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Background and Aims: Human rights protect the dignity and liberty of every 

human being, therefore governments should direct their education and training towards 

promoting the enjoyment of human rights. This study aimed to develop a human rights 

curriculum for higher education in the Islamic Republic of Iran. 

Methods: Based on the qualitative design and case study methodology, to 

determine the necessary elements for developing a human rights curriculum, the 

opinion of professors and experts of law and social sciences in Shahid Beheshti, 

Isfahan, Shiraz, and Kerman universities was obtained by using an open-ended and 

semi-structured questionnaire with purposeful sampling and theoretical saturation 

technique. Then, the obtained data were categorized and organized into basic, 

organizing, and global themes by using N-Vivo software which created a thematic 

network. The triangulation method was used to validate the qualitative data. 

Results: A human rights curriculum (global theme) has some dimensions such as 

content, logic, goals, methods, and learning environment as organizing themes, and 

each of these has different levels and various basic themes that should be considered in 

developing a human rights curriculum. 

Conclusions: Human rights are realized through conscious and continuous demands for 

the rights of all individuals and learning, understanding, protecting and respecting these rights 

are vital for their realization. Therefore, educating about human rights plays a major role in the 

persistent protection of human rights and fighting against their violation and it is an important 

investment in achieving a society in which all people are respected and valued. 

KeyWords: Curriculum, Human rights curriculum, Human rights education, Higher 

education 
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ها باید تعلیم و کند، بنابراین دولتحقوق بشر از کرامت و آزادی هر انسانی محافظت می زمینه و اهداف:

درسی حقوق گذاری کنند. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین برنامۀ مندی از حقوق بشر هدفتقای بهرهتربیت خود را برای ار

 بشر در آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران است.

به منظور تعیین عناصر الزم برای  موردی، مطالعۀ روش و کیفی براساس طرحروش بررسی : بررسیروش 

 دیشه هایدانشگاه یگروه حقوق و علوم اجتماعر استادان و متخصصان تدوین برنامۀ درسی حقوق بشر است که با نظ

 کیبا تکن ،هدفمند یریگبا نمونه و ارمندساختمهیبازپاسخ و ن ۀنامبا استفاده از پرسش، و کرمان رازیاصفهان، ش ،یبهشت

 ه،یپا نیمضام ۀشبک البقدر  N-Vivoافزار دست آمده با استفاده از نرمبه یهاسپس دادهدست آمد. به یاشباع نظر

 استفاده شد. یاز روش همسوساز یفیک یهاداده یابیاعتبار یشدند. برا یو سازمانده یبنددسته ریدهنده و فراگسازمان

ها و محیط یادگیری فراگیر( ابعادی مثل محتوا، منطق، اهداف، روش برنامۀ درسی حقوق بشر )مضمون: هایافته

ده دارد و هر کدام از این مضامین هم سطوح و مضامین پایۀ متنوعی دارند که در تدوین دهنعنوان مضامین سازمانبه

 برنامۀ درسی حقوق بشر بایستی در نظر گرفته شوند.
 

درک و حمایت از حقوق همۀ مردم و احترام  دانستناز طریق تقاضای آگاهانه و مداوم و  بشرحقوق  :گیرینتیجه

آموزش حقوق بشر سهم بزرگی در حفاظت پیوسته و مداوم از نقض حقوق بشر دارد و  شود. بنابراینها محقق میبه آن

 ای است که تمام افراد در آن باید محترم و ارزشمند باشند.گذاری مهم برای دستیابی به جامعهنوعی سرمایه
 

 

 برنامۀ درسی، برنامۀ درسی حقوق بشر، آموزش حقوق بشر، آموزش عالی کلیدی: کلمات

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© یتراکپی

 :نویسنده مسئول
 فریده براهوئی

ریزی هبخش مدیریت و برنام

علوم تربیتی  ۀآموزشی، دانشکد

و روانشناسی، دانشگاه شیراز، 

 شیراز، ایران

 90355455190 تلفن:

پست الکترونیک:
fbahoo57@gmail.com 

 

 

 مهمقد 

در کنار تغییرات و تحوالت گستردۀ جهانی و افزایش 

المللی، شناسایی شأن و ای و بیندادوستد و روابط محلی، منطقه

که ناشدنی افراد بشر بدین سبب حیثیت ذاتی ـ وجودی و سلب

شناختن، احقاق و استیفای رسمیتانسان هستند و اقدام برای به

حثات جدی و حتی مناقشاتی شان، سبب بروز مباشأن و جایگاه

به نام حقوق بشر شده که پیامد سیاسی و اجتماعی مهمی را با 

ای به قدمت خود به همراه آورده است. این اصطالح که پیشینه

عنوان یکی از ، به[1]تاریخ حیات بشری و آفرینش انسان دارد 

های رایج دنیای معاصر، از نیمۀ دوم سدۀ بیستم رنگ و گفتمان

بار برای اولین 1921دیدی یافت. سپس در سال ظاهر ج

ای از اصول اساسی برای تضمین کشورهای جهان بر سر مجموعه

ها به توافق رسیدند کرامت، حفاظت، پیشرفت و ترقی همۀ انسان
. این اصول و مفاهیم ساختۀ جهان مدرن یا تمدن غرب [4]

ر در تنهایی نیست، در واقع بسیاری از اصول اساسی حقوق بشبه

های تجاری و ها، اقتصادها، اتحادیهادیان مختلف جهان، فلسفه

 .[4]اند ها منعکس شدههای سیاسی در طی قرنآموزه

دهد که حقوق بشر مطالعات موجود در این زمینه نشان می

های ریشه در مکاتب بزرگ فلسفی جهان داشته و مبنای نهضت

. تاریخ بشر [2]خواهی بوده است خواهانه و برابریآزادی

ها برای تضمین رعایت حیثیت و کرامت انسان تالشدهندۀ نشان

 

دوماهناهم علمی  
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نیازمند آگاهی  بشررو، تحقق کامل حقوق . از این[5]آدمی است 

خود و دیگران، و آگاهی از ابزارهایی برای ها از حقوق همۀ انسان

تضمین حفاظت و حمایت از این حقوق است. این امر از طریق 

های الزم که و با ایجاد دانش، نگرش و مهارت بشرآموزش حقوق 

شوند، می بشرباعث تقویت رفتارهایی برای حمایت از حقوق 

. حقوق بشر از کرامت و آزادی هر انسانی [6]شود ممکن می

های مختلف متعهد به قوانین کند، بنابراین از دولتمحافظت می

از آن حمایت شود تا به آن احترام بگذارند، المللی خواسته میبین

کنند و در تحقق آن بکوشند و تعلیم و تربیت خود را برای ارتقای 

ها مندی از حقوق بشر و توسعۀ کامل شخصیت انسانبهره

 .[4]گذاری کنند هدف

جزئی از حق آموزش است و به  بشرآموزش حقوق 

رسانی گفته های آموزشی، ترویجی و اطالعای از فعالیتمجموعه

رسیدن به رعایت و تحقق حقوق بشر و شود که برای می

های بنیادین، افزایش تفاهم، گذشت، برابری و دوستی بین آزادی

ها و تکامل شخصیت انسانی و احترام به کرامت او انجام ملت

توان گفت که آموزش حقوق بشر رو، می. از این[7]شود می

ها و پذیری افراد نسبت به ارزشترین عامل در جامعهمهم

ای میان های فزاینده. همکاری[1]رهای حقوق بشری است هنجا

بشر  حقوقکه آموزش المللی مبنی بر ایناعضای جوامع بین

گیری نقشی اساسی در تحقق کلیۀ حقوق بشر دارد، در حال شکل

فرایند یادگیری  بشرشود که آموزش حقوق است و گفته می

 همیشگی برای رشد و پرورش موارد زیر است:

ها که شامل فراگیری استانداردهای انش و مهارتآموزش د

چنین کسب حقوق بشر و سازوکارهای مرتبط با آن و هم

 ها در زندگی روزمره است.های الزم برای استفاده از آنمهارت

ها و ها که شامل توسعۀ ارزشها و نگرشآموزش ارزش

 کننده از حقوق بشر است.های حمایتتقویت نگرش

که در برگیرندۀ تشویق به انجام اقداماتی  رفتار و اعمالی

 .[9]کنند است که از حقوق بشر حمایت و آن را ترویج می

به طور  "مفهوم حقوق بشر"دهند که به ا نشان میهبررسی

ویژه در آموزش عالی جامع در اسناد تعلیم و تربیت ایران و به

ه های حقوقی توجه شدتوجه نشده است و تنها به برخی از حوزه

های مثبت توان گفت که ایجاد باورها و نگرشباره میاست. در این

ساز بروز رفتارهای مثبت دانست و در این میان توان زمینهرا می

منظور تحقق واقعی و عملی به "بشرحقوق "اهمیت نقش آموزش 

توان انتظار داشت که توان نادیده انگاشت. میرا نمی بشرحقوق 

درک و  دانستنضای آگاهانه و مداوم و از طریق تقا بشرحقوق 

ها محقق شود. در این حمایت از حقوق همۀ مردم و احترام به آن

سهم بزرگی در حفاظت پیوسته و  "آموزش حقوق بشر"معنا 

گذاری مهم مداوم از نقض حقوق بشر دارد و یک شیوۀ سرمایه

 ای است که در آن تمام افراد باید محترمبرای دستیابی به جامعه

گذاری همان توجه بیش از پیش به سرمایه نیاو ارزشمند باشند. 

 یرسم ریغ ی ورسم یآموزش یهاستمیس درحقوق بشر  آموزش

 تیکفاجامع و با یدرسۀ برنامیک  نیدواست که خود نیازمند ت

 آموزش عالی است. درحقوق بشر  یعمل و یعلم آموزشبرای 

ط یک های اساسی فقنقض حقوق بشر و فقدان آزادی

سیاسی و  ناآرامتراژدی شخصی و انسانی نیست؛ بلکه به شرایط 

اجتماعی منجر شده و بذرهای خشونت و تضاد را بین جوامع و 

های مهم در تمام کشورها . یکی از چالش[1]کارد ها میملت

دردسترس قراردادن زبان و مفاهیم حقوق بشر و مرتبط ساختن و 

های واقعی زندگی است. موقعیتقابل اجرا کردن مفاهیم آن برای 

بشر مستلزم مالحظاتی از  یافتن آموزش حقوقگونه تحققاین

های درسی از طریق انتقال ارزش جمله ارتقای کیفیت برنامۀ

انسانی برای احترام به حقوق بشر و مقام و منزلت انسانی و تحقق 

 .[1]انسجام اجتماعی است 

بسیار مهمی در  بشر نقشپر واضح است که آموزش حقوق 

ها مسلماٌ باعث جلوگیری از نقض این قانون دارد. این تالش

های اساسی، تسهیل رشد و توسعۀ احترام به حقوق انسانی، آزادی

کامل شخصیت انسان، ارتقای کرامت، افزایش درک، احترام به 

برابری جنسیتی، دوستی و قادرساختن افراد برای مشارکت در 

و فعالیت برای ایجاد و حفظ صلح خواهد ای آزاد ساختن جامعه

 که از طریق یادگیری حقوق بشر تغییر نگاه بهشد. ضمن این

تواند زمینۀ از بین چون جنسیت، طبقه و نژاد میمسائلی هم

رفتن مسائلی مثل فقر، جهل، تعصب و تبعیض را برای مردم 

و ارمغان آورد. آموزش حقوق بشر و اطالعات عمومی برای ارتقا به

دستیابی به روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع و تقویت درک 

متقابل از مدارا و صلح، الزم و ضروری است. از طریق آموزش و 

توان تغییراتی عنوان روشی از زندگی، مییادگیری حقوق بشر به

کنی فقر، جهل، تعصبات و اساسی  ایجاد کرد که خود به ریشه

های دیگر و سایر وضعیت ای و مذهبیتبعیض جنسیتی، طبقه

 هاییراه و هاروش به بشر حقوق . آموزش[11]بین مردم بیانجامد 

 و عمل برای فهمیدن، از افراد بسیاری که شودگفته می

 نیچنگیرند. کار میبه دیگران و خود حقوق به گذاریارزش

 عدالت، ارتقا، برابری، راستای های آموزشی درو فعالیت هابرنامه

توانمندسازی  و چندفرهنگی، مشارکت یادگیری نسانی،ا کرامت

شود که چنین گفته می. هم[11]دارند برمی گام گروه اقلیت
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برای رسیدن به  هاای از آموزشآموزش حقوق بشر مجموعه

 :زیر است اهداف

 های مربوط به حقوق بشرارزشبارۀ الف ـ ایجاد آگاهی در

طریق آموزش و  توسعه و تقویت رعایت حقوق بشر از ـ ب 

 پرورش

موارد مبارزه با  برایای تضمینی هسازوکارج ـ آشنایی با 

قوانین حقوق حقوق بشر و التزام و اجبار به رعایت  ضنق

 .[2]بشر 

روشن است که آموزش موضوعات مربوط به حقوق بشر 

ای درسی به دانشجویان ارائه شود. در قالب برنامه ستیبایم

Ornstein و Hunkins  یانقشه مثابۀ به یدرس برنامۀ که تقدندمع 

 برای ییراهبردها شامل که است یکتب یسند ای عمل یبرا

و  Hass اعتقاد به. [14]است  نظر مدِ مقاصد و هاهدف به دنیرس

Parkay افراد که یتجارب ۀهم :از ستا عبارت یدرس برنامۀ 

 یکل اهداف به رسیدن برای یآموزش برنامۀ کی در دیبا رندهیادگی

 تیفعال ای پژوهش و هینظر چارچوب در شدهیزیرهبرنام یجزئ و

، Glatthorn. [14] رندیبگ ادی حال و گذشته به مربوط یاحرفه

Floyd ،Bruce ،Whitehead  وBonni یدرس برنامۀ که معتقدند، 

 .[12] ندامدارس در( آموزش) ییراهنما برای یاشده ارائه یهاطرح

Kont tay  به نگری جهاندرسهای برنامه اهمیت بر تأکید با 

 نشان و پرداخت جهان دوازده کشور درسی در هایمطالعۀ برنامه

 بدان بیشتر که مواردی جهانی قضایای مشترک به توجه با داد

 ارتباطات توسعه، زیست، های محیطعبارتند از: مؤلفه توجه شده،

 اسی،دموکر بشر، حقوق فناوری، اقتصاد، فرهنگی، صلح، بین

 نژادی و تبعیض بهداشت، جمعیت، المللی،های بینسازمان

 در پژوهشی به Zaid Soleiman. [51] تبعیض شهروندی جهانی 

 اجتماعی تعلیمات درسی هایکتاب در بشر حقوق اصول بررسی

 در که رسید نتیجه این به ابتدایی در کشور اردن پرداخت و دورۀ

. [16]وجود دارد  حقوق بشر اصول در تناسبیبی مذکور هایکتاب

 هاییارزش و نبودِ تبعیض  و بر تساوی باید بشر حقوق آموزش

 المللیبین فهم و بردباری، صلح و یکپارچگی )اتحاد( احترام مثل

 بشرحقوق  آموزش واقع کند. در تأکید آموزش سطوح همۀ در

 افراد زندگی هایواقعیت از یکی به را بشر حقوق درصدد است

 هدف هایی باپژوهش شده، ذکر مطالب به توجه با د.تبدیل کن

 شهروندی، شامل حقوق بشر حقوق اجزای از برخی گنجاندن

 در فرهنگی و حقوق اجتماعی اقتصادی و حقوق سیاسی، حقوق

 با پژوهشی در نیز Wade. [16] است یافته درسی انجام هایبرنامه

 بارۀابتدایی آمریکا در مدارس در بشر حقوق عنوان آموزش

 با حقوق بشر درسی برنامۀ چهارم به پایۀ آموزاندانش گوییپاسخ

های تجربه که کرد بیان دموکراتیک، و اجتماعی فعالیت محوریت

 خانوادگی و فرهنگی سوابق پیشرفت، سطوح آموزان،دانش شخصی

 شدیداً حقوق بشر دربارۀ هاآن پیاپی و یادگیری عالیق ها،ایده بر

 .[17]است  تأثیرگذار

 جوامع در مطرح هایچالش ترینمهم از یکی شک بدون

 نقض درنتیجه و بشر مفاهیم حقوق با افراد ناآشنایی مسئلۀ بشری

 ترینمهم معضلی چنین حل برای است. موارد از بسیاری در آن

 حقوق جهانی اعالمیۀ است. ذهن نوجوانان در آگاهی ایجاد حل،راه

 گونهاین را حقوق بشر اف آموزشاهد المللیبین هایپیمان و بشر

 و بیداری ها،دانسته انتقال همگانی، آموزش کنند:بیان می

 هماهنگی در بتواند که ایگونهبه فرد تحوّل شخصیت شکوفایی و

 طراحی بر بارهاین ها درپژوهش کند. زندگی خود اطراف محیط با

 که ددهمی نشان و بوده درسی حقوق بشر متمرکز برنامۀ اجرای و

فرهنگی و  سوابق پیشرفت، سطح آموزان،دانش های شخصیتجربه

 دربارۀ حقوق بشر هاآن یادگیری و ها، عالیقایده بر خانوادگی

سازی، شبیه شامل آموزشی مؤثر هایدارد. تکنیک زیادی ریتأث

 یک و عملی هایپروژه و نقش بازی ادبیات کودکان، از استفاده

 بشر، آموزش حقوق برای ایتوسعه و عجام مناسب تلفیقی، رویکرد

در  westin-Kolouh. [17]دهد می افزایش را آموزاندانش یادگیری

های درسی پایۀ چهارم ابتدایی در کشور بوسنی و پژوهشی، کتاب

هرزگوین را تحلیل کرد. هدف اصلی پژوهش این بود که چگونه 

شر توان با دموکراسی و حقوق بهای درسی را میمباحث کتاب

دست آمده از تحلیل نشان داد که مرتبط ساخت. نتایج به

های دموکراتیک و حقوق بشر تأکید های درسی بر ارزشبرنامه

ی با عنوان پژوهش Lyn. [11]کنند، بنابراین باید بازبینی شوند نمی

حقوق دانشجویان و آموزش حقوق بشر در کشور تایوان انجام داد. 

کند که آموزش حقوق بشر از میمحقق در این پژوهش استدالل 

ویژه برای لحاظ فهم حقوق دانشجویان روش مناسبی است، به

کشورهایی همچون تایوان که از اجرای آموزش حقوق بشر در 

که استادان  دیرسکنند. وی به این نتیجه دانشگاه جلوگیری می

توانند اقدامات فوری و مستقیم برای حمایت از حقوق می

یط دانشگاه پیشنهاد کنند که در این زمینه، دانشجویان در مح

شناسایی حقوق دانشجویان خود سرآغازی بر اولین مرحلۀ 

پژوهشی  در Kepenekci .[19]تدریس و آموزش حقوق بشر است 

 در حقوق اجتماعی کودکان هایمؤلفه به توجه عنوان میزان با

 این به در ترکیه ابتدایی دورۀ اجتماعی تعلیمات درسی کتاب

درصد 5/51ها، کتاب تحلیل و تجزیه در مجموع که رسید تیجهن

درصد به حق آموزش و 1/27به حق برخورداری از سالمت، 
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نتایج مطالعۀ  .[41]درصد به حقوق امنیت توجه شده است 2/4

Jefferson  انجام شده است،  النکایسر و نیپیلیف ژاپن، هند، درکه

 از پرورش و آموزش یهااستیس که یحال درنشان داد که 

 یاجراحکایت از  هانشانهکنند، آموزش حقوق بشر حمایت می

 قانون آموزش بر مدارس شتریبارس دارد. مد درآن  فیضع

المللی توجهی بشر بین حقوقداشتند و به اسناد  هیتک یاساس

دانستند می یکل طور به آموزاندانش که یحال در کردند.نمی

 نظربهزهایی شنیده بودند، حقوق بشر چیست یا دربارۀ آن چی

ی لواص عنوان بهحقوق بشر  اصولکه درک درستی از  دیرسیم

که این اصول به چه کاری  دانستندینمنداشتند و  شمولجهان

 حقوقاز  یآگاه به ییروستا آموزاندانشآیند. عالقه و تمایل می

بود که علت آن احتماالً وضعیتی بوده که این قبیل  باالتر بشر

شاید  ییروستا آموزانانش. داندداشتهآموزان در آن قرار دانش

 در یگرید مشکالت و یعدالتیب ،هایریدرگتعارضات و  شاهد

 بیترت نیا به واند ها رنج بردهاند یا از آنبوده خود ۀروزمر یزندگ

 در Sharma .[41] اندنقض حقوق بشر را بیشتر احساس کرده

است که در نظام آموزشی برخی پژوهشی در این زمینه دریافته 

تازگی دیگر از کشورها از جمله کشور هند، ترویج حقوق بشر به

 مقطع بشر در حقوق آموزش یطورکل بهشروع شده است. 

محدود  هند یاساس قانون و المللنیبحقوق  بهفقط  یکارشناس

 حقوق یتخصص آموزشنیز  ارشد یکارشناس سطح درشده است. 

 ایهدور عنوان بهی آموزشی رشتۀ حقوق هابخش از یبرخ در بشر

رشتۀ کارشناسی  یدانشگاه چیهو در  است شدهارائه  یاریاخت

 علوم بخش وجود ندارد. البته در بشر حقوق منحصراًحقوق، 

 دوره دو ای کی تنها از یبخش عنوان به بشر حقوق ،یاسیس

دانشگاه  ،یمرکز دانشگاهی هم در تازگبه. شودیم سیتدر

 دورۀ( بنگلور) هند دانشگاه یمل حقوق ۀدانشکد و ددرآبایح

 راه از آموزش از استفاده با بشر حقوق ۀنیزم در ارشد یکارشناس

در پژوهشی با  Atxurraو  Collado.[44] است شده یمعرف دور

های درسی دورۀ ها و برنامهعنوان شهروند دموکراتیک در کتاب

 با رابطه در درسی هایکتاب محتوای تحلیلابتدایی در اسپانیا به 

 حقوقع، تنو تعارضات، حل مشارکت، پذیری،مسئولیتی هامؤلفه

اند. نتایج این پژوهش نشان داده و تفکر انتقادی پرداخته بشر

های حقوق بشر و تفکر انتقادی و است که به مفاهیم و مؤلفه

پژوهش  Nazir. [44]پذیری توجه اندکی شده است مسئولیت

وان الحاق حقوق بشر به برنامۀ درسی ملی آفریقای دیگری را با عن

جنوبی انجام داده که در این تحقیق سه عامل دشواری در 

های های علمی، ارزیابی دانش، نگرش و ارزشبازتعریف رشته

حقوق بشر و تمایز اساسی مربوط به رشد فرهنگ مبتنی بر 

ن داری را به عنواحقوق بشر در فرایند رایج در جهان سرمایه

 .[42]است  عوامل اساسی القای حقوق بشر برشمرده

هایی هر چند معدود دربارۀ در داخل کشور نیز پژوهش

بشر صورت گرفته است. موضوعات مرتبط با آموزش حقوق 

Hakim Zadeh ،Keyamanesh  وAttaran  در پژوهشی، به

ها و فناوری مطالعۀ مواردی چون آموزش سالمت، آموزش رسانه

اند. نتایج نشان داده است که مادامی که به پرداختهاطالعات 

محیط آموزشی چندفرهنگی توجه شده است، به آموزش سالمت 

ها کمتر از و آموزش برابری و صلح و حقوق بشر و آموزش رسانه

در  Haji Rashidiو  Shekari.[45]حد انتظار توجه شده است 

حقوق بشر در  هایپژوهشی با عنوان بررسی میزان توجه به مؤلفه

درسی دورۀ متوسطۀ ایران به این نتیجه رسیدند که برنامۀ 

ریزی درسی با آموزش آموزان، معلمان و کارشناسان برنامهدانش

شدۀ حقوق بشر در حیطۀ دانش، توانش و نگرش مفاهیم مطرح

های حقوق بشر در موافقند ولی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه

. [46]ی بسیار کم ارزیابی شده است درسحیطۀ طراحی برنامۀ 

Ghaltash ،Salehi  وFarrokhinezhad  در پژوهشی با عنوان

های های حقوق بشر در کتاببررسی میزان توجه به مؤلفه

تعلیمات اجتماعی دورۀ راهنمایی به این نتیجه رسیدند که به 

درصد در پایۀ اول، 26/44حقوق بشر در مجموع به میزان 

درصد در پایۀ سوم راهنمایی 11/54پایۀ دوم و درصد در 44/44

درصد به بعد شناختی، 44/19میان توجه شده که از این

درصد به بعد عملکردی در 65/11درصد به بعد عاطفی و 42/7

کتب درسی توجه شده است که بیشترین میزان توجه مربوط به 

 های حقوق بشر بوده استبعد شناختی در ارتباط با مؤلفه

[47].hi VahjargahFat ،Shams Mourkani ،Lauraei  وAghili 

های حقوق بشر در در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل مؤلفه

ۀ ابتدایی به این نتیجه رسیدند که در کتاب دورهای درسی کتاب

های حق آموزش و پرورش، آزادی قرآن بیشترین اهمیت به مؤلفه

علیمات مذهب و غیره داده شده است و در کتب درسی ت

ۀ کار و دریافت مزد اختصاص مؤلفاجتماعی بیشترین اهمیت به 

های های آسمانی بیشترین اهمیت به مؤلفهدارد. در کتاب هدیه

 "فارسی بخوانیم"آزادی مذهب، فکر و وجدان و در کتاب درسی 

های حق کار و دریافت مزدِ منصفانه بیشترین اهمیت به مؤلفه

، نتایج این پژوهش نشان داد با وجود داده شده است. عالوه بر این

ها توجه شده های درسی تا حدی به این مؤلفهکه در کتاباین

 Ali.[1] ها یکسان نبوده استاست میزان توجه به این مؤلفه

Askari ،Chaharbashloo  وAttaran  در پژوهشی با عنوان جایگاه

یی های درسی دورۀ آموزش ابتداهای حقوق بشر در کتابمؤلفه
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های حقوق ایران به این نتیجه رسیدند که توجه متعادلی به مؤلفه

های درسی این دوره های کتاببشر نشده و در میان صفحه

بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفۀ حقوق اساسی و کمترین 

ضریب اهمیت مربوط به مؤلفۀ حقوق اجتماعی، اقتصادی و 

دست آمده از به چنین براساس ضرایب اهمیتفرهنگی است. هم

ها، بیشترین ضریب اهمیت مؤلفههای مربوط به خردهفراوانی

محیطی و کمترین ضریب مؤلفۀ حقوق زیستمربوط به خرده

های حق دادخواهی عادالنه و حق مؤلفهاهمیت مربوط به خرده

 Fathi Vajargahو  Zeinalpour ،Talebzadeh.[41]مالکیت است 

های علوم اجتماعی محتوای کتاب در پژوهشی با عنوان تحلیل

دورۀ متوسطه در ارتباط با مفاهیم حقوق بشر به این نتیجه 

سالۀ های درسی علوم اجتماعی دورۀ سهرسیدند که در کتاب

متوسطه توجه یکسانی به مفاهیم مربوط به حقوق بشر نشده 

واحد ضبط شده در زمینۀ  461طوری که از مجموع است. به

 91واحد مربوط به سال اول متوسطه،  179مفاهیم حقوق بشر 

واحد مربوط به سال سوم  94واحد مربوط به سال دوم متوسطه و 

چنین سیر توالی و نحوۀ عرضۀ این متوسطه بوده است. هم

ای پیروی های علوم اجتماعی از نظم ویژهمفاهیم در کتاب

 یبایارزپژوهش دیگری در این زمینه با عنوان  نتایج. [49] کندنمی

 یهابرنامه یو اجرا یتوجه به آموزش حقوق بشر در طراح زانیم

های لفهؤآموزش میی نشان داده است که مقطع ابتدا یدرس

لیف کتب أکارشناسان ت، نظر سه گروه معلمانحقوق بشر از نقطه

ترین مهم .مقطع ابتدایی ضرورت دارد برایدرسی و حقوق بشر 

ابتدایی  ۀرای آموزش در دورسه گروه باین ها از نظر لفهؤاین م

ها در لفهؤبه این م یتوجهبیمشخص شده و نتایج کلی بیانگر 

اجرا ، طراحی ۀدر مقطع ابتدایی در زمین کنونی درسی یهابرنامه

ی با حسنارود یگندمنتایج پژوهش  .[41]بوده استو ارزشیابی 

 ۀهای تعلیمات اجتماعی دورتحلیل محتوای کتابعنوان 

ر نشان داده است صیلی از لحاظ مفاهیم حقوق بشراهنمایی تح

درصد به 15های تعلیمات اجتماعی اول راهنمایی، که در کتاب

درصد به حقوق اقتصادی ـ اجتماعی ـ 9حقوق مدنی ـ سیاسی و 

ای فرهنگی اشاره شده است و به حقوق جمعی و گروهی اشاره

 های تعلیمات اجتماعی دوم راهنمایی،در کتاب نشده است.

درصد به حقوق اقتصادی 4درصد به حقوق مدنی ـ سیاسی و 14

درصد به حقوق جمعی و گروهی اشاره 16ـ اجتماعی ـ فرهنگی و 

های تعلیمات اجتماعی دوم راهنمایی، شده است. در کتاب

درصد به حقوق 5درصد به حقوق مدنی ـ سیاسی و 95/42

و درصد به حقوق جمعی 5/4 اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و

گروهی اشاره شده است. توزیع فراوانی مفاهیم حقوق بشر در 

صورت یکنواخت نبوده و بین های تعلیمات اجتماعی بهکتاب

های درسی بر تأکید معلمان بر مفاهیم حقوق بشر با تأکید کتاب

 [41]مفاهیم حقوق بشر رابطۀ معناداری وجود داشته است. 

ی دربارۀ تدوین ابا بررسی و مرور متون مربوطه، مطالعه

برنامۀ درسی آموزش حقوق بشر در آموزش عالی یافت نشد و از 

ها و مراکز آموزش عالی نقش مهمی در جایی که دانشگاهآن

با آموزش  دنتوانیمتوسعۀ فرهنگ حقوق بشر و صلح دارند و 

 هایارزش و موضوعات مربوط به حقوق بشر، زمینۀ استقرار صلح

سازند؛ انجام چنین پژوهشی در راستای را فراهم  ساالرانهمردم

های آموزش تدوین برنامۀ درسی آموزش حقوق بشر برای دوره

 های کارشناسی ضرورتی اساسی دارد.ویژه برای دورهعالی به

 بررسی  روش

 استفاده "موردی کیفی مطالعۀ روش" از پژوهش برای انجام

ادان شامل هفده نفر از متخصصان و است کنندگانشد. مشارکت

های شهید بهشتی، اصفهان، گروه حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه

برنامۀ  نیتدو یو عناصر الزم برا میمفاهشیراز و کرمان بودند. 

با استفاده از ابزار  یدر آموزش عالحقوق بشر آموزش  یدرس

ا هدفمند و ب یریگساختارمند با نمونهمهیبازپاسخ و ن ۀنامپرسش

 یها. سپس دادهی شدندبررس یاع نظراشباستفاده از تکنیک 

 لیفن تحل قیاز طرو  N-Vivoافزار آمده با استفاده از نرمدستبه

 ه،یپا نیمضام ۀدر قالب شبک هاافتهیو شده  لیمضمون تحل

 یو سازمانده یبنددستهبندی، طبقه ریو فراگ هدهندسازمان

 جیتان یاز روش همسوساز یفیک یهاداده یابیاعتباربرای  شدند.

 کردیم. اسناد استفاده لیو تحل نیمضام ۀحاصل از شبک

 یافته ها

بررسی عناصر الزم برای تدوین برنامۀ درسی  منظور به

 مطالعۀ حاصل از هایآموزش حقوق بشر در آموزش عالی، داده

 مضمون تحلیل فن از هااین داده تحلیل برای و آوریجمع موردی،

 فنون از یکی مضمون تحلیل شد. مضامین استفاده شبکۀ تشکیل و

و  پراکنده هایداده که است کیفی تحقیقات در مناسب تحلیلی

منظور در گام . بدین[44]کند می غنی تبدیل هایداده به را متنوع

 ساختارمندنیمه نامۀ بازپاسخ وها از طریق پرسشاول، داده

 و مطالعه دفعات، به های مکتوبمتون پاسخ گردآوری شد. سپس

این مرحله تعداد  شد. در ایجاد اولیه کدهای از فهرستی بینی وباز

 دستبه کدهای بعدی هایگام شد. در شناسایی اولیه کد 179

 مضامین شبکۀ و بندیمنسجمی دسته و مشابه هایگروه در آمده

برای تدوین برنامۀ  نهایت در و شد بازبینی و تحلیل بار چندین

 مضمون عنوان الی بهدرسی آموزش حقوق بشر در آموزش ع

 5دهنده در دو سطح )سطح اول به تعداد سازمان فراگیر، مضامین

مضمون( و مضامین پایه به  44مضمون و سطح دوم به تعداد 
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 اند.شده بیان جدول زیر در که استخراج شد مضامین شبکۀ شناسایی و مضمون 144تعداد 
 

 شبکۀ مضامین .1جدول 

 مضمون فراگیر
 دهندهمضامین سازمان

 مضامین پایه
 سطح دوم سطح اول

برنامۀ درسی آموزش 

 حقوق بشر

 مفاهیم

مقدمۀ علم حقوق و 

 حقوق اساسی

 مفهوم و ماهیت حق و حقوق

 قلمرو اعمال و منابع ایجاد حق

 مفهوم تکلیف

 رابطۀ علم حقوق با سایر علوم مرتبط

 مفهوم حقوق اساسی

 و دموکراسی( ساالری )تئوکراسیساالری و مردممفهوم دین

 ساالری دینی، لیبرال دموکراسی(های اساسی حکومت )مردمویژگی

 حقوق بشر و دولت

 تاریخچۀ حقوق بشر

 گیری حقوق بشرتاریخ شکل

 گیری حقوق بشرنقش مذهب در شکل

 حقوق بشر و ادیان

 المللی حقوق بشرهای بینها، اسناد و کنوانسیوناعالمیه

 میهای حقوق بشر اسالاعالمیه

مفاهیم و کلیات حقوق 

 بشر

 حق طبیعی و قانون طبیعی

 دالیل و عوامل تحول حق طبیعی و پیدایش مفهوم حقوق بشر

 تعریف حقوق بشر و آموزش حقوق بشر

 شناسایی و تبیین مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی

 گراییمفهوم جهانشمولی و نسبی

 حقوق بشر و اخالق

 حقوق بشر و مصلحت عمومی

 های حقوق بشرسی و تبیین نسلبرر

 مبانی حقوق بشر

 مبانی فلسفی حقوق بشر

 مبانی معنوی و اصول عالیه فلسفۀ انسانی حقوق بشر

 موانع آموزش حقوق بشر

 حقوق بشر موردی

 حقوق کودکان، زنان و معلولین

 حقوق مهاجرین )قانونی و غیر قانونی(

 های قومی، زبانی و دینیحقوق اقلیت

 ارحقوق ک

 حقوق شهروندی

 حقوق مدنی و سیاسی

 های حقوق مدنی و سیاسیویژگی

 حقوق مندرج در پیمان حقوق مدنی و سیاسی

 حقوق پناهندگی

حقوق اقتصادی، 

 اجتماعی و فرهنگی

 های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیویژگی

 حقوق مندرج در پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 تگیبسحقوق هم

 بستگیهای حقوق همویژگی

 حق بر صلح

 حق بر محیط زیست سالم

 حق بر توسعۀ پایدار

 حق بر میراث مشترک بشریت و سایر موارد

 گفتمان حقوق بشری

 حقوق بشر در اسالم

 مفهوم حقوق بشر در اسالم

 حقوق بشر در قرآن، احادیث و کتب اسالمی

توحید، اصل حیات، اصل کرامت انسانی، اصول بنیادین حقوق بشر در اسالم شامل: اصل 

 اصل عدالت، اصل برابری و اصل صلح

 بنیادی منطق

 هاارتقای درک و احترام به انسان

 تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی

 گسترش صلح پایدار و ثبات اجتماعی
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 ها و ارتکاب جرائمپیشگیری از ناهنجاری

 هازه با ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی مبارکاهش در هزینه

 نوعاندلی و کاهش حس بیگانگی نسبت به همتقویت حس هم

 ها و رفتارهای صحیحتوسعۀ شایستگی

 آگاهی دانشجویان از حقوق خود و دیگران

 ترهای آگاهتربیت نسل

 المللی/ ملی/ محلیبین

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم حقوق بشر

 در جامعهسازی حقوق بشر نهادینه شدن و فرهنگ

 آموزش و گسترش فرهنگ حقوق بشر

 توافق در گفتمان غالب جهانی

 اهداف

 آرمانی

 دوستگرا و نوعتربیت شهروند جهانی، مسئول، جمع

 احترام به کرامت انسانی

 المللیبستگی، صلح، عفو و دوستی در سطح بینتوسعۀ هم

 کلی

 دیگرانسازی و توانمندسازی افراد نسبت به حقوق خود و آگاه

 ارتقای مشارکت هوشمندانه شهروندان در رعایت حقوق بشر و ایجاد جامعۀ نمونه

 وسیلۀ حکومت و افرادجلوگیری از نقض حقوق بشر به

 ایجاد بسترهای الزم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای تحقق حقوق بشر

 عینی

 آمیززیستی مسالمتهم

 افزایش مراعات حقوق بشر در جامعه

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم و اصول حقوق بشر

 درک ضرورت و اهمیت حقوق بشر به وسیلۀ دانشجویان

 روش

دهی موضوعی سازمان

 برنامۀ درسی

 ایرشتهمیان

 تلفیقی

 موضوعات مجزا

 آموزشی

های پرسش و پاسخ، بیان خالق، * الگوهای تدریس و پردازش اطالعات مثل روش

 ات موردی، پژوهش گروهی، پژوهش فردیپردازی، مطالعایده

 های مجازیسازی مانند روش ایفای نقش، تشکیل دادگاه* الگوهای شبیه

ها و سازی کنفرانس* الگوهای تدریس گروهی مانند روش مناظره و مذاکره، مباحثه، شبیه

 المللیهای بیننشست

 * کارگاهی

 * روش حل مسئله

 * نمایش فیلم، عکس و اسالید

 انیسخنر *

 * روش آیرونیک

 ارزشیابی

 آزمون شفاهی

 آزمون کتبی

 های عملیپروژه

 کتاب باز

 آموزیمهارت

 استفاده از محاکم مجازی

 تدوین پروژۀ مشترک

 ارائۀ سؤاالت تحلیلی

 مطالعات موردی )پژوهش به صورت موردی(

های مطالعاتی و روش

 تحقیقاتی

 روش انتقادی

 هرمنوتیک

 تجربی

 استقرائی

 دیشهو

 زیبایی شناختی

 نگاریایده

 مطالعات موردی
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 توصیفی

 تحلیل گفتمان

 تحلیل روایت

 تحلیل نشانه شناختی

 کمی

ارزشیابی، اصالح و 

 بازنگری

گیری از آخرین نظرات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، بهره

 های حقوق بشر و غیرهکمیته

 تحقیقاتی داخلی و خارجی مندی از مطالعات مؤسساتبهره

 های آموزشیبرگزاری کارگاه

 المللیای و بینبرقراری ارتباط مؤثر و پیوسته با مراکز حقوق بشر منطقه

 تکرار نیازسنجی علمی از دانشجویان، اساتید، مدیران و متخصصان حقوق بشر

 تحقیق و مطالعۀ تطبیقی با مشکالت و مسائل حقوق بشر در جوامع دیگر

 های مختلفه از نظرات استادان دانشگاهاستفاد

 های درسی کشورهای مختلفمطالعۀ تطبیقی برنامه

 محور بودن و بازاندیشی مکرر محتوای دروسمسئله

 محیط

 کنندگانمشارکت

 متخصصان حوزۀ حقوق

 متخصصان حوزۀ علوم اجتماعی

 متخصصان حوزۀ روانشناسی

محیط، تجهیزات، 

 امکانات و مواد آموزشی

 مکانات اولیۀ هر کالسا

 میز و صندلی با قابلیت جابجایی

 مندی از تکنولوژی آموزشی مثل ویدئو پروژکتور، اینترنت و غیرهبهره

 فضای مناسب از نظر روانی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

نهاد( و های مردمها)سازمانافزایی میان سمنایجاد فضای بینابینی برای سینرژی و هم

 میکفضاهای آکاد

 وجود امنیت قضایی برای آموزش و مباحثۀ آزاد

 محیط تلفیقی و فضاهای کارگاهی

 محیط واقعی

 محیط مجازی

 تلفیق دو محیط

موانع اجرای برنامۀ 

 درسی

ریزان آموزشی نسبت به مباحث و موضوعات مربوط به مقولۀ عوامل کالن: ناآگاهی برنامه

 حقوق بشر و ضرورت آموزش آن

های حاکمیتی در نداشتنِ اعتنای کافی به ترویج فرهنگ مالحظات سیاسی و دیدگاه

 نقدپذیری

 موانع ایدئولوژیکی و سیاسی مانند ذهنیت غربی بودن طرح مقولۀ حقوق بشر

 فقدان برنامۀ آموزشی بومی منطبق با نیازسنجی

سوی نهادهای شناخته نشدن موضوع حقوق بشر و احساس نکردن ضرورتِ آن از  رسمیتبه

 اجتماعی و حکومتی

 فقدان شرایط فرهنگی برای پذیرش طرح مباحث حقوق بشر

 بعدی نگریستنها و تکاندیشیها، جزمنظریعوامل خرد: تنگ

 رسمیت نشناختن دپارتمان حقوق بشر در سطح افکار عمومیبه

 فقدان فرهنگ تبادل آرای دانشگاهی با تجربیات فعاالن استقرار حقوق بشر

 
حقوق بشر آموزش  یپژوهش، برنامۀ درس جینتا براساس

ها و مانند محتوا، منطق، اهداف، روش ی( ابعادری)مضمون فراگ

که هر کدام  دارددهنده سازمان نیعنوان مضامبه یریادگی طیمح

که  دارند هیپا نیبه عنوان مضام یابعاد و سطوح مختلف و متنوع

 نشان داد. رینمودار ز بها را درقالآن توانیم

 مضامین که دهدمی نشان پژوهشی و نظری مبانی به مراجعه

 با مبانی مضمون، تحلیل چارچوب از برآمده پایۀ و دهندهسازمان

 (4 شمارۀ هستند. )جدول همسو پژوهشی هایپیشینه و نظری
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 مضامین ۀشبک .1نمودار 

 

 کیفی یهادادههمسوسازی .2جدول 

 دهندگانآگاهی های عملیوهشپژ مبانی نظری عنوان

مقدمۀ علم 

حقوق  -حقوق

 اساسی

Javadi Amoli [44] ،Vahedi [42] ،Jafari Langroudi 
[45] ،Katoozian [46] ،Javadi Amoli [47] ،Flowers, 

Palmer,Tolman-Bernbaum, Rudelius [41] ،
 Amid Zanjani, Tavakoli[49] ،Human Rights 

Resource Center [12] ،Mehrpour [21]، 
Organization for Security and Co-operation in 

Europe [24] 

Sharma [44] ،Jefferson [41] ،
AliAskari,Chaharbashloo, Attaran 

[41] 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

تاریخچۀ حقوق 

 بشر

Rights Universal Declaration of Human [4] ،
 Islamic Declaration of HumanUniversal 

Rights [24]،Mehrpour  [21] ،UN [22] ،UN [25] ،
Palmer, -Flowers, Bernbaum, Rudelius

Tolman [41] 

 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

 مفاهیم و کلیات

Mehrpour [21] ،Conde [26] ،Baxi [27] ،UN [22] ،

Aurora [9] ،Flowers, -m,RudeliusBernbau

Palmer, Tolman [41] 

AmirArjmand [2] ،-Shekarey, Zare

ee, Haji Rashidi, Sedaghati & 

Rostami [11] ،Jefferson [41] 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

 مبانی
JavadiAmoli[44]،Mohagheghdamad [21] ،

Palmer, -Flowers, Bernbaum, Rudelius

Tolman [41] ،Aurora [9] 
 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

حقوق بشر 

 موردی

Rights Universal Declaration of Human [4] ،

UN [29] 
Osler&Starkey [51] 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

حقوق مدنی و 

 سیاسی

Palmer, -Flowers, Bernbaum, Rudelius

Tolman [41] ،Aurora [9] ،Brander, De Witte, 

Ghanea, Gomes, Keen, Nikitina, et al [51] ،)

Rights Universal Declaration of Human [4] 

Zaid Soleiman [16] 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

حقوق اقتصادی، 

اجتماعی، 

 فرهنگی

Aurora [9] 
ZaidSoleiman [16]،Kepenekci  [41] ،

, Chaharbashloo, Ali Askari

Attaran [41] 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی
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  Aurora [9] حقوق همبستگی

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

حقوق بشر در 

 اسالم

 Universal Islamic Declaration of Human

Rights [24] ،Taskhiri [54] ،AmidZanjani,Tavakoli 

[49]،ourMehrp  [21] ،Qurashi -Sharif al[54] ،

Naraghi [52] 

Jafari[55]،Mohagheghdamad [21] 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

 منطق

Tolman [56] ،-Flowers, Bernbaum, Rudelius

Palmer, Tolman [41] ،United Nations World 

Programme for Human Rights Education [57]، 

ty InternationalAmnes [51] ،Baxi [59] 

AmirArjmand[2]،Vienna  

Declaration and Programme of 

Action [61] 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

 اهداف

Tolman [56] ،Baxi [27] ،UN [22] ،Pillay [6]،Amnesty 

International [61] ،Aurora [9] ،Amnesty 

International [51]، Baxi [59] ،Bernbaum [64] 

AmirArjmand [2] ،Nawab 

Daneshmand [64] ،Lister [62] 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 

 اجتماعی

 روش

Palmer, -Flowers, Bernbaum, Rudelius

Tolman [41] ،Amnesty International 

Organization [65] ،Safavi [66] ،

Emily Marsha, Bruce, [67]،bbackSta [61] ،

UNESCO [69] 

Tibbitts [71] ،Wade [17] 

اعضای هیئت علمی 

گروه حقوق و علوم 
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اعضای هیئت علمی 

علوم گروه حقوق و 

 اجتماعی

 

  حثب

و برای تدوین برنامۀ درسی  پژوهش یهاافتهی براساس

فراگیر،  مضمون عنوانآموزش حقوق بشر در آموزش عالی به

 5دهنده در دو سطح )سطح اول به تعداد مضامین سازمان

مضمون( و مضامین پایه به  44مضمون و سطح دوم به تعداد 

استخراج شد. از  امینمض شبکۀ شناسایی و مضمون 144تعداد 

دیدگاه متخصصین حقوق و علوم اجتماعی برای تدوین برنامۀ 

درسی آموزش حقوق بشر باید به مفاهیم، منطق، اهداف، روش 

آموزش و محیط آموزش  توجه شود. در بحث مفاهیم باید به 

موضوعاتی مثل مقدمۀ علم حقوق و حقوق اساسی که مشتمل بر 

قلمرو اعمال و منابع ایجاد حق، مفهوم و ماهیت حق و حقوق، 

مفهوم تکلیف، رابطۀ علم حقوق با سایر علوم مرتبط، مفهوم 

ی )تئوکراسی و ساالرمردمساالری و حقوق اساسی، مفهوم دین

ساالری دینی، های اساسی حکومت )مردمدموکراسی(، ویژگی

شود و در لیبرال دموکراسی(، حقوق بشر و دولت است پرداخته 

گیری حقوق بشر، نقش مذهب در به تاریخ شکلتاریخچه، 

ها، اسناد و گیری حقوق بشر، حقوق بشر و ادیان، اعالمیهشکل

های حقوق بشر المللی حقوق بشر، اعالمیههای بینکنوانسیون

شود. مفاهیم و کلیات نیز شامل حق طبیعی و اسالمی اشاره 

مفهوم  قانون طبیعی، دالیل و عوامل تحول حق طبیعی و پیدایش

حقوق بشر، تعریف حقوق بشر و آموزش حقوق بشر، شناسایی و 

شمولی تبیین مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی، مفهوم جهان

گرایی، حقوق بشر و اخالق، حقوق بشر و مصلحت عمومی و نسبی

چنین در بحث های حقوق بشر است. همو بررسی و تبیین نسل

نی معنوی و اصول عالیۀ مبانی به مبانی فلسفی حقوق بشر، مبا

فلسفۀ انسانی حقوق بشر و موانع آموزش حقوق بشر پرداخته 

شود. حقوق بشر موردی شامل حقوق کودکان، زنان و می

های معلولین، حقوق مهاجرین )قانونی و غیر قانونی(، حقوق اقلیت

قومی، زبانی و دینی، حقوق کار و حقوق شهروندی است. در 

های حقوق مدنی و ی به ویژگیمبحث حقوق مدنی و سیاس

سیاسی، حقوق مندرج در پیمان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق 

پناهندگی و در بحث حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به 

های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مندرج ویژگی

شود. در پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته می

بستگی، های حقوق همم شامل مباحث ویژگیبستگی هحقوق هم

حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم، حق بر توسعۀ پایدار، 

حق بر میراث مشترک بشریت و سایر موارد و گفتمان حقوق 

چنین به موضوعی مهم و اساسی با عنوان حقوق بشری است. هم
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شود که در آن به مفهوم حقوق بشر در بشر در اسالم پرداخته می

الم، حقوق بشر در قرآن، احادیث و کتب اسالمی، اصول اس

بنیادین حقوق بشر در اسالم شاملِ اصل توحید، اصل حیات، 

اصل کرامت انسانی، اصل عدالت، اصل برابری و اصل صلح اشاره 

 دارد.

عناصری که برای تدوین برنامۀ درسی آموزش حقوق بشر 

آموزش و  شوند عبارتند از: منطق، اهداف، روشاستفاده می

محیط آموزشی. منطق آموزش حقوق بشر، خود به دو دستۀ 

که شاملِ ارتقای درک و احترام به  شودی تقسیم میادیبن

ها، تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، گسترش صلح انسان

 ها و ارتکاب جرائم،پایدار و ثبات اجتماعی، پیشگیری از ناهنجاری

ها، تصادی، مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی و اقدر هزینه کاهش

نوعان، دلی و کاهش حس بیگانگی نسبت به همتقویت حس هم

ها و رفتارهای صحیح است. آگاهی دانشجویان از توسعۀ شایستگی

تر در سطح های آگاهحقوق خود و دیگران و تربیت نسل

المللی، ملی، محلی نیز شاملِ آشنایی دانشجویان با مفاهیم بین

سازی حقوق بشر در جامعه، شدن و فرهنگنهادینه حقوق بشر،

آموزش و گسترش فرهنگ حقوق بشر و توافق در گفتمان غالب 

جهانی است. عنصر دیگرِ اهداف برنامۀ درسی، آموزش حقوق بشر 

ی و عینی تقسیم کلی، آرماناست که به سه دستۀ اهداف 

ی، شوند. در سطح اهداف آرمانی باید به تربیت شهروند جهانمی

دوست، احترام به کرامت انسانی و توسعۀ گرا و نوعمسئول، جمع

المللی اشاره کرد. بستگی، صلح، عفو و دوستی در سطح بینهم

سازی و توانمندسازی افراد درسطح اهداف کلی به موضوعات آگاه

نسبت به حقوق خود و دیگران، ارتقای مشارکت هوشمندانۀ 

جاد جامعۀ نمونه، جلوگیری شهروندان در رعایت حقوق بشر و ای

از نقض حقوق بشر توسط حکومت و افراد و ایجاد بسترهای الزم 

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای تحقق حقوق بشر 

زیستی شود. در سظح اهداف عینی باید به همپرداخته می

، افزایش مراعات حقوق بشر در جامعه، آشنایی آمیزمسالمت

بشر و درکِ دانشجویان از ضرورت و مفاهیم و اصول حقوق 

دهی موضوعی برنامۀ اهمیت حقوق بشر توجه شود. در سازمان

ای، تلفیقی و موضوعات مجزا رشتهدرسی باید به سازماندهی میان

ی، آموزشهای توجه شود. عنصر دیگر، روش است که شامل روش

های های مطالعاتی و تحقیقاتی، روشی، روشابیارزشهای روش

های اصالح و بازنگری برنامۀ درسی آموزش یابی و روشارزش

های آموزشی باید به الگوهای تدریس و بشر است. در روش حقوق

های پرسش و پاسخ، بیان خالق، پردازش اطالعات مثل روش

 پردازی، مطالعات موردی، پژوهش گروهی، پژوهش فردی؛ایده

های دگاهسازی مانند روش ایفای نقش، تشکیل داالگوهای شبیه

مجازی؛ الگوهای تدریس گروهی مانند روش مناظره و مذاکره، 

المللی، های بینها و نشستسازی کنفرانسمباحثه، شبیه

کارگاهی، روش حل مسئله، نمایش فیلم، عکس و اسالید؛ 

های ارزشیابی باید سخنرانی و روش آیرونیک توجه شود. در روش

ای عملی، کتاب باز، هبه آزمون شفاهی، آزمون کتبی، پروژه

آموزی، استفاده از محاکم مجازی، تدوین پروژۀ مشترک، مهارت

ارائۀ سؤاالت تحلیلی و مطالعات موردی )پژوهش به صورت 

های مطالعاتی و تحقیقاتی نیز شامل موردی( توجه شود. روش

، تجربی، استقرائی، شهودی، کیهرمنوت انتقادی، روش

العات موردی، توصیفی، تحلیل نگاری، مطشناختی، ایدهزیبایی

های اصالح و بازنگری هم شود. روشگفتمان و تحلیل روایت می

گیری از آخرین نظرهای کمیساریای عالی حقوق مشتمل بر بهره

های حقوق بشر و بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر، کمیته

مندی از مطالعات مؤسسات تحقیقاتی داخلی و غیره؛ بهره

های آموزشی؛ برقراری ارتباط مؤثر و کارگاه خارجی؛ برگزاری

المللی؛ تکرار ای و بینپیوسته با مراکز حقوق بشر منطقه

نیازسنجی علمی از دانشجویان، استادان، مدیران و متخصصان 

حقوق بشر؛ تحقیق و مطالعۀ تطبیقی با مشکالت و مسائل حقوق 

های هبشر در جوامع دیگر؛ استفاده از نظرات استادانِ دانشگا

های درسی کشورهای مختلف و مختلف؛ مطالعۀ تطبیقی برنامه

 محور بودن و بازاندیشی مکرر محتوای دروس است.مسئله

عنصر دیگری که باید بدان توجه شود، محیط است که 

امکانات و مواد  زات،یتجه ،طیمح، کنندگانمشارکتشامل 

نندگان کی و نیز موانع اجرای برنامۀ درسی است. مشارکتآموزش

شامل متخصصان حقوق، متخصصان علوم اجتماعی و متخصصان 

اند. محیط، تجهیزات، امکانات و مواد آموزشی شامل رواشناسی

امکانات اولیۀ هر کالس؛ میز و صندلی با قابلیت جابجایی؛ 

مندی از تکنولوژی آموزشی مانند ویدئو پروژکتور، اینترنت و بهره

ی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی؛ غیره؛ فضای مناسب از نظر روان

افزایی میان ایجاد فضای بینابینی برای سینرژی و هم

و فضاهای آکادمیک؛ وجود امنیت ( نهادمردم یهاسازمان)هاسمن

قضایی برای آموزش و مباحثۀ آزاد؛ محیط تلفیقی و فضاهای 

کارگاهی؛ محیط واقعی؛ محیط مجازی و تلفیق دو محیط است. 

شامل ناآگاهی  در سطح کالننامۀ درسی موانع اجرای بر

ریزان آموزشی نسبت به مباحث و موضوعات مربوط به برنامه

مقولۀ حقوق بشر و ضرورت آموزش آن، مالحظات سیاسی و 

های حاکمیتی در نداشتنِ اعتنای کافی به ترویج فرهنگ دیدگاه

بودنِ نقدپذیری، موانع ایدئولوژیکی و سیاسی مثلِ ذهنیت غربی
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آموزشی بومی منطبق با  برنامۀمقولۀ حقوق بشر، فقدان طرح 

رسمیت شناخته نشدن موضوع حقوق بشر و نبودِ نیازسنجی، به

احساس ضرورت از سوی نهادهای اجتماعی و حکومتی، فقدان 

شرایط فرهنگی برای پذیرش طرح مباحث حقوق بشر و در سطح 

یستن، بعدی نگرها و تکاندیشیها، جزمخرد شامل تنگ نظری

رسمیت نشناختن دپارتمان حقوق بشر در سطح افکار عمومی و به

فقدان فرهنگ تبادل آرای دانشگاهی با تجربیات فعاالن استقرار 

 حقوق بشر است.

 گیرینتیجه

آموزش و تعلیم و تربیت ابزارهای مهمی هستند که به 

های آینده حفظ برای نسل کنونی و نسل بشرها حقوق وسیلۀ آن

بخشد آگاهی از این حقوق را ارتقا می بشرآموزش حقوق  .شودیم

دهد تا بفهمند که های صریح و روشنی میو به فراگیران، فرصت

های مرتبط با آن را در زندگی بشر و مسئولیت حقوقچگونه 

جایی که یکی از . از آن[74]کار برند خصوصی و عمومی به

با مفاهیم حقوق های مهم در این زمینه، ناآشنایی افراد چالش

بشر و در نتیجه نقض آن در بسیاری از موارد است، آموزش این 

پذیری افراد نسبت در جامعه مهمتوان یکی از عوامل حقوق را می

ها و هنجارهای حقوق بشری برشمرد. به بیانی دیگر، به ارزش

آن در  ۀآموزش حقوق بشر به خـاطر تـوان بـالقو و اهمیت ارزش

ها باعث احترام به این تالش است.ایط اجتماعی ایجاد تغییر شر

های اساسی، رشد و توسعۀ شخصیت انسان، حقوق انسانی، آزادی

ارتقای کرامت، افزایش درک، احترام به برابری جنسیتی، ایجاد 

ای آزاد برای ایجاد و دوستی و مشارکت و فعالیت در ایجاد جامعه

ی حقوق بشر و که یادگیرحفظ صلح خواهد شد. مضاف بر این

تواند چون جنسیت، طبقه و نژاد میتغییر نگاه به مسائلی هم

ساز کاهش و یا حتی رفع مسائلی مثل فقر، جهل، تعصب و زمینه

تبعیض شود. عناصر متنوع الزم برای آموزش حقوق بشر که 

محدودۀ وسیعی از فراگرد یادگیری به صورت یک جریان مداوم و 

گیرد، در این پژوهش با اره را دربر میبهای الزم در اینفعالیت

دهنده شامل مفاهیم، منطق، اهداف، روش عنوان مضامین سازمان

اند و مبین این موضوع آموزش و محیط آموزش گردآوری شده

است که آموزش علمی و عملی حقوق بشر عالوه بر بسیج همۀ 

نگری فکری و تغییر نگرش امکانات فردی و سازمانی، نیازمند هم

تولیان تعلیم و تربیت در سطح کالن و گنجاندن این مفاهیم در م

 از یکآموزش عالی ی ۀدورجایی که آن ازی درسی است. هابرنامه

 تیترب ۀنیزم و است یآموزش نظام در یلیتحص مهم یهادوره

، سازدیم فراهم را یاجتماع یزندگ به آنان ورود وجویان دانش

عات درسی و به طور کلی توان با گنجاندن مطالب و موضومی

فرهنگ حقوق بشر، امکان دستیابی به اهداف مد نظر را انتظار 

 داشت.

 تقدیر و تشکر

شهید بهشتی،  هایبزرگوار دانشگاه تاداناس یتمام از

 یاریامر  نیکه ما را در ا میسپاسگزار اصفهان، شیراز و کرمان

 ند.کرد

 اخالقی هیدییتأ

 شد اطالع دادهاستادان به  یاصول اخالق تیمنظور رعابه

پژوهش استفاده  ایندر  نام بدون ذکرها نامهپرسشمطالب که از 

 خواهد شد.

 تعارض منافع

  .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین

 یمنابع مال

 .اندکرده نیمأت سندگانینو راپژوهش  نیا یهانهیهز یۀکل
.
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