کالس درس«مناسب براي برنامه درسی آموزش سواد حقوقی مکان رسمی 
  همچنین از فضاي آموزشی مناسب استفاده شود. ،»قضایی مراکز شوراهاي حل اختالف،«

نتایج بخش کمّی نشان داد که میزان تناسب، توازن و تجانس برنامه درسی تدوین شده باالتر 
 میان تناسب، توازن و تجانس رعایتمتخصصان  از حدود کفایت و مطلوب بوده است. به زعم

 هب کارآمد و مؤثر درسی برنامه یک اساسی ايهیژگیو از درسی برنامه یک دهندهیلتشک عناصر
 تدوین برنامه درسی آموزش سواد حقوقی، در ضمن تا شد سعی پژوهش این در .آیدیم حساب

 تبع به اهداف آموزشی و که این به توجه با .شود پیشنهاد عناصر نیز میان منطقی يارابطه یقتحق

اي گونه به درسیاست برنامه ضروري اند،متنوع و متکثر تربیت و تعلیم هايروش و هافعالیت
توان . بنابراین می)Shuler,2003(باشند متوازن عناصر این کلیه که شود هماهنگ و دهیسازمان

 گفت برنامه تدوین شده از اثربخشی الزم نیز برخوردار است.
 پرورشو  آموزان یکی از وظایف اساسی آموزشبه دانش سواد حقوقیآموزش طور کلی به

مقوله  کهنایلذا با توجه به  .ارائه شود درسی به فراگیرندگان هايبرنامهاست که بخشی از آن باید در 
افراد باید با مسائل مربوط  ههایی است که همو از مهارت ،یکی از ضروریات زندگیسواد حقوقی 

ند تا کمتر داشته باش آموزش سواد حقوقی آشنایینسبت به موضوع  افراد ، بایستیآن آشنا باشند به
 هاي اجتماعی قرار گیرند.یبآسدچار 
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Introduction  

legal education and legal literacy are practical solutions for 
strengthening the foundation of social life. The administration of justice 
and balance of interest would be easier if the people know about their 
rights and daties. There fore an increasing in legal literacy my lead to 
government development and consolidations . a government which is 
transparent and accountable and finally there would be rule of law in 
society. 

Research questions  
Qualitative questions 
 What kind of secondary school curriculum for legal literacy has been 

developed in the Islamic Republic of Iran? 
Quantities questions 
- How appropriate is the developed curriculum? 
- How balanced the developed curriculum is? 
- How homogenous is the developed curriculum? 

 
Research materials and method  

This  study used a mixed-methods approach to research in general and 
a multi-step sequential exploration of growing Bayesian classification 
model in particular. The qualitative phase was done through the use of the 
case study research method and the quantitative phase was done using a 



Extended Abstracts of the Persian Articles in English 

                                            

 
 

descriptive survey. Snowball sampling technique was used to 
interview participants in the qualitative phase of the study, i.e. Faculty 
members in the Schools of Education and Psychology, and Law and 
Political Sciences, as well as faculty members in the Faculty of Economics, 
Management and Social Sciences who were who work in Secondary 
School Textbook Compilation Office of the Ministry of Education, Iran. 
Then, based on the findings of the first phase, a scale was designed for the 
evaluation of the developed curriculum and distributed among participants 
in the quantitative phase of study who were 97 teachers of Social Sciences 
in Shiraz city, Fars Province, Iran, from among teachers selected through 
the use of Krejcie and Morgan's table and based on stratified random 
sampling.  

 
Results  
Based on the findings, a framework was established for legal l literacy 

training curriculum of secondary school. The framework included nine 
elements and the curriculum was designed in five chapters. 

  
Discussion 
The extracted basic themes in the framework for legal literacy training 

curriculum, consisting of 9 elements were considered as the first level 
organizational themes.  The elements which were formed based on 
merging and summarizing of all the 196 basic themes extracted from 
research interviews were aims, content , learning and teaching strategies, 
educational aid materials and resources, learner activity , training time, 
training space, grouping, and assessment. Examination of the first level 
organizational themes showed that they all have the same basis which 
should be considered in developing a selective legal literacy curriculum 
theme. The structure of each of the elements of the legal literacy education 
curriculum can reveal the requirements which need to be satisfied and the 
necessary arrangements which need to be made for  being an element of 
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the relevant curriculum. The focus of each of the elements of this type of 
curriculum can further reveal the desired outcome of each of the 
constituent elements. Indeed, legal education for learners entails designing 
of a curriculum which tries to explain legal literacy to individuals and 
making them aware of current legal problems. This way, individuals will 
be empowered  to deal with different social harms. From the perspective 
of legal experts, the focus of legal education should be on increasing 
individuals’ legal capacity,  awareness, and  knowledge, and thus on 
reducing the number of cases in the judiciary. Two other elements which 
should be considered in developing a legal literacy curriculum are content 
formation and course titles. The content of a legal literacy curriculum 
should represent different aspects of business law, civil law, constitutional 
law, and criminal law. It should also encourages the relevant processes for 
increasing creativity in learners through the provision of the necessary 
flexibility in their motivation. Another element which should be 
considered in the development of any legal literacy curriculum is the use 
of relevant educational materials. Experts believe that relevant educational 
materials can help develop thinking, strengthen attention, arouse interest, 
and increase the learning speed and provide real-life  experiences. They 
also recommend the use of different educational materials and further 
believe that in collecting educational materials on legal literacy education, 
authors need to focus on the audio-visual, written and educational 
resources. Considering visual resources, educational videos and pictures 
and electronic contents should be used. Concerning educational materials, 
experts believe that books, magazines, brochures and legal form samples 
should be benefitted from. And concerning educational resources, 
specialists can be invited, simulations can be run and scientific visits can 
be made. Finally, one other element which should be considered in 
development of any legal literacy curriculum as the adoption of efficient 
teaching-learning methods. The focus should be on developing practical 
teaching-learning methods I and objective, interactive, transitional and 



Extended Abstracts of the Persian Articles in English 

                                            

 
 

exploratory methods should be followed. Overall, the development of a 
legal literacy curriculum can be in compatible with different types of 
evaluation, such as product-based evaluation, process-oriented evaluation, 
and integrated evaluation and with various types of methods such as 
written, oral, virtual, sample, functional, descriptive In conclusion, 
acquiring legal literacy can keep individuals from social harms, and thus 
should be considered as a necessity in every individual’s life.  

 
Keywords: curriculum; education; legal literacy; secondary school 
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