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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
  129 ـ 167، صص 1386، هفتمشمارة سي و 

  
  

  برخي از روشهاي آموزش حقوق بشربررسي 
  

  نواب دانشمند فريبا
  
  
  

  چكيده
هايي جدي در     كه جامعه جهاني همچنان باچالش     شده است  در شرايطي آغاز   هزاره سوم ميالدي  

موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده اسـت          .است رو به ي رو الملل  بينامنيت   زمينه دستيابي به صلح و    
   .پيشامدهايي باشند  جلوگيري از وقوع چنينمنظور بهحلي  يافتن راه ه فكرب كه دولتهاي جهان

 مبنـاي تحقـق      را اساسـي هـاي     آزادي سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و         منشور 55ماده  
هـاي    احترام به آزادي   يكي از بهترين راههاي ترويج حقوق بشر و        .كند  مي معرفي صلح و امنيت در جهان    

 تحقـق يـافتن آن      منظـور   بـه اصول حقوق بشر است كه       نهادينه كردن ارزشها و    و ساختن  دروني ،اساسي
نيازمنـد شـناخت و بررسـي       هـا     تر ساختن ايـن آمـوزش     مؤثرباشد و براي      مي ضروري آموزش حقوق بشر  

   .به اين هدف ياري رساند آموزشي هستيم كه بتواند ما را در رسيدنهاي   و روشها هشيو
آموزشـي نـويني كـه در       هاي    روش به بررسي فرايند آموزش حقوق بشر و       اين مقاله در نظر دارد    

   .بپردازد اين زمينه توصيه شده است
  

  واژگان كليدي
مقطع  ،فراگير،  رسميآموزش غير ،  آموزش رسمي ،  روش،  قوق بشر آموزش ح  ،آموزش،  قوق بشر ح
  . تحصيلي

                                                           
. دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران .  

هاي بزرگوارانة خـود مـرا در نوشـتن ايـن      ها و تشويق از استاد ارجمندم جناب آقاي دكتر امير حسين رنجبريان كه با راهنمايي         
  . نمايم نه تشكر و قدرداني ميمقاله ياري نمودند خالصا
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  مقدمه
حمايت ازحقـوق بـشر يكـي از         ترويج و  )سيس سازمان ملل متحد   أزمان ت ( 1945از سال   
بر همـين اسـاس اسـت     .اصلي كار سازمان ملل متحد بوده استهاي   و زمينه  ها مهمترين نگراني 

را وسـيله    شر را يكي از حقوق اساسـي بـشر دانـسته و آن            كه سازمان ملل متحد آموزش حقوق ب      
   .داند  ميمهمي جهت ترويج حقوق بشر

شـكل دادن بـه      ارائـه اطالعـات علمـي و       ،تعلـيم مهارتهـا    ،آموزش حقوق بشر   هدف از 
  . شود  مي است كه باعث پيشبرد فرهنگ حقوق بشرييرفتارها

ي ي دادن در ايـن زمينـه بـرا        آگـاه  تعليم و ،  آموزش حقوق بشر   ، وين 1993كنفرانس   در
  1.صلح بين جوامع ضروري دانسته شده است بردباري و، تقويت تفاهم مشترك

  تـا  1995 سازمان ملل متحـد سـالهاي        ،آموزش در رعايت حقوق بشر     با توجه به اهميت   
طريـق موجـب افـزايش آگـاهي جهـاني از            تا از اين   ،وزش حقوق بشر اعالم كرد     آم را دهه  2004

سپس سازمان ملل در جهت ياري رساندن        2.قويت فرهنگ جهاني حقوق بشر شود     حقوق بشر و ت   
   .تصويب نمود را» برنامه اقدام دهه آموزش حقوق بشر «به اين امر 

بسياري در كشورهاي مختلف انجام شد كـه دسـتاوردهاي          هاي    به همين مناسبت فعاليت   
به اصالح برنامه درسي مدارس كرده  دام  اقحدود سي كشور     از جمله آنكه در   . همراه آورد  مهمي به 

   .عمل آورند يا اقدامات ديگري در جهت ترويج آموزش حقوق بشر به
 تحقق يافتن حق آموزش حقوق بشر عـالوه بـر تـصويب       منظور  بهآنچه مسلم است آنكه     

  و راهكارهـا و همچنـين روشـهايي        ها  همختلف نيازمند تدوين برنام   هاي    اسناد و همكاري سازمان   
  . موزش حقوق بشر را ارائه نمودآبتوان ها   در غالب آن روشهستيم كه

ي تشكيل  يجريان آموزش حقوق بشر به مانند هر فرايند آموزشي ديگري از عناصر و اجزا             
تر آموزش حقوق بـشر     مؤثرتواند به اجراي      مي توجه نسبت به اين عناصر     يافته است كه آگاهي و    

گونـاگوني  هاي    ار متفاوت جامعه داراي ويژگي    اقش همچنين گروههاي سني مختلف و     .كمك كند 
سياسي و نيازهـاي     ،توجه به بافت فرهنگي    .بايد مورد نظر قرار گيرند    ها    هستندكه اين خصوصيت  

موفق اسـت كـه بـا نيازهـاي       ومؤثرزيرا آموزشي  ،مردمان هر منطقه داراي اهميت اساسي است     
 بايـد  آموزش حقوق بشر . شودختن اشخاصمنجر به توانمند سا زندگي واقعي افراد منطبق بوده و  

شـود كـه از     مـي همـين منظـور توصـيه     بـه  داشته باشـد   تحول در زندگي افراد را     قابليت تغيير و  
جريـان   در محور كـه در آنهـا فراگيـران نقـش اصـلي را             ـ آموزشي مشاركتي و فراگير   هاي    روش

                                                           
1. Vienna Declaration on Human Rights of Action, UNA/CONF. 157/23 (19 July 1993) , para 73.  

2. United Nations Decade for Human Rights Education, General Assembhy, A /RES /49 /184, December 

23, 1994.  
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 ،آموزشـي موفـق   هـاي     روشكـه   انـد     هتحقيقـات نـشان داد     .كنند استفاده شـود     مي يادگيري ايفا 
طريق پيگيري فعال دانش و نه دريافت منفعل آن          يي هستند كه در آنها فرايند يادگيري از       ها  هشيو

  . دنكن  مياستدالل پيشرفته كمك تفكر وهاي  به توسعه مهارتها  آن روش  وشود  ميتسريع
فرايند آموزشـي   عنوان يك    بهطور اختصار آموزش حقوق بشر را        اين مقاله در نظر دارد به     

 واقع شوند  ترمؤثرتواند    مي كه در اين زمينه    آموزشي را هاي    برخي از روش   و مورد توجه قرار دهد   
   .بررسي نمايد

  
  بخش نخست

  آموزش حقوق بشر
  

 مفهوم و اهداف آموزش حقوق بشر  ـ الف

در اصل به معناي رهبري ) ـ تعليم و تربيت آموزش و پرورش   (Educationواژه انگليسي   
 ،اگر نتـايج ذهنـي جريـان آمـوزش و پـرورش را در نظـر بگيـريم                  .رسانيدن است  بار كردن يا به  

بخشد و    مي  فعاليتي است كه به ذهن انسان شكل و نظام         شتوانيم بگوييم كه آموزش و پرور      مي
  : كند  مييونسكو آموزش را چنين تعريف 3.آورد مي آن را موافق موازين اجتماعي در

هـايي كـه بـراي      و روشهـا  هرا و اثرات و ها    ارت است از تمام كنش    آموزش و پرورش عب   
 كـار  و رفتـار انـسان بـه      هـا     نگرش ،معرفتي و همچنين مهارتها    ،مغزيهاي    رشد و تكامل توانايي   

تـرين حـد آن تعـالي بخـشد و يكـي از              طريقي كه شخصيت انسان را تا ممكـن        البته به  ؛روند مي
   .كند باشد  ميزيستكه در آن اي  همثبت جامعهاي  ارزش

 استفادهاي  هعنوان وسيل به ،اصطالح آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت ،در وجه محدودتر
 توسط بويژه ،ي باشد كه هدفشان انتقال معارف نظري و عملييشود كه متوجه هر نوع فعاليتها مي

   4.است) سيستماتيك(وسايل منظم 
هر پديـده و  بلكه ، حدود و منحصر نمودخاصي متوان به روش      نمي آموزش حقوق بشر را   

انساني توجه كند حتي اگر بـا چنـين         هاي    ارزش رعايت حقوق بشر و   ترويج  امكاناتي كه بتواند به     
براي ها   تالش1960 و 1950در دهة  .شود مي آموزش حقوق بشر محسوب ،عنواني شناخته نشود

مدارس  فضاي در جوانان و اناننوجو شناختي فراگيري به) HRE(بشر  حقوق آموزش كردن تعريف
 كه مدرسه را به پايان رسانده بودنـد و  ي داشت و به اين ترتيب به آموزش بزرگساالن      تأكيدرسمي  

                                                           
 ،تهـران ,، ترجمه امير حسين آريـانپور       فلسفه آموزش و پرورش يا دموكراسي و آموزش و پرورش         اي بر     مقدمهجان ديويي،    .3

  . 14، ص 1339دانشسراي پسران تبريز با همكاري انتشارات فرانكلين، 
  . 11، ص 1374 انتشارات معاصر، ، تهرانروشها و فنون تدريس كليات، اهللا امانصفوي،  .4
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   .شد  نميتوجهي ،يا هرگز فرصت حضور يافتن در مدرسه را نداشتند
د شناسايي توان   د رش  با خو  1970 و   1960هاي    حقوق بشري در دهه   هاي     رشد فعاليت  اما

حقـوق بـشري بـراي همـة        هـاي     ة قالب حقوق بشر براي تغيير اجتماعي و اهميـت آگـاهي           بالقو
  5.جامعه را به ارمغان آوردهاي  بخش

 فراهم كردن   منظور  بهكه  اي    ه برنام عنوان  بهآموزش حقوق بشر را      ،الملل  بينو  فسازمان ع 
 و  هـا   ه برنامـ  حقوق بشري در  هاي    دانش و درك در مورد حقوق بشر و تالشي براي معرفي ارزش           

  6.كند  ميهاي رسمي و غير رسمي است تعريف آموزش
   :در جهات زير استها  از آموزشاي  همجموع ،آموزش حقوق بشر ،توان گفت  ميو نيز
   ؛مربوط به حقوق بشرهاي  ـ ايجاد آگاهي در خصوص ارزش الف
  ؛ ـ توسعه و تقويت رعايت حقوق بشر از طريق آموزش و پرورش ب
با ساز و كارهاي تضميني جهت برخورد و مقابله با موارد نقض حقوق بـشر و                ـ آشنايي    ج

  7.التزام و اجبار به رعايت آن
را به معرفي سادة محتواي حقوق بشر در يك برنامة سنگين درسي             توان آن   نمي ،بنابراين

د كـه   هايي را شـامل شـو      د محدودة وسيعي از فرايندهاي يادگيري و فعاليت       ياب  مي بلكه .تنزل داد 
صـورت انفـرادي و يـا جمعـي شخـصيت خـود را در           سازد كه به    مي و بزرگساالن را قادر    انكودك

  . اجتماع پرورش دهند
به اين معنا كه حقوق بـشر    .آموزش حقوق بشر شامل يادگيري و تمرين حقوق بشر است         

آمـوزش   ،شود و از طريق انتقال محتوا و نيز تجربـه كـردن           مي در تمام سطوح نظام آموزشي اجرا     
  8.شود  ميداده

   :آموزش حقوق بشر ناظر به سه حوزة اصلي است توان گفت  مي كليطور به
 .دهنـد   مـي  خصوص حقوق بشر ارتقا    مخاطبان را در  » دانش «هايي كه سطح     ـ آموزش 1 

 ...،تحوالت تاريخي مربوط به حقوق بشر      ،كه به معرفي اسناد حقوق بشر     هاي    آموزش ؛براي مثال 
  ؛)يطة شناختيح( پردازد مي

حقوق بشري يا مغاير با     » هاي نگرش «هايي كه شناسايي و معرفي ايستارها و         ـ آموزش 2
                                                           

5. Nancy Flowers et al., The human Rights Education Hand book, Effective Practices for learning, 

Action and change, 2002, www server. law. wits. as za /humanrts /edumat /pdf /hreh. pdf, p. 1.  

6. Amnesty Internatinal organization, sinko, A Manual For teaching human rights, June 1999, http: // 

web. amnesty, org /library /pdf /AFRO 1003199, p. 7.  

  .165ـ 166، ص )78بهار ـ تابستان  (26 ـ 25مجلة تحقيقات حقوقي، شمارة ، »آموزش حقوق بشر «  اردشير،،اميرارجمند .7
ارياي عالي حقوق سكمي وزارت آموزش و پرورش و ،تهران، ترجمـة وزارت آموزش و پرورش، يونسكو و آموزش حقوق بشر .8

  .  5، ص ]دون تاريخب[بشر، 
. Cognitive Domain. 
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برابـري   ،از جمله توجه دادن افراد به مسئله شأن و كرامت انسان ،اند ه دادرحقوق بشر را هدف قرا 
   ؛)طة عاطفيحي( تواند افراد را براي مشاركت فعال در جامعه آماده سازد  ميكه ...انسانها و

دهـد و آنهـا را     ميحقوق بشري مخاطبان را افزايش    » مهارت هاي  «هايي كه    ـ آموزش 3
مربوط هاي    از جمله مهارت   ،سازد  مي شان توانا  در احقاق حقوق خويش و بازداشتن از نقض حقوق        

  .9)حيطه رواني ـ حركتي( ... وهمكاري ،به حل مسئله
   : بشر بايد گفتدر زمينه ضرورت و اهداف آموزش حقوق

 اسـناد   و 10سـت تحقق بخشيدن به هدفهاي آن نظام ا       ،دليل وجودي هر سيستم آموزشي    
بـراي مثـال    ،  كند  مي بخشي را براي آموزش حقوق بشر مقرر        اهداف اميد  نيزالمللي حقوق بشر    بين

 : اهداف آموزش حقوق بشر را چنين اعـالم كـرد          1978المللي آموزش حقوق بشر وين        كنگرة بين 
دسـت آوردن شـناخت و       بـه  ،احتـرام و همبـستگي     ،ويق برخوردهاي مبتنـي بـر دگرپـذيري       تش«

 اطالعات در مورد حقوق بشر و آگاه ساختن افراد از راهها و وسايلي كه به ياري آنها حقوق بشر را
   11.»توان به واقعيت اجتماعي و سياسي بدل كرد مي

 را رسـيدن بـه       پـرورش  آمـوزش و  از  هـدف    ، مجمع عمـومي   184/49قطعنامة  همچنين  
   :داند  ميزيرهاي  هدف

  ؛ اساسيهاي  ـ تقويت رعايت حقوق بشر و آزادي الف
  ؛ ـ شكوفايي همه جانبة شخصيت انسانها و مفهوم حيثيت و كرامت شخصي آنان ب
ي ميـان مـردان و زنـان و دوسـتي بـين تمـام               بربرا ،دگرپذيري ،ـ ارتقاي حسن تفاهم    ج
  ؛ ديني و زباني ،قومي ،ملي ،ههاي نژاديافراد بومي و گرو ،كشورها

   ؛آزاداي  همندي تمام افراد از وسايل ضروري براي مشاركت حقيقي در جامع  بهرهـ د
  12.ملل متحد در راه حفظ صلحهاي   پيشبرد و گسترش فعاليتـ ـه

 بيـشتري   تأكيـد نظران بر اهداف شناختي آموزش حقـوق بـشر           بعضي از مربيان و صاحب    
   .عاطفي اصرار بيشتري دارند شناختي وهاي   ديگر بر ادغام و همبستگي فراگيريدارند و برخي

باشد كه هدف نهايي از آموزش حقوق بشر توانمنـد سـاختن              مي اما آنچه مسلم است اين    

                                                           
. Affective Domain. 

 . Psychomotor Domain. 

 مركز مطالعات حقوق بـشر دانـشگاه تهـران،    ،تهران،  گزارش طرح ملي بررسي حقوق بشر در نظام آموزشي مدارس ايران           . 9
   .4، ص 1383بهار و تابستان 

  . 136 ، ص1379 سمت، ؛تهراني، هاي آموزشي و پرورش مهارت حسن، شعباني، .10
11. Vienna congress Human Rights Education (1978).  
12. United Nations Decade for Human Rights Education, General Assembly, A/RES /49 /184, December 

23, 1994. 
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فرايندي است كه كنترل و تسلط مردم و يا اجتماعات را بر زنـدگي و            «سازي افراد است و توانمند   
   13.»دهد  ميي خودشان افزايش بر زندگمؤثرتصميمات 
  

   حقوق بشر آموزشاجزاي سازنده ـ ب
آمـوزش    ويژه در مـورد    طور  بهشود كه     مي تشكيلاي    ههر تجربه آموزشي از اجزاي سازند     

 يـك فعاليـت آموزشـي      .باشند  مي مؤثردهد    مي حقوق بشر هم كه آموزش و عمل را به هم پيوند          
اين عناصر به مربيان و فعاالن حقوق بشر در          .يت كند تواند چندين بخش از اين عناصر را تقو        مي

هـايي كـه منجـر بـه يـك فراگيـري             طراحي و سازمان دادن محتواي آموزشي و اتخاذ استراتژي        
  . كند يممند و تحقق نتيجة عملي شودكمك فهد

كمـك بـسيار مهمـي در        ،شود  مي  سازنده با هم مورد استفاده واقع      ي اين اجزا  كه  هنگامي
تعهد و تجربه را توامان      ،مهارت ،دانش  افراد كه  هنگامي .نمايد ها مي   ساختن آموزش جهت مؤثرتر   

فرآينـد   ، شـود  )انعكـاس ( عمل و تفكـر    ، بر دانش  لنمايند و زماني كه يادگيري مشتم       مي كسب
   .بدرستي انجام يافته استآموزش 

اصـر وسـيله    اوالً ايـن عن    :دو نكته در مورد عناصر سازندة آموزش حقوق بشر وجـود دارد           
 انتخابي و در مورد معقول از آنهـا اسـتفاده   طور بههستند و مانند هر وسيله ديگري آموزگاران بايد        

بـه   (متوالي طور  به سازنده   يثانياً اين اجزا   ؛ مطلق بپذيرند و يا رد كنند      طور  بهو نبايد مدل را     كنند  
  . نيستند از يكديگر مستقلو ) ترتيب

  
  تفكر :اول جزء سازندةـ 1

و اطالعـاتي را    هـا     پردازد كه فراگيران چه دانـش       مي سؤالاين بخش به پاسخگويي اين      
جديد فكري بايد به دسـت آورنـد؟ هـدف ايـن جـزء سـازندة                هاي    بايد درك نمايند و چه توانايي     

   .آموزش حقوق بشر ايجاد دانش و فهم در فراگيران است
  

  ؟توان از اين جزء سازنده استفاده كرد  ميچگونه
  توجه به دانش و تجارت فراگيران در زمينه حقوق بشر در بدو آموزش ـ1ـ1

دست  يك از فراگيران بهشود كه مربي ابتدا سابقه و سرگذشتي شخصي از هر             مي توصيه
و  تجـارب  .آموزش حقوق بشر به دانش هر يك از فراگيران و معلم هر دو وابسته است               زيرا .آورد

                                                           
13. Nancy Flowers et al, part 1. c. op.cit.,pp. 1-5.  

. Reflection. 

 . Thinking. 
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  . اهميت است داراي بشر حقوق آموزش در فرايند اند بشر داشته  يك از فراگيران حقوق   هرهك  دركي
تجارب خودشان پيونـد     همچنين فراگيران بايد بتوانند بين مفاهيم حقوق بشر و زندگي و          

   .تواند تحقق يابد  ميتنها در اين صورت است كه فرايند آموزش حقوق بشر بدرستي .برقرار نمايند
  
    و مفاهيم اساسي حقوق بشرهايجاد درك مشترك از تاريخچ ـ2ـ1

 همة فراگيران بايـد از آنهـا        شر بسيار مهم است و    بكسب برخي اطالعات در مورد حقوق       
 ،الملـل  بـين تاريخچـة حقـوق بـشر      ،آگـاهي از اعالميـة جهـاني حقـوق بـشر           مـثالً  .باشند مطلع

ران بايـد در    المللي حقوق بشر نمونة مطالبي هستند كـه فراگيـ          ملي و بين   ،اي منطقههاي    سازمان
   .جريان آنها قرار گيرند

  
   هآيندهاي  براي فراگيريمورد نياز اري دانش گذ پايه ـ3ـ1

كـه   شود بايد نقطة شروعي باشـد       مي  كه در طول يك دورة آموزش حقوق بشر ارائه         يدانش
ة مطالع ،مستندات ارائه كردن  ،تحقيقهاي    افراد را براي برداشتن گامهاي بعدي توسط انتقال مهارت        

 دانـش همچنـين ايـن      .منابع مفيد و توانايي طرح كردن پرسش در وضعيت حقوق بشري آماده كند            
   .حقوق بشر شود آموزشهاي  براي مهارتهاي عملي آموخته شده در ساير بخش بنياديتواند  مي

  
   انتقادي براي تأملهاي  اجازه دادن فرصت ـ  4ـ1

بـه  انـد     هكه آنها كسب كرد    جربة آموزشي أمل در مورد دانش و ت     تحليل و ت   و تجزيه ،مرور
العمـل   را درونـي كننـد و عكـس     آن،كر كننددهد بتوانند در مورد حقوق بشر ف   مي فراگيران اجازه 

  . نشان دهند
گروهـي و سـاير روشـها       هـاي      بحـث  ،هـا   گفتگو ،توانند از مجالت    مي مربيان حقوق بشر  

  .  تجارب به يكديگر استفاده كنندتحليل امور و مرتبط ساختن افكار و و  تجزيهمنظور به
  
  گيري استدالل اخالقي و تصميم ،انتقاديتفكر  براي يايجاد تواناي ـ   5ـ1

هـدف عمـدة     14.داردوجـود   جديد  هاي    شيوه براي درك حقوق بشر نياز به فكر كردن به        
ـ           . بايد وادار كردن افراد به تفكر باشـد         نيز آموزش ين تفكـر راهـي بـراي معنـادار كـردن روابـط ب
 . اشيا است و تفكر انتقادي هم انديشيدن دربارة شيوة خود تفكـر اسـت             واصول   ،مفاهيم ،رخدادها

 ابتدا مشخص شـده و مـورد ارزشـيابي قـرار           ،ها گرشن بر رفتارها و     مؤثردر تفكر انتقادي عوامل     
                                                           

14. Ibid, Part III. C, pp. 1-3.  
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ايـن نـوع تفكـر       .باالترين اسـتفاده صـورت گيـرد       ،تفكرهاي    شود از مهارت    مي گيرند و سعي   مي
  .  باال بردن بارز مطلوب رفتارهاستمنظور بهشناختي هاي  گيري از راهبردها و مهارت بهره

 چه چيزي را باور كنيم و چـه         اينكهانيس تفكر انتقادي را تفكر مستدل و تيزبينانه دربارة          
 حل  منظور  به مواردي نظير واداشتن فراگيران به تفكر        15 .اعمالي را انجام دهيم تعريف كرده است      

 و  سـؤال تـشويق فراگيـران بـه        ،ايجاد روحية انتقادي و نقدپذيري در معلمان و فراگيـران          ،ئلهمس
هـاي    و همگـي ايـن مـوارد بخـش    16شود  مي موجب تقويت تفكر انتقادي در فراگيران      يكنجكاو

  . دهند  ميمهمي از آموزش حقوق بشر را تشكيل
  
  احساسات  :ندة دومزجزء سا ـ  2

 قـرار  اسي آمـوزش حقـوق بـشر را مـورد توجـه     شخصي و احـس  هاي  جزء سازندة دوم جنبه   
بسيار مهـم    نكتهاين جزء شامل دو      .تقويت كردن تعهد و مشاركت است      ،هدف از اين جزء    .دهد مي

 عقايد و احساساتي كه يك شخص را در جهـت عمـل بـه حقـوق بـشر                   ،ـ تمركز بر ارزشها   1 :است
بـه حقـوق بـشر      است    حاكم  محيط آموزشي   بر ـ در ارتباطات و فرهنگ مشتركي كه      2 ؛انگيزد ميبر

  . عمل بشود
تـأثير   ،كننـدگان در فراگيـري     رتباطـات شـركت   احقوق بشر بايد بـر      هاي    در واقع آموزش  

سوي اهداف مشتركي كه نسبت به آنها مسئوليت دارند با يكديگر            بگذارد و كمك كند كه آنها به      
 از ترك محيط آموزشي به كار خـود ادامـه           اين جزء سازنده در اينكه فعاالن پس      . همكاري نمايند 

گروهـي را  هـاي     شود كه افراد ديرتر دچار خـستگي شـوند و شـبكه             مي دهند مؤثر است و موجب    
 اين جزء قصد دارد كه به اين پرسش پاسخ دهد كه چطور ماهيت تجربـة آموزشـي                . توسعه دهند 

  هم آموزشي مهم هاي    ورهكنندگان در د   ماعي و احساسي شركت   تتواند موجب بهبود شرايط اج     مي
  .  گروهي بشودطور بهصورت شخصي و هم  به

  
  توان از اين جزء سازنده استفاده كرد؟  ميچگونه

   ر حقوق بشي در راستايخدمتگزارفراگيران به تشويق  ـ1ـ2 
انگيـز نقـض حقـوق بـشر هـر دو در          غـم هـاي     كنندة فعاالن و داستان    داستانهاي اميدوار 

 احساسي  طور  به افراد   كه  هنگاميدهند كه     مي و تحقيقات نشان   ميت دارند برانگيختن فراگيران اه  
   .پذيرد  ميشوند بيشترين يادگيري صورت  ميبا چيزي مرتبط

  
                                                           

   . 52ـ 53، ص 84تابستان ، 11 و 10، تربيت، شمارة »آموزش و پرورش و تفكر انتقادي «  زهرا،صباغيان، .15
  . 7ـ 52ص ص 1374ت،  انتشارات سم،، ترجمة خدايار ابيلي، تهرانآموزش تفكر انتقاديچت مايرز،  .16
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  شركت كنندگان در ارزيابي رعايت حقوق خود و ديگران كمك به ـ2ـ2
شود كه افراد توجه بيشتري به رعايت حقوق بنيادي خود و             مي آموزش حقوق بشر موجب   

   .ديگران بنمايد
  
ي قبـا آن  و پس از تـرك      اجتماع آموزشي    يكه در ط  اي    هپارچ ايجاد يك شبكه يك    ـ3ـ2
  دانبم

آموزند كه احساس كننـد بخـشي از          مي تحقيقات نشان داده است كه مردم هنگامي بهتر       
عي تواند اجتما  ميآموزش حقوق بشر .دنباش  مي يك اجتماع هستند كه با فراگيران ديگر در ارتباط        

 پيونـد   بـا يكـديگر  در حين فراگيـري و پـس از اتمـام دورة آموزشـي      افراد آن   را ايجاد كند كه با      
   .كنند  مييابند و ارتباطاتشان را حفظ مي

  
 و تـشكيل گروههـا و     هـا   ائـتالف سـازي    جهـت هـايي    و مهارت ها    ايجاد توانايي  ـ4ـ2

  هكنند اجتماعات پيگيري
 پيگيـري   منظـور   بـه چگونـه اجتمـاعي را      آمـوزد كـه       مـي  آموزش حقوق بـشر بـه مـردم       

   .... وحمايتيهاي  حقوق بشر ايجاد كنند نظير ايجاد شبكههاي  آموزش
  
  درمان و سالمتي شخصي ، رشدجهتهايي  ايجاد مهارت ـ 5ـ2

است و اغلب به افسردگي و احساس گناه    سفرطاقت  حمايت از حقوق بشر كاري سخت و        
هاي  حقوق بشر و يا تشخيص و شناسايي تضييعهاي  نقضشنيدن  .شود  ميدر ميان فعاالن منجر

هايي  افرادي كه درگير حقوق بشر هستند به فرصت. متأثر سازدرا تواند احساسات افراد   ميحقوقي
 .شان نيـاز دارنـد      حفظ سالمت رواني   منظور  بهبراي گفتگو كردن و منعكس ساختن احساساتشان        

شان توازن  ديگر زندگيهاي  هاي حقوق بشري و بخشد كه چگونه ميان كارنهمچنين بايد بياموز
يي كه بـر  ها هاساسي براي سازگاري با ضربهاي  آنها بيش از سايرين نيازمند مهارت     .برقرار نمايند 

  . باشند  مي،گذار است ثيرأخودشان و سايرين ت
  
   آموزش حقوق بشرگروههاي  برگزاري جشن موفقيت ـ 6ـ2

  گروهـي كـاري انجـام      كه  هنگامي .باشدآور   نشاط شاد و آموزش حقوق بشر بايد فعاليتي      
د برگزاري مراسم و    نرس  مي شود و يا در آموزش به موفقيت        مي د كه منجر به يك پيروزي     نده مي

   .جشن مناسب اهميت دارد
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  زيآماده سا :جزء سازندة سوم ـ3
 از هـايي بايـد پـس     است كه چه مهـارت  سؤالاين جزء سازنده در پي پاسخگويي به اين         

  اتمام دورة آموزشي در فراگيران ايجاد شود؟
كسب مهارتهايي كه آنها بـراي اعمـال حقـوق           كنندگان در   شركت هآموزش حقوق بشر ب   

هـستند  زيادي در آموزش حقوق بشر مهم        هاي  مهارت .كند  مي خود و ديگران احتياج دارند كمك     
نحوة برقراري ارتباط  ،شر هستندحقوق ب نقض وقوع شاهد افراد كه هنگامي ،مداخله چگونگي مانند

سازماندهي كردن ديگـران و تعلـيم دادن ديگـران در مـورد         ،با افرادي كه صاحبان قدرت هستند     
و نيازهاي فراگيران متناسـب     ها    شوند بايد با موقعيت     مي هايي كه آموزش داده    مهارت .حقوق بشر 

  . و مرتبط باشند
  

  ؟ سازنده بايد استفاده كردءچگونه از اين جز
  نمورد نياز فراگيراهاي  هارتم تشخيص و شناسايي ـ1ـ3

 كننــد و نقــاط قــوت و ضــعف ســؤالاگيــران در مــورد نيازهايــشان رمربيــان بايــد از ف
چنين برآوردي  .استها  كنندگان را تشخيص دهند و اين نقطة آغازي براي آموزش مهارت شركت

 همچنين مربيان  .د كمك خواهد كرد   طالبي را بايد آموزش دهن    مبه مربيان در تشخيص اينكه چه       
هايي كه دارا هستند بـا يكـديگر سـهيم     طراحي كنند كه فراگيران در مهارت  هاي    توانند برنامه  مي

   .شوند
  
باال بردن توانـايي حمايـت از خـود در           هاي كسب مهارت  منظور  بهآموزش افراد    ـ2ـ3

  زمينة حقوق بشر
چطور شخصي بدانـد   .شود  ميآغازآموزش حقوق بشر با حقوق فردي يك شخص   ،اغلب

جلوگيري كند؟ چگونه وقتـي     ها    تواند از نقض    مي كه حقوقش چه زماني نقض شده است؟ چگونه       
   مداخله كند؟ دتوان  ميحقوق فرد نقض شد

  
  ايجاد مهارت هايي در فراگيران براي آموزش حقوق بشر به ديگران ـ3ـ3

ش دهند بنابراين براي دست يـافتن بـه         آموزند كه به ديگران آموز      مي مردم هنگامي بهتر  
ايـن   .توان به آماده ساختن افراد براي تدريس حقوق بشر به ديگران اقدام كـرد          مي آموزش بيشتر 

   .شود» دروني «شود كه حقوق بشر بهتر در فراگيران   مياستراتژي باعث

                                                           
. Equipping. 
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  و ترويج آن حقوق بشر ازهايي براي حمايت   مهارتايجاد ـ4ـ3
آوري و ارائـة     جمـع  ،هايي در زمينة تحقيـق     دست آوردن مهارت   هدر ب آموزش حقوق بشر    

و آگاه كردن مردم نسبت     ها    ايجاد ائتالف  ،مستندات كه در حمايت حقوق بشر بسيار اهميت دارند        
بايد گفت هر نوع مهارتي كه به مردم در عمل كـردن             ، كلي طور  به. نمايد  مي شان كمك  به حقوق 

   17.باشد  مي ارزشي از آموزش حقوق بشربه حقوق بشر كمك كند بخش با
  

   كردنعمل  :جزء سازندة چهارم ـ4
شـد؟ هـدف ايـن جـزء         عيت حقوق بشر خواهد   وضآموزشي منجر به بهبود     ة  چگونه تجرب 

بخـش  هـا     كردن بـه آمـوزش     قطعاً عمل  .حقوق بشر است  هاي    آوردن آموزش  اجرا در   به ،سازنده
و هـا   كـه فراگيـران درس   هـايي ايجـاد شـوند    تبايـد فرصـ   .ضروري از آموزش حقوق بشر است  

بخشد و موجب     مي تداوم آموزش را  اين تمرين  .آموخته شده را به مرحلة اجرا بگذارند      هاي    مهارت
بـشر   حقوق براي آموزش به را بشر حقوق مورد در آموزش همچنين و شود مي آموزش شدن معنادار
 .توانـد بـه خـود بگيـرد         مـي  ار متعـددي  جزء عملي آموزش حقوق بشر اشكال بسي      . كند  مي تبديل
عهده بگيرند و سناريوهايي را بـه        هايي را به شكل بازي و تقليد بر        توانند نقش   مي ندگاننك شركت

   .كند  ميكارگاه آموزشي كمكهاي  آورند كه به آنها در اعمال ايده نمايش در
نمايند كه آنها را    عمل كسب   هاي    زمينة استراتژي  هايي در  توانند مهارت   مي اهمچنين آنه 

مربـوط بـه تـصويب لـوايح از         هاي    مربوط به حقوق بشر و نيز فعاليت      هاي    و پرونده ها    در موقعيت 
آموزش و برداشتن گامهـاي حقـوقي رسـمي          ،ها تجهيز و بسيج حمايت    ،طريق نمايندگان مجلس  

  . نمايند  ميياري
  

  توان از اين جزء سازنده استفاده كرد؟   ميچگونه
آموختـه شـده در كارگـاه       هـاي     و درس هـا     مهارت تمرين و تكرار   ،كردناعمال   ـ1ـ4

  آموزشي
  آن؛ ـ اعمـال كـردن    2 ؛ري يك توانايي  ــ يادگي 1 :ه است ـ مرحل 3وزش تجربي شامل    ـآم

گوناگون زنـدگي در ايجـاد      هاي    آموخته شده در موقعيت   هاي    تكرار مهارت  .ـ تأمل بر آن تجربه    3
مربـوط  هاي  به همين دليل انجام دادن مهارت  . است مؤثر بسيار   اعتماد به نفس    افزايش توانايي و 

   .به حقوق بشر براي فراگيري حقيقي حقوق بشر ضروري است

                                                           
17. Nancy Flowers et al, part III. c, op.cit., pp. 4-7.  
. Takeing Action. 
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 ،حمايـت و دفـاع     ،متعهد كردن افراد به كار حقوق بشر خواه به شـكل آمـوزش             ـ2ـ4
  دخالت يا ايجاد كردن اجتماعات

  .  حقوق ديگران همراه استآموزش حقوق بشر اغلب با انجام پاسداري و حمايت از
  
  الگو ساختن رعايت حقوق بشر و كرامت انسان در خود اجتماع آموزشي ـ3ـ4
بشر  م شود اين آموزش هميشه بايد حقوقمؤثر و صادقانه انجا ، صحيحطور بهآموزش   اگر

 رفراگي ،ـ فراگير  آموزش دهنده  :شامل ،فعل و انفعاالت و اعمال همه اين مجموعه        .را رعايت كند  
هـاي    نقـض  .همگي بايد مبتني بر اصول حقوق بشر باشـند         ،ـ غير عضو   ـ فراگير و شركت كننده    

 .افتد بايد به سرعت و با دقت مورد توجـه قـرار گيـرد            مي حقوق بشر كه در اجتماع آموزشي اتفاق      
هـاي   ــ محـور از ويژگـي     آموزش فراگير ووجود دموكراسي ،توان گفت احترام به تكثر و تنوع       مي
بـا فراگيـران    مربيان حقوق بـشر بايـد واقعـاً          .آموزشي مبتني بر حقوق بشر هستند     هاي    راتژياست

دريس خـود   ـود ت ـا باشند و در صدد بهب     ـاهات و تصحيح آنه   ـاد اشتب ـايج ادهـمشاركت كنند و آم   
  . اساس درخواست و كاربردي كه در جهان واقعي وجود دارد بر آيند بر

 
يي براي عمل پس    ها  هندگان براي طراحي و ايجاد برنام     كن حمايت و ياري شركت    ـ4ـ4
  اتمام تجربة آموزشي از

طريـق آمـوزش حقـوق بـشر      توانند اميدوار باشند بـه آنچـه از     مي كنندگان چگونه شركت 
شدن  اساس درك جديدشان از حقوق بشر دارند؟ براي نائل         جديدي بر  اهداف چه آنها ؟اند  هفراگرفت

قبلـي  هـاي     توان برداشت؟ با چه موانعي آنها در بازگشت به محيط          مي به اين اهداف چه گامهايي    
هايي برخوردار خواهنـد     و فرصت ها    روبرو خواهند شد؟ آنها از چه حمايت       ...خويش نظير خانواده و   

ت به تداوم سؤاالطريق ارائه پاسخهايي به اين  كردن به فراگيران از كمك توانند با  ميبود؟ مربيان
شده خواه  عملي نوشتههاي  طراحي برنامه . كمك نمايند  ياز اتمام دورة آموزش   جريان آموزش پس    

  18.تواند نتيجة طبيعي يك تجربة آموزشي حقوق بشر باشد  ميصورت فردي و يا گروهي به
  

  انواع آموزش حقوق بشرـ  ج
ارائـه  رسـمي   غيرتوان در دو نظام آموزشي رسمي و   مي آموزش حقوق بشر را    ،كلي طور  به

نظـام   و در    شـود   مـي   انجـام  هاهآموزش حقوق بشر در مـدارس و دانـشگا         ،در نظام رسمي  . نمود
طريق  از مثالً ؛از مدارس تلف مردم و خارج     مخهاي    بشر به اقشار وگروه    حقوق آموزش ،غيررسمي

                                                           
18. Ibid, part. III: c, pp. 8-10.  
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  19.پذيرد  ميانجام ...و ها هرسان ،دولتي غيرهاي  سازمان
  
  رسميآموزش  ـ1

 . متغير است  يآموزش حوحسب سط  ه آموزش رسمي بر   وارد ساختن اطالعات حقوق بشر ب     
سطوح   و كمترين آن در    هعالي يا متوسط   سطح آموزش   در بيشترين اطالعات مستقيم حقوق بشر    

  20.ددار ابتدايي و راهنمايي تحصيلي وجود ،پيش از دبستان
  
  سطح پيش دبستاني آموزش حقوق بشر در ـ1ـ1

 حـساس هـم از نظـر    دادي  درونعنـوان  به ،آموزش و پرورش در دورة پيش از دبستان     
رشد كلي يك فرد و هم از نظر تأثير در پذيرش و نگهـداري كودكـان در سـطوح ابتـدايي داراي                      

 فراوان قـرار    تأكيدملي آموزش و پرورش دولتها مورد توجه و         هاي    اهميت است و بايد در سياست     
  21.گيرد

يـزان رشـد در ايـن سـالها      زيرا م  ،شش سال اولية زندگي كودك سالهايي حساس هستند       
كودكان در ايـن دوران تمايـل بـه خـود            .سرعت بسيار بيشتري دارد    ،نسبت به مراحل ديگر رشد    

گروهـي  هـاي     آنها بـه فعاليـت     .بينند  مي هر چيز را از ديدگاه و دريچة چشم خود         محوري دارند و  
 طـور   بـه كودكـان    .دطوالني ساكت و آرام بنـشينن      توانند براي مدت    نمي بزرگ عادت ندارند و نيز    

   .دهند  ميطبيعي و با طيب خاطر به موسيقي و اشعار داراي وزن و قافيه پاسخ
   :براي طراحي برنامة آموزشي دوران پيش دبستاني بايد به نكات زير توجه نمود

سـاله   6 تـا    3است براي كودكان    اي    هآموزش و پرورش در دوران اولية كودكي برنام         ●
   .برند  ميسر تان بهپيش از دبس كه در دورة

 محـور   ــ    محور و كودك   ـ دبراي مقطع پيش از دبستان بايد رش       آموزشيهاي    برنامه  ●
  .باشند و از رويكرد بازي و فعاليت پيروي كنند

موزش و پرورش در دوران اولية كـودكي بايـد بـر رشـد كلـي و همـه جانبـة                 برنامة آ   ●
                                                           

19. Grath Meintjens, Human Rights Education as Empowerment: Relations on pedagogy, in George J. 

Andreopoulos and Richard pierre claude, Human Rights Education for the Twenty - First century 

(philadelphia: University of pennsylvania press, 1997), pp. 75-76.  

. Formal Education. 

علي دمتـرجم محمـ    دستورالعمل آموزش حقـوق در دانـشگاهها،         ،ها  ابعاد نوين و چالش    ،حقوق بشر جانسون سيمونيدس،    .20
  .183، ص 2ج ، 1383 دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، ، تهران,شيرخاني 

 . In put. 

 سـازمان مطالعـه و تـدوين    ستان، ترجمة فرخنده مفيدي، تهـران،  ونيتا كول، برنامة آموزش و پرورش در دروة پيش از دب  .21
  . 5، ص ، سمتكتب علوم انساني دانشگاهها
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 ـ  رشد عاطفي ، زبان و گفتار رشد ،رشد شناختي  ،شامل رشد جسمي و حركتي     ،كودك
  .ها تمركز نمايد ابراز وجود و درك زيبايي ،رشد خالقيت ،اجتماعي

گروهـي و   هـاي     مشاركت فعال در فعاليـت     ،برنامة مناسب بايد بتواند تعامل با محيط        ●
  .توانايي حل مسائل خالق را در كودكان تقويت كند

 توجه شود ولي در ها هو طراحي قبلي برنامريزي براي اين مقطع بايد به نظر        در برنامه   ●
  .پذير باشند  بايد نسبت به نيازهاي كودكان انعطافها هعين حال اين برنام

  22.ي اين مقطع بايد كودكان را براي دوران ابتدايي آماده نمايدها هبرنام  ●
  

خوبي   به در بسياري از مناطق جهان    دبستان   سطوح پيش از   حقوق بشر در  هاي    آموزشبه  
بسياري كشورها وجود  درمردم دبستان براي اكثريت   چرا كه آموزش پيش از    ،  پرداخته نشده است  

    23.باشد آغاز راه مي اين سطوح در آموزش حقوق بشر در، و در بسياري از مناطق جهانندارد 
مطابق با متن سياست آموزشي كشور كاسـتاريكا بـا اصـول پـروژة مـدارس وابـسته بـه                    

  :  شده استداف زير براي آموزش حقوق بشر به كودكان مشخصنيل به اه، يونسكو
   :هكبشود  كودك بايد قادر

  . خالق استفاده بكندهاي  از روشه انجام تكليف روزان در  ●
توصـيفي   مختلـف هاي    را با استفاده از روش     افكار و تمايالت خود   ،  احساسات،  اهداف  ●

  . جوي همراه با احترام متقابل اظهار بدارد در
، دهـد   مـي  رسه يا اجتماع انجام   مد،  خانواده كاري كه در   صول همكاري و اتحاد را در     ا ●

  . ببرد كار  بهبود كيفيت زندگي بهمنظور به
با آنها  مدرسه و اجتماع، خانواده هايي كه در موقعيت خود را در  هاي    حقوق و مسئوليت   ●

  . شود تجزيه و تحليل كند روبرو مي
پيرامـون   محـيط  حوادث وها    موقعيت مورد  در ديگر افراد طتوس را كه  نظراتي و عقايد ●

  . تجزيه و تحليل كند، شود  ميزاراب
 شـود بفهمـد و   تماع به آنها عمل مـي    خانواده و اج   را كه در  هاي    عقايد و ارزش  ،  رسوم  ●

  . شرح دهد
  24.دشركت كن، گيرند ملي كه اصول دموكراتيك را جشن ميهاي  جشنواره در  ●
  

                                                           
  . 5 پيشين، ص .22
  . 184ص ، 2ج ، پيشينجانوس سيمويندس،  .23
  . 48 ـ 51ص ص، 1381 عابد، ،تهران،  مترجم سهراب رضايي،رويكردي نو براي مدارس. فرهنگ دموكراسييونسكو،  .24
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ــ روش ــوزش و پ ــت  آم ــامل فعالي ــد ش ــستاني باي ــيش دب ــاي رورش در دورة پ ــر  يه نظي
گـردش در    ،سـرودها  ،يافته بحث و گفتگوهاي آزاد و سازمان      ،نمايشيهاي    فعاليت ،سازي داستان
هاي   و تابلوهاي اعالنات و جشنها هاستفاده از نمايشگا .بشود ...  و)پازلها(بازي با معماها   ،طبيعت

اننـد چطـور   مناسبي باشند كه به كودكان كمـك كنـد تـا بد          هاي    توانند روش   مي فرهنگي همگي 
 فكـر  ديگـر  كـار افـراد    مورد در كند تا  كودكان را تشويق   مرتبط است و   مدرسه هرچيزي با زندگي  

. يـشان آگـاه شـوند     ها  هسازند تا از عنـاوين كـار و عاليـق بچـ             همچنين والدين را قادر مي     و ندنك
هاي  هايي را براي تقويت مهارت     تواند فرصت    و شعر نيز مي    گويي همچنين استفاده از كارگاه قصه    

   .فراهم كند شنيداري و خالقيت كودكان
دارد  نظـر  بين فردي شاگردان را در    هاي    كه تفاوت  مختلف تدريس هاي    استفاده از روش   

متفاوت به نتايج يكسان هاي  آموزان با اعمال روش كه همه دانش منظور به اين ت،اس تأكيدمورد 
  25.سندبر

 
  مقطع دبستان آموزش حقوق بشر در ـ 2ـ1

 بايد از آمـوزش و      ...«دارد كه كودك       مقرر مي  )1959( اصل هفتم اعالمية حقوق كودك    
 ،و امكانـات  هـا     شـرايط برابـري فرصـت      در،   دهـد تـا    هبـه او اجـاز     ...  برخوردار شود كه   يپرورش

را رشد دهـد و      تماعي خود اخالقي و اج  هاي    قضاوت شخصي و حس مسئوليت    ،  استعدادهاي خود 
  26.»سودمند جامعه گردد عضو

با توجه به اينكه بسياري از كودكان تحصيالت خود را پس از اين مرحله دنبال نخواهنـد                 
زمينـة    است جهـت كـسب آمـوزش و پـرورش در           صتيبراي اكثريت آنان دبستان يگانه فر     ،  كرد

 ،آمـوزش حقـوق بـشر   در مـورد  ي مللال بينكنندگان دردورة مطالعاتي آزمايشي     شركت .حقوق بشر 
  : اند ههدفهاي اين آموزش را درسطح دبستان به نحو ذيل معين كرد

كردن به   و كمك   فهماندن تدريجي اين مطلب به كودك كه مدرسه يك اجتماع است           ـ1
  ؛ اوستحقاين گروه اجتماعي كه  وي براي ادغام در

بـسط   ،وسـيله  و بـدين   ي مدرسـه  زنـدگ  تـر در   واداشتن كودك به شركت همواره فعاالنه      ـ2
، حـس همبـستگي   ؛احتـرام بـه حقـوق ديگـران     :فضائلي از قبيل ،  نزد او  فضائل اجتماعي اساسي در   

  ؛درك حيثيت انساني و ؛تمايل به فداكردن منافع شخصي خودش به سود جمع ؛باط و مسئوليتضان
  . عادت دادن او به اينكه مطابق راه و رسم دموكراسي زندگي كندـ3

                                                           
  . 61يشين، ص پ .25
  . 7اعالمية حقوق كودك، اصل  .26
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چنين پيشنهاد شده است كه بايد به كودكـان         ،  هدفها ريان كوشش براي نيل به اين     ج در
   :كمك كرد تا
دست آورند كه به آنان امكان دهد تا تمدن خودشان و تمـدنهاي              هباي    ه شناختي پاي  ـ   الف

   ؛برند نيز به تفاوتهاي موجود ميان ملل پي و، بيگانه را بفهمند و ارزيابي كنند
   ؛ ذوق پژوهش را كسب كنند كنجكاوي وـ  ب
   ؛ مفهوم مكان و زمان را دريابندـ  ج
دست آورند كه بتوانند با آن افكـار و نظـرات جديـد را بيـان كننـد و                     قاموسي غني به   ـ د

   ؛ديگران را از اكتشافات خويش آگاه سازند
.دست آورند  استنتاج معقول و انتقادي بهيي تواناـ هـ

27  
  

نسبت به منزلت انسان  آميز  توسعة نگرش احترامائي به آن توجه شودآنچه بايد در مدارس ابتد
اين يك نقطة شروع براي مفاهيم اصلي و اساسي حقوق           .باشد  فردي مي هاي    و شناخت تنوع و تفاوت    

زبـان و هنـر امكـان       ،  ادبيـات ،  علوم اجتماعي ،  جغرافيا ،هايي نظير تاريخ   مفاهيم درس  28.باشد  بشر مي 
توان  مطالعة تاريخ مي در 29.ترين نحوي در ذهن كودكان رسوخ يابد       به مستقيم  دهد كه حقوق بشر     مي

خواهي ونوع    فداكاري آنها را مشخص نمود و از اين راه روح وطن           ميزانهاي بزرگ و     نقش شخصيت 
افكار و عقايـد ملـل مختلـف را مـورد            توان زندگي و    مي همچنين. شاگردان پرورش داد   دوستي را در  
به  ايجاد نمود و آنها را ها هبرخورد به عقايد مختلف دربچ وسيله روح تسامح را در  و بدينمطالعه قرارداد

مربـوط بـه     هـاي   درس در 30.دكر يگران تشويق د اءصحيح دربارة افكار و آر     بررسي عقالني و قضاوت   
 انسان  كنند و نيز مسئوليت افراد    زيستي فراگيران صحبت     توانند از ويژگيهاي محيط     ميمعلمان   جغرافيا

.شان خاطرنشان نمايند   را نسبت به محيط زيست    
منـابع حقـوق     ،آسيا و اقيانوسيه   ،خاورميانه ،اروپا در 31

32.دگيـر   هاي تعليمـات مـدني در دسـترس قـرار مـي             طريق دوره  سطوح ابتدايي از   دربشر  
اسـتفاده از    

 ها ه درلغتنامييتجوها بايدكودكان را برآن داشت كه به جساينكه بويژه، شود فعال توصيه ميهاي  روش
 بـه سـؤال    ،آورند عمل  دربارة برخي موضوعات به    ييها خانه پرسش  در. كتابهاي معتبر مبادرت ورزند   و  

تـصاوير و اشـياء بـه نمـايش         ،ها  هقطعات بريده شده از روزنام     ،كنندگان خارجي بپردازند   كردن از ديدار  

                                                           
 كميسيون ملي يونسكو با همكاري      ،تهران،  پور ونچند براي آموزش حقوق بشر، ترجمة پرويز هماي        شيال كيد، پيشنهادي   .27

  . 35ـ36ص ص، 1351انتشارات فرانكلين، 
28. UNESCO, All human beings…A manual for human rights education, (unesco 2000), 580.  

29. UNESCO, op.cit., p. 58.   
  . 319، ص 1349،  انتشارات مشعل،اصفهان، روانشناسي تربيتيعلي شريعتمداري،  .30

31. UNESCO, op.cit., p. 58.   

  . 185، ص پيشين جانوس سيمونيدس، .32
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 از اخبار   ييها  و نيز به نگاهداري پرونده     ،ديواري هاي  و روزنامه ها    به تنظيم آلبوم   ،گذاشتني را گردآورند  
شـركت كـرده و بـه       هـا     ساختن مدل و دوختن لباس بـراي نمـايش         آنان در . و تصاوير مبادرت ورزند   

طـي   در 33.دبپردازن ،شود  تاريخ معين برگزار مي    اي در   مدرسههاي    يي كه براي جشن   ها  هيادگرفتن تران 
آموزان آموزش داده شود كه جامعـه        شود بايد به دانش     انجام مي دبستان   هايي كه در   و فعاليت ها    درس

ـ                  در 34.دنيازمند خدمات همة افراد بشر است و هرگروهي از اقشار جامعه رسالت خاصي را برعهده دارن
بايد قادر باشند كه مستقيماً بـه مطالعـة          ،پس از كسب چنين آمادگي     ،حدود سال آخر دبستان كودكان    

صـندوق  . رة حقوق كودك و فصول سادة اعالمية جهاني حقوق بشر بپردازنـد           اعالمية ملل متحد دربا   
  35.تاز اين اعالميه را منتشر كرده اساي  هنويسي شد ملل متحد براي كودكان نسخة مصور و حاشيه

در طرح درسي كه براي آموزش حقوق بـشر در مقطـع ابتـدايي در ايـران توسـط وزارت                    
آمـوزش   ،ق بشر سازمان ملل ترجمه و تهيه شده است        آموزش و پرورش و كميسارياي عالي حقو      

   :حقوق زير پيشنهاد شده است
استراحت  حق ،علوم درس در و ابتدايي سوم تا اول سالهاي در پاك در محيطي  زيستن حق

تربيـت بـدني و    ،علـوم اجتمـاعي  اي اول تا سوم و در موضوعات درسـي      اوقات فراغت در ساله   و  
علوم اجتماعي و آمـوزش     هاي    درسر سالهاي اول تا سوم و در        حمايت د حق مراقبت و     ،بهداشت
حق محافظت  ،تا سوم و در آموزش اخالقدر سالهاي اول  ،گروهها وها  حق آزادي انجمن ،اخالق

حـق برخـورداري از     ،در سالهاي چهارم تا پايان ابتدايي و در درس مطالعات اجتمـاعي           ها    از آسيب 
كشي اقتصادي   حمايت در برابر بهره    ،بتدائي در آموزش اخالق   آموزش در سالهاي چهارم تا پايان ا      

در  ،حـق آزادي عقيـده و بيـان        ،اجتمـاعي  در همان سالهاي پاياني ابتـدايي و در درس مطالعـات          
در درس آموزش مدني و مطالعات اجتماعي و حق كار در همان سـالهاي        سالهاي پاياني ابتدائي و   

  36.العات اجتماعي و اقتصاد خانوادهدر موضوعات درسي مط پاياني ابتدائي و
 

   آموزش حقوق بشر درسطح راهنمايي و دبيرستان ـ 3ـ1
   مقطع راهنمايي ـ الف

به مرحلة تفكر انتزاعـي     ) عيني(مقطع سني راهنمايي دوران گذر از مرحلة تفكر انضمامي          
37.است

الميـة  دانش آموزان اين مقطع توانايي تجزيه و تحليل بيـشتري بـراي درك مفـاهيم اع                
                                                           

  . 37ص پيشين،  شيالكيد، .33
34. UNESCO, op.cit., p. 58.  

   .37، ص پيشين شيالكيد، .35
ـ       طههاي ابتدايي و متوس     طرح درسهايي در زمينه آموزش حقوق بشر، در دوره         .36  ،رورش، تهـران  ، ترجمة وزارت آمـوزش و پ

  . 2ـ43، صص 1383وزارت آموزش و پرورش و كميسارياي عالي حقوق بشر، 
  .  67، ص 1379 انتشارات سمت، ،، تهرانه آموزش و پرورش ابتدائي، راهنمايي تحصيلي و متوسط احمد،صافي، .37
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شود آموزگاران اين     مي آموزشي اين دوره پيشنهاد   هاي    بنابراين در برنامه   ،جهاني حقوق بشر دارند   
بخواهنـد كـه ايـن      ض حقوق بشر بپردازند و از دانش آموزان         مقطع به ذكر ماجراهاي واقعي از نق      

 38.دهند تطبيق جهاني اعالمية با اصول  و دهند قرار تحليل و زيهتج مورد گروهي طور  به را ماجراها
مانند تعليمات مدني و تاريخ      دروسي وارد ساختن آموزش حقوق بشر معموالً در      راهنمايي   سطح در

   39 .شود  ميانجام
  
  مقطع دبيرستان  ـ  ب

.  در زندگي فردي و اجتماعي آدمي اسـت        مؤثرحساس و    ،مهمهاي    از دوره  دورة متوسطه 
قـدرت يـادگيري     ،كند  مي جوان و جوان بروز   در اين دوره قسمت اعظم استعدادهاي اختصاصي نو       

يابد و مسائل جديد زندگي نظيـر انتخـاب           مي كنجكاوي جهت معيني  ،  رسد  مي به حد اعالي خود   
 دارد و بـه مرحلـة       مي آنان را به خود مشغول      ذهن گرايش به مرام و مسلك،     ،انتخاب شغل  ،رشته

رو ايـن دوره در نظامهـاي تعلـيم و     ناز اي .رسند  مياقتصادي و معنوي ،ادراك ارزشهاي اجتماعي 
بـسياري  هـاي     مدارس متوسطه فرصت   در 40.دتربيت كشورهاي مختلف جهان اهميت زيادي دار      

اعالمية جهاني حقوق بشر و كنوانسيون       .مورد مسائل حقوق بشر وجود دارد      براي بحث كردن در   
تـوان توجـه     مـي نـين همچ 41.ددقيق و كامالً منطقي مطالعـه شـون        طور  به ،حقوق كودك نيز بايد   

مـشكالتي نظيـر آلـودگي       ،هـاي ميـان مـذاهب       شـباهت  ،مسائلي نظيـر اسـتعمار     فراگيران را به  
 ،صـلح  ،سازمان ملل و اهداف آن     ،ميراث فرهنگي بشر   ،سالمتي و آمار مرگ و مير      ،زيست محيط

روهي در  گهاي    شاگردان را به بحث و بررسي در اين امور تشويق نموده فعاليت            42.دجلب نمو  ....و
اين مقطع سني براي تقويت حس مشاركت و احساس همدردي و مهمتر از آن درك برابري افراد         

تهيه منشوري براي كالس     ،شود  فعاليت ديگري كه براي اين مقطع پيشنهاد مي        43.تضروري اس 
باشد و در گام بعدي از دانش آمـوزان    ميواقع مشخص كردن قوانين و مقرراتي براي كالس      و در 
شود تصور نمايند كه مـسئوليت        مي از آنها خواسته   .شود مي تهيه و تدوين حقوق بشر دعوت        براي
ـ             برنامه د برنامـه و گـزارش كـاري در مـورد           ريزي براي كل جامعة جهاني را بر عهده دارنـد و باي

                                                           
ي، ترجمـة وزارت آمـوزش و    پاتريك منسون، درك اعالميه جهاني حقوق بشر، از معرفي حقوق بشر در مدرسـة راهنمـاي       .38

  . 1، ص 1383 وزارت آموزش و پرورش و كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، ،پرورش، تهران
  . 184ـ187، صص 2، ج پيشين جانوس سيمونيدس، .39
  .  89ـ90 پيشين، صص احمد،صافي، .40

41. UNESCO, op.cit., p. 60.  

 آموزش دربارة سازمان ملـل متحـد بـراي دانـش آمـوزان دورة دبيرسـتان،                  مركز اطالعات سازمان ملل متحد، راهنماي      .42
  . 12 ـ 52صص

43. United Nations, ABC, teaching human rights, practical activities for primary and secondary Schools, 

New York, United Nations, 1989, p. 6.  
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  44.تهيه كنندها  »مسئوليت «و » حقوق « ،»نيازها « ،»ها هخواست«
 ،بشر حقوق آموزش با آنها ساختن هماهنگ منظور به ،سيدر هاي برنامه در اساسي  تغييرات

بشر به مواد  مسائل مربوط به حقوقباشد كه مفاهيم و  اين مي كوشش بر الزم است و غالباً بندرت
تواند عالوه بر امكاناتي كه وابسته به  ميبراي مثال درس رياضيات   45.دمعمولي درسي پيوسته شو   

ـ  ،تاريخچة تحول هر علمي است      .دارد  المللـي را نيـز عرضـه          بـين هـاي     ات مبتنـي بـر داده     امكان
 از خـود نـشان      ها  هتحليل نمودارها و يا تفسير داد     ،  مقدماتي آمار استعدادهايي كه دانش آموزان در    

توليـد كـشاورزي و      ،شناسـي  اطالعات مربوط به خواربار و جمعيت      توانند در   خوبي مي  به ،دهند  مي
بـشر   وزش و پرورش و ديگر موضوعاتي كه با پيشرفت حقـوق          تسليحات و آم  هاي    هزينه،  صنعتي
   46.دمورد استعمال قرارگيرن ،بيش رابطه دارند  كم و

و روابط ميـان عوامـل ارثـي و    ها  در درس علوم براي مثال بررسي انتقال و توزيع خصلت   
رضـد  شناسي قرارداد و آن را همچون سالحي ب        توان كامالً در قلمرو زيست      عوامل فرهنگي را مي   

  مـواد  بـويژه  ،توانند مواد ضد تبعيض اعالمية جهـاني        دانش آموزان مي  . برد كار هتعصبات نژادي ب  
  . دهند مربوط به نژادها را مورد بحث قرار

كتب مذهبي يـا سياسـي كـه صـحنة          خاطرات داستانها و     ،در درس ادبيات از آثار منظوم     
ايـن آثـار از برخـي    . رود خن مـي سـ سـازد    مـي  مكانهاي مختلـف روشـن     زمانها و  اجتماعي را در  

آوردن  را كه براي بـه چنـگ      گويند و مبارزاتي      بشر سخن مي  هاي    انكار حقوق و آزادي   هاي    نمونه
ولـو   ،جديـد هـاي     كشورها و نوشـته   مطالعة ادبيات ديگر     .كنند  توصيف مي  ،آنها انجام گرفته است   

 كه به كتابهاي ويژه كودكان      از ادبيات ضمن دروسي    حائز اهميت است و نيز در      ،صورت ترجمه  هب
  بررسـي حقـوق كودكـان و جوانـان نيـز          بـه   تـوان     شـوند مـي     دگان جوان مربوط مي   و آثار نويسن  

  47.ت پرداخ
ها  كشيدن نقاشي مشاركت دانش آموزان درتوان با استفاده از       و موسيقي مي   در درس هنر  

 و نيـز   48ت بـشر پرداخـ    به آموزش حقوق   ها  هساخت مجسمه و برگزاري نمايشگا     ،و اختالط رنگها  
شناخت و  . »آزادانه درزندگي فرهنگي  شركت   «ي است بر حق     تأييدفعاليت هنري به خودي خود      

 كه  ييپيوندها ،دهد  را نشان مي  ها    ملتپيوندهاي همدردي و تفاهم ميان      ارزيابي هنرهاي خارجي    
 مطالعـة تـاريخ   به هنگام .كنند تقويت ميد نسبت به حقوق جهاني و عمومي را  حس احترام و تعه   

                                                           
44. Ibid, pp. 19-20.  

45. UNESCO, op.cit., pp. 60-61.  
  . 49، ص پيشين شيالكيد، .46
   . 49، ص پيشين شيالكيد، 47

48. UNESCO, op.cit.,pp. 6465ـ.  
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حمايت  ،آدمي با مسائل مهمي در زمينة آزادي بيان        ،نامه هنرمندان و موسيقي دانان     هنر يا زندگي  
باشند   مياينها همه موضوعاتي درخور بحث      . شود  مي ابنية هنري مواجه   حفظ آثار و   ،از علم و هنر   

 طـرح درسـي كـه       در 49.خوبي محـسوس سـازند     توانند مفهوم جهاني بودن حقوق بشر را به         و مي 
توسط وزارت آموزش و پرورش ايران و كميسارياي عالي حقوق بشر ترجمه و تكثير شـده اسـت                  

   :اند شده حقوق و موضوعات زير براي آموزش در مقطع دبيرستان پيشنهاد
حق برخورداري از امكانات برابر در اوايل متوسطه و در دروس آموزش و پرورش مدني و                

 ،اري از خدمات دولت در اوايل دورة متوسطه و در مطالعات اجتمـاعي            حق برخورد  ،آموزش اخالق 
 ،حق رهايي از تبعـيض     ،حق حيات در اوايل متوسطه در دروس مربوط به اخالق و آموزش مدني            

كارگران مهاجر در اواخر متوسـطه و        حقوق ،موضوع مطالعات اجتماعي   ،در اواخر مقطع دبيرستان   
 ،در اواخر متوسطه و در درس مطالعات اجتماعي  نه و مطلوب    عادال كاري شرايط از يبرخوردار حق

حق مشاركت در سالهاي     ،كودكان خياباني در اوايل متوسطه در موضوعات درسي آموزش شهري         
بـراي سـالهاي آخـر       ،حق حمايـت   ،اجتماعي اقتصاد و مطالعات  هاي    موضوع درس  ،آخر متوسطه 

سالهاي آخر متوسطه و در دروس مطالعات       در   حق توسعه  ،متوسطه و در درس مطالعات اجتماعي     
 در سـال آخـر      )ناپذيري حقوق بـشر    جهان شمولي و جدايي   (حقوق بشر براي همه      ،اقتصاد محلي 

  50.يدبيرستان و در موضوعات درسي مطالعات اجتماع
  
  غيررسميآموزش  ـ2

هاي   در بسياري مناطق دنيا اقدامات زيادي براي تعليم و آموزش حقوق بشر جدا از برنامه              
مدارس انجام گرفته است كه اغلب اين اقدامات توسـط ارگانهـاي غيردولتـي هـدايت و رهبـري                   

آموزشـي كـه هـدف آنهـا        هـاي     و برنامـه  هـا     گـسترش درس   ،از اين ميان   ،خصوص به. شوند  مي
 ،كودكان خياباني و حاميان و پشتيبانان آنها ماننـد ارگانهـاي غيردولتـي          ،يي نظير معلوالن  ها  هگرو

برخي نيز بخش صاحب قدرت جامعه را هدف         .باشند  مي جمعي و برخي رهبران جامعه    هاي   رسانه
نمايندگان مجلس و پرسنل اجرايي قانون كه ممكـن          ،ارتش ،مانند كارمندان دولت   ،دهند  قرار مي 
 و نيـز  51داسـتفاده كننـ   مقابـل سـاير مـردم سـوء     صورت از آزادي عمل خـود در   اين غير است در 

وابـسته بـه    هـاي     انجمن ،جوانان ،فرهنگي و مذهبي   هاي  سازمان ،اي   حرفه كارگاههاي مؤسسات 
   : مزاياي آموزش غيررسمي عبارتند از52.نروستائيا ،يونسكو

                                                           
  . 57، ص پيشين شيالكيد، .49
  .47ـ107هاي ابتدايي و متوسطه، پيشين، صص   طرح درسهايي در زمينة آموزش حقوق بشر، دوره.50

. Non - Formal Education. 

  . 192، ص 2، ج پيشيننيد س،  جانوس سيمو.51
52. Montreal Declaration.  
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راه آمـوزش رسـمي      سر  مربيان ديگر مجبور به مقابله با مشكالت و مسايل موجود بر           ـ1
   ؛نيستند

 ، رشتة مختلف ماننـد تـاريخ      مركب از چند   تواند رويكردي تركيبي     اين نوع آموزش مي    ـ2
   ؛پيش بگيرد اقتصاد و غيره را در ،علوم سياسي ،حقوق، جامعه شناسي ،فلسفه

سـازماندهي   بنـدي و   شـان تقـسيم    توان براساس نيازها و عاليق      نظر را مي    راههاي مد  ـ3
   ؛كرد

ن آزادي بيشتري را به آموزگاران و مربيان براي تعيـي          ، انعطاف ذاتي اين شيوة آموزش     ـ4
   .دهد برنامة درسي مي

مدنظر چـه از    هاي    عملي هريك از گروه   هاي    راحتي قابل انطباق با محدوديت    اين شيوه ب  
هنوز بايد گفت كه ارزيـابي      ها    ضمن تحسين اين پيشرفت    .لحاظ محيط سياسي يا اجتماعي است     

مقطعـي   ،ها هبسياري از برنام  . باشد  سطوح غيررسمي مشكل مي    تأثير دقيق آموزش حقوق بشر در     
كارهاي درون ساختاري ارزيابي مناسـب كـه قـادر بـه تعيـين ارزش                 و  روشمند و فاقد ساز     و غير 

هـاي    كـافي بـا آمـوزش      بـه مقـدار    همچنين بخش تجارت خـصوصي    . هستند ،اجرايي آنها باشد  
  53.غيررسمي موجود منطبق نگرديده است

  
  بخش دوم

  آموزش حقوق بشرهاي  روش
  

از پـس   معمـوالً معلـم      از مراحل مهم فرآيند آموزش است و         يكي ،انتخاب روش تدريس  
بـه مجموعـة    ،  واقـع  در .مشي و روش مناسب تدريس خود را انتخاب كند         انتخاب محتوا بايد خط   

ش رو « كند  اتخاذ مي ،  با توجه به شرايط و امكانات      ،هدف تدابير منظمي كه معلم براي رسيدن به      
  54.ندگوي مي »تدريس

روي هـم    ،دارد كه يكي آمـوزش حقـوق بـشر را          دو ديدگاه وجود  آموزش حقوق بشر     در
كنـد   مورد حقوق بشر تعريف مـي  ن و صرف انتقال محتوا و دانش در اپركردن ذهن فراگير  ،  چيدن

اجـراي ايـن روش      در. گوينـد    مـي  »ذخيره سازي آموزش و پرورش     «اصطالحاً به آن روش     كه  
دهد و ديدگاه ديگر كه  به فراگيران انتقال مياي  همعلم نقش محوري دارد و معلومات را مانند هدي

 تغييـر در   ،معتقد است آموزش حقوق بشر عالوه بر انتقال دانش بايـد منجـر بـه كـسب مهارتهـا                  
                                                           

53. Garth Meintejens,op. cit,pp. 7978ـ.  

  . 241 ، صپيشين  حسن،شعباني، .54
. Banking education. 
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مشاركتي هاي    اين رويكرد برآموزش با روش     در 55.دكلي توانمندسازي افراد شو   طور  بهو  ها    نگرش
 دارنـدة اقـدام جمعـي فراگيـران در     ري در بر  يادگي تشريك مساعي در  هاي    روش 56.شود  مي تأكيد

اين روش داراي ساختاري دموكراتيك اسـت و ايـن سـاختار             57.فعال و منجسم است    ،تفكر جديد 
ها  اين الگوي تدريس با كاوشگري و تحليل انتقادي موقعيت         .شود  موجب افزايش تعهد فردي مي    

 حمايـت    و ناسب بـراي تـرويج    تواند موجب هدايت تفكر و عملكرد م        زندگي مي  و مسائل مختلف  
الگـوي فعـال     «يـا   » محـور   ــ    آموزش فراگيـر   «به اين الگوهاي تدريس روش      . حقوق بشر شود  

در ايـن    كنند  مي گويند كه در آنها فراگيران نقش اصلي را در فرايند يادگيري ايفا             مي نيز» تدريس
 راها    اين الگو . عهده دارد  را بر  »رهبر آموزشي  «معلم نقش راهنما و به تعبير جان ديويي          ،نوع الگو 

، هـا  سـازي  شـبيه  ،الگوهاي پردازش اطالعات  : مانند،  كوچكتري تقسيم كرد  هاي    توان به گروه   مي
   .و الگوهاي تدريس انفرادي )اجتماعي( الگوهاي گروهي

دهـي   نحـوة سـازمان    ،آوري اطالعـات   الگوهاي پردازش اطالعات كه در آنهـا بـه جمـع          
 58.دنماينـ   مـي  پردازند و قـوة تفكـر فراگيـران را تقويـت            مي ايجاد فرضيه و حل مسئله     ،اطالعات

 تأكيـد  بر نحوة افزايش يادگيري بر حسب تعامـل اجتمـاعي            )اجتماعي(الگوهاي تدريس گروهي    
در روشهاي آموزش انفرادي شرايط يادگيري بايد چنان سازماندهي شود كه هر فراگير              59.كنند مي

و  هـا  اين بخـش بـه شـرح برخـي روش        . خود به فعاليت و يادگيري بپردازد     هاي   بر اساس توانايي  
   .پردازد  مي،اند هراهكارهايي كه براي آموزش حقوق بشر پيشنهاد شد

  
   محور ـ  آموزشي فراگيرهاي  روش ـ الف

  الگوهاي تدريس و پردازش اطالعات ـ1
   روش بارش مغزي يا طوفان مغزي ـ1ـ1

بـا ارائـه     كوشند  آن مي  دراي    ه عد روشي كه توان گفت     مي ،زيتعريف روش بارش مغ    در
حلـي   راه ،يا پاسـخ بـه يـك پرسـش         خصوص حل يك مسئله و     خود در هاي    و انديشه  تمام افكار 

نحـوة   .خواهـد شـد   فرينندگي بيشتر   و آ تقويت خالقيت    و   اين روش موجب بروز   استفاده از    .بيابند
   :كه  استاجراي روش بارش مغزي به اين صورت

                                                           
55. Garth Meintjes, Human Rights Education as Empowerment: Reflections on pedagogy, op.cit., pp. 65-

66.  

56. Nancy Flowers et al, part IV,A, op.cit.,p. 1.  
 ،يجتمـاعي، پـردازش اطالعـات و انفـراد        ، خانواده الگوهـاي ا    يسالگوهاي تدر ويل، بورلي شاورز،    ابروس جويس، مارش   .57

  . 37، ص 1372 بهرنگي، ،مترجم محمدرضا بهرنگي، تهران
  . 161ـ163بروس جويس و همكاران، پيشين، صص  .58
  .  57ن، ص پيشي .59

. Brainstorming. 
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محلي كه همة فراگيران  شود و در موضوع يا پرسشي توسط معلم ارائه مي ،يك مسئله ـ1
  ؛شود بتوانند ببينند نوشته مي

 خـود را دربـارة آن مـسئله در        هـاي     شود تـا باورهـا و انديـشه          از فراگيران خواسته مي    ـ2
ن بتواننـد ببيننـد     محلي كه سايري   فراگيران در هاي    اظهارنظر. ترين زمان ممكن عرضه كنند     سريع

مفيدترين و   ،هاترين پيشنهاد   خالق. شود  كوتاه يادداشت مي  هاي    صورت كلمات منفرد يا عبارت     به
   ؛شوند محسوب ميجالبترين پيشنهادها 

مورد انديشه و فكر اعضا تا پايان        شود كه قضاوت و ارزشيابي در        به فراگيران گفته مي    ـ3
  60؛بارش مغزي ممنوع است

معلـم  اگـر   . اما آنها را نبايد اجبار نمود      .شوند  مي نظر كردن تشويق   به اظهار  همة افراد    ـ4
   ؛ آزاد استدر بيان آنها داندب نظرات خود را ضروري گروه ابراز براي تشويق كردن

   ؛كند  ميشوند معلم بارش مغزي را متوقف  و نظرات تمام ميها ه هنگامي كه ايدـ5
صورت مستقل به ارائه نظر      اهمكاري يكديگر و گاه به     در اين مرحله معلم و فراگيران ب       ـ6

   61.دپردازن  ميشدهسير نظريات و باورهاي عرضه تفو تشريح و نقد و 
  
  يمطالعات مورد ـ2ـ1

واقعي يا فرضي بـه فراگيـران بـراي بحـث و            هاي    در مطالعه موردي مثالهايي از موقعيت     
مـسئله   حل ،تفكر انتقادي  ،تحليليهاي    رتتوانند به توسعه مها     مي شود كه   مي بررسي كردن ارائه  

تـشريح   خـوبي  در مطالعه موردي بايد جزئيات مورد مطالعه به  . تيمي كمك نمايند  هاي    و همكاري 
موارد  .وجود نيايدامد كه فرصتي براي تحليل مورد بقدر به طول بينج اما نبايد اين مسئله آن   ،شود

مـوارد   تـوان   مـي  كلـي  طور  به . يا تلويزيون يافت شوند    ها  هروزنام،  توانند از متون كتابها     مي مطالعه
  : به سه دسته زير تقسيم نمود مطالعه را
  ؛شوند  مي موارد واقعي كه از وقايع تاريخي يا خارجي استخراجـ1
خـاص يـا     مخاطب قرار دادن موضوعات و مـسائل      ي كه براي    ض موارد ساختگي يا فر    ـ2

   ؛گيرند  مي قرارآموزشي مورد توجههاي  استفاده در كارگاه
در اجتمـاع    كننـدگان  يي بـا شـركت    ها  هطريق مصاحب  تواند از   مي  موارد كار ميداني كه    ـ3

                                                           
60. Nancy Flowers et al, Index of Methods, techniques and Activities, Method 1,  Brainstorming, op.cit., 

p. 1.  
61. Amnesty international, op.cit.,pp. 24-25.  

. Case Studies. 
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  62.دانجام شو
  : نحوه انجام مطالعه موردي به صورت زير است

دهد و همچنين منظور و هدف از ارائه          مي  مورد مطالعه را براي فراگيران شرح      آموزگار ـ1
   ؛ايدنم  ميكردن آن مورد را بيان

   ؛كند  مي متن مورد مطالعه را ميان فراگيران منتشر و پخشـ2
كننـدگان در مـورد آن پـس از مطالعـه            بايـد شـركت   كه   ليستي از سؤاالت و مسائلي       ـ3

  ؛شود  ميموردي بحث كنند بر تخته نوشته
   ؛دو نفره يا در گروههاي كوچك انجام شود ، فرديطور بهتواند   ميي مطالعه موردـ4
شـود و نكـات يـادگيري از         مي كنندگان به سؤاالت و مسائل بررسي      شركتهاي    خ پاس ـ5

   63.دگرد  ميآنها استخراج
  
  ن خالقبيا ـ3ـ1

 و موجـب   كنـد   مـي   كمـك  مفـاهيم شدن  تر   وسملو م  تر واقعيبه  بيان خالق موضوعات    
وش تنهـا   اسـتفاده از ايـن ر     . گـذارد   مي اثرها    شخصي شوند و بر نگرش     ،انتزاعيمفاهيم  . شود مي

. گيـرد  مـي  فرا باشد و دانشگاهيان و ساير اقشار را نيز نمي سواد محدود به كودكان يا گروههاي كم   
  : نظير . نموداستفادهمختلفي هاي  روش توان از  ميبراي بيان خالق

تواننـد    مـي  همگي منابعي هـستند كـه     ،  مقاله يا نامه  ،  داستان ، استفاده از شعر   ـ نوشتنـ  1
  ؛ حقوق بشري استفاده شوندبراي بيان مسائل

، پوستر،  عكس ،سازي مجسمه،  )نانيميش(تصاوير متحرك   ،   نقاشي ـ ميجسهنرهاي ت  ـ2
   ؛حقوق بشري نمايندهاي  توانند كمك به افزايش آگاهي  ميمواردي هستند كه ،پرچم

همـه گروههـاي    . باشـند   مي  امكانات موسيقي براي فراگيري بسيار گسترده      ـ    موسيقي ـ3
تـاريخي بـراي    هـاي     آوردندة پيام انقـالب    به ياد و  ه  دهند رژينا ،بخش آوازهايي كه الهام  سني به   

  64.ددهن  ميپاسخ برقراري عدالت هستند
  
  

                                                           
62. Nancy Flowers et al, Index of Methods, Techniques and Activities, Method 2:  case studies, op.cit., 

p. 1.  
63. Amnesty international, op.cit., p. 39.  
. Cretive expression. 

64. Nancy Flowers et al, Methods 4, Creative Expression, op.cit.,pp. 1-2.  
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  پاسخروش پرسش و  ـ4ـ1
آموزشـي  هاي  تدريس و فعاليتهاي  كلية روش تواند در فني است كه مي ،  پرسش و پاسخ  

بارة مفهومي جديد يـا بيـان         دانش آموز را به تفكر در      خواهد  مي كه معلم  هنگامي ،بويژه. كار رود  به
فعاليـت ذهنـي    ،  ريـزي شـده    دراين روش سؤالهاي برنامه    65.دتشويق كن ،  مطلبي كه آموخته است   

د تا خودشان به كـشف  نكن آن را هدايت مي، داده شاگردان را در مسير مطالب و مفاهيم جديد قرار     
هـاي   جريـان فعاليـت   بي اتخاذ كند كه همة شاگردان در  ترتي معلم بايد . مفاهيم جديد توفيق يابند   

معلـم بايـد بـه شـاگردان        ،  از طرف ديگر  . فعاالنه به انديشه و پاسخ بپردازند      گيرند و  آموزشي قرار 
اره و يـا    بايد از طرح سؤاالت متعدد بـه يكبـ         .فرصت كافي براي تفكر و تأمل و پاسخ دادن بدهد         

  66.دسؤاالت مبهم اجتناب نمو
 معلمان را تشويق به استفاده كردن از سؤاالتي كه باز هـستند و فقـط                ي،اركتآموزش مش 

. كنـد  پردازند توصيه مـي  بلكه به تجزيه و تحليل و ارزيابي اطالعات مي    ،يك جواب درست ندارند   
   :انواعي از سؤاالت باز عبارتند از

   …داديد اگر  شما چه انجام مي، مثالً ؛سؤاالت فرضي ـ
  توانيم به حل كردن اين مشكل كمك كنيم؟ چطور ما مي، مثالً ؛انديشيدن ـ
ايـن مـورد چـه احـساسي      كنيد يا در باره چه فكر مي    اين در،  مثالً ؛جستجو كردن عقايد   ـ

  داريد؟
  كنيد؟ طور فكر مي چرا شما اين، مثالً؛ بررسي كردن عقايد ـ
 كنيـد   ه فكر مي  مورد اينكه شما چ    گويم در   من درست مي  ،  مثالً ؛واضح و خالصه كردن    ـ

   ...ه ك
سـؤاالت   .گيـري نمـود    كننـدگان را خالصـه كـرد و از آن نتيجـه            توان نظرات شركت    مي

 شـان در   يكنندگان و تجارب قبل    توانند به برانگيختن عالقه و تعيين كردن سطح دانش شركت           مي
   67.دارتباط با موضوع كمك كنن

  

                                                           
. Questioning. 

  . 270، ص پيشين، اهللا امانصفوي،  .65
  . 264ـ265ص ص، پيشين  حسن،شعباني، .66

67. Amnesty international, op.cit.,pp. 26-27.  
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  ها   شبيه سازيـ 2
   )نمايش (شروش ايفاي نق ـ1ـ2

هـايي كـه بـراي       توان بـراي تجـسم عينـي موضـوعات و درس            روش ايفاي نقش را مي    
فـرد يـا افـرادي از شـاگردان موضـوعي را            ،  در اين روش  . گرفت كار به ،نمايشنامه مناسب هستند  

دليل آنكـه تمركـز حـواس و ارتبـاط عـاطفي             فنون نمايشي به  . كنند  صورت نمايشنامه اجرا مي    به
 براي آن تدوين    بويژه،  ايفاي نقش  68.ددهن  گيري را افزايش مي   ياد،  شود  ميآنها برقرار    بيشتري در 

   :شده است تا موارد زير را رشد دهد
ايجاد راهبردهايي براي حل مسائل ميـانفردي و         )ب ؛و رفتار فردي  ها    تحليل ارزش  )الف

كـردن   تجربه منظور بهتوان  همچنين از اين روش مي 69. رشد همدلي نسبت به ديگران  )ج ؛فردي
و توجـه بـه نقطـه نظـرات         ها    افزايش درك و توسعة آگاهي     يك موقعيت ناآشنا مثل پناهندگي و     

بـراي   70. استفاده كـرد   )شاهد يا مدافع   ، مرتكب جرم   فرد نقش كردن در  براي مثال عمل  (متفاوت  
  : شود  مرحله پيشنهاد مي9روش ايفاي نقش 

گـزينش  ) 2مرحلـه    ؛ئلهمـس  معرفـي  يـا  شـامل شناسـايي    ،گـروه  كـردن  گرم) 1مرحله  
 ؛نمايش) 5 مرحلة ؛گران مشاهده ساختن آماده )4 مرحلة ؛صحنه پردازش )3 مرحلة ؛كنندگان شركت
پيشنهاد  ؛اصالح شدههاي  شامل ايفاي نقش، نمايش دوباره) 7مرحلة  ؛بحث و ارزشيابي) 6مرحلة 

 مـشترك و    بتجـار ) 9مرحلـة    ؛بحث و ارزشيابي  ) 8مرحلة   ؛رفتاريهاي    مراحل بعدي يا جانشين   
كلـي   كـشف اصـول    ؛تعميم شامل ارتباط موقعيت داراي مسئله به تجربة واقعي و مسائل جـاري            

  71.يرفتار
 منظـور   بـه توان به تئاترهاي خياباني اشاره كـرد كـه            نمايشي مي هاي    ميان انواع روش   از

تواند مـورد    ميسواد ميان تماشاچيان كم  دربويژهزمينة حقوق بشر   هاي عمومي در   افزايش آگاهي 
بـشر   ضوعات حقوق توان براي ارائة مو     عروسكي است كه مي    نمونة ديگر تئاتر  . استفاده واقع شود  
  72.داز آن استفاده كر

  
  

                                                           
. Role Play. 

 . Dramatization. 

  . 268، ص پيشين  حسن،شعباني، .68
  . 135 ، صپيشينبروس جويس و همكاران،  .69

70. Nancy Flowers et al, Method 7: Dramatization, op.cit.,p. 1.  

  . 119، ص پيشينبروس جويس و همكاران،  .71
72. Nancy Flowers et al, op.cit.,pp. 1   .2ـ 
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  يساز روش شبيه ـ2ـ2
هـا    سـازي  يـن تفـاوت كـه شـبيه       باشد بـا ا     سازي مشابه روش ايفاي نقش مي      روش شبيه 

سازي بازيگر به جاي خـودش       نجامند و نيز در شبيه    طول ا  ها به توانند ساعت   تر هستند و مي    طوالني
زيـادي را شـامل    افرادها  سازي چون شبيه. كند جاي ديگري نمي كند و وانمود به بازي به  بازي مي 

كنندگان نقش خود و ديگران را خوب متوجه شـوند و بـا گذشـته و سـابقة                   بايد شركت  ،دنشو  مي
ار است تجربه كنند با واقعيت خـارجي و جهـاني آن            نقش نيز آشنا شوند تا بتوانند نقشي را كه قر         

دهـي اسـت كـه در آن         گام اول جهت   :سازي چهار گام دارد    بيهالگوي ش  73.دمقايسه و تطبيق كنن   
 .شـود   مـي  سازي وارد شوند توضيح داده     سازي و مفاهيمي كه قرار است در شبيه        عنوان كلي شبيه  

و هـدايت صـحنة كـار        ل برقـرار كـردن    كننده است كـه شـام      مهارت آموزي به شركت    :گام دوم 
سازي است و گام چهارم توضيح بعدي اسـت كـه شـامل              شبيه گام سوم اجراي   .سازي است  شبيه

سـازي بـا جهـان       مقايسة فعاليت شبيه   ،تجزيه و تحليل فرآيند    ،خالصه كردن رويدادها و ادراكات    
 ،پـس از آن   هـاي     ن بحـث  خالل فعاليت واقعـي و در جريـا        در ،سازي الگوي شبيه  .باشد  مي واقعي

تفكــر انتقــادي و  ،همكــاري ،انــواعي از نتــايج آموزشــي از جملــه فراگيــري مفــاهيم و مهارتهــا
احساس اثر بخـشي را      ،اجتماعي و اقتصادي   ،آگاهي از سيستمهاي سياسي    ،همدلي ؛گيري تصميم

اي تـشويق    بـر  بـويژه  ،دنياهاي    در بيشتر دانشگاه   ،از اين روش   74.دده  مي آموزش داده و پرورش   
و علوم سياسي در يادگيري مباحث نظري و اجـراي           الملل  بينروابط   ،الملل  بين دانشجويان حقوق 

عهده  آنها در امور سياسي و كسب آمادگي براي بر        هاي     تقويت مهارت  منظور  بهدرسي  هاي    آموخته
   75.شود  ميمتعدد استفادههاي  گرفتن نقش

 
 )اجتماعي( الگوهاي تدريس گروهي ـ 3

  روش مناظره و مذاكره ـ1ـ3
. كنـد   مـي  انگيـز  يك مسئله جـدال    شدن مواضع متفاوت در مورد     روشن هكمك ب  مناظره

همـه  . نمايـد   مـي  كمـك تحليل    و تفكر منطقي ،  گفتاري،  همچنين به تقويت مهارتهاي شنيداري    
د و در رشان را به نفع يا عليه يك مسئله بيـان كننـ      ظكنندگان در يك مناظره بايد بتوانند ن       شركت

رسـمي    كلي مذاكرات بـه دو دسـته رسـمي و غيـر            طور  به. شان بحث و گفتگو نمايند     مورد مواضع 

                                                           
. Simulation. 

73. Nancy Flowers et al, Method 24, Simulation, op.cit.,p. 1.  
  . 417 ـ418 صص پيشين، همكاران، و جويس بروس .74
  . 32ـ33، صص 1383 پژوهشكدة مطالعات راهبردي، ران،الملل، ته سازي در روابط بين   شبيه مهدي،ذاكريان، .75

 . Debates and Negotiations. 
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  : شوند  ميتقسيم
رد ، بيـان مواضـع  ،   براي بحث  مادگيآ،  ع براي بحث  ول يك موض  م شا ـ  مذاكره رسمي  ـ1

  . باشد  ميگيري سازي نظرات و راي خالصه ،عمواض
ل  ح شود كه در مورد يك مسئله تا        مي گان خواسته كنند  از شركت  ـ   مذاكره غير رسمي   ـ2

اعضاي هـر گـروه     . شوند  مي كنندگان به دو گروه تقسيم     شركت. بيان كنند  كامل آن نظراتشان را   
كه شخص الف يك علتي را براي حمايت يـك مـسئله             به اين صورت  ،  كنند  مي نظراتشان را بيان  

دليل فرد الف    كند يا مجدداً    مي  خالصه دهد و   مي شخص ب با دقت نظر او را گوش       . كند  مي بيان
بـار   دهد و به همين ترتيب تـا هـر فـردي حـداقل يـك                مي كند و يا نظري مخالف او       مي را بيان 

اختالفـات   درهـا     سازي و بازي نقش    توان در روش شبيه     مي. فرصت بيان نظر خود را داشته باشد      
 نيـز از روش منـاظره اسـتفاده    … و كارگري ميان كارگران و كارفرمايان و يا تعارضات خانوادگي        

ايـن   .زنـده بـودن مطـرح نيـست        است حل اختالف است و برنـده و با         مذاكره آنچه مهم   در. كرد
 )سـازي   اجمـاع (و ايجاد توافق     مربوط به حل و فصل تعارضات     هاي     به افزايش مهارت   ها  همناظر

  76.دنماي كمك مي
  
  روش مباحثه و انواع آن  ـ2ـ3

 كـار  هايي است كه در طول تاريخ تعليم و تربيت به          ترين روش  كهنروش مباحثه يكي از     
  : شود روش مباحثه انواع مختلفي دارد كه در زير به آن اشاره مي. رفته است
  

   بحث كنترل شده توسط معلمـ  الف
بـا ايـن الگـو ابتـدا معلـم          .  معلم ـ    شاگرد ـ   معلم :شده بدين قرار است    الگوي بحث كنترل  

سپس يكي از دانش آمـوزان موضـوعي را بـا         . كند   طرح مسئله يا سؤال ترغيب مي      فراگيران را به  
گفتگـوي بـين آن دو تـا         .دهـد   معلم در رابطه با آن موضوع پاسخ مي       . سازد  اجازة معلم مطرح مي   

شود و اين بار معلـم        بحث مي  سپس محصل ديگري وارد   . يابد  جايي كه معلم الزم بداند ادامه مي      
در اين روش   . يابد  اين گفتگوي دوجانبه بين معلم و شاگرد ادامه مي        . كند   مي بحث را با وي دنبال    

كنترل كامل آن را نيز برعهده دارد و شـاگردان مجـاز             ،كند  معلم ضمن اينكه بحث را هدايت مي      
  . نيستند بدون اجازة وي وارد بحث شوند

  
  

                                                           
. Consensus Building. 

76. Nancy Flowers et al, Method. 5. Debates and Negotiations , op. cit ,pp. 12ـ.  
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   بحث آزاد ـ  ب
كنـد و   مطلبـي بحثـي را آغـاز مـي       اين روش معموالً معلم با طرح يك سؤال يا بيـان             در

محـض اينكـه خـود را آزاد     شـاگردان بـه   .گـذارد   مي دآزا ،بحث آموزان را براي مشاركت در     دانش
گيرند و گفتگوي بين آنان با شور         بحث از يكديگر سبقت مي     يابند براي اظهارنظر و شركت در       مي

  77.كند گيري مي ت نتيجهبندي نظرا علم با جمعم ،پايان در. يابد و شوق فراوان ادامه مي
  
   روش بحث گروهي ـ  ج

روش بحث گروهي گفتگويي است سنجيده و منظم دربارة موضـوعي خـاص كـه مـورد                 
اجـرا  قابـل   هايي    كالس رايروش بحث گروهي ب   . بحث است ر  كنندگان د  عالقة مشترك شركت  
ايد آنها را بـه     درصورت باالبودن جمعيت كالس ب    .  نفر داشته باشند   20 تا   6است كه جمعيتي بين     

معموالً معلم موضوع يـا مـسئله خاصـي را مطـرح             ،اين روش  در. گروههاي كوچكتر تقسيم نمود   
   78.دگيرن نهايت نتيجه مي پردازند و در كند و شاگردان دربارة آن به بحث و اظهار نظر مي مي

 79.تنوع ارتباط مؤثر اس   گروهي در  بحث ترتيب قرارگرفتن و نشستن شركت كنندگان در      
طرز نشستن به شـكل دايـره يـا نـيم           . نحوة نشستن بايد كنش متقابل و مشاركت را تشويق كند         

 يـا   هدنـ كن قاعـدتاً اداره   80.دشـو   ترجيح داده مي   ،كه افراد بتوانند يكديگر را ببينند     اي    هگون دايره به 
 گفتگوهـا ،  دهد  كه تشخيص مي   گروه هنگامي  رهبر. كند  رهبرگروه كمتر از ساير اعضا صحبت مي      

همچنين رهبر گروه بايـد مراقـب       . گرداند  شوند بحث را به مسير اصلي باز مي         موضوع خارج مي   از
فراد را به شركت در بحث تـشويق        باشد كه افراد خاصي بحث را به خود اختصاص ندهند و همة ا            

  .  احساس امنيت و امانت باشد ولجلسه توأم با احترام متقاب همچنين فضاي حاكم بر 81.دكن
زمينـة   فراگيـران در  هـاي     دهـد تـا از نگـرش        ش فرصت مناسبي به آموزگاران مي     اين رو 

عقايد و تجربيات    ،دهد تا نظرات    همچنين به شاگردان فرصت مي     82.دمسائل حقوق بشر آگاه شون    
و نيـز امكـان    83دخود را با داليل مستند بيان كننـ هاي  ميان گذارند و انديشه   خود را با ديگران در    

 نظير صـحبت كـردن در  ، گروهيهاي  مربوط به همكاريهاي   ن كردن مهارت  مناسبي براي تمري  

                                                           
  . 261ـ263ص ، صپيشين، اهللا امانصفوي،  .77
  . 273، ص پيشين  حسن،باني،عش .78
  . 267، ص پيشين، اهللا امانصفوي،  .79

80. Amnesty international op.cit.,p. 25.  

  . 267، ص پيشين، اهللا امانصفوي،  .81
82. Amnesty international, op.cit.,p. 25.  

  . 274 ص ،شينيپ  حسن،باني،عش .83
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   84.دكن رعايت حقوق سايرين فراهم مي، خوب شنيدن ،جمع
  
  علميروش گردش  ـ3ـ3

روش گردش علمي گامي براي مطالعة جامعـه اسـت كـه بـا توجـه بـه هـدفهاي معـين          
   .شود از طرف معلم و فراگير طراحي و تنظيم مي، آموزشي

انـد    ناشـناخته بـاقي مانـده      جوامـع  در جديد كه معمـوالً   هاي    ات كردن افراد و مكان    مالق
گيرنـد كـه بـه توسـعة      هايي صـورت  تواند از مكان   اين بازديدها مي  . دهد  را افزايش مي   ريـيادگي
شود كـه     آنها تالش مي   هايي كه در   و يا مكان   ،ها زندان،  ها مثل بيمارستان  ؛پردازند  بشر مي  حقوق

هـاي    نظيـر سـازمان    ؛حمايـت شـود   ها     اين نقض  نايقربان حقوق بشر جلوگيري شود و از     از نقض   
ش علمـي را از نظـر       گـرد  .پـذير  خانمان و آسـيب    بيكننده افراد     ادارات دولتي حمايت    و غيردولتي

   :توان به سه مرحله تقسيم كرد ريزي مي برنامه
كننده را بايد براي  ه شركتاين مرحل در 85.يقبل از رفتن به گردش علمهاي    فعاليت )الف

ضمن گردش علمـي بايـد پاسـخ گوينـد           براي مثال سؤاالتي كه شاگردان در      .مالقات آماده كرد  
وظايف  و   تنظيم و تكثير شود و يا اطالعاتي راجع به سابقة موضوع مورد نظرداده شود              ،دقيقاً تهيه 

   86.دآوري اطالعات و مدارك معين شو معج هريك از شاگردان در
ـ معلم بايد بازديد را طبق برنامة زمـاني پـيش          . ضمن گردش علمي  هاي    عاليتف )ب رد و ب

اي هدايت كند كه همـة        گونه جريان بازديد را به    ،فراگيران را دريافتن پاسخ سؤاالتشان ياري كند      
  . دنآوري اطالعات شركت فعاالنه داشته باش شاگردان درجمع

گردش علمـي اسـت      پس از هاي    فعاليت معموالً در . پس از گردش علمي   هاي     فعاليت )ج
  . شود  ميبندي و تثبيت كه يادگيري طبقه

علمـي   گيري شاگردان را از گـردش      بعد از گردش علمي وسعت و عمق بهره       هاي    فعاليت
اين موضوع موقعي صادق است كه راههاي مناسبي براي پاسخ دادن به تجربة              87.دساز   مي نروش

، بيان خـالق نظيـر نثـر      ،  گروهي كوچك هاي    بحث،   مجله ارانتشبراي مثال   . آموزشي فراهم شود  
نگارش خالقانة آنچه اتفاق افتاده است معموالً        88.دكالس ارائه شون   ان و نمايشنامه در   داست،  نظم
   .دهندة موفقيت گردش علمي است نشان

                                                           
84. Amnesty international,op. cit,p. 25.  

. Field Trips. 
85. Nancy Flowers et al, Method 10, Field Trips op.cit., p. 1.  
86. Ibid,p. 1.  

  . 272 ـ  273 ص، صپيشين  حسن،باني،عش. 87
88. Ibid, p. 1. 
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 شاگردان قادر خواهنـد بـود تـا         ،با شركت در تهيه گزارش و بحث پيرامون گردش علمي         
   .يادگيري خود را تقويت نمايند ، تجربة شخصي خود قلمداد كردهعنوان به علمي را نتايج گردش

كـسب   ،آموزشـي بـا جامعـه     هاي    توان در پيوند فعاليت     مي بيشترين محاسن اين روش را    
توان بـه عـدم تكـافوي         مي آنهاي    و از محدوديت   ،تجارب واقعي و فعال بودن شاگردان دانست      

تـوان    مي ،براي مثال  89. زدن برنامه رسمي مدرسه اشاره كرد      و برهم  ،ترنياز به زمان بيش    ،امكانات
انجمـن حمايـت از      «و   »از خانـه كـار كـودك       «انشگاه تهران   به بازديد دانشجويان حقوق بشر د     

  . اشاره كرد» كودكان
  
  الگوهاي تدريس انفرادي  ـ4
   )طرح( روش پروژة تحقيقي ـ1ـ4

دهند موضوعي را عميقاً      مي شركت كنندگان اجازه  تحقيقات مستقلي هستندكه به     ها    طرح
چند نكتة مهم در اين روش وجود  .خود را با ديگران سهيم شوند     هاي    بررسي كنند و نتايج و يافته     

   :دارد
 معـين  ن دقيـق و روشـ  طور بهبه شركت كنندگان بايد كمك شود كه موضوعاتشان را          . 1

در ذهن شاگردان به وجودآيد تا      اي    هبايد مسئل ،  ييعن ؛داشته باشد اي    هطرح بايد جنبة مسئل    90دكنن
مثل اينكـه رفتـار      ؛تواند به صورت يك سؤال مطرح شود        و نيز مي   91دآنان درحل آن كوشش كنن    

  رسند چگونه است؟ پناهندگان هنگامي كه به مرز مي
منابع و وسايل بايـد مـشخص       ،  كار زماني انجام مراحل  هاي    محدوده،  ها روش ،اهداف. 2

  . شوند
مثل گـزارش    ؛دگردتواند ارائه شوند بايد مشخص        روشي كه از طريق آن نتايج كار مي       . 3

همچنين بايد امكاني فراهم     .پايگاههاي اينترنت ،  پوستر،  بيان خالق و هنرمندانه   ،  نمايشگاه،  كتبي
   . عمومي به ديگران ارائه شودطور بهها  شود تا نتايج اين طرح

 سرپرست و عنوان به و انگيزة دروني او باشد و معلم بايد  محور طرح بايد فعاليت شاگرد    . 4
  . باشدها  ناظرفعاليت، راهنما

 و منابع   ها  ههمچنين مصاحب ،  اي توان از منابع كتابخانه     تحقيقاتي مي هاي    براي انجام طرح  

                                                           
  . 273، ص پيشين  حسن،باني،ع ش.89

. Research Projects. 
90. Idid, Method 22, Research Projects, p. 1. 

  . 323، ص شينيپ  حسن،باني،ع ش.91
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   92.د استفاده نمو،بشر بسيار غني هستنداسناد و مقاالت حقوق ، اينترنتي كه در زمينة آمارها
  
   روش مصاحبه ـ2ـ4

صورت مـستقيم انجـام شـود و مـسائل           ري به ـكه فراگي  شود مي وجبـه م ـانجام مصاحب 
مـصاحبه  . صورت شخصي درآيند و از حالت مسائل انتزاعـي و مجـرد خـارج شـوند        حقوق بشر به  

متخصـصان و يـا شـاهدان       ،  فعاالن حقوق بشر   ،افرادي از جامعه  ،  تواند با اعضاي يك خانواده      مي
  . و غيره انجام شودربوط به نقض حقوق بشر  موقايع

كنند بايد نـسبت بـه اهـداف مـصاحبه و             فراگيراني كه در روند انجام مصاحبه شركت مي       
همچنين بايد سؤاالت را قبل از انجام مصاحبه        . رود آگاه بشوند    نتايجي كه از انجام آنها انتظار مي      

تنظيم شـوند كـه بتـوان       اي    هاشند و به گون   سؤاالت بايد دقيق و روشن و بدون ابهام ب        . آماده كرد 
 انجام مصاحبه با شاهدان عيني وقـايع تـاريخي        . اطالعات مورد نظر را از پاسخ آنها استخراج كرد        

تواند تصوير دقيقي از يك مسئله يا واقعـه           مي ...كشتارهاي دسته جمعي   ،ها جنگ ،ها نظير انقالب 
. ان را بايد از قبل بـا سـابقه موضـوع آشـنا نمـود              كنندگ دراين موارد نيز مصاحبه   . را منعكس سازد  

وقـايع  آن    كه كمك به افزايش آگاهي نـسبت بـه         ساخت را منتشر    ها  هتوان نتايج اين مصاحب     مي
   93.دنماي تاريخي مي
  

   محور ـ آموزشي معلم روش ـ ب
   سخنرانيهاي روش

 شـفاهي  طور بهم ارائه مفاهي. طوالني دارداي    هسابق ،نظامهاي آموزشي  روش سخنراني در  
اسـاس  ،  كردن و يادداشت برداشتن از طرف شـاگرد        از طرف معلم و يادگيري آنها از طريق گوش        

مختلفي يافته است كه در     هاي     اين روش صور و شكل     هامروز 94.دده  كار اين روش را تشكيل مي     
  : شود برخي از آنها اشاره ميبه زير 

  
  دعوت از افراد براي سخنراني ـ1
خاص در زمينة حقـوق بـشر دعـوت نمـود كـه بـراي       هاي  فرادي با تخصص توان از ا    مي

نگـاران و يـا محققـان بـه سـبب داشـتن              براي مثال از روزنامه   . كنندگان سخنراني نمايند   شركت
                                                           

92. Nancy Flowers et al, Method 10: Field 11. Games,op.cit., p. 1.  

. Interviews. 
93. Ibid, Method, Interviews, p. 1.  
 . Presentations. 
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هـاي    اين زمينه و يا بعضي كارشناسان مثل قضات و يا كارمنـدان سـازمان              اطالعات با ارزش در   
دليل تجارب خاص مثل زندانيان و پناهندگان دعوت بـه   هغيردولتي و يا پزشكان متخصص و يا ب      

   .سخنراني نمود
  
  رسمي و غيررسمي هاي   دعوت از هيأتـ2
كـه   ن و افـزايش يـادگيري بايـد سـعي شـود           كننـدگا  كردن شـركت    بهتر گوش  منظور  به
ن اي شود كه بهتر است     پيشنهاد مي . و سخنرانان با يكديگر تعويض شوند      كوتاه باشند ها    سخنراني

دادن  مثالً با ترتيب. كنند تري نيز ارتباط برقرار  شخصيطور بهكنندگان  سخنرانان بتوانند با شركت
غيررسـمي   رسـمي و  هـاي  تفاوت ميان هيأت. يك بحث گروهي كوچك يا يك عصرانة مشترك  

كننـدگان   متقابل هيأت با هـم و بـا شـركت         هاي    درنحوة برقراري ارتباط اعضا با يكديگر و كنش       
  . دهند رسمي يكديگر را مخاطب قرار نميهاي  مثالً اعضاي هيأت. شدبا مي

سؤاالت . كنندگان اختصاص داد توان زماني را براي طرح سؤاالت شركت    اين روش مي   در
. خواهنـد بـه آنهـا پاسـخ گوينـد           شود كه هركدام مـي      شوند و از اعضا هيأت دعوت مي        مطرح مي 

  . يار دارنداخت كلي سخنرانان زمان كمي را در طور به
  
  كنندگان  شركتهاي   سخنرانيـ 3

هايي براي ارائه تحقيقاتشان و يا شرح تجارب و يا  كنندگان به فرصت ممكن است شركت
بنـدي   زمانها    كنندگان اين جلسات بايد براي اين سخنراني       اداره. بيان عقايدشان نياز داشته باشند    

مطالب خود داشته باشـند     ة  د نظر زماني براي ارائ    كه همة افراد مور   اي    هگون مناسبي انجام دهند به   
  95.د زمان جلسه را به خود اختصاص ندهو فردي تمام يا بيشتر

 جـويي   در اسـتفاده از زمـان صـرفه        اينكـه چه اين روش داراي مزايايي است از قبيـل          اگر
 داراي معـايبي نيـز     امـا  ،باشـد   مـي  پرجمعيتهاي    هزينه است و مناسب براي كالس      كم ،شود مي
   محور اسـت و معلـم تنهـا مـتكلم وحـده محـسوب               ـ   باشد به سبب آنكه در واقع روشي معلم        مي
همچنـين در   .كنند  ميشود و شاگردان چندان فعال نيستند و تنها از حس شنوايي خود استفاده        مي

در يـك سـطح بـراي همـة         هـا     شود و آمـوزش     نمي اين روش به تفاوتهاي فردي فراگيران توجه      
رسد كه از اين روش در آموزش حقوق بشر كه            مي نظر بنابراين به  96.دشو  مي ارائهكنندگان   شركت

بلكـه بايـد از      ، دائمي و مـستمر اسـتفاده شـود        طور  بهفضاي يادگيري بايد پويا و فعال باشد نبايد         

                                                           
95. Nancy flowers et al, Method 21, Presentation, op.cit., pp,12ـ.  

  . 307ـ308پيشين، صص  ن، حسباني،عش .96



     162  سي و هفتمشمارة / مجلة حقوقي

   .استفاده نمود ،شود  ميهايي كه در آنها به فراگير اجازة مشاركت و فعاليت بيشتري داده روش
  

  ستفاده از ابزارها و وسايل براي آموزش ا ـ   ج
  استفاده از رايانه و اينترنت روش ـ1

 ،اساسـي اسـتوار اسـت    بر مبنـاي واقعيتـي سـاده و        در آموزش  امكان استفاده از كامپيوتر   
اينترنـت نيـز     97.تمبتني بر پردازش اطالعات اسـ     اي    هقابل مالحظ   بر اينكه يادگيري تا حد     مبني

سـرعت توانـسته     كه بـه   باشد  مي رساني و فناوري اطالعات    هيم نوين اطالع  يكي از ابزارها و مفا    
جديـدي را بـراي توسـعه       هـاي     ثر نمايد و توانمندي   رساني را متأ    اطالع است همه ابزارهاي سنتي   

   98.رتباطات و اطالعات به ارمغان آوردفناوري ا
مپيوتر و اينترنـت    نظيـر كـا    ،فنـاوري الكترونيـك    به انجام آموزش با استفاده از ابزارهاي      

هـم   آمـوزش رسـمي و    هـاي     اين نوع از آموزش هم در حـوزه        .گويند  مي »آموزش الكترونيك «
سـطوح   استفاده از كـامپيوتر دسـتيابي بـه آمـوزش را بـراي گروههـا و                99.ديي دار آرسمي كار  غير

 اده ميـسر  افتـ  جوامع دور  زنان و ،  جوانان خارج از مدرسه    ،مختلف جامعه نظير افراد داراي معلوليت     
مهمترين ويژگي آموزش از طريق كامپيوتر اين است كه توان عظيمي بـراي فـردي                100.دساز مي

تواند بـا آهنـگ خـاص خـود           مي فراگير ،اين روش آموزش   در .آن نهفته است   ساختن آموزش در  
كند كه به بهترين وجهي با عاليق و استعدادهاي   دنبالدر برنامه آموزشي     پيش برود و مسيري را    

 عنـوان   بـه استفاده از كامپيوتر     101.دتنظيم كن  تواند سرعت پيشرفت خود را      مي  هماهنگ است و   او
  ــ   فراگيـران  آموزگـاران و   ــ   تسهيل ارتباط بين فراگيران براي پخش اطالعات واي  هاساس و پاي 

همچنـين   .كنـد   مـي  اسـتفاده از كـامپيوتر يـادگيري فعـال را تـشويق            102.دكن  مي فراگيران عمل 
 زمـان اي كه هم   سويهامكان ارتباطات دو   ،براي مثال  103.دده  مي گروهي را افزايش  هاي    يهمكار

ارتباطـات   و نيـز   سازد  مي شنيداري را ميسر  هاي    ويدئويي و كنفرانس  هاي    باشد نظير كنفرانس   مي
                                                           

هاي اطالعات مربوطه به آموزش و همكاران، فناوري اطالعات در آموزش ابتدايي، پيشنهادها               يونسكو، واحد امور فناوري    .97
  . 25ـ26، صص1382 مدرسه، رها، ترجمه ابراهيم طاليي، تهران،و راهكا

  . 47ـ48، صص 1382گي منادي تربيت،  فناوري اطالعات و آموزش و پرورش، مؤسسه فرهن رحيم،عبادي، .98
. E-Learning. 

  . 53 پيشين، ص.99
 مؤسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ، فناوري اطالعات بستر اصالحات در آموزش و پرورش، تهران محمد،عطاران، .100

  . 24ـ33، صص 1383هوشمند، 
، ص 1375 انتشارات رشـد،  ،براهني و ديگران، تهران ارنست هيلگارد و همكاران، زمينه روانشناسي، ترجمه محمد نقي       .101
393 .  

 ،، فناوري اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش از راه دور، ترجمـه    IFIPالمللي پردازش اطالعات    گروه كار فدراسيون بين    .102
  . 26، ص 1383نادرقلي قورچيان، انتشارات فراشناختي انديشه، تهران، 

  . 28 ـ29 پيشين، صص محمد، عطاران،.103
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ـ        همزمان نظير جلسات بحث      غير پـست   104.آورد مـي  وجـود  هكامپيوتري و پـست الكترونيـك را ب
 كـالس را گـسترش    رسـاني    همي براي تدريس كالس است و خدمات اطالع       الكترونيك مكمل م  

هـاي    برنامـه  105دسـاز حقيق مـشاركتي ميـسر      براي ت  تواند تبادل جدي اطالعات را      مي دهد و  مي
  : كاربرد آموزشي دارند تعاملي متصل

   د؛متعامل براي افرااي  هرسان ن چندعنوان يك تمري هب ـ1 
   ؛گروهي متصلهاي  همزمان و بحث يرطرفه غ براي ارتباطات دو ـ2
هـاي   هـم بـا كنفـرانس    سـازي هـم در كـالس و     شبيههمزمان وهاي    بحث منظور  به ـ   3

   106.يتصوير
THRO""توان به طرح   مياين روش استفاده ازاي  هن نمون عنوا به

ايـن   .اشاره كرد 
 ايجاد الملل بين و بهبود روابط طرح كه به هدف افزايش دانش حقوق بشر و آموزش تفكر انتقادي

نموده  استفاده خود هاي آموزش براي وب صفحات و )WWW( جهاني گسترده شبكه از ،شده است
 ،فردي يـا گروهـي    هاي    ارائه شده براي تمرين   هاي    توانند از پرونده    مي در اين طرح معلمان   . است

ه در ايـن طـرح بررسـي شـد          كهاي    يكي از پرونده   107.سازي استفاده كنند   تحليل و شبيه   بحث و 
نگرو و  هصربستان و مونت ،وين است كه به اتهام ژنوسيد عليه يوگسالوي سابقهرزگ و مورد بوسني

فراگيران بايد حقايق موجود در ايـن پرونـده را بررسـي و              .شد  مي گرفتن خسارت از آنها رسيدگي    
يـه خودشـان را در پرتـو حكـم          حل معقول ارائه نمايند و سپس عقايد اول        تحليل كنند و بتوانند راه    

   .دادگاه ارزيابي كنند
 توسط دانشگاه مرينلنـد     1980كنفرانس متني است كه از      ها    نمونه ديگري از اين آموزش    

سازي مذاكرات ديپلماتيك و حل اختالفـات    مشاركت فراگيران در شبيهمنظور به on line طور به
  108 .ي ايجاد شده استالملل بين

  

                                                           
  . 26، پيشين، IFIPالمللي پردازش اطالعات   گروه كار فدراسيون بين.104
  . 34 پيشين، ص محمد،عطاران، .105

. On line. 

 . Solo. 

 . Text com. 

 . Video con. 
106. Jr. Howard Tolley, Project THRO: Teaching Human Rights On Line, 20 Human Rights Quarterly, 

4 Novamber,1998, pp. 948. 
 . Teaching Human Rights On Line. 

107. Ibid, pp. 945-946.  
108. Ibid, pp. 955-956.  
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بـراي   تكنولوژي جديد  نشان داده است كه استفاده از صفحات وب و        مطالعات انجام شده    
 تحليـل و   ، نظير تفكـر انتقـادي     يتوسعه مهارتهاي  سازي دانش و    امتيازات بهتري در غني    ،آموزش

اما پتانسيل و قابليت بااليي براي       ،اگرچه شبكه جهاني يك اكسير نيست      109.دان  هحل مسئله داشت  
مان در زمينه حقوق بشر يـاري   را در نيل به اهداف آموزشي تواند ما  مياستفاده هوشيارانه دارد كه 

   110.نمايد
  
  و ويدئوهاها  روش استفاده از فيلم ـ2

كلية مواد ديداري و شنيداري     مؤثرترين وسايل ارتباطي از ميان      ها    به داليل متعددي فيلم   
تجربيات تـصويري    بعضيبعضي اثرات بصري خاص و      اند    هتوانستها    تاكنون فقط فيلم   111.دهستن

وق ـوزش دادن حقـ   ـدرتمند بـراي آمـ    ـراين ابزاري ق  ـبناب و 112انندـهاي درس بكش   ه كالس ـرا ب 
.  تـأثير بگذارنـد  انفراگيـر هاي  توانند بر ادراكات و نگرش خوبي مي آنها به. شوند  بشر محسوب مي  

  113.تاسرا براي آموزش جوانان تهيه كرده هاي  الملل نيز ويدئو كاست و بينفسازمان ع
  
   رو تصاويها  استفاده از عكس ـ3

عكس يكي از مواد آموزشي مفيد و مؤثر است كه يك معلـم بـه تنهـايي يـا بـه كمـك                       
تواند از     يا مي  و 114دراحتي دست به تهيه آن بزن     اند با داشتن يك دوربين عكاسي ب      تو  فراگيران مي 

و تصاوير يكساني به افراد نـشان  ها  با وجود آنكه عكس    . استفاده كند  ها  ه روزنام  و تصاوير مجالت 
دهنـدة   شـود كـه خـود نـشان         هاي متفاوتي از مشاهدة آنها انجـام مـي          اما برداشت  ،شوند  داده مي 
از . خوانـد    احـساسات افـراد را دربـارة مفـاهيم انتزاعـي فـرا مـي               و 115باشـد   هاي فردي مي    تفاوت
هـا    مثالً دربـارة عكـس     ؛مطرح كنند ها     كه سؤاالتي دربارة عكس    شود  مي خواستهكنندگان   شركت

شـان را خالصـه      گيري از بحث   دارند و نتيجه  ها    كنند؟ چه برداشتي نسبت به عكس        مي يفكرچه  
ها  توانند تأثيرات بسيار قوي برجوانان داشته باشند و تعصبات و كليشه كاريكاتورها نيز مي 116.دكنن

                                                           
109. Ibid, pp. 955-956.  
110. Ibid, p. 961.  

  . 133، ص 1371، اصفهان، انتشارات اميركبير، شعبة اصفهان، تكنولوژي آموزشي شهيندخت،  فردوس، عالي،حمصي، .111
 انتـشارات   ،، ترجمـه ناصـرموفقيان، تهـران      پژوهشي دربارة كاربرد تكنولوژي آموزشي     جميز و آرفري، نورمن س، دال،        .112

  . .65 ص ,1353فرانكلين، 
113. Amnesty international, op.cit., pp. 29-30.  
. Films and videos. 

  . 99، ص پيشين شهيندخت،  فردوس، عالي، حمصي،.114
115. Amnesty International, op.cit., p. 32.  

116. Nancy flowers et al, Method 14, Interpretation of Images, op.cit., p. 1.  
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  117.درا منعكس سازن
  
   گروهيهاي  رسانه ـ4

همگي ابزارهاي مهمي براي     ،راديويي و تلويزيوني  هاي    هبرنام ،نماسي ،مجالت،  ها  هروزنام
كنندگان بخـواهيم كـه بـه يـافتن و           توانيم از شركت    مثالً مي . يادگيري و پخش اطالعات هستند    

توان يـك موضـوع    يم 118. بپردازند و در مورد آنها بحث كنندها هعصبانيت در رسان تحليل كردن
يـك  . گرفتـه را انتخـاب نمـود       توجـه زيـادي قـرار      وهي مورد گرهاي    حقوقي جاري كه در رسانه    

مورد آن به بحـث و       دارد تا در   فراگيران قرار هاي    اختيار گروه  را در  مورد آن  گزارش يا داستان در   
   دارند؟ يمورد عنوان گزارش پيشنهادي چه نظردر  آيا اينكهمثل  ؛بررسي بپردازند
بشر  يك مكمل مفيدي براي آموزش حقوق      واندت  مي نيز صوتي نوارهاي و راديو از ادهاستف

گرفـت كـه بتوانـد آمـوزش راديـويي را            بايد راههاي ديگري را نيز در نظر      چه   اگر .شود  محسوب  
قبل از شروع پخش مطالب بايد آن موضوع مورد نظـر را بـراي فراگيـران مـشخص            .تكميل كند 

مـورد مطالـب    تـوان در  ز پخش مـي   پس ا . توان سؤاالتي را نيز مطرح كرد       اين زمينه مي   در. نمود
  119 . آيا موافق و يا مخالف هستند را جويا شداينكهپخش شده بحث كرد و نظرات آنها و 

  

                                                           
117. Amnesty international, op.cit., pp. 33.  

. Mass Media. 

118. Nancy flowers et al, Method 18, Media, op.cit., p. 1.  

119. Ibid, pp. 34-35.  
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  نتيجه
 اينكـه رغـم    واقع علـي   دربسياري از مناطق دنيا و       وزش حقوق بشر در   ـآمظهور   رغم علي

 هـاي   هنـوز آمـوزه    امـا ،  هاعالم كـرد   وزش حقوق بشر  ـ را دهة آم   2004 تا    1995متحد دهه    ملل
. نشده استها   متوسطه و ساير انواع آموزش   ،مواد درسي مدارس ابتدائي    درستي وارد  حقوق بشر به  

تمام منـاطق جهـان براسـاس درخواسـت سياسـي و             راه آينده آموزش حقوق بشر در      ،كليطور  به
منـابع  همچنـين تـأمين      جامعـه و   هر درآزادي و تكثرگرايي     ،اجتماعي براي پيشبرد حق آموزش    

فرهنگ جهاني حقوق بشر يك هدف       120.گيرد  جهت مشاركت مردم و دموكراتيزه شدن شكل مي       
دار براي  فطريق ايجاد يك نظام جامع تعليم و تربيت و اطالعات عمومي هد            مدت است كه از    دراز

شـامل تمـام سـطوح     ،بوميـان و معلـوالن   ،ها اقليت ،كودكان ، زنان بويژهتمام گروههاي جمعيتي    
  .  تربيت اعم از رسمي و غير رسمي قابل دسترسي استتعليم و

عظيم هاي  فرهنگ حقوق بشر با نياز رسيدگي به توده پيشرفت واقعي در ساخت همچنين
محروم شده و بيسوادان و ميليونها كودكاني كه حتي فرصت دسترسي به مبادي تعليم و تربيت را                 

 تأكيـد از اين نقطه نظر      .پيوستگي دارد  ،هنكرامبتهاي    ل ممكنه و برنامه   يندارند از طريق تمام وسا    
از » آمـوزش بـدون مـرز      «و ترويج   » العمر تعليم و تربيت مادام    « ،»تعليم و تربيت براي همه     «بر  

   121.ت بسيار زيادي برخوردار اساهميت
 .و فنون تدريس از جايگاه مهمي برخوردار هـستند        ها    روش ،در فرآيند آموزش حقوق بشر    

انتخـاب روش    .اي است بـراي ارائـه مطالـب آموزشـي          اقع راه منظم و با قاعده     و ريس در روش تد 
 ، كه اين انتخاب بايد با توجه بـه امكانـات محيطـي          122تيكي از مراحل مهم آموزش اس      ،تدريس

نكته ديگري كه در زمينـة      . مربي و وضعيت فراگيران صورت گيرد     ميزان آگاهي   ،  فضاي فرهنگي 
 فعال و فراگيرهاي   از روشهكه استفاد اين است شود توجه بايد بشر حقوق آموزش ارائه هاي روش

 گـرفتن  نظر   و با در123ن مطرح شده است  محور كمتر از يك دهه است كه در نظام آموزشي ايرا           ـ
   . بيشتري شودتأكيدبه استفاده از اين روشها بايد بر فراگيري و اعمال آنها  نياز آموزش حقوق بشر

تـوا و شـاگرداني خـاص       يك موقعيت خاص و بـا مح        روش در  داشت كه هر   نظر بايد در 
آمـوزش  هـاي     همـة روش   خاصي كه در  هاي    ويژگياما   ،داشته باشد اي    هيي ويژ آممكن است كار  

  : مشترك هستند عبارتند از حقوق بشر
  ؛ ارزيابي خود و احترام به خود، گسترش توانمندسازي شخصي  ترويج وـ1

                                                           
  . 184ـ187، صص 2، ج پيشين جانوس سيمونيدس، . 120
  . 44ـ45 ص جانوس سيمونيدس، پيشين، ص.121
  . 238، پيشين، ص اهللا صفوي، امان .122
  . 1، ص 1382 جوكار، ،پردازي، تهران ، الگوي بديعه(1) الگوهاي فعال تدريس مجيد،نقيه، .123
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   ؛د بدانندبايستجو كردن اطالعات و آنچه ج  توانمند ساختن فراگيران درـ2
  ؛ كنندگان به فراگيري  ايجاد تعهد فعال در شركتـ3
 دموكراتيـك و تـشريك مـساعي در        ،آموزشي بدون سلسله مراتب   هاي    محيطتشويق   ـ4
  ؛يادگيري

  ؛ نظرات متفاوت كنندگان و بررسي و شناسايي نقطه  احترام به تجارب شركتـ 5
   ؛تحليل و تفكر انتقادي،  تأمل به تشويقـ 6
  ؛ يادگيري شناختيبه  پاسخهاي شخصي و عاطفي همچنينبه   تعهدـ7
   ؛ تشويق تغييرات رفتاري و نگرشيـ 8
   ؛ منبع يادگيريعنوان به ت و استفاده از اشتباهارپذيري تشويق خطـ9

  ؛ و فراگيري عمليها   بر انتقال مهارتتأكيد ـ10
  124.يجريان آموزش و يادگير و خالقيت در  شناسايي اهميت نشاط و شاديـ11
  

توانمند سازد فرد را چنان  كه شود انجام اي گونه به بايد بشر حقوق آموزش اينكه آخر سخن
نهايـت   تـصميم بگيـرد و در   ارتباط با آنها آموزش نديده است نيز بتواند      مورد مسائلي كه در    در تا

مدرسه  در باقي بماند حتي اگر هر آنچه        آموزش آن چيزي است كه     « به قول آنيموس ويت      اينكه
  125.»ايم فراموش شود گرفته فرا

  

                                                           
 124. Nancy Flowers et al, part IV. A, Methods for Human Rights Education, op.cit., pp. 1-2.  
 125. Garth Meintjes, op.cit., pp. 79-78.  


