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  مقدمه
توان مانند ریاضیات آموزش  نویسی را نمی داستان .کند آموزش را تعیین می روش، آموزش محتواي

. شود گاهی اهمیت روش از محتوا بیشتر می. موزش فلسفه و عکاسی یکی نیستروش آ و داد
دیگر بر محتواي آموزش  سويسازد و از آموزش صحیح و اصولی را می ۀزمینسویی انتخاب روش از 

  .دشو می انتخابهاي فراگیران  بسته به محتوا و هدف آموزش و ویژگی ،روش. گذار استتأثیر
ها و رفتارها  نگرش، ها مستمر و همیشگی است که دانش و مهارتي فرایندآموزش حقوق بشر 

این تعریف برگرفته از برنامه جهانی آموزش . کند را براي ترویج و حمایت از حقوق بشر آماده می
شده  حقوق بشر است که از خ�ل همکاري کمیساریاي عالی حقوق بشر و یونسکو در سه فاز نوشته

 بر نظام آموزشی مدارس و فاز دوم) OHCHR, 2006) (2005- 2009( برنامهنخست فاز است. 
)2014 -2010) (OHCHR, 2012 ( فاز سوم .کند تمرکز می و مقامات رسمی عالی آموزشبر 
)2019 -2015 ()OHCHR, 2014 ( در تصویب . آموزش حقوق بشر به اصحاب رسانه استدربارۀ

کشورهاي عضو ملل متحد ، 2010ر طرح اقدام براي مرحله دوم در شوراي حقوق بشر در سپتامب
هاي آموزشی  روشها و  توافق کردند آموزش حقوق بشر را از طریق توسعه و بررسی سیاست

  .)OHCHR, 2012: 4( تقویت کنند
، دهنده مرجع آموزشنظر توان از  خاص را می طور بهو آموزش حقوق بشر  طورکلی بهآموزش 

بندي  در تقسیم .)OHCHR, 2011: 106( ي کردبند هدف و روش تقسیم، سطح آموزش، فراگیران
انتقال مفاهیم به فراگیران است و به دو نوع سنتی و نوین تقسیم  ۀبر شیو ، تأکیدروش براساس

هاي نوین  استاد و شاگردي است و آموزش ۀبر مبناي رابط آموزش، منظور از روش سنتی. شود می
 :Claude, 2000( چرخد افزارهاي نوین می تبیشتر حول جلب مشارکت فراگیران یا استفاده از سخ

  .ي استگر ، تسهیلهاي نوین آموزشی یکی از روش .)4-13
 عنوان بهروش و حقوق بشر  عنوان بهي گر تسهیلهدف اصلی پژوهش حاضر سنجش نسبت میان 

چه ، روش آموزش حقوق بشر مثابه بهي گر تسهیلپرسش اصلی این است که  .محتواي آموزش است
ي با اصول آموزش گر تسهیلهاي  ارآمد است؟ فرضیه اصلی این است که عمده ویژگیک اندازه

  است. به انواع مخاطبان بهترین روش آموزش حقوق بشرنظر حقوق بشر تطابق دارد و از این 
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هاي  ترتیب که ابتدا ویژگی بدین؛ تحلیلی است ـ روش تحقیق با توجه به ماهیت آن توصیفی
(طبق برنامه جهانی آموزش حقوق بشر) توصیف و  موزش حقوق بشري و اصول آگر تسهیلروش 

تحلیل ، تطبیقی ۀاز طریق روش مقایس با اصول آموزش حقوق بشرآن هاي  سپس نسبت ویژگی
سپس شده و روش آموزش تبیین  عنوان بهي گر تسهیلهاي  در این مقاله ابتدا مفهوم و مؤلفه. شود می

  .شود ي سنجیده میگر تسهیلهاي  با مؤلفه میزان انطباق اصول آموزش حقوق بشر

 ادبیات و سابقه پژوهش. 1

آموزش حقوق بشر زمینۀ شناسی و در  مدیریت و روان، هایی مانند علوم تربیتی در منابع علمی رشته
  شده است.ي مطرح گر تسهیلپیرامون الملل و در دکترین حقوقی مباحث زیادي  در منابع حقوق بین

 يگر تسهیل. 1- 1

؛ از جنگ جهانی دوم مطرح شد پس، روش حل مناقشه و سپس روش آموزشعنوان  بهي گر یلتسه
اتفاقی  احتما�ًالملل موضوعه! این تقارن زمانی  با طرح حقوق بشر در حقوق بین زمان  هم تقریباًیعنی 

  .ارتباط دارد، انجامد به سوژگی انسان می که گرا هاي انسان دیدگاه ۀنیست و هر دو با غلب

  يگر تسهیلتعریف . 1- 1- 1

طرفی ارزشی  بیدر یک رویکرد بر مؤلفه ؛ ي دو رویکرد کلی وجود داردگر تسهیلدر تعریف 
نفعان کمک  به ذي، فطر شود که از خ�ل آن فردي بی شود و فرایندي تعریف می گر تأکید می تسهیل

 ددر رویکر .)Groot, 2000: 14( یابند به آن دست بتوانندشان را شناسایی کنند و  کند تا اهداف می
ي را ترکیبی از دانش و مهارت گر تسهیلشود و  ناممکن ارزیابی می گر تسهیلطرفی ارزشی  بی، رقیب

 ها براي رسیدن به توسعه به صورت مشارکتی است افراد و گروه يکه هدفش توانمند کنند میتعریف 
)Hogan, 2002: 55(. ۀدر پنج حوز گري تسهیل روش. تعریف دوم مبناي پژوهش حاضر است 

-Thomas, 2010: 239( شود توسعه و مددکاري اجتماعی استفاده می، مدیریتوکار،  ، کسبآموزش

 فرایندجلب و هدایت مشارکت فراگیران در ، روش آموزش عنوان بهي گر تسهیلمنظور از  .)254
ی به فراگیران چیزي بیش از صرف انتقال اط�عات تخصص ۀي دربرگیرندگر . تسهیلآموزش است

ر هاي دانشی خود را پ خألکند  کمک میها  آن هاي فراگیران به دانستهگیري از  این روش با بهره. است
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نگران روش و  زمان  هم گر تسهیلاین روش بر مشارکت فعال و مؤثر فراگیران مبتنی است و . کنند
  .)Kamp, 2011: 17( محتواي آموزش است

در آموزش سنتی . دارد عنوان روش نوین تفاوت گري به با تسهیل سنتی آموزش هاي رویکرد روش
عنوان محتواي آموزش  تک افراد مهم است؛ هدف فهمیدن دقیق یک موضوع به انتقال اط�عات به تک

گري گروه و پویایی آن بر افراد اولویت دارد و هدف توانمندسازي  که در روش تسهیل است؛ درحالی
اي از موضوعات مرتبط در گروه است که از طریق  پیرامون مجموعه گروه فراگیران و ایجاد درك
کند و فراگیران به  هاي سنتی هدف را مربی از پیش تعیین می شود. در روش فرایندهاي مشارکتی محقق می

گري هدف از آموزش را خود گروه فراگیران با کمک  شوند، ولی در تسهیل سمت آن هدایت می
 Information Resources( کند ها را به سمت هدف راهنمایی می گر آن و تسهیلکنند  گر تعیین می تسهیل

Management Association, 2010: 561(. عنوان روش نوین و سودمند  گري به رشد استفاده از تسهیل
هاي گروهی  ها و مهارت اي از روش کارگیري مجموعه به باآموزشی، بیشتر مدیون این نگاه است که 

  و درك بهتري از جهان داشته باشند. کنندها کمک کرد بهتر با هم ارتباط برقرار  انسان توان به می
بینند؛ مربیان  محور آموزش می هاي مربی فراگیران در ک�س بیشترِهاي سنتی آموزش،  در روش

مگر زمانی که از آنان خواسته شود طرح پرسش کنند یا به  ؛دهند کنند و فراگیران گوش می صحبت می
 :Ganj, 2006دهد ( پاسخ دهند. الگوي سنتی، دانایی مربی و جهل فراگیران را مبنا قرار می هایی سشپر

دانایی ـ  جهل ۀگذارند؛ دوگان خود را به اشتراك می هاي هگري، فراگیران تجرب در روش تسهیل .)1-16
و حتی خود مبناي آموزش نیست. در این روش پاسخ صحیح و قطعی وجود ندارد و گروه فراگیران 

 ,Flowers, 2000: 30, 31 & Gibbsیابند ( از مسائل دست می ینهایت به درك مشترکدر گر  تسهیل

هاي متنوعی مانند بارش  گري شیوه در تسهیل .سخنرانی تقریباً تنها شیوه در آموزش سنتی است .)2001
 1392یونیسف،  :ك(ن.شود  بندي، پانتومیم، نمایش، انواع بازي گروهی وغیره استفاده می افکار، گروه
  اهمیت زیادي دارد.روش آموزش  و ساختن عنصر خ�قیت در انتخابالف و ب). 

اگر در ، زیرا تر از آموزش سنتی است سخت مراتب بهي گر تسهیلبسیار مهم این است که  ۀنکت
، ه محتواع�وه بر اشراف علمی ب گر ، تسهیلآموزش سنتی اقتدار و دانایی دو ویژگی مهم مربی باشد

 نتیجهدستیابی به براي  را هاي متنوع جلب مشارکت فراگیران را بداند و صبوري �زم باید روش
  نیز داشته باشد. مستقیم ۀبدون مداخل
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  يگر تسهیلهاي  مؤلفه. 1- 1- 2
که فصل  شده استروش برشمرده این هایی براي  ویژگی، يگر تسهیلدر دکترین علوم مرتبط با 

  :زیر است مواردها  آن مشترك
  ؛برابري ¢
  ؛محوري مشارکت ¢
  ؛شنوندگی فعال ¢
  ؛رعایت محرمانگی ¢
  ؛ایجاد محیطی امن ¢
  ؛احترام متقابل ¢
  ؛محوریت تجربیات افراد ¢
  .تجهیز متناسب مکان ¢

 آموزش حقوق بشر. 1- 2

ترویجی و ، هاي آموزشی گیرد و به مجموعه فعالیت ذیل حق آموزش قرار می آموزش حقوق بشر
شود که براي رعایت و تحقق حداکثري حقوق بشر و احترام به شرافت انسان و  می گفتهرسانی  عاط�
: 1388، انصاري و همکاران( گیرد افراد به مشارکت مؤثر در امور جامعه صورت می ۀساختن هم قادر
 در تصمیم سازمان ،المللی براي آموزش حقوق بشر قائل است اهمیت و ارزشی که جامعه بین). 13

  . دهه آموزش حقوق بشر تبلور یافت عنوان به 1995-2004ملل متحد در اع�م دهه 
 .1: عهده دارد دولت سه وظیفه بر،  آن براي ایجاد و تقویت فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش

در درون ساختارها و  ح نظام آموزش رسمی و ایجاد حساسیت نسبت به رعایت حقوق بشراص�
  ؛دولتی هاي همؤسس
  جریان صحیح آموزش حقوق بشر؛ نظرنظارت بر نهادهاي عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از  .2
هاي خاص مانند زنان، معلو�ن و  گروه بارۀتسهیل ایجاد نهادهاي حامی و متولی حقوق بشر در .3

ها نیز باید  در آموزش حقوق بشر ع�وه بر انتقال دانش، مهارت). 163: 1378، امیرارجمند(کودکان 
رو آموزش حقوق بشر زمانی به  ها مورد بازنگري قرار گیرند؛ ازاین تمرین شوند و نگرش و ارزش
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حقوق بشر و سازوکارهاي حمایتی آن و فرهنگ دربارۀ رسد که دانش و اط�عات  اهداف خود می
 اقدامات �زم براي دفاع ازدر مرحله بعد آنان به انجام و  ،شود براي فراگیران روشنحقوق بشري 

تغییر ). 14و13: 1388(انصاري و همکاران، د نحقوق بشر و جلوگیري از سوءاستفاده از آن تشویق شو
از  )تغییر رفتار( ساختن فراگیران به پیگیري موارد نقض حقوق بشر ها و نیز متقاعد ها و نگرش ارزش

المللی  بینکنفرانس «. در آید به دست نمیروش سخنرانی  ویژه بههاي سنتی آموزش و  طریق روش
هاي نوین آموزش گروهی و نقش  به استفاده از روش »آموزش حقوق بشر براي فعا�ن مدنی و عمومی

هاي  در آموزش بزرگسا�ن استفاده از روش .)OHCHR, 2013: 7آن بر توسعه حقوق بشر تأکید شد (
  .فراهم کندرا سازي مفاهیم محتواي آموزش  درونی ۀتواند زمین تعاملی می ۀخ�قان

  گري هاي تسهیل اصول آموزش حقوق بشر در انطباق با مؤلفه. 2
ده اصل براي آموزش حقوق بشر برشمرده  ،کمیساریاي عالی حقوق بشر طی سه فاز برنامه عمل

هاي  مؤلفه از طریقاین اصول  از هریک تحقق ،در ادامه). Eg.OHCHR, 2014: 5( است
  .شود سنجی می امکان، پژوهش به آن اشاره شد ۀدر سابق که يگر تسهیل

  هاي حقوق بشر ترویج اصول و ارزش. 2- 1
ی شمول جهانناپذیري و  تجزیه، ناشدنی  سلب، وابستگی متقابل :اصول ارزشی حقوق بشر عبارتند از

شمول و  هاي بشري جهان حق .)UNDP, 1998: 3, 4وغیره (سیاسی ، مدنی، انواع حقوق بشر ۀهم
شمول  ۀتواند خود را از دایر نمی کس هیچو  ندمند ر از آن بهرهشافراد ب ۀهم ،هستند ناشدنی سلب

تواند شهروندي را  به طریق اولی هیچ دولتی نمی .)Raphael, 2012: 22( حقوق بشر خارج کند
 ها با ناپذیر است و حق کل تجزیه مثابه بهحقوق بشر . ها فرض کند حق ۀمشمول دایرخارج از 

 تحقق هر حق بستگی به تحقق دیگر حقوق داردیعنی ، دارند لقابیکدیگر وابستگی و ارتباط مت
)UNPF, 2005(. حق دسترسی به ، حق س�مت، مستلزم تحقق حق توسعه براي مثال حق کار

 تأخرعرض هستند و نسبت به یکدیگر تقدم و  هاي بشري هم حق. اط�عات و حق آموزش است
کارکرد آموزشی و تنها وغیره فرهنگی ، سیاسی، هاي مدنی هایی مانند حق بندي دسته؛ ارزشی ندارند
  .)Bellamy, 2003: 92( پژوهشی دارد

حقوق بشر و تجربه در  ندانست صرف، به منظور تحقق آن و براي آموزش صحیح حقوق بشر
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داشته گر حقوق بشر باید تعهدي عمیق به حقوق بشر  آموزش ، بلکهکند گري کفایت نمی آموزش
این ، آموزشی فراینددر طول  گر اگر رفتار خود آموزش. زشی استار یحقوق بشر نظام. دباش

گر حقوق بشر باید تا  رفتار آموزش کند؛ بنابراین میاعتبار  معلوماتش بی، ها را منعکس نکند ارزش
  .)OHCHR, 2004: 22( جاي ممکن با گفتارش هماهنگ باشد

ولی ، شود ها فراهم نمی ی ارزشامکان انتقال عمل، مانند سخنرانی هاي سنتی طبیعی است با روش
دو صد گفته چون «المثل  ضرب. دانش و ارزش دارد زمان  همي ابزارهاي خوبی براي انتقال گر تسهیل

با  گر تسهیلل به لزوم انطباق رفتار ثَاین م .رکاربرد استي پگر تسهیلدر حوزه  1،»نیم کردار نیست
 یابد بدون ک�م و به شکل مؤثرتري جریان می، شآموز، از طریق رفتار .محتواي آموزش اشاره دارد

)Ornstein, 1999: 539(.  

  ها و مخالفت با تبعیض احترام به تفاوت. 2- 2
، تملی، عقیده، مذهب، زبان، جنس، نژاد بر مبتنیها و مخالفت با انواع تبعیض  احترام به تفاوت

حقوق بشر در مقام . تاز جمله اصول آموزش حقوق بشر اس شرایط جسمی و روانیو ، قومیت
، زبانی، جنسی، مذهبی، نژادي، هاي جسمی ها نیست و تفاوت سازي انسان ها و مشابه انکار تفاوت

حق زبان ، هایی مانند حق تنوع فرهنگی شناسد و حتی در قالب حق می رسمیت بهرا وغیره سیاسی 
؛ کند کثریت حمایت میدر اها  آن نرفتنِ ازمیانها و  از بقاي اقلیتوغیره حق مذهب ، مادري
ها با اصل مبنایی حقوق بشر یعنی برابري در  بر مبناي تفاوت و عرفی تبعیض حقوقی حال درعین

  .)Weiwei, 2004: 7, 8( تضاد است
نخست  :گري از دو منظر با اصل برابري درگیر است تسهیلگري است.  برابري یکی از اصول تسهیل

اعضاي گروه است، در موضع برابر با فراگیران و در جایگاه  ۀهمآموزش به  ،گر تسهیل ۀکه وظیف درحالی
یا  توان به رییس موقعیت مربی در آموزش سنتی را می .)Ismail et al., 2013: 11قرار دارد ( 2سرگروهی

آموزش  دوم اینکهنشیند.  گر نسبت به فراگیران در موضع برادري می پدر گروه تعبیر کرد؛ ولی تسهیل
رعایت اصل برابري میان فراگیران است تا همه به یک اندازه فرصت مشارکت و  ندنیازممشارکتی 

گر به رهبر ارکستر تشبیه  تسهیل .)Prendiville, 2008: 15آموزشی را داشته باشند ( ۀمندي از دور بهره

                                                      
1. Action Speaks Louder Than Words 
2. First among Equals 
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تا  تک نوازندگان را بشناسد و از هریک در جاي مناسب استفاده کند شود؛ کسی که باید توانمندي تک می
به عبارت دیگر در روش  .)Sharry, 2007: 49در نهایت موسیقی زیبایی از کل گروه به گوش برسد (

توانند  آموزش نیز هستند و هریک می ۀتند، ع�وه بر آن سوژسیادگیري نی ۀفراگیران تنها ابژ ،گري تسهیل
  در روند آموزش مانند یک نوازنده موسیقی ایفاي نقش کنند.

از  گر تسهیل ،در این روش. ي یکی از ابزارهاي انتقال مفاهیم استگر تسهیل در روش ها تفاوت
نهایت وغیره سنی ، طبقاتی، نژادي، هاي فراگیران مانند تفاوت جنسیتی اخت�ف اوصاف و ویژگی

نسبت به یکدیگر از را ها  هاي گروه داوري پیش، برد تا افراد را با مسائل یکدیگر آشنا کند بهره را می
 سازدهاي متفاوت را فراهم  تعامل بدون تبعیض افراد و گروه ۀبرد و در نتیجه زمینبین ب

)Prendiville, 2008: 21, 22(. اي گونهها را به  گروه گر تسهیل 1،بندي براي مثال در شیوه گروه 
اگر . وگو بپردازند ند و به گفتداشته باشاعضایی با اوصاف متفاوت حضور ، چیند که در هر گروه می

دولتی  ن�ئومسي در آموزش حقوق معلو�ن به کار رود باید تعدادي از معلو�ن و گر تسهیلروش 
کنند و موارد  شان را مطرح ها و مشک�ت تا معلو�ن محدودیت در میان فراگیران حضور داشته باشند

ن و به ایجاد حساسیت نسبت به مسائل معلو� ن�ئومسحضور تا  شودروشن  کام�ًشان  نقض حقوق
عمال تبعیض مثبت به نفع آنان بیانجامدا.  

فراگیران احترام  ۀخود به همگر  ، تسهیلها برداري از تفاوت بهره ۀزمینشدن  به منظور فراهم
و  هابه نظر قابلجریان اصل احترام مت. دارد حرمت باز می را از تحقیر و هتکها  آن گذارد و می

؛ برعکسبه توافق بیانجامد و  راحتی به ها ود اخت�فش موجب می مانند لهجه اوصاف اعضاي گروه
 شود گیري درست مشارکت می شکل از گري مانع حترام در یک دوره تسهیلیافتن عدم ا یعنی جریان

)Maxey et al, 2013: 149(.  

  مسائل حقوق بشري وتحلیل تجزیهتشویق به . 2- 3
انتقادي معض�ت  وتحلیل تجزیه تشویق به، به موجب برنامه عمل کمیساریاي عالی حقوق بشر

هاي همسو با استانداردهاي حقوق  با روشها  آن همیشگی و جدید حقوق بشر و باور به امکان رفع

                                                      
در گـروه موضـوعی را بـه بحـث      ،شـوند  هایی با اعضـاي مسـاوي تقسـیم مـی     روشی که در آن فراگیران به گروه. 1

  کند.  یگو را براي کل فراگیران بازگو م و نتایج گفت ،گذارند و سپس یک نماینده از طرف هر گروه می
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ی مانند فقر و مسائلمنظور از معض�ت همیشگی . از اصول آموزش حقوق بشر است، بشري
بر نقش  . تأکیداره داردخشونت و تبعیض است و مسائل جدید به اموري مانند تغییر ژنوم طبیعت اش

آموزش حقوق بشر . کند گري ایجاد می کنش ۀدر افراد انگیز، حقوق بشر در بهبود زندگی روزمره
هدف از آن گسترش حقوق بشر و اجراي حداکثري آن بلکه ، صرف انتقال اط�عات حقوقی نیست

دیگران در سطح  و حمایت از حقوق ها حق به افراد براي ترویج همچنین آموزش حقوق بشر. است
هاي  ع�وه بر برنامه، مبارزه با معض�ت حقوق بشري. دهد المللی انگیزه می ملی و بین، محلی، فردي

رویکرد انتقادي به ، از این منظر؛ استافراد  ۀبراي هم مسئله عنوان بهنیازمند طرح آن ، دولتی از با�
 مند هاي نظام ها و تبعیض انواع خشونت، ابزاري براي مبارزه با فقر، هاي عرفی و حقوقی موجود نظم

خوب  ۀهاي دور یکی از ویژگی .)OHCHR, 2003: 633, 634( است از جمله تبعیض علیه زنان
یی بیشتر مقامات در برابر نقض حقوق بشر است که جز با گو پاسخ ۀایجاد زمین، آموزش حقوق بشر

  .)Potocan, 2016: 305( شود محقق نمی، هاي حق در طرف تقویت رویکرد انتقادي
ایجاد و تقویت تفکر انتقادي در ، يگر تسهیلاز جمله کارکردها و اهداف آموزش به روش 

 خوبی بههاي فراگیران را  ها و ناگفته گفته گر تسهیل .)Ankiewicz et. al, 2001: 188( فراگیران است
 تکمیل، مستقیم چشمی ۀابطر برقراري، هاي فراگیر بندي گفته مانند جمع هایی شنود و با نشانه می

 گر تسهیل .)Hunter, 2013: 60( سازد را از دریافت پیام مطمئن می مخاطبوغیره فراگیر  هاي هجمل
فراگیران را به  ۀهم باید در طول دوره آموزشی، که خود از این ویژگی برخوردار استینا بر ع�وه

 دیدنِ یدن اظهارات دیگران و خوبشن خوب .)Prendiville, 2008: 47( شنوندگی فعال تشویق کند
  .کند تفکر نقاد و قدرت تحلیل را در افراد تقویت می، وضع موجود و وضع مطلوب

  توانمندسازي براي شناسایی نیازهاي حقوق بشري. 2- 4
جوامع محلی و افراد براي شناسایی نیازهاي ، ها گروهاز اصول آموزش حقوق بشر این است که 

یکی . شد ها محقق خواهند حقاین باور تقویت شود که ها  آن درو  شوندتوانمند  شان حقوق بشري
 آن خود برخ�فحقوق بشر  اجرايمانع . شناسایی موانع تحقق آن است ،از لوازم تحقق حقوق بشر

حق آموزش نشدنِ  محققبراي مثال مانع . جاي دیگر تفاوت داردبه شمول نیست و از جایی  جهان
  .دیگر فقر والدین است ۀو در جامع ،دختران رفتنِ ي قبح عرفی مدرسها براي دختران در جامعه
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دهد. در این روش  ها می براي اقدام عملی به افراد و گروهرا گري، توانمندي �زم  تسهیل
دهد فراگیران خود تصمیم بگیرند،  هایی در فرایند آموزش اجازه می استفاده از مهارتبا گر  تسهیل
 ۀدور بنابراین ؛)Prendiville, 2008: 13اعمال مهارت را بیاموزند (گذاري کنند و روش  هدف
  است.همراه گري با تمرین اقدام براي تحقق محتواي آن (در اینجا حقوق بشر)  بر روش تسهیل مبتنی

  هاي طرف وظیفه ظرفیت ۀتوسع. 2- 5
بتوانند ها  آن این است که مقامات دولتیو به طور مشخص  هاي طرف وظیفه ظرفیت ۀتوسعهدف از 

حقوق بشر یک . عمل کنند، از آن حمایتحقوق بشر و اجرا و  از جمله احترام به به تعهدات خود
 طور بههاي اقلیت است و یک طرف وظیفه که  گروه گاهفرد انسانی و  معمو�ًطرف حق دارد که 

طرف به  نیزبخش خصوصی و جامعه مدنی ، حقوقشدن  جهانی تأثیرتحت . سنتی دولت است
. هستندترویج و اجراي حقوق بشر ، موظف به احترام، هاي وظیفه طرف. اند اضافه شده وظیفه

آن بیانجامد: ظرفیت طرف وظیفه در ارتباط با  ۀتواند به توسع آموزش حقوق بشر از دو طریق می
استفاده از  ، و دوم باهاي حقوق بشري نیروي انسانی طرف وظیفه ارتقاي دانش و مهارتبا  نخست

�زم  ۀوسیله از سویی سرمای بدین .براي آموزش حقوق بشرها  آن هاي دولتی و امکانات مادي فیتظر
و امکانات و  ها ههاي غیر نقدي مانند مکان جلس اعم از وجوه نقد یا کمک( براي آموزش حقوق بشر

و شود  و مانع مالی از سر راه آموزش حقوق بشر برداشته میشود  می ) تأمینتجهیزات آموزشی
  .شود به حامی حقوق بشر تبدیل می خود خودبهطرف وظیفه  دیگر ازسوي

. آموزشی در موفقیت آموزش بسیار مؤثر است استفاده از منابع نوین و تجهیزات آموزشی و کمک
. را داردها  آن مؤثر از ۀشناسد و توانایی استفاد هاي نوین را می فناوري گر تسهیلدر این راستا 

بودن  گر باید از فراهم تسهیل. ي استگر تسهیلهاي روش  از چالش ت و امکاناتتجهیزاکردن  فراهم
مشارکت  ،مسیر ۀ) و در ادامBaldwin-Ragaven et. al, 2009: 95لوازم آموزشی مطمئن شود (

فیزیکی مکان  گر بر تجهیزات سازي لوازم آموزش جلب کند. تسهیل در فراهمرا خود فراگیران 
با محتواي  سازگاري باشد و هم گر تسهیلاصول  ۀکنند تأمینکند تا هم  یبرگزاري دوره نظارت م

دماي ، وجود فضاي کافی براي انجام کارهاي گروهی: از ستعبارت امنظور از تجهیزات . آموزش
ژکتور وویدئوپر، تخته، زمان تنفسدادن  امکان، خوراکی و آشامیدنی کافی، نور اتاق، هواي اتاق، اتاق

روش  ازآنجاکه .)Bracken, 2005: 61, 62( آموزشی افزارهاي کمک ها و سختراافز نرمو سایر 
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هاي دولتی و بخش  جلب کمک، تر است رهزینهپ هاي سنتی ي در مجموع نسبت به روشگر تسهیل
  .ناپذیر است اجتناب، در آموزش حقوق بشر ویژه بهخصوصی 

  هاي محلی انطباق آموزش با ویژگی. 2- 6
و توسعه تاریخی و اجتماعی  شودهاي مختلف مبتنی  بر اصول برخاسته از فرهنگ اگر برنامه آموزشی

م توجه به بستر و بافتار ولز ،اصلمنظور از این . شود مؤثر واقع می، هر کشوري را مد نظر قرار دهد
در یک بافتار ، در ارتباط با آموزش حق ازدواجبراي مثال، . آموزشی است ۀمحل برگزاري دور

 آید. به شمار میمعضل  ،منجر به ازدواج اجباري زنان هاي محلیِ دواج کودکان یا سنتاز، اجتماعی
هاست که نظام  در بافتار دیگري سال .شاید در این جامعه حتی صحبت از ازدواج دگرباشان تابو باشد

؛ بنابراین متفاوتی دارد و حق ازدواج موضوعاتداده است ازدواج کودکان پایان  مسئلهحقوقی به 
  .اي باید محتواي آموزشی متفاوتی تدارك دید هر جامعهراي ب

، احساسات ،در روند آموزش. است خورده گرایی گره حقوق بشر با چالش انواع نسبیآموزش 
هاي  از منظر ارزش سو ازیک؛ تواند خلل ایجاد کند ها و عقاید فراگیران نقش مهمی دارد و می ارزش

به یک اندازه بها ها  آن ۀگر ناچار باید به هم ن دارند و آموزشدرونیات افراد ارزش یکسا، حقوق بشر
فراگیران نیز ، هاي عاطفی را براي یادگیري ضروري قلمداد کند گر چنین واکنش اگر آموزش. دهد

 يگرایی به ابزار ترتیب نسبی بدینشوند تحریک عواطف بخشی از روند آموزش است و  متقاعد می
باورها و ، کم یا زیاد، توجهی از افراد قابلدیگر بخش  سوياز. شود در خدمت آموزش تبدیل می

ضد ارزشی است و باید در روند  ییباورهاچنین از منظر حقوق بشري  .دارند آمیز هاي تبعیض نگرش
  .)Flowers, 2000: 30, 31(نرسیده است آموزش به اهداف خود وگرنه ؛ آموزش تغییر کند

اجتماعی و اقتصادي ، هاي فرهنگی که افراد با زمینهي فرض بر این است گر تسهیلدر روش 
 یک هیچمحتواي آموزش دارند که  در موردرویکردهاي متفاوتی ، هاي زیسته تجربه و مختلف

براي آموزش فراهم را مناسبی  ۀولی همه با هم در مجموع زمین ،براي یادگیري کافی نیست تنهایی به
فراگیران در روش  ۀرویکرد فرهنگی و سطح توسع ختنِشنا رسمیت به .)Kong, 2014: 241( کند می

را در خود آن  پوشششود حتی در انتخاب  توصیه می گر تسهیلي تا جایی مهم است که به گر تسهیل
  .لباس بپوشد شو شبیه مخاطبان) Prendiville, 2008: 23(نظر بگیرد 
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  ترویج دانش و مهارت حقوق بشر. 2- 7
اي و محلی و سازوکارهاي  المللی، منطقه استفاده از اسناد بینبا  ترویج دانش و مهارت حقوق بشر

گر به محتواي آموزش  تسلط علمی آموزشاز اصول آموزش و شرط نخستین، حمایتی حقوق بشر 
گر باید به  . آموزشآیند به شمار میترین منبع علمی براي آموزش حقوق بشر  المللی مهم است. اسناد بین

ناد آشنایی کافی داشته باشد: انتقال آن به فراگیران و برقراري پیوند میان اسناد و دو منظور با محتواي اس
شخصی افراد را به مسائل حقوق  ۀتجرب صراحت ها به جلسهدر  حقوق بشر گر مسائل روزمره. آموزش

در صورت امکان، موضوع را به مواد خاصی در اع�میه جهانی حقوق بشر و سایر  و دهد بشر پیوند می
المللی ممکن است  حال، استناد بیش از حد به اسناد بین بااین ؛کند ناد مربوط به حقوق بشر مرتبط میاس

گر، حقوق  ؛ بنابراین آموزششودموجب عدم انعطاف در انتقال مطالب و گاه کاهش انگیزه در فراگیران 
المللی،  استناد به اسناد بین کند نه تغییرناپذیر. در هاي در حال پیشرفت معرفی می عنوان بایسته بشر را به

  سطح فراگیران شامل تحصی�ت، سن، شغل وغیره باید مورد توجه قرار گیرد.
خود  ۀگري با مشارکت گسترد روش تسهیل چونممکن است در بادي امر این طور به نظر برسد که 

ر واقع عکس این گر نیازي به تسلط علمی به محتواي آموزش ندارد؛ ولی د رود، تسهیل فراگیران پیش می
عنوان یک مهارت تسلط دارد و هم به محتواي  گري به گر هم به روش تسهیل گزاره صادق است؛ تسهیل

ازآنجاکه  .)Glyn, 2008: 173دهد ( آموزش مسلط است و مدام خود را در این دو زمینه توسعه می
گر باید  کنند، تسهیل نگاه می دارند و از زوایاي مختلف به محتواي آموزش یگوناگون هاي تجربهفراگیران 

ع�ه بر آشنایی کامل با محتواي اصلی، با مسائل عملی پیرامونی آن نیز آشنا باشد. از این منظر است که در 
  .)Hogan, 2002: 57شود ( گر بر عنصر دانش گسترده تأکید می تعریف تسهیل

  محوري مشارکت. 2- 8
که متضمن دانش و مهارت �زم براي  اي گونه ؛ بهاست هاي آموزشی مشارکتی استفاده از روشمنظور 

، حق مشارکت در امور عمومی( بشري یمشارکت هم حق. اقدام در جهت تحقق حقوق بشر باشد
 ،براي مثال. هاست و هم ابزار تحقق بسیاري از حق) میثاق حقوق مدنی و سیاسی 25موضوع ماده 

مشارکت در زندگی ، ع�میه جهانیا 27موضوع ماده ، منظور از حق تعیین سرنوشت فرهنگی
ماده یک مشترك میثاقین به ؛ گردد حول مشارکت در زندگی اقتصادي می، حق توسعه؛ فرهنگی است
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 دادرسی از طریق وکیل و مترجم فرایندمشارکت در ؛ مشارکت در تعیین سرنوشت اشاره دارد ۀمقول
نظام حقوق  تأکیدهایی از  نمونهها  . اینشود ي مدنی محقق میها لمشارکت اجتماعی از طریق تشکّ و

  .مشارکت است ۀالملل بر مقول بشر بین
هاي  ترین روش مناسب عنوان بهفنونی را  دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

، هاي گروهی توان به بحث کند که از آن جمله می آموزش حقوق بشر به بزرگسا�ن معرفی می
سازي جلسه یک دادگاه حقوق  مانند شبیه( سازي شبیهمسئله، حل ، ورديمطالعات م، هاي کاري گروه

مباحثه و استفاده از  هاي هبرگزاري جلس)، نویس پیش ۀاز جمله تهی( هاي عملی تمرین )،بشري
و بوده ي گر تسهیلبا روش  در مطابقت این فنون .)OHCHR, 2000: 1( ابزارهاي بصري اشاره کرد

بر رویکرد مشارکتی در  تأکیددلیل . دارد آنان بسزایی در موفقیت ي نقشگر تسهیلتوانایی در 
جرقه فعالیت اجتماعی در ذهن فراگیران  مثابه بهتواند  آموزش حقوق بشر این است که آموزش می

  .)OHCHR & Equitas, 2011: 11-12( عمل کند
به اهداف گروه  هاي گروهی و همکاري در دستیابی پیوستن افراد به فعالیت، منظور از مشارکت

مشارکت . ي استگر تسهیلهاي مهم روش  از ویژگی مشارکت فراگیران در روند آموزش. است
سطح ؛ شوند بهتر متوجه مطالب می ،شنیدن و خوبکردن  افراد از طریق صحبت: فواید زیادي دارد

 گر تسهیل وغیره.شود  گري گروهی تمرین می فعالیت و کنش؛ رود انرژي و شادابی در گروه با� می
، یونیسف :ك(ن. خ�قانههاي  با روش نخست. اندازد به دو طریق مشارکت را در گروه به جریان می

به  ؛)John, 2004: 63, 64؛ (کند فراگیران را به مشارکت حداکثري در طول دوره ترغیب می) 1392
 .جریان آن قرار دهد چیند و فراگیران را در براي آموزش می قوانینی، ع�وه با جلب نظرات فراگیران

و مسیر کلی آموزش و قواعد حل ها   جلسهمواردي مانند زمان آغاز و پایان  ۀبرگیرند در قوانیناین 
موانع  گر تسهیل دیگر، ). ازسويUNDP, 1998: 8( در درون گروه است ها و اخت�ف ها تعارض

 فرایندافراد در کاهش سطح مشارکت  سببعوامل فردي و نهادي  .کند مشارکت را برطرف می
، شامل ضعف نظام حقوقی کند افراد را از مشارکت منصرف می که موانع نهادي. شود آموزش می

هاي آموزشی و مسائلی مانند نگرش  عدم دسترسی همگانی به فرصت، ضعف قواعد رفاه اجتماعی
کردن  بتاي صح جامعه براي مثال اگر در. استوغیره طبقه اجتماعی ، قومیت، جنس، عمومی به سن

سطح  .آید پایین می ها هسطح مشارکت جوانان در جلس، ها ناپسند باشدتر بزرگترها در حضور  جوان



 حقوق بشر اسإلمیمطالعات ه علمی فصلنامدو ۷۴

 

 1398یز و زمستان پای، هفدهم، شماره دوره هشتم

این عوامل در . ین موانع شخصی مشارکت استتر ، مهمو نداشتن اط�عات کافی نفس اعتمادبهپایین 
به مشارکت  تمایل، هاي اقلیت کمتر از اکثریت اعضاي گروه .ددگر مجموع به اصل برابري برمی

 فرصتدر نهایت همه  تا تعدیل مشارکت هر دو گروه اقلیت و اکثریت است گر تسهیل ۀوظیف. دارند
منظور  دینب .)Prendiville, 2008: 55( ندداشته باشآموزشی  فراینددار را در  مشارکت فعال و معنی

کنند  میحساس از گروه ای ئخود را جز فراگیران ۀگر حقوق بشر باید مطمئن باشد هم آموزش
)Erkkilä et. al, 2010: 95 .( اعضاي گروه در برابر یادگیري خود و دیگران  ۀهم مشارکتدر اثر

  گر. تسهیل تنها شوند نه می لئومس

  زدایی ترس. 2- 9
، است ایجاد محیطی عاري از ترس براي آموزش و یادگیري، یکی از اصول آموزش حقوق بشر

آموزش  شود. توسعه انسانی فراهم ۀقوق بشر تحقق یابد و زمینح، که مشارکت تشویق شود صورتی به
در  .)Flowers, 2000: 30, 31( طلبد می پذیرش نظر دیگريو  اعتمادحقوق بشر محیطی از جنس 

محتواي  عنوان بهآمیز  یابد و همزیستی مسالمت چنین شرایطی آزادي بیان و اندیشه فرصت بروز می
 آن به معناي سنتی درست و غلط، ن جهت در آموزش حقوق بشراز ای. شود اصل برادري محقق می

 يفرایندتحقق مشارکت در  ۀ�زمسو  ازیک؛ دارندمتقابل زدایی و مشارکت رابطه  ترس. جایی ندارد
به زدایی از اهداف مشارکت  ترسدیگرسو،  ازامن و عاري از ترس است و  یفضایبودن  فراهم، جمعی

عوامل بیرون از  :کند و دسته عوامل در فراگیران احساس ترس مید .)UN, 2007: 1(آید  حساب می
رهبران ، گران با مقاومت و مخالفت مقامات رسمی گاهی آموزش. ک�س و عوامل درون ک�س

استد�ل . شوند سیاسی و مذهبی و قومی جامعه نسبت به آموزش حقوق بشر مواجه می
ترس به  گاهی جو. ها و عرف محلی باشد شکنندگان ممکن است مغایرت حقوق بشر با ارز مقاومت

مانع  آگاهانه یا ناآگاهانه يفردممکن است  است؛ براي مثالک�س  واسطه مشکلی در خود
  .)UN, 2007: 1(شود یی گروه اهمبستگی و کار

ي فراگیران گر تسهیلدر روش . ي راهکار خوبی براي ایجاد محیطی عاري از ترس داردگر تسهیل
سپس و  کنند مینیازهایشان را شناسایی ، شان هاي خ�قانه باورها و ایده، ها اندیشه ريذاگ اشتراك بهبا 

 نیازمندي فرایندچنین  .)Prendiville, 2008: 13( یابند نیازها میکردن  راهکارهایی براي برطرف
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ی ساختن محیط. و محیط آموزشی است فرایندآلود از  عوامل ترس تمامیجریان آزادي بیان و حذف 
شود در  توصیه می گر تسهیلاهمیت دارد که به اي  اندازهگیري به  عاري از ترس در روش تسهیل

کنندگان قرار بگیرد و تُن صداي خود را از حدي با�تر نبرد که احساس  ارتفاع با شرکت مکانی هم
م یک هاي مه زبان بدن مناسب از ویژگی کارگیري به .نگرانی و اضطراب در فراگیران ایجاد شود

از عوامل  .)Prendiville, 2008: 21( تواند فضا را عاري از ترس کند و می استخوب  گر تسهیل
، با فراگیران گر تسهیلارتباط چشمی مستقیم ، توان به رنگ و نور مناسب مکان آموزش محیطی می

  .)Maxwell, et. al, 2011: 29, 30( جلوگیري از بروز درگیري لفظی و جدل دونفره اشاره کرد
گري براي ایجاد محیطی عاري از ترس ناشی از عوامل  رهاي پیشنهادي روش تسهیلکاراهدیگر از 

 محرمانگی«گر و فراگیران بر سر قوانین دوره توافق کنند؛  بیرونی، این است که در آغاز دوره، تسهیل
فراگیران مطمئن  ). در اثر این توافقHunter, 2013: 129از جمله موارد توافق است ( »مباحث کارگاه

شد. در مورد عوامل درونی،  هدادر بیرون از مکان آموزش بازگو نخو هایشان یدگاهها و د شوند گفته می
  شکن است. کاهش احساس ترس در افراد، استفاده از یخگري براي  راهکار روش تسهیل

  فراگیران ۀبرقراري ارتباط میان محتواي آموزش و زندگی روزمر. 2- 10
کرد که حقوق بشر چگونه و با چه ترغیب این موضوع  ۀباید فراگیران را به بحث دربار منظور بدین

 و فرهنگیاقتصادي ، اجتماعی، انتزاعی به واقعیت زندگی سیاسی هاي تواند از عبارت ابزاري می
است که در زمان و مکان ) فرامکانیـ  فرازمانی( حقوق بشر در ذات خود امري انتزاعی. تبدیل شود

باید میان مطالب نظري و ، براي جمع بین این دو نقیض در روند آموزش. شود اجرا می یمشخص
در آموزش حقوق  .)OHCHR, 2012: 14, 15( ارتباط برقرار شود کنندگان شرکت ۀزندگی روزمر

شهروند  عنوان بهاز کل ببینند و جایگاه توأمان خود ی ئفراگیران کمک کرد تا خود را جز بشر باید به
مشک�ت و نقض حقوق بشر در جوامع محلی در  . ازآنجاکهو شهروند جهانی را باور کنندملی 

ایجاد حساسیت در گروه نسبت به ابعاد و شده است، بسیاري موارد در سایر نقاط جهان تجربه 
ترتیب در  دینب. گر حقوق بشر است ین اهداف آموزشتر مهماز  ،هاي نقض حقوق بشر زمینه

 شود ایجاد می ها پارچگی و همبستگی با جامعه انسانی به قصد تحقق کامل حقفراگیران احساس یک
)OHCHR, 2012: 14, 15(.  
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به  نخستکند؛  گري به دو طریق رویکرد انضمامی را جایگزین رویکرد انتزاعی می روش تسهیل
نه شود که چگو گونه پرسش می جاي نگاه انتزاعی و پرسش از اینکه چه چیز باید محقق شود، این

مثال پاسخ نوع اول این است که کودکان نباید کار  .)Attong, 2012: 327شود؟ ( یک امر محقق می
افرادي که در فرایند  دوم،کنند و مثال رویکرد دوم اینکه کار کودك در منزل، مصداق کار است. 

شتراك را با یکدیگر به ا آن پیشینی دارند و در طول دوره هاي تجربهکنند  آموزشی مشارکت می
 نظرکنند به یک اندازه درست یا نادرست است و از این  گذارند؛ در نتیجه مطالبی که مطرح می می

زیسته به  ۀترتیب امر روزمره و تجرب دینب .)Maxwell, 2011: 31, 32گذاري نیست ( ارزش قابل
و  ها هتجرب بارۀابتدا و پیش از ورود به بحث در گر تسهیلشود.  ی از فرایند آموزشی بدل میئجز

و بسته به  ها هکند و سپس در روند جلس مناسبی را مطرح می يها پرسشتخصص هریک از اعضا 
هر شخص به بهترین شکل از تخصص خود در راهبري بحث استفاده کند کوشد  میمحتواي آموزش 

  .)Equitas, 2007: 15-61و از مطالب دیگران بهره جوید (

 عملی هاي نمونه. 3

نظر از سن،  گري براي آموزش حقوق بشر به هر مخاطبی، صرف ه مطرح شد، روش تسهیلبا توجه به آنچ
تواند هم  کارگیري خ�قیت در برگزاري کارگاه، می گر با به تحصی�ت، شغل وغیره مناسب است. تسهیل

  و هم به دانشجویان حقوق بشر. حقوق بشر را به کودکان آموزش دهد و هم به وک�ي دادگستري

  زش حق حریم خصوصی جسم به وکالي دادگستريآمو. 3- 1
گر است و بسته به نوع مخاطب و موضوع  بر خ�قیت شخص تسهیل گري روشی مبتنی ازآنجاکه تسهیل

کند، ارائه الگویی ثابت ناممکن است. با درنظرگرفتنِ دستورالعمل  مورد نظر روند آموزش تغییر می
گفته در مقالۀ  و اصول پیش) OHCHR, 2011: ix(ر کمیساریاي عالی حقوق بشر براي آموزش حقوق بش

  توان فرایندي به شرح زیر براي آموزش حق حریم خصوصی جسم به وک� طراحی کرد: حاضر، می
هاي معمول  رنگ تجهیزات شبیه محیط، دما و هواي مناسب است، کارگاه یک اتاق با نور کافی

 ۀنفره است که فاصل نندگان میزهاي چهارک محل نشستن شرکت، اتاق یک تریبون دارد، اداري است
 گر تسهیللباس ، کنندگان قرار دارد پذیرایی روي هر میز و در دسترس شرکت، کافی از یکدیگر دارند

  .ایستد هرگز پشت تریبون نمیدارد و لحن رسمی ولی بدون تحکم ، رسمی است
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  زمان  تجهیزات  شرح روش  روش  فعالیت

شروع 
  کارگاه

و  گر تسهیلمعرفی 
شرح برنامه دوره 

  و قوانین کارگاه

  شود کننده داده می برنامه به هر شرکت
  شود در محل مناسب نصب می A3قوانین در قالب 

بهتر است قوانین کارگاه (مث�ً منع استفاده از موبایل) با 
  کنندگان تدوین شود جلب نظر شرکت

 برنامه به تعداد
قوانین کارگاه 

  A3در کاغذ 

5 
یقه

دق
 

  ارفهمع  شکن یخ
اي به تجربۀ  کند و اشاره کننده خودش را معرفی می هر شرکت

  کند وکالتی خود در مورد حق حریم خصوصی جسم می
فر   ـ

ر ن
ه

یقه 2
دق

  

آموزش 
تعریف و 
  مصادیق

  بارش افکار

قاعده مصادیق حریم  کنندگان به صورت بی شرکت
ها را روي  آن گر تسهیلبرند و  خصوصی جسم را نام می

سد و در پایان، بر مبناي نظرات مخاطبان، نوی تخته می
  دهد بندي مناسبی از انواع حریم جسم ارائه می تقسیم

 15  تخته
یقه

دق
  

آموزش 
مواجهۀ 
محاکم با 
حق حریم 
  خصوصی

  کار گروهی

  گیرند؛ قرار می چهارنفرههاي  کنندگان در گروه شرکت
هاي دیوان اروپایی حقوق بشر در  مقدمۀ یک پرونده از پرونده

  گیرد؛ رد حریم خصوصی جسم، در اختیار هر گروه قرار میمو
پرونده  بارۀشود تا در دقیقه فرصت داده می 30ها  به گروه

ها  به گروه گر تسهیلدفاعیه بنویسند. در این مدت  ۀ�یح
  کند؛ سرکشی و در صورت لزوم مداخله می

رود و  در پایان یک نماینده از هر گروه پشت تریبون می
قدمۀ پرونده، �یحۀ گروه را براي همه ضمن توضیح م

  خواند.  می

  کاغذ
  خودکار
  تریبون

60 
یقه

دق
  

نقد و 
بررسی 

  آرا
  کار گروهی

مختصري از رأي دیوان اروپایی حقوق بشر در دو پرونده 
  گیرد؛ قرار می مورد بحث در اختیار هر گروه

 ۀشود رأي دیوان را با توجه به �یح ها خواسته می از گروه
  کنند؛خود نقد 

 ۀاز مقایسرا بندي خود  هر گروه جمع ۀدر پایان نمایند
  خواند.  تطبیقی دو متن براي همه می

  کاغذ
  خودکار
  تریبون

45 
یقه

دق
  

 10  ژکتوروویدئوپر  ارائه توضیحات از طریق پاورپوینت  گر تسهیل  بندي جمع
یقه

دق
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  دبستانی آموزش حق حریم خصوصی جسم به کودکان پیش. 3- 2
اي دارد. از نظر یونیسف بهترین استراتژي آموزش به کودکان پیش از دبستان،  هاي ویژه دکان ظرافتآموزش به کو

اي که در راستاي موضوع آموزش معنادار باشد، کودك را درگیر کند، پویا و متضمن مشارکت  بازي است؛ بازي
  محور است. ودکان، بازيگري آموزش حقوق بشر به ک تسهیل بنابراین ؛)UNICEF, 2018: 7(اجتماعی باشد 

رنگ دیوار ، صندلی، میز( تجهیزات، دما و هواي مناسب است، اتاق روشن: فضاي پیشنهادي
از کودکان میز و صندلی مخصوص به  ، هریکاند هاي شاد و پرانرژي انتخاب شده به رنگوغیره) 

لباس ، شود میپذیرایی در زمان مناسب بر میزي مجزا چیده ؛ دارند همکافی از  ۀفاصلبا خود 
  . شاداب است گر تسهیلدر تمام طول کارگاه چهره ، به رنگ شاد است گر تسهیل

  زمان  تجهیزات  شرح روش  روش  فعالیت

شروع 
  کارگاه

معرفی 
گر و  تسهیل

شرح برنامه 
دوره و قوانین 

  کارگاه

  شود موضوع و قوانین کارگاه به زبان ساده براي کودکان تشریح می
  شود به دیوار نصب می قوانین به صورت مصور

کس دیگري را  یکی از قوانین این است که در طول کارگاه هیچ
  کند گر این قانون را رعایت می کند و خود تسهیل اجازه لمس نمی بی

 A3پرینت 
تصویر 
  قوانین

5 
یقه

دق
 

دوند. هر دو کودکی  کودکان در اتاق (یا بخشی از اتاق، بسته به تعداد) می  بازي  شکن یخ
  فضاي خالی  روند گر از بازي کنار می یکدیگر برخورد کنند با هدایت تسهیل که به

3 
یقه

دق
  

آموزش 
  رازداري

پخش فیلم و 
  صحبت فردي

انیمیشن کوتاهی در مورد منع لمس بدن کودك بدون اجازه او و 
  شود هاي مناسب به تعرض نمایش داده می واکنش

  گویند انیمیشن می کردن دست نظرشان را در مورد سپس کودکان با بلند
کند نظرها  دهد و ت�ش می خوبی به اظهارات گوش می گر به تسهیل

  را به سمت منع تعرض به کودك و لزوم مقابله با آن ببرد

گر  نمایش
  بزرگ

15 
یقه

دق
  

پذیرایی روي یک میز چیده شده و کودکان بدون برخورد با   پذیرایی  استراحت
  دارند می یکدیگر از آن بر

خوراکی و 
  وشیدنین

15 
یقه

دق
  

  رل پلی  یادآوري

  شوند دو داوطلب از میان کودکان انتخاب می
  آرامی شانۀ دیگري را لمس کند شود به از نفر اول خواسته می

  شود واکنش مناسب نشان دهد از نفر دوم خواسته می
  شود با واکنش متفاوت بازي را تکرار کنند به دیگران فرصت داده می

کند و  ادرست را با ارائه توضیحات رد میهاي ن گر واکنش تسهیل
  کند هاي درست را تقویت می واکنش

 15  ـ
یقه

دق
  

  ـ  شعاري و ترجیحاً مصور بندي به زبان ساده و غیر ارائه جمع  گر تسهیل  بندي جمع

5 
یقه

دق
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  گیري نتیجه
شکل ابل متقو یادگیري متقابل اصول احترام  ۀبر پایکه مشارکتی دارد  يرویکرد، يگر تسهیلروش 
این رویکرد افرادي . جوید یادگیري بهره می فرایندو اظهارات فراگیران در  ها هاست و از تجرب گرفته

آماده  هماز و یادگیري با هم ها و باورهاي مختلف براي یادگیري  ارزش، ها فرهنگ، ها را با زمینه
هاي  دآگاه موجب تغییر نگرشاست و ناخوفراگیران  آزمایی ذهنیِ راستی بر مبتنیاین روش . سازد می

 ؛شود میهاي مثبت در جهت حمایت و ارتقاي حقوق بشر  آمدن نگرش وجود ناقص و همچنین به
. همچنین نقش مفیدي در احساس تعلق بیشتر اشخاص موضوع آموزش به جامعه بشري در کل دارد

به  یاقدامات مشخصي را برافراگیران  وکند  اجتماعی را تشویق می وتحلیل تجزیهرویکرد مشارکتی 
  .سازد توانمند می ،ها و استانداردهاي حقوق بشر ق با ارزشبطنتغییرات اجتماعی ممنظور 

و آموزش طورکلی  بهآموزش  فراینددر  برابري و برادري، یعنی آزادي رعایت اصول حقوق بشر
ول اص کمیساریاي عالی حقوق بشر در قالب سه برنامه. ضروري استطورخاص  بهحقوق بشر 

در فرض رعایت . است گذاري کرده گانه را در قالب ده اصل براي آموزش حقوق بشر شاخص سه
در تعارض قرار ، هدف مثابه بهبا محتواي آموزش ، وسیله عنوان بهروش آموزش ، گانه اصول ده

ي گر تسهیلهاي  اصول آموزش حقوق بشر در انطباق کامل با مؤلفه دهد پژوهش نشان می. گیرد مین
  .است

فرصتی براي تمرین عملی مفاهیم حقوق بشري از جمله آزادي بیان و  ازآنجاکهي گر تسهیل
روش مناسبی براي آموزش ، گذارد اندیشه و حق مشارکت عمومی و حق صلح را در اختیار می

 گر تسهیلکنندگان و  برابر شرکت ۀبر رابط مبتنیآموزش سنتی  برخ�ف ازآنجاکه .حقوق بشر است
کنندگان و  میان خود و شرکت گر تسهیلو  ،شود کنندگان رعایت می آزادي شرکت در آن، است

ترین روش براي آموزش حقوق  مناسب، کند اي برادرانه برقرار می رابطه کنندگان با یکدیگر شرکت
  ست.ها بشر به انواع گروه
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