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Abstract
This aim of study was to develop a curriculum
framework for legal literacy education in
secondary schooling system. Research approach
was a qualitative case study method. Analytical
approach of the study was based on the recontextualization
technique.
research
participants were 15 judges, lawyers, Law and
curriculum specialists which selected by a
purposeful sampling and Criterion-based
method. Criterion for participants adequacy was
theoretical saturation. Research tool for
qualitative data gathering was a semi-structured
deep interview. Validation of qualitative data
was studied through credibility and reliability by
applying triangulation technique. Whith regard
to qualitative method of research,thematic
analysis method was applied and thematic
network of the legal education curriculum
framework based on basic, organizing and global
themes,by using N-Vivo software was formed.
Findings showed that there are nine organizing
themes in nine curriculum components
(goals,content,
learning
activity,materials,
teaching-learning strategy,time, space, grouping
and evaluation) and 31 basic themes that should
be considered in the curriculum framework of
legal literacy education in the secondary
schooling level.
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چکیده
 دستیابی به چارچوب برنامه درسی آموزش،هدف این پژوهش
 این پژوهش کیفی و به روش مطالعه موردی.سواد حقوقی بود
 رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب بر اساا رویکارد.است
 مشاارکتکنناداا در پاژوهش. محور است-بازآفرینی بافت
 وکال و متخصصین رشته حقاو و، نفر از قضات51 متشکل از
برنامه درسی بودند؛ که با رویکرد نمونهایری هدفمند و روش
 معیااار کفایاات تعااداد.نمونااهایااری معیااار انتخاااب شاادند
 ابزار اردآوری دادههاای. اشباع نظری بود، مشارکتکننداا
 اعتباریاابی. مصاحبه عمیق نیمهساختمناد باود،کیفی پژوهش
دادههای کیفی از طریق اعتبارپذیری و اعتمادپذیری با استفاده
 با توجه به روش.از تکنیک همسوسازی دادهها صورت ارفت
،کیفی پژوهش از شیوة تحلیال مضامو ششاامل مضاامین پایاه
 بارایN-Vivo11 سازما دهنده و فراایر) با استفاده از نرمافزار
تشکیل شابکه مضاامین برناماه درسای آماوزش ساواد حقاوقی
 بیانگر وجاود ناه مضامو ساازما، نتایج پژوهش.استفاده شد
، محتاوا،دهنده در حوزة عناصر نهااناه برناماه درسای شهادف
 راهبردهاای، منابع و ماواد کماکآموزشای،فعالیت یادایرنده
 اروه بندی، فضای آموزش، زما آموزش، یادایری-یاددهی
فراایرا و ارزشیابی) بود و مضمو های مذکور دارای حادود
 مضمو پایه بودند که باید در دستیابی به چاارچوب برناماه15
. مورد توجه قرار ایرند،درسی آموزش سواد حقوقی
 سواد حقوقی، برنامه درسی:واژههایکلیدی
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مقدمه
نظام آمووزشوپورورش از بورر تورین و گسوتردهتورین
سیستمهای درون هر جامعهای اسو کوه سرنوشو آن
جامعووه را در بلندموودت تعیووین موویکنوود .در حقیقوو
خوشووت تی یووا عقوو مانوودگی هووور جامعووهای بوووه
آموووووزشوپوووورورش آن بسووووتگی دارد .چنانچووووه
آموزشوپرورش از نظر اهداف ،ساختار و منواب بوه نووو
صویوی طراحی شوود ،در درازمودت توسوعه جامعوه را
تضمین خواهد کورد و بوه اثرب شوی نردیوک مویشوود
()Imani and mehtarpor 2012؛ لووووذا توسووووعة
آموزشوپرورش ،ازجمله اهداف کلیدی و مهم دولو هوا
موسوب میشود .از سوی دیگر ،نظام آمووزش وپورورش
نیر مسئولی سنگینی بور عهوده دارد ،چراکوه تعلویم و
تربی اکثری نوجوانان بور عهوده ایون نهواد اسو  .بوه
همین دلیو دروس م تلو در آمووزشوپورورش بایود
بتواننوود از نظوور موتوووا نیازهووای فکووری و اعتقووادی
دانش آموزان را برآورده کنند .التته وجود یوک موتووای
خوب و کام بهتنهایی برای موفقی کافی نیس  ،بلکوه
مهمتر از آن ،وجود معلمانی اس که بتواننود آن موتووا
را با بیانی شیوا و جذاب در ذهن دانشآمووز بوه تووویر
بکشند .اینجاسو کوه نقوش حسواس و سرنوشو سواز
معلمان و توجه به کیفی تدریس آنها آشوکار مویشوود
( .)Sadat, 1994بهعالوه ،آموزشوپرورش متولی آموزش
انواع سووادهای علموی ،اقتووادی ،اجتمواعی ،فرهنگوی،
حقوووقی و نظووایر ای ونهاس و  .آموووزشهووای حقوووقی از
مهمترین دغدغههای اکثر نظامهای تعلویم و تربیو بوه
شمار میرود زیرا آموزش حقوق موج آگاه کردن افراد
از حقوق و وظای خود شوده و بوه آنهوا اجوازه دخالو
آگاهانه در سرنوش خود را میدهد .همچنین به احقاق
حقوق خود و زندگی بهتور بورای خوود و دیگور اعضوای
جامعه منجر مویشوود ( Shybani and davoodvandi,
 .)2010بهوسیلة آموزش حقووق ،نظوام اجتمواعی رونود
بهتری به خود میگیرد و میتوان امید داش که جامعه
به جامعهای پویا و فعالتر تتدی شوود و دانوشآمووزان،

تعامالت اجتماعی خود را با یکدیگر و بوا نظوام سیاسوی
حاکم بر جامعه ،بهتود ب شوند .از ایون منظور مویتووان
گف که سواد حقووقی ( )Legal literacyابوراری بورای
ایجاد تغییر کیفی در سطح زندگانی تووده موردم اسو .
تجربه نیر نشان میدهد که آگاهی بهتر از قوانین به طور
مؤثری در حوزههوای گونواگون کواری بوه موردم کموک
میکند و به اجرا درنیامدن برخی از قوانین نیر تا حودی
بووه عوودم آگوواهی افووراد ذینفوو ارتتووا دارد ( ,2012
 .)Policotilدراینباره به نظر میرسد که اولوین گوام در
جه شوناخ بهتور حقووق ،گنجانودن آمووزش آن در
برنامه درسی دوره های م تل اس تجهیر فراگیران بوه
سواد حقوقی به آنها کمک خواهد کرد تا نست بوه ایون
حقوق آگاهی یافته و به مهوارتهوایی دسو یابنود کوه
بتوانند از حقوق خود و دیگوران بوه نووو مطلووب دفواع
کنند .سوادی که میتواند در قالو برناموه هوای درسوی
توقق پیدا کنود .یکوی از عناصور برناموه درسوی یعنوی
کتاب های درسی به ویژه کتاب های تعلیموات اجتمواعی،
میتواند دراینباره نقش مهمی ایفا کنند .چراکه اینگونه
کتووابهووای درس وی نوووعی بازتوواب مسووا و نیازهووای
اجتماعی دانش آمووزان اسو توا ایون گونوه روش هوا در
ش وی آنها نهادینه شوند و آنوان بتواننود از وظوا و
مسئولی های خود آگاهی یابند .شواهدی وجود دارد که
دانش آموزان و دانشجویان به مدرسه و دانشگاه میرونود
بدون آنکه دانش و مهارت و ارزش هایی را بیاموزنود کوه
پایه و اساس زندگی شهروندی و یا باعث شناخ آنها از
حقوق خود شوود )Soltani far et all ,2011( .معتقدنود
که شناخ حقوق یکی از مراحو اساسوی و پویشنیواز
توقق شهروندی اس  .در مطالعهای ()Rayvolly, 2011
به این نتیجه رسید که سطح عالیوق و دانوش سیاسوی-
موودنی دانووشآموووزان همتسووتگی قوووی بووا موتوووای
برنامههای درسی دارد؛ وی نشان داد که49/5 :درصود از
دانشآموزان از کمک مودارس بورای رشود آگواهیهوای
سیاسی و مدنیشوان رضوای ندارنودLarid Hunter, ( .
 )2010اظهار میدارد که سیستم حقوقی بایود قوادر بوه
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هدای افراد در یک فرآینود حقووقی باشود و همچنوین
قادر به هدای افراد در مکانهای مناس در طول مسیر
اس و همچنین باید بوه آنوان قودرت تشو ی ایون را
بدهد که چه مشک یوا تعارضوی حقووقی وجوود دارد و
اینکه چه زمانی راهح قوانونی مطور مویشووند ،آگواه
باشووند و بتواننوود اقوودامات زم را بوورای جلوووگیری و
پیشووگیری از مشووکالت انجووام دهنوود و هنگووامیکووه
امکووانپووذیر نیس و  ،بداننوود کووه چگونووه بووه خودشووان
بهگونهای مناس کموک کننود .در ایون رابطوه ،اگرچوه
نهادهووای رسوومی و غیررسوومی م تلف وی بووه "آموووزش
حقوق" متادرت دارند Eskafi,2007 ،بوهمنظوور بررسوی
میران آگاهی جوانوان از حقووق و تکوالی شوهروندی و
عوام مؤثر بر آن در شهر مشهد انجام داده اس  .نتوایج
توقیق نشان داد که بیش از  00درصد نمونه از تکوالی
و حقوق شهروندی آگاهی زیادی دارند و آگواهی موردان
بیش از زنان اس  .مهمترین متغیر مؤثر بر میران آگاهی
شرک در انت ابات بود .همچنین طرز تلقوی جوانوان از
نوع و میران مشارک در امور شهری بوهعنووان وظوای
شهروندی ،سن پاس گو ،میران آگاهی سیاسی خانواده و
پایگوواه اقتوووادی ،اجتموواعی خووانواده متغیرهووای مووؤثر
دیگری بودند که درمجموع 99درصد از تغییورات متغیور
وابسووته را تتیووین موویکردنوود .میووران مشووارک در
انجموونهووای داوطلتانووه تنهووا متغیوری بووود کووه رابطووه
معنوواداری بووا متغی ور وابسووته برقوورار نکووردNezafat ( .
 )payani and Araste,2010بیوان مویدارد کوه میوران
آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی با تأکید بر نقوش
برنامه درسوی بیوان داشو کوه آگواهی دانشوجویان در
تمامی ابعاد سوهگانوه حقووق شوهروندی شوام حقووق
مدنی ،حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بهطور معناداری
در سطوی پایینتر از میانگین قرار داردShahram nia( .
 )and mollaie,2010می وران آگوواهی معلمووان از سووواد
حقوق سیاسی و شرک در انت ابوات را بررسوی و بیوان
داش که میران آگاهی معلمان از رویودادهای سیاسوی-
اجتماعی و شرک در انت ابوات رابطوه معنواداری دیوده

شوود بوودین معن وی کووه بووا افوورایش آگوواهی معلمووان از
رویدادهای سیاسی -اجتماعی میران مشوارک معلموان
در انت ابوووات افووورایش موووییابووودEshmil and ( .
 )Militto,2008در توقیقی با عنوان سواد حقوقی بورای
معلمان؛ مسئولی غفل شده بیوان مویدارد کوه سوند
دانووش حقوووقی و آموووزش معلمووان بوور اسوواس یووک
نظرسوونجی از  1300پاس و دهنوودگان در هفووده ای وا ت
نشان میدهد که اکثر مربیان بویاطوالع و یوا اطالعوات
غلط در موورد مسوا حقووقی ازجملوه حقووق معلوم و
دانش آموز و همچنین قانون مدرسه دارند .همچنوین بوه
عواق غفل مربیان از دانش حقوقی اشاره نموده اسو .
( )Philip H wanger 2007در عنووان توقیوق خوود بوا
عنوووان بررس وی سووواد حقوووقی معلمووان و آمووادهسووازی
معلمان بیان میدارد که معلموان نیواز بوه بوروز رسوانی
سواد حقوقی دارند همچنوین نیواز بوه دورههوای ضومن
خدم برای آمووزش سوواد حقووقی اسو  ،زیورا سوواد
حقوقی آنوان مربوو بوه  30سوال قتو اسو ؛ و بیوان
م ویدارد بوورای پوور کووردن خووأ نی واز بووه اصووطالحات و
آماده سازی حقوقی معلمان اس  .همچنوین بوین سوواد
حقوقی معلمان و اساتید دانشوگاه تفواوت قابو تووجهی
وجود داش  .آگواهی ب شوی در زمینوههوای بهداشو ،
اشتغال ،اقدامات امنیتی و قضایی و کاهش فقور (,2012
 )S.S.Patil and Lavanyaدر عنووان توقیوق خوود بوه
بررسی سواد حقوقی در میان دانوشآمووزان دبیرسوتانی
پرداخ کوه در ایون توقیوق بیوان داشو کوه یکوی از
نگرانیهای برر در جامعه سواد حقوقی اس کوه نیواز
اس برای تتدی دانش آموزان به شوهروندان مسوئول از
دوران دبیرستان شوروع نموا یام در ایون توقیوق بیوان
داش که 45/33درصد از دانش آموزان دبیرستان سوواد
حقوووقی متوسووط28 ،درصوود سووواد حقوووقی کووم و
26/66درصد از دانش آموزان سواد حقوقی با یی داشتند
همچنین تفاوت معنویداری بوین سوطح سوواد حقووقی
پسران و دختران وجود دارند .همچنین تفاوت معناداری
بین سطح سواد حقوقی دانش آموزان شهری و روسوتایی
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وجود دارد .ضمن اینکه سوواد حقووقی در بوین مودارس
دولتی ،نیمه دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معناداری وجوود
نداشو  )Policotil,2012( .در عنوووان توقیووق خووود بووا
عنوووان سووواد حقوووقی؛ توانمندسووازی اجتموواعی بوورای
دموکراسی و حکومو خووب بیوان مویدارد کوه سوواد
حقوقی میتوانود افوراد جامعوه را در برابور آسوی هوای
اجتماعی توانمند سازد همچنین بیان مویکنود آمووزش
سواد حقوقی راه ح عملی برای تقوی بافو اجتمواعی
برای دموکراسی موفق اسو  .آمووزش سوواد حقووقی را
حق هر شهروند در راستای عدال در جامعوه مویدانود.
بااینحال قسم اعظمی از وظیفة آموزش آن بور عهودة
نظام آموزش وپرورش عمومی اسو و یکوی از ابرارهوای
اثرگذار آن یعنی موتوای آموزش و کتواب هوای درسوی
اس  .بهعالوه بررسیها نشان میدهد که در ایران برنامه
درسی معینی تو عنوان آموزش حقووق وجوود نودارد.
بر این اساس در پژوهش حاضر ماهی سوواد حقووقی و
ضرورت پرداختن به آموزش آن در نظام آموزشوپرورش
ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
روش پژوهش
از نظوور طوور  ،ایوون پووژوهش کیفووی و روش آن مطالعوة
موردی جمعی کیفوی ( Qualitative Collective Case
 )Studyاسوو (Plano Clark, V. L., & 2015
 .)Creswell, J. Wرویکرد تولیلی در تودوین چوارچوب
برنامه درسی آموزش سوواد حقووقی بور اسواس دیودگاه
( )Morse ,1994رویکووووورد بووووواز ساختارسوووووازی
( ) recontextualizingاسوو  .در ایوون رویکوورد موقووق
دانش جدیدی را در چارچوبی که دیگران ساختهاند قرار
میدهد .در پژوهش حاضر نیر برنامه درسوی متتنوی بور
سواد حقوقی پس از کش بهعنوان یک دانش جدید ،در
چارچوب عناصر نوه گانوه برناموه درسوی ()klein ,1993
شام اهداف ،موتووا ،راهتردهوای یواددهی -یوادگیری،

مواد و مناب آموزشوی ،فعالیو هوای یوادگیری فراگیور،
زمان آموزش ،فضای آموزشوی ،گوروهبنودی فراگیوران و
ارزشیابی ،قرار میگیرد .مشارک کنندگان ایون پوژوهش
متشک از  15نفر از قضات ،وکوال و مت وووین رشوته
حقوووق و برنامووه درسووی موویباشووند کووه بووا رویکوورد
نمونووهگیووری هدفمنوود و روش نمونووهگیووری معیووار
( )Criterionانت وواب شوودند .معیووار کفایوو تعووداد
مشوووارک کننووودگان ،اشوووتاع نظوووری ( Theoritical
 )saturationبود .ابرار جمو آوری دادههوای کیفوی ایون
پژوهش ،مواحته عمیق نیمهساخ مند بود که در آن از
تمام پاس گوها سؤال های مشابهی پرسیده میشود ،اموا
آنها آزادند که پاس خود را به هر طریقی کوه مایو انود
ارا ه دهند ،در این مورد مسئولی رمرگردانی پاس هوا و
طتقووهبنوودی آنهووا بوور عهوودة موقووق اس و  .اعتتاریووابی
داده های کیفی از طریق اعتتارپوذیری ( )Creditbilityو
اعتمادپووذیری ( )dependabilityبووا اسووتفاده از تکنیووک
همسوسازی دادههوا صوورت گرفو  .بوا توجوه بوه روش
پژوهش که کیفی اس  ،از روش تولی مضمون (شوام
مضامین پایه ،سازمان دهنده و معنای فراگیر) با استفاده
از نرمافرار  N-Vivoبرای تشکی شتکه مضوامین برناموه
درسی آموزش سواد حقوقی استفاده شد.
یافتهها
پرسش پژوهش :چارچوب تدوین برناموه درسوی متتنوی بور
رویکرد آموزش سواد حقوقی چیس ؟
از توصووی و تفسوویر غنووی و عمیووق مووواحته بووا
مشارک کنندگان به طورکلی  425کود اولیوه اسوت را
گردید که پس از چندین بار مورور و خالصوهسوازی ،بور
اساس تشابه و تناس  ،طتقه بندی و ادغام شدند کوه در
جدول شماره  1در قال  194مضمون پایه طتقوهبنودی
گردیدند.
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44

تعری و انواع جرم

84

حقوق کار و
کارفرما

124

متون مجازی

164

پرسش و پاس

45

تعری مجازات و
انواع

85

اش اص و خانواده

125

نرمافرار

165

یادگیری
الکترونیکی

46

اهداف مجازات

86

مهر

126

فیلم مستند

166

پروژه

80

نفقه

120

لو فشرده

160

بوث گروهی

88

طالق و اقسام آن

128

کتاب

168

سمینار

89

ضمان

129

جروه

169

و ی قهری

130

مجله

100

131

فرم حقوقی

101

ایفای نقش

بروشور

102

شتیهسازی

103

ح مسئله

ردیف

83

مواد اعتیادآور

123

مواد
چندرسانهایای

163

س نرانی

ردیف

82

قت و شته قت

122

وصی

162

شاگرد استادی

1

مسئولی اجتماعی

41

2

عدال اجتماعی

42

3
4
5
6

اصال و سالمسازی
جامعه
توانمندسازی
اجتماعی
توکیم زندگی و
خانواده
همتستگی
اجتماعی

43

آشنایی با سه قوا
تعری دول و
حکوم
رابطه دول با
دول

عناصر و ارکان
جرم
انواع مجازات
شرعی

ردیف

81

تروریسم

121

شفعه

161

کاوشگری به شیوة
مواکم قضایی

مضمون پایه

مضمون پایه

مضمون پایه

ردیف

ردیف

مضمون پایه

مضمون پایه

0

مویطزیس

40

8

کنترل و توول
اجتماعی

48

9

توانمندی حقوقی

49

جرم سیاسی

10

کارایی حقوقی

50

جرم نظامی

90

11

جرمزدایی

51

وسای اثتات دعوی

91

انعقاد

12

حق دادخواهی

52

جرا م منافی عف

92

اجاره

132

13

انت اب وکی

53

93

قرض

133

تراک

14

دادرسی عاد نه

54

94

جعاله

134

تواویر آموزشی

104

15

دانش حقوقی

55

95

حواله

135

بازدیدها

105

16

ادله قضایی

56

توهین و فواشی

96

رهن

136

دعوت از
مت ووین

106

داوطلتانه

10

آگاهی حقوقی

50

جرا م راهنمایی و
رانندگی

90

مرارعه

130

گردش علمی

100

توادفی

58

ت ری و احراق

98

هته

138

شتیهسازیها

108

عال ق و موضوعات

59

جع و تقل

99

وکال

139

انجمنهای علمی

109

شفاهی

20

بویرت ب شی

60

آدمربایی

100

ودیعه

140

شنیدن

180

کتتی

21

آزادی عقیده و
مذه

61

ماهواره و جرا م

101

مالکی ها

141

گوش دادن

181

مووولموور

18
19

مشارک ها در امور
کشور
حقوق و آزادیهای
مشروع

جرا م دستگاههای
م ابراتی
جرا م فضای
مجازی
درگیری و
ضربوجر

شیوه مواکم
قضایی
الگوی دیدار در
کالس

توانمندیهای
فردی
مسا و مشکالت
اجتماعی
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62

آثار و تتعات جرم

102

قراردادها و
مسئولی مدنی

142

مشاهده

182

فرایندموور

63

جرم

103

ارث

143

مرور متاحث

183

مجازی

64

شاکی

104

144

نوشتن

184

نمونه کار

65

مشتکی

105

145

بیان کردن

185

عملکردی

66

شکای

106

ورشکستگی

146

یادداش برداری

186

توصیفی

60

شکوایه

100

د لی

140

مسئولی پذیری

180

پوشه کار

28

کاهش هرینه

68

مطالته حق

108

برات

148

ح مسئله

188

یک جلسه در هفته

29

نیروی کارآمد

69

خواهان

109

چک

149

کارگروهی

189

کالس

30

مان سودجویی

00

خوانده

110

سفته

150

درگیر نمودن
فراگیر

190

رسانهها

31

تجارت

01

اقامه دعوا

111

مفهوم صغیر

151

تکلی

191

شورای ح
اختالف

32

حق مالکی

02

دادخواس

112

حضان

152

تمرین و تکرار

192

مراکر قضایی

33

تعری حقوحقوق

03

مالیات

113

د لی

153

توقیق و پروژه

193

شتکههای
اجتماعی

34

دادگستری

04

خرانه

114

شرایط

154

خالقی و نوآوری

194

فیلمها

35

سازمانهای تاب
دادگستری

05

بودجه

115

نکا

155

پرسش و پاس

195

36

دادیاری

06

کالهترداری

116

او د

156

تأم

30

بازپرسی

00

احکام

110

صلح

150

کش

38

تشکیالت و ساختار
ادارات

08

سقطجنین

118

معاوضه

158

کارآموزی

39

دیوان عدال اداری

09

اهان و افترا

119

ضمان

159

بازدید

40

حقوق مردم در
برابر دول

80

جاسوسی

120

کفال

160

کاوشگری

22
23
24
25
26
26

آزادی بیان و
مطتوعات
حق برپایی آزادانه
اجتماعات
آشنایی با حقوق
کار
آشنایی با حقوق
تولید
آشنایی با حقوق
توزی
آشنایی با حقوق
انواف

تاجر و شرک های
بازرگانی
اسناد و معامالت
تجاری

در مرحلووة بعوود ،بوور اسوواس رویکوورد تولیلووی
بازآفرینی باف  -موور ،مضامین پایه اسوت را شوده در
درون چووارچوب عناصوور نووهگانووه برنامووه درسووی کالیوون
به عنوان مضامین سازماندهندة سطح اول قرار گرفتنود.
این عناصر شام هودف ،موتووا ،راهتردهوای یواددهی-

یادگیری ،مواد و مناب کمکآموزشی ،فعالی یادگیرنده،
زمان آموزش ،فضوای آمووزش ،گوروهبنودی و ارزشویابی
اس  .در جدول شوماره  ،2مضوامین سوازمان دهنوده و
مضامین پایه نشان داده شده اس .
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جدول  .2برنامه درسی آموزش سواد حقوقی
مضمون فراگیر

مضامین سازماندهنده

مضامین پایه

هدف

اجتماعی
اقتوادی
سیاسی
حقوقی

موتوا

حقوق تجارت
حقوق مدنی
حقوق اساسی
حقوق جرا
آ ین دادرسی

مواد آموزشی

دیداری  -شنیداری
نوشتاری
موقعی های آموزشی

فعالی های یادگیری فراگیرندگان

اساسی
مسئلهموور
اکتشافی

روشهای یاددهی -یادگیری

عینی
تعاملی
انتقالی
کاوشگری

برنامه درسی آموزش سواد حقوقی

گروهبندی یادگیرندگان

توانمندیهای فردی (مشابه ،متفاوت)
عال ق و موضوعات
توادفی
داوطلتانه
مسا و مشکالت اجتماعی

شیوة ارزشیابی

فرایندموور
مووولموور
تلفیقی

زمان آموزش

یک جلسه در هفته

مکان آموزش

رسمی
غیررسمی
مجازی

به طور خالصه مویتووان بیوان داشو کوه درزمینوة
اهداف آموزش حقووق ،مضوامینی از سووی مت وووین
حقوووقی مطوور گردیوود کووه شووام اهووداف اجتموواعی،
سیاسی ،اقتووادی و حقووقی اسو  .درزمینوة موتووای
آموزش حقوق مضوامینی از سووی مت وووین حقووقی

مطر گردید که شام حقووق تجوارت ،حقووق مودنی،
حقوووق اساسووی ،حقوووق جوورا و آ ووین دادرسووی اس و .
درزمینة مواد آموزشی آموزش حقوق مضامینی از سووی
مت ووین حقوقی و برنامه درسوی مطور گردیود کوه
شووام دیووداری -شوونیداری ،نوشووتاری و موقعیو هووای
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آموزشووی اسوو  .درزمینووة فعالیوو هووای یووادگیری
یادگیرنوودگان ،آموووزش حقوووق مضووامینی از سوووی
مت ووین حقوقی مطر گردید که شام فعالی هوای
اساسی ،مسئلهموور و اکتشافی اس  .درزمینة روش های
تدریس آموزش حقوق مضوامینی از سووی مت وووین
حقوقی مطر گردید که شام تدریس عینوی ،تعواملی،
انتقالی و کاوشگری اس .
درزمینة گوروه بنودی یادگیرنودگان آمووزش حقووق
مضامینی از سوی مت ووین حقوقی مطر گردید کوه
معتقدنوود کووه گووروهبنوودیهووا موویتوانوود بوور اسوواس

توانمنوودیهووای فووردی ،عال ووق و موضوووعات ،توووادفی،
داوطلتانوه ،مسوا و مشووکالت اجتمواعی شوک گیوورد.
درزمینة ارزشویابی آمووزش حقووق مضوامینی از سووی
مت ووین حقوقی مطر گردیود کوه شوام ارزشویابی
فرایندموور ،مووولموور و تلفیقی اس  .درزمینة زمان
آموزش حقوق مضوامینی از سووی مت وووین حقووقی
مطر گردید که اکثراً معتقد به یک جلسوه آمووزش در
طول هفتوه را دارنود و درزمینوة مکوان آمووزش حقووق
مضامینی از سوی مت ووین حقوقی مطر گردید کوه
شام مکانهای رسمی و غیررسمی اس .

نمودار  .8شبکه مضامین چارچوب برنامه درسی آموزش سواد حقوقی
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پوژوهش و ادغوام و خالصوهسوازی
 194مضوومون پایووه بووه دسوو آمووده از مووواحته بووا
مشارک کنندگانی بالقوه پژوهش مضامین پایه است را
شده در چارچوب عناصر نوهگانوه برناموه درسوی کالیون
بهعنوان مضامین سازماندهندة سطح اول ،قرار گرفتنود.
این عناصر شام هودف ،موتووا ،راهتردهوای یواددهی-
یادگیری ،مواد و مناب کمکآموزشی ،فعالی یادگیرنده،
زمان آموزش ،فضوای آمووزش ،گوروهبنودی و ارزشویابی
اس  .تتت در تمامی مضامین سازماندهندة سوطح اول
(عناصر برنامه درسی) ،نشان داد که همة ایون مضوامین
سازماندهنده هرکدام دارای تعدادی مضامین پایه اسو
که باید در دستیابی به مضمون گرینشی برناموه درسوی
آموزش سواد حقوقی ،مورد توجه قرار گیرند .ساختار هر
عنور برنامه درسی متتنوی بور آمووزش سوواد حقووقی،
بیانگر الرامات و تمهیدات زم آن برای متدل شودن بوه
عنور برنامه درسی متتنی بر آموزش حقوق و تمرکر هر
عنور برنامه درسی متتنوی بور آمووزش حقووق ،بیوانگر
نتایج مطلوبی اس که هر یک از عناصور برناموه درسوی
متتنی بر آموزش حقوق برای فراگیران خواهنود داشو
برنامه درسی مذکور سعی دارد ضمن بیان آموزش سواد
حقوقی به افوراد زمینوه آگواهی و بوهروزرسوانی مسوا
حقوقی را بیان نمایید؛ زیرا آموزش سواد حقوقی یکی از
راههای توانمندسازی افراد بورای مقابلوه بوا آسوی هوای
اجتماعی اس .
از دیدگاه مت ووین حقوقی ازجمله اهدافی که باید
در تدوین برنامه درسی آموزش سوواد حقووقی مود نظور
قرار گیرد هدف اجتماعی اس این بدین معناس که بوا
آموزش حقوق بتوانیم افراد را بوه سوطوی از توانمنودی
اجتماعی برسانیم همچنوین عودال اجتمواعی همچوون
سایر ارزش های معنوی با حیات اجتماعی بشر آغاز شده
اس  .این ارزش مهم و اساسی نست به سایر ارزشهای
معنوی مانند آزادی ،دمکراسوی ،مسواوات ،برابوری و ...از
جایگاه وا تری برخوردار اس لذا نیاز به توجه خاص در

آموزش سوواد حقووقی اسو  ،مسوئولی  ،همتسوتگی و
کنترل و تووول اجتمواعی از دیگور مقولوههوای اهوداف
اجتماعی اس که باید مد نظر قرار گیرد در بوث حقوق
شهروندی که آمی تهای اس از وظای و مسئولی های
شهروندان در قتال یکدیگر ،شهر و دول یا قوای حواکم
و مملکو و همچن وین حقوووق و امتی وازاتی کووه وظیفووه
تأمین آن حقوق بر عهده ،مدیران شوهری (شوهرداری)،
دول یا به طورکلی قوای حاکم اس در اهوداف مربوو
باید توجه خاصی گردد؛ زیرا آمووزش حقووق عوالوه بور
موارد ذکر شده مویتوانود در توکویم خوانوادههوا نقوش
بسرایی داشته باشود .از دیودگاه مت وووان در اهوداف
اجتماعی نگاه ویژهای به حقوق مویطزیس برای افوراد
شود و همه موارد ذکر شده باید منجور بوه پیشوگیری از
وقوع جرم و کاهش آسی های اجتمواعی کوه منجور بوه
اصال و سالمسازی جامعوه مویشوود گوردد .در تمرکور
اهداف اقتوادی متتنی بر آموزش حقوق توجه به قوانون
تجارت و تربی نیروی کارآمد اس  .با توجوه بوه اینکوه
حقوق سیاسی عتارت از حقی اس که انسوان بتوانود در
زنوودگی سیاس وی اجتموواعی کشووور خووود از راه انت وواب
زمامداران ،مقامات سیاسی شرک جویند و یا در تودی
مشاغ سیاسی و اجتماعی کشوور خوود نا لیود و یوا در
مجام آزادانه عقاید خود را به خوبی ابراز نمایود لوذا در
تدوین اهداف آموزش حقووق توجوه بوه اهوداف حقووق
سیاسوی زم و ضوروری اسو  .تمرکور اهوداف حقوووقی
آموزش حقووق بایود بور توانمنودی و آگواهی حقووقی و
افرایش دانش حقوقی برای کاهش حجوم پرونوده هوا در
دادگستری صورت گیرد.
از عناصر دیگری که در تدوین برنامه درسی آمووزش
سواد حقوقی باید به آن توجه شود شک گیری موتووا و
سرفو دروس اس  .موتووای برناموه درسوی آمووزش
سواد حقوقی باید بتواند بر جنتوه هوای حقووق تجوارت،
حقوق مدنی ،حقوق اساسی ،حقوق جرا و آ ین دادرسوی
تمرکر داشته باشود کوه بتوانود بوا انعطوافپوذیری زم
انگیره ،خالقی را در فراگیران افورایش دهود .درزمینوة
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حقوق تجارت امروزه مسا تجارت در جهان از اهمیو
بسیاری برخوردار اس و هیچ کشووری هور قودر هوم از
مناب م تل بهرهمند باشد نمیتوانود بوهتنهوایی تموام
نیازهای خود را تأمین نمایید و نیواز دارد بوا کشوورهای
دیگر متاد ت تجاری انجام دهود بورای مونظم کوردن و
نظم دادن به روابط بازرگانی ،ورشکستگی ،د لی ،اسوناد
تجاری نیاز به آشنایی به قوانین و مقررات خاصی اسو
این قوانین در حقوق تجارت مورد بوث قورار مویگیورد.
در شک گیری موتوای حقوق جرا توجه به مجازاتهوا و
انواع آن ،جرا م و انواع آن ،بوث جرم ،قاچاق کوا و ارز
و  ...ضروری اس زیرا حقوق جرا مجموعه قواعدی اس
که بر عکسالعم دول در مقابو اعموال ضوداجتماعی
حاکم اس تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجورای آن
و یا به کار گورفتن اقودامات توأمینی یوا ترتیتوی اعموال
مربور را پیشگیری و عدال نستی و نظم و امنی برقرار
گردد .حقوق مدنی به زبان ساده هر فوردی کوه در یوک
جامعه زندگی میکند باید از یک سوری قووانین تتعیو
کند تا با دیگران به اختالف برن ورد ایون حقووق مودنی
میکند تا ما بدانیم که تا
اس که حدومرزها را مش
کجا اگر پیش برویم حق دیگران را ضای نکردهایوم ،لوذا
در ایوون سرفوو توجووه بووه حقوووق اشو اص ،خووانواده،
قراردادها و مالکی ها لواظ گردد .تمرکر آیین دادرسوی
بر آن دسته از قوانین و مقررات کوه حقووق اشو اص را
معین مینماید ،بهتنهایی نمیتواند عدال را برپوا دارد و
این حقوق را تأمین بنماید بلکه مقررات آیوین دادرسوی
بهعنوان تضمینکنندة حقوق ماهوی اس ؛ یعنوی آیوین
دادرسی ضمان اجرای حقوقی اس که اش اص دارنود؛
بنابراین هدف آیین دادرسی تضمین ایون حقووق اسو .
اگرچه وضعی جامعهای که در آن اشو اص بوه اختیوار
خود ،حقوق دیگران را موترم میشمارند بسیار مطلووب
اس و در چنین جامعهای مراجعه بوه مراجو قضوایی و
اجرای آیین دادرسی به حداق میرسد؛ اموا بوههرحوال
باید راهکارهایی پیشبینی گردد که قانون بوه اش اصوی
که آن را رعای نمیکنند تومی شود تا دسترسوی بوه

مراج صالح برای اش اص متضرر جه احقاق حقشوان
امکانپذیر گردد .آیین دادرسی با پویشبینوی موواکم و
حق مراجعه اش اص بوه دادگواههوا ،صوالحی و اقتودار
زیادی بورای رسویدگی و صودور حکوم و اجورای آن بوه
مواکم داده اس تا بتوانند قوانونی یوا غیرقوانونی بوودن
دعوووا را بررس وی نموووده و موج و احقوواق حووق شوووند
درنهای توجه به سرفو های حقوق اساسی اس چون
حقوق اساسی پایه و متنای حقوق عمومی اس زیورا در
آن ساختمان حقوقی دول و رابطة سوازمانهوای آن بوا
یکدیگر مطر میشود .در حقوق اساسی ،شک حکوم
و قوای سوازندة آن (مقنّنوه ،مجریوه و قضوا یه) و نوووة
شوورک مووردم در ایجوواد قوووای سووهگانووه و حقوووق و
آزادیهای آنان در مقاب حاکمی مورد بوث و بررسوی
واق میگردد؛ بنابراین بایود آن را اسواس و پایوة قواعود
حقوقی به شمار آورد.
از عناصر دیگری که در تدوین برنامه درسی آمووزش
سواد حقووقی بایود لوواظ گوردد موواد آموزشوی اسو
مت ووان بیان میدارند مواد آموزشی مویتوانود باعوث
ایجاد تفکر ،جل توجوه و عالقوه ،سورع در یوادگیری،
فراهم کردن تجارب واقعوی و عینوی گوردد و در فراینود
یاددهی -یادگیری از تلفیقوی از موواد م تلو اسوتفاده
گردد .در تدوین مواد آموزشی در آموزش سواد حقووقی
تمرکر بر دیداری -شنیداری ،نوشوتاری و موقعیو هوای
آموزشی اسو در مووارد دیوداری از فویلمهوا و توواویر
آموزشی و موتوای الکترونیکی اسوتفاده گوردد در موواد
آموزشی نوشتاری مت ووان معتقدند از کتواب ،مجلوه،
بروشور و نمونة فورم حقووقی اسوتفاده گوردد .دعووت از
مت ووان ،شتیه سازیها و بازدید علمی نیور ب شوی از
مواد آموزشی متناس با موقعی های آموزشی اسو  .از
عناصر دیگری که در تدوین برنامه درسی آموزش سوواد
حقوقی باید لواظ گورد روش هوای یواددهی -یوادگیری
اس در تدوین روشهای یاددهی یادگیری تمرکور بایود
بر روی روشهای عینوی ،تعواملی ،انتقوالی و کاوشوگری
باشد .تدریس تعاملی در مقاب تدریس نظارت و تودید،
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اقتوودار و تسوولط یعنوی آنچووه عمومواً در موودارس یافو
موویشوووند و هوودف اصوولی آنهووا توسووعة مهووارتهووای
نقشمووور اسو  ،قورار دارد .رویکورد تودریس تعواملی
فعالیتی منظم و سنجیده دربوارة موضووع یوا مسوئله ای
خاص اس که دانشآموزان در تعام با یکدیگر در قال
گروه هوای چنودنفره دربوارة آن موضووع یوا مسوئله بوه
مطالعه ،اندیشه ،بوث و اظهار نظر میپردازند .یوادگیری
تعاملی دانش آموزان را برمیانگیرد ،به صوورت همیوار بوا
هووم ک وار کننوود تووا بووه هوودف مشووترکی دس و یابنوود.
دانشآموزان در تالش بورای یوادگیری بایود هموراه هوم
مانند یک تیم مستق عم کنند الگوی تدریس تعواملی
در فرایند آمووزش بور اسواس موتووا ،هودف و امکانوات
ممکن اس به روشهای م تلفی اجرا شود .از رایجترین
روش های تدریس الگوی تعاملی میتوان به یوادگیری از
طریق بوث گروهی ،سمینار ،ایفای نقش ،بدیعهپوردازی،
یوووادگیری الکترونیکوووی ،کوووارآموزی نموووود .آمووووزش
کاوشگری ،موج افورایش در علووم ،گسوترش تفکور
خووالق و ایجوواد مهووارت دریافوو و تولیوو اطالعووات
میشود .در الگوی تدریس کاوشوگری ،دانوش آمووزان از
طریق پرسیدن ،ساخ فرضویه ،جمو آوری اطالعوات و
آزمایشگری ،فعالی هایی را در جه رفو عودم تعوادل
مجدد با مویط انجام میدهند .الگوی کاوشگری فرص
تعام خالق بین یادگیرنده و مویط را از طریوق ایجواد
یک موقعی مشک آفرین و ابهامدار فراهم مویکنود .در
یووادگیری از طریوووق کاوشووگری ،مهوووم نیسوو کوووه
دانش آموزان چه مویآموزنود ،بلکوه مهوم آن اسو کوه
چگونه میآموزند .در تدوین برنامه درسی آموزش سوواد
حقوقی باید تلفیقوی از روش هوای یواددهی و یوادگیری
مورد اسوتفاده قورار گیورد؛ یعنوی عوالوه بور روشهوای
تعاملی ،کاوشگری و انتقوالی مطور شوده از روشهوای
عینی مث الگوی دیدار در کوالس درس ،ایفوای نقوش،
شوتیهسوازی و توودریس بوه شویوة مووواکم قضوایی نیوور
استفاده گردد.

از عناصر دیگری که در تدوین برنامه درسی آمووزش
سواد حقوقی باید لوواظ گوردد فعالیو هوای یوادگیری
فراگیرندگان اس مت ووان و مشارک کننودگان بیوان
داشتند که در شک گیوری سواختار فعالیو یادگیرنوده،
مضامین ذی حا ر اهمی اس  .فعالی های اساسی کوه
شام "مشاهده ،گوش دادن ،یادداش بورداری ،بووث و
تتادل نظر" اس  .فعالی های مسئلهموور "کوارگروهی،
بوث گروهی ،موقعی های چالشبرانگیر" و فعالی های
اکتشافی" بازدید ،کاوش و جستجو ،خالقیو و نووآوری
کارآموزی" .فعالی های فراگیران باید همه جانتوه باشود
تا از تمام ظرفی فراگیران استفاده شوود از طریوق ایون
فعالی ها فراگیوران در کوانون و مووور توجوه قورار داد.
عشق و عالقوه بوه یوادگیری بوه دور از هرگونوه اجتوار،
موجتات فعالی فراگیران را فوراهم مویسوازد و در ایون
زمینه تمهیدات زم فراهم گردد فعالی های یادگیرنوده
در آموزش سواد حقوقی نتاید معطوف به زمان خواص و
در مکان خاصی باشد باید فعالی های به نووی طراحوی
گردند که در هر زمان و مکان در فرایند یوادگیری موؤثر
واق شود.
در شک گیری گروه بندی یادگیرندگان آموزش سواد
حقوقی باید به موارد زیر توجه شود.
ال ) گروه بندی بر پایه توانوایی مشوابه در ایون نووع
گروهبندی ،دانشآموزان در قال گروههای قوی ،متوسط
و ضعی سازماندهی میشوند .یکی از مرایای ایون نووع
گروهبندی ،ایجاد فرص برای دانشآموزان بهمنظور کوار
با همتایان خود اس  .ب) گروهبندی کودکان بور اسواس
تواناییهوای متفواوت ایون نووع گوروهبنودی بور متنوای
توانوواییهووای م تل و دانووشآموووزان ش وک م ویگی ورد.
گروهبندی کودکان بر اساس تواناییهوای م تلو بورای
انجام «کارهای مشارکتی و انجام واحدهای کار» مناس
اس  .پ) گروه بنودی سونی گوروه بنودی بور پایوة سون
تقویمی دانش آموزان انجام میگیرد .این نوع گروهبنودی
بوور متنووای ایون فوورض شوک گرفتووه اسو ک وه وقت وی
دانشآموزان با افراد هم سن و سوال خودکوار مویکننود
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پیشرف بیشتری به دسو مویآورنود .ت) گوروهبنودی
فراگیران بر اساس مسا و مشکالت اجتماعی این نووع
گووروهبنوودی بوورای انجووام کارهووای گروهووی و انجووام
فعالی هوای یوادگیری مناسو اسو  .ث) گوروه بنودی
داوطلتانه در این نوع گروه بندی ،دانش آموزان میتواننود
همگروهیهای خود را انت اب کنند .این نوع گروهبنودی
به فراگیران امکوان همکواری و مشوارک مویدهود) .
گروه بندی توادفی این نووع گوروهبنودی بوا اسوتفاده از
اعووداد ،نووام رنو هووا ،فوو هووا و  ...فرصو همکواری و
هماندیشی تمامی دانشآموزان را با هم فراهم میکند.
ارزشیابی یکی از اجراء ضروری هر مداخلوه آموزشوی
به شمار مویرود .از طریوق ارزشویابی مویتووان میوران
دستیابی به اهداف اختواصی برنامه های آموزشی و نیور
اشکا ت و نواق احتمالی در طراحوی برناموه آموزشوی
پیبرد و در صورت لروم ،فعالی های آموزشوی را اصوال
کوورد ی وا بهتووود ب ش وید .ارزش ویابی سوونجش اساس وی و
جداییناپذیر فرایند یاددهی -یادگیری اسو و بایود بوه
شیوه ای برنامه ریریشده ،منطتق با هدف هوای برناموه و
هماهن با راهتردهای تودریس و یوادگیری بوه صوورت
مستمر انجام گیرد؛ و باید بور هودفهوای منظوور شودة
برنامووههووای آموزش وی اسووتوار باشوود و بوورای انجووام آن،
متناس با مواد درسی و هودف هوای هور درس از انوواع
م تل ابرارهوا ،فنوون و راهتردهوای سونجش اسوتفاده
شود .در سونجش و ارزشویابی ،نوهتنهوا بوازده و نتیجوة
یوووادگیری ،بلکوووه فرآینووود و راهتردهوووای یوووادگیری
دانش آموزان ،تعیین و چگونگی و ابعاد کیفی یادگیری و
روشهووای کووه دانووشآموووزان بوورای رسویدن بووه نتووایج
یادگیری ،به کار میبندند نیر باید مورد توجه قرار گیورد
و همچنین ابرارهای سنجش و اندازهگیری و فنوونی کوه
به کار گرفته میشود باید بهگونهای باشد تا دانشآموزان
فرص یابند که دانش ،مهارت ،توانوایی ،نگورش و دیگور
صالحی های آموختهشدة خوود را بوه راههوای م تلو
نشان دهند؛ لذا در تدوین برنامه درسوی آمووزش سوواد
حقوقی استفاده از روشهوای متفواوتی چوون ارزشویابی

مووولموور ،ارزشیابی فرایندموور و ارزشیابی تلفیقوی
و با استفاده از شویوه هوای گونواگون ماننود شویوه هوای
کتتی ،شفاهی ،مجازی ،نمونه کار ،عملکردی ،توصیفی و
پوشه کار انجام میشود .از عناصر دیگر عنور زمان اس
بر اساس آنچوه در چوارچوب برناموه درس ملوی بوه آن
اشاره شد ،یک جلسه  60دقیقهای که شام  50دقیقوه
آموزش و  10دقیقه استراح تدوین گردیوده اسو بوا
توجه به اینکه زمان آمووزش در حودود  90دقیقوه بوود
مشکالتی ازجمله خستگی و ادامه کالس فاقود بوازدهی،
تعداد کم ساعات استراح و  ...را داشو مت وووان و
صاح نظران اعتقاد داشتند که مودت  50دقیقوه بورای
آموزش سواد حقوقی زم و مفید اسو ؛ لوذا در تودوین
برنامه درسی آموزش سواد حقووقی بایود بوه ایون زموان
توجه شود .از عناصر دیگر مکان آموزش اس توقیقوات
انجام شوده در جهوان نشوان مویدهود بیشوترین سوهم
یادگیری از طریق یادگیری غیررسمی حاص مویشوود،
اما آنچه عمالً در حال وقوع اس تمرکر و صورف هرینوه
بر روی یادگیری رسمی اسو  .فرهنو غورب آمووزش
مدرسه ای را که دران یادگیری رسمی رخ میدهد اصو
شمرده میشود و تنها مکوانی اسو کوه امکوان تتوادل
دانش از نظر اخذ مدر برای کار وجوود دارد یوادگیری
که خار از سیستم رسمی آموزشهای موسسهای باشود
به دلی فرهن غال بیاعتتار در نظر گرفته میشوود و
مدر و یا گواهی بوه آن تعلوق نمویگیورد غیررسومی
نامیده میشود و غیراکادمیک شناخته میشود یادگیری
غیررسمی زموانی رخ مویدهود کوه یادگیرنوده ترغیو
میشود توا بوه شویوهای خودآمووز چیوری را فرابگیورد.
ویژگیهوای یوادگیری رسومی و غیررسومی معموو ً بور
اساس فرآیند ،موقعیو اسو  ،موویط ،هودف و زمینوه
توصی میشوند .درحالیکه یادگیری رسومی عمومواً در
(مدرسه ،دانشگاه یا کالج) رخ میدهد
موقعیتی مش
و هدف خاصی را دنتال میکند (درجه ،دیپلم ،مودر ).
یادگیری رسمی معمو ً شیوههای م تل یادگیری را به
همراه ندارد و دانش موور اس  ،اما یادگیری غیررسومی
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،سووادهتوور بوووده و تمرکورش بووهطووور خوواص بوور؛ عالقووه
اولوی ها و نیازهوای یادگیرنوده اسو ؛ لوذا مت وووین
اعتقاد دارنود در تودوین مکوان آموزشوی مناسو بورای
برنامه درسی آموزش سواد حقوقی مکان رسمی "کالس
،درس" و مکانهای غیررسمی "شوراهای حو اخوتالف
مراکر قضایی" و همچنوین از فضوای آموزشوی مناسو
 بوه طوورکلی آمووزش سوواد حقووقی بوه.استفاده شوود
دانشآموزان یکوی از وظوای اساسوی آمووزشوپورورش
اس که ب شوی از آن بایود در برناموههوای درسوی بوه
فراگیرندگان ارا ه شود لذا با توجه به اینکه مقولوه سوواد
حقوقی یکی از ضروریات زندگی و از مهارتهوایی اسو
،که همة افراد باید با مسا مربو بوه آن آشونا باشوند
باید افراد نست به موضوع آموزش سواد حقوقی آشنایی
داشته باشند تا کمتر دچار آسوی هوای اجتمواعی قورار
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