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چکیده
وق هدف اصلی این پژوهش بررسی چارچوب مفهومی حق

یابی به این هدف از روش تحلیل براي دست. استتربیتی کودك 
مبناي اصلی براي این تحلیل . استمفهومی بهره گرفته شده

نوانسیون با حقوق کنوانسیون حقوق کودك و بندهاي مرتبط این ک
تحلیل حاصل معرف . شدصورت مبنا در نظر گرفتهتربیتی کودك به

: ند ازایتی کودك بود که عبارتعنوان حقوق تربسه دسته حقوق به
حق دسترسی به آموزش و پرورش، حق برخورداري از آموزش و 
. پرورش با کیفیت، احترام به حقوق انسانی در آموزش و پرورش

اي از مفاهیم شده مجموعهگانه مطرحهمچنین عالوه بر ابعاد سه
: ند ازایک از ابعاد قابل طرح بودند که عبارتمرکزي هم براي هر

دوران کودکی و بعد از آن، آموزش و پرورش در تمام مراحل
ها؛ تبودن آموزش و پرورش، برابري فرصبودن و در دسترسفراهم

مجموعه حق دسترسی به آموزش و پرورش درکه این سه مفهوم 
حق برخورداري از یعنی،عد دومبدرمفاهیمی که . قرار می گیرند

برنامه : ند ازامی گیرند عبارتآموزش و پرورش با کیفیت ، قرار 
بی مبتنی بر حقوق درسی وسیع، مرتبط و فراگیر، یادگیري و ارزیا

عد سوم، امن و سالم، و مفاهیم مرتبط با بدوستبشر، محیط کودك
: ند ازا، عبارتاستاحترام به حقوق انسانی در آموزش و پرورشکه 

به تمامیت احترام به هویت، احترام به حقوق مشارکت و احترام
.کودك

کودك، حقوق کودك، حقوق تربیتی کودك: کلیدواژگان
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Abstract
The main purpose of this research is to study of

conceptual framework of child education rights. To
this end, conceptual analysis method was
employed. Convention on child rights is the major
basis of the analysis and its clauses related to child
education rights were set as minor bases. This
analysis identified 3 categories of rights as child
education rights: 1) The right to have access to
education, 2) The right to enjoy high quality
education, and 3) To show respect for human rights
by education. In addition to these 3 fold aspects
just mentioned, there was a set of central concepts
presentable for each aspect: education throughout
all stages of childhood and afterwards, availability
and accessibility of education, and equal
opportunities, These 3 concepts fall in a subset of
the right to have access to education. Concepts
under the second aspect, the right to enjoy high
quality education, include extensive, relevant, and
comprehensive curricula; human rights- based
learning and assessment; and child- friendly,
secure, and safe environment. And concepts related
to the third aspect, to show respect for human
rights by education, are respect for identity, respect
for partnership rights, and respect for children
integrity.

Keywords: Child, Child Right, Child
Education Rights.
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مقدمه
هـا  آنکـه  طور نبودهکودکان هرگز اینتلقی سنتی از 

افرادي صاحب حقوق مورد توجه قرار دهنـد،  عنوان بهرا
عنـوان  بـه بلکه تلقی موجود ایـن اسـت کـه بـه کودکـان     

موجوداتی که باید مورد حمایت قانونی قرار گیرنـد نگـاه   
تصویب کنوانسـیون حقـوق کـودك توسـط مجمـع      . شود

ؤثر و مناسـبی مفهـوم   طور مبهعمومی سازمان ملل  متحد
المللی به  کودك و حقوق او را، از حاشیه تفکر ملی و بین

ایـن تغییـرات منجـر بـه تغییـر      . مرکز این تفکرات کشاند
پرسش شـد کـه واقعـاً یـک کـودك      نگرش و ادراك این

به ایـن  نویناي گونهکنوانسیون  حقوق کودك بهکیست؟
این نکتـه  ). 181: 1999، 1پرونال ماسون(پردازدمسائل می

در نظـر  قابل ذکـر اسـت کـه کنوانسـیون حقـوق کـودك      
اي تنهـا مجموعـه  عنـوان  بـه نداشته و ندارد کـه  خـود را  

را در زمینـه  یاي کامالً مستقل اصولگونهکند که بهمعرفی
در واقع، قدرت کنوانسیون در . حقوق کودك تصویب کند

بودن و وابسـتگی متقابـل تمـام حقـوق     یرمفهوم جداناپـذ 
دهنـده کرامـت   ندرج در آن بـه حقـوق ذاتـی کـه نشـان     م

و البته کـه ایـن حقـوق  بـراي رشـد      کودك استانسانی 
. کامل و هماهنگ شخصیت کودك کامالً ضروري هسـتند 

این حقوق شامل حقوق مدنی و سیاسی، حقوق فرهنگی، 
عبارت دیگـر،  به. استاجتماعی و حقوق اقتصادي کودك 

انـد کـه   هـا متعهـد شـده   تبا تصویب این کنوانسیون، دول
زندگی بهتري براي همـه کودکـانی کـه تحـت اختیـارات      

ــانونی ــق در ق ــتند از طری ــان هس ــدامات  نظرش ــرفتن اق گ
از . و الزام به اجراي آن فراهم کننـد ) قانونی و اداري(الزم

شـده حقـوق تربیتـی کودکـان اهمیـت      میان حقوق مطرح
. ستامبنااي گونهتوان گفت این حق بهو میداردايویژه
آموزش و پرورش دو واژه وابسته توان گفت کودك و می

1. Prunella Mason

هم و کامالً در ارتباط با هم هسـتند و زیبـاترین شـاهد    به
آدم ،بشر تنهـا بـا تربیـت   «: کانت است کهگفتهاین کالم، 
اگـر کودکـان از آمـوزش و پـرورش محـروم      . »تواند شد

هـا  ارائـه  ش کـافی بـه آن  شوند و یا اگر آموزش و پـرور 
توانند رشد کنند و حتی ممکـن اسـت   سختی مینشود، به

هـاي ضـروري   کـم، فرصـت  اما دست.نتوانند زنده بمانند
آمـوزش  «انسان نیاز به حق . شودها دریغ میزندگی از آن

در واقع، اگر انسان در مسیر رشد خـود،  . دارد»و پرورش
خـوبی ادامـه   اش بـه ازسوي دیگران آموزش ببیند، زندگی

).104: 3، اوروین2پرنگل(کندمیپیدا
انداز تاریخی  به آموزش چشم: مرور ادبیات

حقیک عنوان بهو پرورش
یـک حـق اساسـی    عنـوان  بـه پرورشاصل آموزش و 

وجه با تصویب کنوانسیون حقوق کـودك مطـرح و   هیچبه
بـا  مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحـد      . استآغاز نشده

اعالمیــه ،1948دســامبر ســال 10اي در  صــدور قطعنامــه
ایـن ســند . جهـانی حقـوق بشـر را بــه تصـویب رسـانید     

یک استاندارد مشترك موفقیت و پیشـرفت بـراي   عنوان به
عنـوان  بـه همچنـین ایـن سـند   . شدها تصور میتمام ملت

ــدازه ــراي ان ــا گیــري میــزان انطبــاق ملــتمالکــی ب هــا ب
المللی حقـوق بشـر مـورد توجـه قـرار      استانداردهاي بین

خــود آمــوزش و ، 26اعالمیــه جهــانی  در مــاده . گرفــت
یک حق اساسی اعالم کـرد کـه در آن   عنوان بهپرورش را

:گویدمی
ــرورش   . 1 ــوزش و پ ــه از آم ــق دارد ک ــس ح ــر ک ه

آموزش و پرورش بایـد حـداقل در دوره   . برخوردار باشد
. رایگان ارائـه شـود  صورت بهابتدایی و مراحل اساسی آن

اي آموزش فنی و حرفه. شودري تحصیل ابتدایی باید اجبا

2. Prengel
3. Prengel
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صـورت  بـه باید عمومیت پیدا کند و آموزش عـالی بایـد  

یکسان در دسترس همه  افراد قرار گیرد و هر کس بنا بـر  
.مند گردداستعداد خود بتواند از آن بهره

آمــوزش و پــرورش بایــد در جهــت رشــد کامــل  . 2
تقویــت احتــرام بــه حقــوق بشــر و  شخصــیت انســان و

آمـوزش و پـرورش بایـد     . ساسی حرکت کندهاي اآزادي
به ترویج فرهنگ تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل با 

هاي نژادي، قومی، مذهبی بپردازد و همچنین بایـد  تفاوت
هاي بیشتر سازمان ملل متحـد در جهـت   بتواند به فعالیت

. نگهداري صلح در آینده کمک کندحفظ و 
وزش و پرورشی کـه   پدر و مادر در انتخاب نوع آم. 3

. شود اولویت دارندداده میها آنبه کودك 
المللـی  هـاي مختلـف بـین   از آن زمان به بعـد، بیانیـه  

ایـن اصـول پافشـاري    حقـوق بشـر در تکـرار و تقویـت    
المللـی حقـوق اقتصـادي،    براي مثـال، میثـاق بـین   . کردند

ــه     ــت ک ــانی اس ــی از دو پیم ــی، یک ــاعی و فرهنگ اجتم
اي جهـانی کـه   اعالمیهصورت بهده آن شنویس آمادهپیش

آور است، حق همگان را براي آموزش از نظر قانونی الزام
کـه  ، 13مـتن مـاده    . و پرورش به رسمیت شناخته است

ــرورش اســت،   ــوزش و پ ــف آم خواســتار ســطوح مختل
همچنین به تعریف هدف آموزش و پرورش و نقش پـدر  

در واقـع  . پـردازد و مادر در فرآیند آموزش و پرورش مـی 
کنوانسـیون  حقـوق   29و 28پایه و اساس مواد ، 13ماده 

.کندکودك را تأمین می
، سالی کـه کنوانسـیون حقـوق کـودك      1990در سال 

قدرت اجرایی پیدا کرد، رهبران جهان در مقر سازمان ملل
متحد در نیویورك مالقات کردنـد تـا در مـورد برگـزاري    

. گیـري کننـد  میماجالس جهانی سران براي کودکـان تصـ  
اعالمیه جهانی در مورد نگهـداري، حفاظـت و پیشـرفت    
کودکان، که در این نشست مـورد بررسـی و توافـق قـرار     

شـد کـه ارائـه    گرفت، این موضـوع بـه رسـمیت شـناخته    
آموزش و پرورش ابتدایی و سوادآموزي به همه کودکـان  

توانـد بـه پیشـرفت    ترین موضوعی است که میجهان مهم
.کندکمکهاآن

جهـانی  برنامه همکاري اقدامات براي اجراي اعالمیـه  
از جملـه پیشـرفت در   حقوق کودك در اجـالس مطـالبی  

ارزش داشـتن آموزش و پرورش و سوادآموزي عالوه بـر  
را براي توسـعه، پیشـرفت و بهبـود کیفیـت زنـدگی     ذاتی

تـوجهی در بهبـود   تواند به میزان قابـل میاظهار داشت که
ن و حفظ سالمتی آنان ، حفاظت از محیط توجه به کودکا

بــه ایــن ترتیــب، .  زیسـت و توســعه پایــدار مــؤثر باشــد 
گذاري درآموزش ابتدایی بایـد اولویـت بـاالیی در    سرمایه

داشـته المللـی هاي بـین اقدامات ملی و همچنین همکاري
اي که  قابل توجه است این اسـت کـه   نکته برجسته. باشد

عنوان بهه آموزش و پرورشپس از چند دهه پذیرش اولی
:  یک حق اساسی، داستانی که مطرح است این است که

میلیــون 60میلیــون کــودك، از جملــه 100بیشــتر از -
دختر، هیچ دسترسی به تحصیالت اولیه و ابتدایی ندارند؛ 

هـا  آنمیلیون بزرگسال، که دو سـوم از 960بیش از -
ي مشکل قابل سوادي کاربردسوادند، و بیزنان هستند، بی

توجهی است که در تمام کشـورهاي صـنعتی و در حـال    
شود؛توسعه جهان دیده می

ــیچ   - ــان ه ــاالن در جه ــوم بزرگس ــک س ــیش از ی ب
هـاي  ها و فناوريدسترسی  به دانش چاپی جدید، مهارت

ها کمک کند تواند به بهبود کیفیت زندگی آنجدید که می
ها ی و فرهنگی آنو براي انطباق بیشتر با تغییرات اجتماع

.را یاري رساند،  ندارند
میلیون از کودکان و تعداد بیشـماري از  100بیش از -

بزرگساالن، موفق بـه تکمیـل تحصـیالت پایـه و ابتـدایی      
).1990ل، مبِاَريپِ( اندنشده
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پیشینه پژوهش در داخل کشور
نقد تربیتـی  «: اي با عنواندر مقاله،)1389(آذربایجانی

ــی ( ــر کنوانس ــودك ب ــوق ک ــد  »)ون حق ــی و نق ــه بررس ب
کنـد  وي گوشـزد مـی  . پردازدکودك میکنوانسیون حقوق

طـورکلی اعالمیـه جهــانی حقـوق کــودك و    بـا اینکـه بــه  
کنوانسیون حقوق کودك گامی مثبت در توجه به کودك و 

اســت، ضــرورت دارد نقــاط هــاي وي برداشــتهنیازمنــدي
یون بـا  اشتراك و افتراق فرهنگـی و حقـوقی ایـن کنوانسـ    

قانون اساسی و قوانین داخلی و شرایط فرهنگـی جامعـه،   
بـدین سـبب در   . در بوته نقد و تحلیل منصفانه قرار گیرد

این نوشتار، کنوانسیون حقوق کـودك از نظـر سـاختاري،    
.گرددتربیتی و فقهی نقد می

گروه کارشناسی مجله شـوراي فرهنگـی و اجتمـاعی    
تناقضـی آشـکار در   «اي بـا عنـوان  ، در مقالـه )1388(زنان

کودك پنداري جوانان و فرزنـد  / کنوانسیون حقوق کودك
ــان ــی»آوري کودک ــهبررســی م ــد ک ــوانین کن یکــی از ق

المللـی، بـر همـه    هاي بـین خودساخته بشري که با تالش
المللـی در  شـود، معاهـده بـین   جوامع تحمیل شـده و مـی  

هاي گوناگون ه حاوي مواد و تبصرهحقوق کودك است ک
یکی از مفاد این معاهده که مورد بحث و اعتـراض  . است

عبـارت  . پنداري جوانـان اسـت  قانون کودكهستما نیز 
، در ایـن  »گردنـد سال کودك محسـوب مـی  18افراد زیر «

مناسـبات  «و » مشـاهدات تجربـی  «عهدنامه با بسـیاري از  
. در تعارض پیدا و آشکار است» مسلمات دینی«و » علمی

شناسـی، سـنین   رفتارشناسی و روانتربیتی و امروزه علوم
ــدگی بشــر      ــاس زن ــان را دوران حس ــوانی و جوان نوج

گیـري شخصـیت   نمایند و در حقیقت، شکلمحسوب می
فردي اجتماعی را مرهون همین دوران دانسته و در تقسیم 

، 17-14، 14-10هاي دوره جوانی سـه گـروه سـنی    بندي
در .انـد را دوران نوجوانی و جـوانی ذکـر کـرده   ،17-20

دوران ) WHO(گـــزارش ســـازمان بهداشـــت جهـــانی
شود که دوره اولیـه بـین   نوجوانی، به سه گروه تقسیم می

سالگی است که طی این دوره، رشد سریع جسـمی  3-11
همراه با بروز صفات ثانویه و رشد سریع قـد و بازسـازي   

پیوندد و دوره میـانی نوجـوانی   تصور از خود به وقوع می
کامل شده و یه رشد فیزیولوژیکسالگی است ک17-14از 

نظـام  قابل توجه اسـت کـه   . شودتصور از خود تثبیت می
علمی، او را يهاحتی بر خالف این یافتهالملل قانونی بین

شخصـیت انگاشـتن مسلماً نادیده. کندکودك محسوب می
و القـاي عـدم   هاگیريدانستن او در تصمیمجوان و عاجز

انگاري به جوان، لیم کودكعکس، تعتوانمندي به او و بر
اي خـالف فطـرت و طبیعـت، کـه فاجعـه     هستندحرکتی 

ــار خواه  ــه ب ــانی را ب ــه انس ــه ب ــد آورد، چنانک ــود ن وج
.استآورده

بـر  (نقـد فقهـی   «اي با عنـوان در مقاله،)1389(حبیبی
قـوانین در  کنـد کـه  بررسی می،»کنوانسیون حقوق کودك

: شـوند مـی سـیم بندي کلی، به الهی و بشري تقیک تقسیم
از ،هـا به جهت عدم شناخت کامـل انسـان  ،قوانین بشري

همـه ابعـاد   در آن منـد نبـوده و بـه    جامعیت خاص بهـره 
به همین جهت این .استروحی و روانی توجه الزم نشده

، بـدین جهـت  هسـتند حقوق غالباً در حال تغییر و تحول 
شـري  بحقوق انسانی، التزام به قوانینتغییر آراء در تعیین 

زیـرا بـه جهـت عجـز انسـان از      . اسـت بسیار تردیـدآمیز  
گـردد، کـه   شناخت دقیق، بسیاري از حقـوق پایمـال مـی   

. رفته به فاجعه بدل گرددمحتمل است این حقوق ازدست
گذاران و مجریان حقوق بشر بنابراین ضروري است قانون

براي برپایی عدالت و احقـاق حقـوق انسـانی، صـرفاً بـه      
ها در دین مبین اسالم است، ترین آنه جامعقوانین الهی ک
. تمسک جویند
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نقد و نظري «نواناي با ع، در مقاله)1388(کاوه مریان

توضیح »نقد ساختاري: الف : به کنوانسیون حقوق کودك
عـد جهـانی و الحـاق بسـیاري از     جهـت ب دهد کـه بـه  می

هـاي  هـا بـه اجـراي مفـاد کنوانسـیون     کشورها و الزام آن
رود قانون و برنامه عمل ملل، انتظار میعنوان بهللیالمبین

ــد و هــا از نظــر ســاختاري نظــام کــه ایــن کنوانســیون من
باشند، در ایـن نوشـتار وضـعیت    سیستماتیک تدوین شده

ساختاري کنوانسیون حقوق کودك مـورد نقـد و بررسـی    
. گیردقرار می

نگـاهی بـه   «عنوان بااي در مقاله،)1388(پور قهرمانی
اظهـار  »وانسیون حقوق کـودك و مبـاحثی پیرامـون آن   کن

دارد حقوق کودك، بخشی از موضوعات حقـوق بشـر   می
المللـی  است که نیاز به حمایت جدي از سوي جامعه بین

با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کـودك  . دارد
در سطح جامعه، نوشتار حاضر به بررسی نکـاتی پیرامـون   

عمـومی سـازمان ملـل    حقوق کودك کـه توسـط مجمـع   
ــ ــودك در ســال  متحــد، ب ــوق ک ــوان کنوانســیون حق ا عن

گـامی مـؤثر در   و اسـت میالدي به تصویب رسـیده 1989
. پـردازد می،شودجهت حفظ حقوق کودکان محسوب می

ــر آن ــه موقعیــت برخــی از  ،عــالوه ب در ایــن نوشــتار، ب
کشورها، از جملـه جمهـوري اسـالمی ایـران نسـبت بـه       

.استودك اشاره شدهکنوانسیون حقوق ک
پیشینه پژوهش در خارج از کشور
طـور  تـوان بـه  میدر حوزه تحقیقات خارج از کشور، 

هـایی از کارهـاي تحقیقـاتی  در زمینـه     بنديدستهتقریبی
:ند ازاعبارتکهحقوق کودك مطرح کرد

هنجار جدید در عنوان بهاستقالل و حقوق مشارکت-
حقوق کودك؛ 

.مقابل حقوق والدینحقوق کودکان در -

اي بندي مطرح شده حوزه گسـترده در چارچوب دسته
باشند که محقق به ذکر ها قابل طرح میاز مقاالت و کتاب

:پردازدها مینام آن
آمـاده شـدن بـراي قـرن     (،1حقوق کودکان و قـدرت 

حول ایـن محـور   در پنج فصل،2نوشته مري جان) جدید
ها حقوقی دارنـد  بچهپردازد که همه به بحث و بررسی می

باشند بـراي ایـن   ولی قبل از ان باید قدرت شخصی داشته
که همه جـا عکـس   در حالی. کار گیرندکه آن حقوق را به

.ها صاحب قدرت نیستنداین قضیه حاکم است و آن
هاي رقیب دین و پارادایم(،3حقوق کودکان چیست؟

و کــارن 4نوشــته مارتــا آلبرتســون  فیــنمن)حقــوق بشــر
و هفده فصل به بررسـی حقـوق   در سه بخش 5رتینگتنو

حقـوق  عنـوان  بـه در ابتدا حقوق کودك. پردازدکودك می
بشر، سپس حقـوق کـودك در ایـاالت متحـده آمریکـا و      

اي حقوق کودك در زمینـه  سرانجام در یک حالت مقایسه
.گیردو در دامنه حقوق بشر مورد بررسی قرار می

بـا  ،7شته کلیر بـرین نو،6تبعیض سنی و حقوق کودك
.شود که کودکان صاحب حقوق هستنداین ایده شروع می

اي که در این میان وجـود دارد ایـن   چالش و اشاره ضمنی
موضوع است که با آنکه این حقوق با توجـه بـه کودکـان    

اند با این حال ظرفیـت الزم بـراي بـه اجـرا     وجود آمدهبه
نویسـنده  .نیستآمدن این حقوق براي کودکان موجود در

هاي مختلف ایـن موضـوع   در شش فصل به بررسی جنبه
.پردازدمی

ــازبینی حقــوق کــودك ســال حقــوق کــودك در ده: ب
دیـردر  به ویرایش ،8مللکنوانسیون حقوق کودك سازمان

1. Children rights and power
2. Mary John
3. What is right for children
4. Albertson Fineman
5. Karen Worthington
6. Age discrimination and children rights
7. Clair Breen
8. Reivisiting children rights: 10 years of the UN
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فصل بـه گـردآوري مقـاالتی پرداختـه    در دوازده،1فوترل
است که در سمینارهاي علمی کنوانسیون حقـوق کـودك   

.اندبا حقوق کودك مطرح شدهدر ارتباط
در ، 3نوشته دیوید آرچـارد ،2ها، حقوق و کودکیبچه

در سه بخش متمایز در ابتدا بـه بررسـی کـودکی، مفهـوم     
کــودکی، در قســمت دوم بــه بررســی حقــوق کودکــان و 

هــاي مختلـف آن و در نهایــت در بخـش ســوم بــه   جنبـه 
ــاع     ــانواده و اجتم ــدین، خ ــان، وال ــه کودک ــی رابط بررس

. دازدپرمی
ــاي  ــد راهنم ــودكجدی ــوق ک ــرایش،4حق ــاب وی ب

آوري جدیدترین مقاالت در ارتباط بـا  به جمع،5ینفرانکل
. پردازدهاي مطرح موضوع حقوق کودك میبا چالش

ـ . نوشته جیمز جی،6حقوق ارتباطی کودکان در ،7ردی
در هشت فصل مختلف به بررسی حقوق ارتباطی کودکان 

پردازد که چرا حقوق ئله میوي ابتدا به این مس. پردازدمی
و سپس مسـئله حقـوق ارتبـاطی    مهم استبراي کودکان

.کندشان و سایرین مطرح مینکودکان را با والدی
در ،9ننوشته پریسیال الدرسـو ،8حقوق کودکان جوان

در نه فصل به بررسی مباحث مختلف در ارتباط با حقوق 
.پردازدکودك می

هـا پرهیـز   نـام آن و بسیاري منـابع دیگـر کـه از ذکـر     
.شودمی

سؤاالت پژوهش
و محققان در سؤاالتی که در این پژوهش مطرح است

:ازعبارتندهستند،ها پی یافتن پاسخی براي آن

1. Deirdre  Fottrell
2. Children, rights and childhood
3. David Archard
4. The new handbook of children rights
5. Bob Franklin
6. The relationship rights of children
7. James G.D wyar
8. Young Children’s rights
9. Priscilla Alderson

حقوق تربیتی کودك در کنوانسیون حقوق کـودك  ) 1
؟داردچه ابعادي 

تـوان بـا هـر یـک از     چه عناصر و مفاهیمی را می) 2
مرتبط دانست؟ابعاد حقوق تربیتی کودك 

روش پژوهش
اي که در نزد فیلسـوفان تحلیلـی   گونهروش تحلیل به

مطرح بوده روش واحد و مشخصی نیست، بلکه در طیف 
متفاوتی مورد نظر قرار گرفتـه  هاي اي، با مشخصهگسترده

هـاي  در واقع، بایـد گفـت کـه نسـبت میـان شـیوه      .است
ــت     ــانوادگی اس ــابهت خ ــوع مش ــل از ن ــف تحلی . مختل

هـاي مختلـف   بندي روشهاي مختلفی براي دستهشکوش
اي که نزد فیلسوفان تحلیلـی متـداول بـوده    گونهتحلیل، به

هاي تحلیل به سه دسته تقسـیم  روش. استصورت گرفته
: اندشده

تحلیل به معنـاي تجزیـه بـه اجـزاي مفهـومی کـه       ) 1
.الگوي آن همان تجزیه معمول در شیمی است

ه و بازگردانـدن صـورت   تحلیل بـه معنـاي ترجمـ   ) 2
.هامنطقی آنصورت بههاي زبانیدستوري گزاره

معنـاي جسـتجوي ارتبـاط میـان مفـاهیم      تحلیل به) 3
بـاقري،  (هاي مفهـومی مختلف و بازشناسی روابط و شبکه

1389.(
بنــدي دیگــري بــر حســب در تقســیم،)1389(بــاقري

کارکردهاي روش تحلیل، طیفی میان دو قطب توصیف و 
در قطب توصیف، نظر بر . دهدمورد توجه قرار میرا نقد

تواند توصیفی دقیق فراهم آورد از آن است که تحلیل، می
هـایی دارنـد و   این که مفاهیم مورد استفاده ما چه ویژگـی 

در .بینی در تفکر منجـر شـود  تواند به روشناین خود می
نهنـد و  نتیجه محققان تمرکز خود را بر این دو طیف مـی 

ــد ــودك و   در ابت ــی ک ــوق تربیت ــوم حق ــیفی از مفه ا توص
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ها و ابعاد آن و همچنین مفاهیم مرتبط با آن فراهم ویژگی

.کنندمی
از سویی دیگر، در قطب نقـد، نظـر بـر آن اسـت کـه      
تحلیل، فعالیتی است براي کالبدشکافی مفاهیم و تجزیه و 

اي که نتیجه تحلیل به تعبیـر ویتگنشـتاین   گونهبهها آننقد
اســتفاده گذاشــتن و کنار» درمــانگري فکــري«از عبــارت

بود کـه خـود بـه منحـل شـدن      نامناسب از مفاهیم خواهد
هـاي فلسـفه منجـر    بسیاري از مسائل کاذب یا شبه مسئله

آنچه که در این حوزه در این پژوهش مطـرح  . خواهدشد
ها در حوزه نظام آموزشی کشور شود استفاده از تحلیلمی

هایت تحلیل حقوق تربیتی کـودك  است و با این کار در ن
شان ما را به آنجا برساند که با تحلیل مفاهیم و ارتباطباید

با هـم مسـائل و مشـکالتی در ایـن حـوزه حـل شـود و        
. مسائلی که نابجاست حذف شود

ابعاد حقوق تربیتی کودك
گسترش رویکردي مبتنی بر حقوق بشر به آمـوزش و  

دسـته حقـوق را   پرورش، نیازمند چارچوبی است که سه
:ند از اگیرد، این سه دسته عبارتدر بر می

حق دسترسی به آموزش؛)1
وحق برخورداري از آموزش و پرورش با کیفیت؛)2
.پرورشاحترام به حقوق انسانی  در آموزش و)3

اند، و آموزش و پرورش مبتنی این ابعاد به هم وابسته
یص بر حقوق بشر باید ضرورت تحقق هـر سـه را تشـخ   

.)1آموزش و پرورش براي همه. یونیسف(دهد
الزمه حق برخورداري از آموزش و پرورش این است 

یابی کودکان به تعلـیم که از تمام اقدامات الزم براي دست
تربیت در سراسـر جهـان، از جملـه کودکـانی کـه  بـه       و

امـا فرسـتادن   . اند اطمینان حاصـل شـود  حاشیه رانده شده

1. unicef: Education for all

نیسـت، هـیچ تضـمینی وجـود     کودکان به مدارس کـافی 
ندارد که این آموزش و پرورش کودکان را قادر سـازد بـه   

ها، یابند و مهارتاهداف اقتصادي و اجتماعی خود دست
ها و نگرشی را که شهروندي فعال و مسئول دانش، ارزش

.دست آورندها نیاز دارد بهبه آن
دستیابی به کیفیت آمـوزش و پـرورش در کشـورهاي    

مطالعـات بسـیاري نشـان    . ز منشأ چالش اسـت صنعتی نی
آمـوزان در کشـورهاي   دهد که تعداد زیـادي از دانـش  می

ــه ــدســت آوردن مهــارتثروتمنــد، درب راي هــاي اولیــه ب
.اندبودن در دنیاي امروز موفق نبودهتوانمند

مورد توجه قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه      بایدآنچه که 
و معلمـان تمرکز بر ارتبـاط میـان دوره آموزشـی، نقـش     

. طبیعــت و اخــالق در محــیط یــادگیري معطــوف باشــد 
ست که حقوق رویکرد مبتنی بر حقوق مستلزم این تعهد ا

شـود و  بـه حقـوق انسـانی     کودك بـه رسـمیت شـناخته   
احتــرام کــافی ،کــه در مدرسـه هســتند هنگــامیکودکـان  

شـود کـه توانمنـدي    ایـن کـار موجـب مـی    . شودگذاشته
باشـد و همچنـین باعـث    اشتهآموزان رشد بیشتري ددانش
آمــوزش و پــرورش توانمنــد،   شــود کــه رونــد  مــی

.جویانه، شفاف و پاسخگو شودمشارکت
عالوه بر این، فرایند محرومیت کودکـان از تحصـیل   

گرفتـه  ادامه خواهد داشت مگر این که اقـدامات صـورت  
شان به آزادي از تبعیض، به یـک  براي رسیدگی به حقوق
ــ   .دار برســددگی و مشـارکت معنـی  اسـتاندارد مناسـب زن

توان  بدون توجـه بـه   آموزش و پرورش با کیفیت را نمی
کودکـان  . دسـت آورد حقوق کودکان در سالمت و رفاه به

هنگامی که مورد مجـازات تحقیرآمیـز و یـا آزار جسـمی     
توانند به توسعه مطلـوب خـود دسـت   نمی،گیرندقرار می

به یک رویکرد جامع بر نیاز ،این چارچوب مفهومی. یابند
ــنعکس    ــد دارد و م ــرورش تأکی ــوزش و پ ــه آم ــده ب کنن



...بررسی چارچوب مفهومی حقوق: امیري، قائدي و همکاران38

در . اسـت ناپذیر بودن از حقـوق بشـر   شمولی و جداییجهان
اي از عناصر مرکزي که براي هـر یـک از ابعـاد    مجموعه، زیر
.استگانه ذکرشده در باال مورد نیاز است مطرح شدهسه

:حق دسترسی به آموزش و پرورش. 1
پـرورش در طـول تمـام مراحـل دوران     آموزش و•

کودکی و بعد از آن؛
بودن آموزش و پرورش؛ بودن و در دسترسفراهم•
.هابرابري فرصت•
:حق بهترین کیفیت آموزش و پرورش. 2
درسی وسیع، مرتبط و فراگیر؛برنامه•
یادگیري و ارزیابی مبتنی بر حقوق بشر؛ •
دوست امن و سالم؛محیط کودك•
: حق احترام در محیط یادگیري. 3
احترام به هویت؛•
احترام به حقوق مشارکت؛ •
.احترام به تمامیت•
حق دسترسی به آموزش و پرورش) 1

زش و پـرورش از سـه عنصـر    حق دسترسی بـه آمـو  
:استتشکیل شده

حل از ارائه آموزش و پرورش در طول تمام مرا) الف
دوران کودکی و فراتر از آن؛

پـذیربودن آمـوزش و   بـودن و امکـان  در دسترس) ب
کافی، مناسب و در دسترس آن؛پرورش، ارائه 

هاي مناسب بـراي مدرسـه و یـا تسـاوي در     مکان) ج
.هاي فراگیريفرصت

، 23، 22، 2، مـواد 1اعالمیه جهانی حقوق بشر26ماده(
، مـاده ، میثـاق   2، کنوانسیون حقـوق کـودك  32و 28، 27

1. Universal Declaration of Human Rights
2. Convention on the Rights of the Child

10؛ مـاده 3تصادي، اجتماعی و فرهنگیالمللی حقوق اقبین
، 5و4؛ ماده4کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

ــوزش و     ــیض در آم ــر تبع ــکو در براب ــیون یونس کنوانس
ــه  24؛ مــاده5پــرورش ، کنوانســیون حقــوق افــراد مبــتال ب
).6معلولیت
آموزش و پرورش در طول تمـام مراحـل از   ) الف

دوران کودکی و فراتر از آن
رویکـرد مبتنـی   . العمر استیک فرایند مادام،یريیادگ

دنبـال ایجـاد   بر حقـوق بشـر بـه آمـوزش و پـرورش بـه      
هـاي  هایی براي کودکان است تا بتوانند به ظرفیتفرصت

مطلوب خـود در سراسـر دوران کـودکی و بعـد از آن در     
این مهم نیازمند آن اسـت  . تمام طول عمرشان دست یابند

ا کـه تمـام چرخـه زنـدگی ر    که رویکردي تعریـف شـود   
گذاري بسـیاري در  سرمایهشامل شود، در این فرایند باید 

گیرد و این اطمینان حاصـل شـود   حوزه یادگیري صورت
که در هـر مرحلـه از زنـدگی کـودك یـادگیري صـورت       

. اسـت ، آموختـه بیاموزدبایداست و آنچه که کودك گرفته
اگر چـه کنوانسـیون حقـوق کـودك صـریحاً هـیچ گونـه       

الزاماتی را در زمینـه ارائـه آمـوزش و پـرورش در اوایـل      
کنـد، کمیتـه حقـوق کـودك     دوران کودکی تحمیـل نمـی  

تفسیري که از حقوق کودك در آموزش و پـرورش ارائـه   
شود دهد این است که این حق از ابتداي تولد آغاز میمی

و این حق را بشدت به حق پیشرفت کامل کودك وابسـته  
ه این موضوع را به دولتمردان یـادآوري  این مسئل. داندمی
بایست اطمینـان حاصـل کننـد کـه کودکـان      کند که میمی

هـاي بهداشـتی و   هاي مربوط بـه مراقبـت  خردسال، برنامه

3. International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights

4. Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women

5. UNESCO Convention against Discrimination in
Education

6. Convention on the Rights of Persons with Disabilities
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آموزش و پرورش طراحی شده براي افزایش و گسـترش  

کند که حـق  شان را دریافت کنند و تأکید میرفاه شخصی
آمـوزش و پـرورش   اي ضمنی حقگونهتوسعه مطلوب به

در اوایل دوران کودکی را هم در خـود دارد و ایـن نکتـه    
اي باید مورد توجه قرار گیرد که این آموزش باید به گونه

سیستماتیک و منظم و در یک خانواده کـه اسـتانداردهاي   
.صورت گیردرا دارد، الزم 

هاي اولیه، نقشـی حیـاتی   آموزش با کیفیت در طول سال
ادگی براي حضور مفید کودك در مدرسه ایفا را در ارتقاي آم

تواند بهتـرین تضـمین   آموزش با کیفیت همچنین می. کندمی
.براي توسعه پایـدار اقتصـادي و اجتمـاعی محسـوب شـود     

توســعه و رســیدن بــه اهــداف توســعه هــزاره و آمــوزش و 
پرورش براي همه و آموزش و پرورش مناسب جهانی بـراي  

در . ارائه آمـوزش بـا کیفیـت باشـد    تواند از نتایج کودکان می
هـر کـودك بایـد آمـوزش     که حقوق بشر تصریح کردهحالی

ابتدایی رایگان و اجباري، ببیند الزامـات در مـورد آمـوزش و    
تعهـد و  . اسـت پرورش متوسطه کمتر مورد تأکید قرار گرفتـه 

وظیفه این است که توسـعه و گسـترش آن مـورد تشـویق و     
صـورت  پذیر است بـه که امکانحمایت قرار گیرد و تا جایی

.رایگان در اختیار همه کودکان قرار گیرد
اسـت ، اینتوضیحی که راجع این موضوع وجود دارد

که از سوي کنوانسیون نسبت بـه  که توجه و الزام کمتري 
گیربـودن آمـوزش متوسـطه مبـذول     بـودن و همـه  رایگان

ـ . نیستدلیل اهمیت کمتر آن به،شودمی ل بلکه به این دلی
است که بسیاري از کشورها در سراسر دنیا امکانـات الزم  
و کافی را براي ارائه آموزش متوسطه رایگان و با کیفیـت  

).2002ل، هادکین و نیو(باال ندارند
شد و پیشرفت کودك قطعاً در سن عالوه بر این، ر

تواند و باید در آموزش می. شودنمیسالگی متوقف18
موظف ها دولت. باشدتهسراسر زندگی فرد ادامه داش

العمر را براي هایی قوي براي یادگیري مادامپایگاههستند 
آموزش و پرورشی که در فرد احساس . افراد فراهم کنند

خود استقالل مسئوالنه ایجاد کند و او را قادر سازد تا
العمر یادگیري خویش را بر عهده گیرد و مسئولیت مادام

ترتیب بتواند فردي کامل براي خودش و شهروندي بدین
.کامل براي اجتماع باشد

بودن آموزش و پرورشدر دسترس) ب
کشورها باید متعهد شوند که یک چارچوب قانونی و 

کـردن  سیاسی را همراه با تأمین منابع کافی، براي اجرایـی 
بـدین ترتیـب   . ها تعریف کنندحق آموزش براي همه بچه

اي در یک محـل مناسـب،   با داشتن مدرسههر کودك باید 
ــت  ــتن فرص ــان  داش ــب، معلم ــادگیري مناس ــاي ی ــاه ب

هاي الزم و منابع و تجهیـزات کـافی و مناسـب    توانمندي
Committee on Economic, Social and(تأمین شود 

cultural Rights1999, para.50.(
هـم از نظـر موقعیـت و    هاي یادگیري بایدتمام محیط

اي همه کودکان در دسترس باشـند  اقتصادي برهم از نظر 
این نکته . اندویژه براي کودکانی که به حاشیه رانده شدهبه

اي مهم باید مورد توجه قرار گیرد که ممکن است مدرسـه 
که براي یک کودك در دسترس است براي کـودك دیگـر   
در دسترس نباشد پس بهترین حالت ممکن این است کـه  

هـاي آمـوزش از راه   چون برنامـه مدارس به تجهیزاتی هم
دور مجهز باشند تا فرصتی برابـر بـراي همـه کودکـان در     

البتـه ایـن نکتـه نبایـد     .دسترسی به مدرسـه ایجـاد شـود   
شود کـه ایـن امکانـات بایـد مقـرون بـه صـرفه        فراموش

Committee on(باشـد  Economic, Social and

cultural Rights1999, para 50 .(
هابرابري فرصت)ج

. دارنـد همه کودکان حق برابر براي حضور در مدرسه 
تـرین گـام بـراي    بودن مـدارس اولـین و مهـم   در دسترس



...بررسی چارچوب مفهومی حقوق: امیري، قائدي و همکاران40

توان ادعـا کـرد ایـن    البته نمی.یابی به این حق استدست
برابـري  . سـت ااقدام براي رسـیدن بـه ایـن هـدف کـافی     

دست آید کـه موانـع   تواند بهها تنها در صورتی میفرصت
مکان مـدارس،  حتی . شودمدرسه برداشتهآن در جامعه و

ز جمله جنسـیت،  ا،عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
خانواده، قومیت، وضعیت اقلیـت،  کارافتادگی، ایدز، فقر از
و کـودك کـار   1قیدحیات بودن و نبودن والدین کودكدر

داشـتن  اغلب از جمله عواملی هستند که در دورنگه،بودن
هــا الزامــات و دولــت. هســتندکودکــان از مــدارس مــؤثر 

نـد قـوانین،   اهـا موظـف  تعهداتی دارند که بـر اسـاس آن  
ها و خدمات پشتیبانی را در جهت حذف مـوانعی  سیاست

که در خانواده و جامعه مانع دسترسی کودکان به مدرسـه  
.شوند گسترش دهندمی

تواننـد مـانع   طور مستقیم یا غیرمستقیم مـی مدارس به
بـراي  .به مدرسه و آموزش باشنددسترسی برخی کودکان

از طریـق انعکـاس یـک فرهنـگ مردسـاالر، ارائـه       مثـال، 
ــا ســوء اســتفادهالگوهــاي خشــونت و هــاي جنســی و ی

نگـرش منفـی   ،هنجارهاي غالب اجتماعی ماننـد تعصـب  
هـاي درسـی،   معلم نسبت به دختران، تعصبات در برنامـه 

یـز  کمبود معلمان زن  و عدم دسترسی کافی به بهداشت ن
.نام فقرا در مدارس باشدتواند از موانع ثبتمی

مدارس ممکن است حاضـر بـه پـذیرش کودکـان بـا      
پـذیر  انعطـاف . معلولیت یا مبتال به بیمـاري ایـدز نباشـند   

ممکن است از پـذیرش بسـیاري از   نبودن سیستم مدرسه
از هــار امتنــاع کنــد و مســبب محرومیــت آنکودکــان کــا

اي عمل کننـد  گونهها باید بهتدول. امکانات آموزشی شود
اي گونـه بهکه ارائه آموزش و پرورش و امکانات آموزشی

آمیـز  بتوان گفت هم جامع است و هم غیرتبعیضباشد که
هـاي  اي ارائه شود که از این موضوع که فرصـت گونهو به

1. orphanhood

مساوي براي دسترسی همه کودکان به آموزش و پـرورش  
.فراهم شده اطمینان حاصل شود

حق داشتن آموزش با کیفیت) 2
حــق داشــتن آمــوزش بــا کیفیــت شــامل مــوارد زیــر 

:گرددمی
برنامه درسی وسیع، مرتبط و فراگیر؛) الف
یادگیري و ارزشیابی مبتنی بر حقوق کودك؛) ب
.دوست، امن و سالممحیط کودك) ج
، 12، 6، 5، 3اعالمیه جهانی حقوق بشر، مواد26ماده(

، میثـاق  13در حقوق کودك، ماده، کنوانسیون31، 29، 17
ــین المللــی حقــوق اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی؛ و  ب
المللی حقوق افراد داراي معلولیـت  کنوانسیون بین24ماده
)2007مارس 30

ــار ــوزش و  ، چــارچوب داک ــه آم ــه ارائ کشــورها را ب
هـاي  پرورش اولیه با کیفیت خـوب و بهبـود تمـام جنبـه    

ه هیچ تعریف واحـدي از  اگرچ.2سازدآموزشی متعهد می
هـایی کـه در   اما در مجموع تـالش . وجود ندارد» کیفیت«

این زمینه صورت گرفته مـا را بـه دو دیـدگاه اساسـی در     
کند اول، اینکه رشد شناختی یـک  تعریف آن راهنمایی می

تربیـت محسـوب   وهـدف اصـلی و اولیـه بـراي تعلـیم     
گیـري  وفقیت آن در اندازهمشود و اثربخشی آموزش و می

دوم، ایـن کـه   . شـود یابی به این هدف ارزشیابی میدست
ــعیت    ــود وض ــرفت و بهب ــد پیش ــرورش بای ــوزش و پ آم

هـاي عـاطفی و خالقیـت را سـبب     آموزان در حوزهدانش
طلبانه، اي باشد براي حمایت از اهداف صلحشود و وسیله

بردن امنیـت اجتمـاعی، توسـعه    تربیت شـهروندي و بـاال  
هاي فرهنگـی محلـی و جهـانی بـه     رزشبرابري و انتقال ا

اهـداف آمـوزش و   عنوان بههااین دیدگاه. هاي آیندهنسل
اي فلسـفه صورت بهپرورش در کنوانسیون حقوق کودك،

2. United nations educational scientific and cultural
organization, 2004: 28
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ــان   ــراي کودک ــرام ب ــر احت ــی ب ــهمبتن ــوان ب ــرادي عن اف

هـا  هاي شخصیتی، عالئق، تواناییفرد در ویژگیبهمنحصر
ن کنوانسیون چارچوبی ای. استبندي شدهو نیازها صورت

از تعهــدات و الزامــات را بــراي بــاالبردن رشــد مطلــوب 
. استهاي آموزشی تعریف و ارائه کردهکودکان براي نظام

کنـد کـه   کنوانسـیون ایـن مسـئله را مطـرح مـی     ،29ماده
و در راســتاي ارتبــاط ودهمحــور بــکــودكبایــدآمــوزش 

همچنـین  ها باشد و دوستانه با کودکان و توانمندسازي آن
ســازد کــه ایــن بنــد ایــن نیــاز را برجســته و مطــرح مــی

بایسـت بـر اسـاس اصـول اصـلی      فرایندهاي آموزشی می
، 1989نامـه حقـوق کـودك،    پیمان(آموزشی تصریح شوند

هـر کـودك ایـن حـق را دارد کـه بـه       ).  ، بنـد ب 29ماده
از طریـق باشد که او را آموزش و پرورشی دسترسی داشته

دگانی، یـــادگیري و ســـایر هـــاي زنـــتوســـعه مهـــارت
هایش، خودپنـداره و اعتمـاد بـه نفسـش توانمنـد      ظرفیت
نیازمنــد توجــه بــه ،ارائــه آمــوزش داراي کیفیــت. ســازد

درسی، ماهیـت تـدریس و کیفیـت محـیط     محتواي برنامه
دهد که نیاز به ایجـاد محـیط   این نشان می. یادگیري است

گوي پذیر، مـؤثر و محترمانـه کـه پاسـخ    یادگیري انعطاف
هـاي آموزشـی   نیازهاي همه کودکان باشد از الزامات نظام

.است
درسی وسیع، مرتبط و فراگیربرنامه) الف

هاي مشخصی که در تمـامی مباحـث اصـلی    راهنمایی
بیشـتر برنامـه   توسـعه هرچـه  حقوق بشر مطرح است بـر 

ـ  هدرسی، اجماع جهانی و اساسی بر محتوا و توجه الزم ب
هـاي  برنامه. بر حقوق بشر استآموزش و پرورش مبتنی

درسی باید هر کـودك را قـادر سـازد کـه  برنامـه اصـلی       
.هاي شناختی پایه را درك کنددرسی دانشگاهی و مهارت

هـاي  الزم است که کودکان مهارت،هاهمراه با این توانایی
هاي رو شدن با چالشها را در روبهضروري زندگی که آن

است کودکان عالوه الزمهد، بکند فرا گیرنزندگی کمک می
هایی را انجام دهند که  گیري، تصمیمشانبتوانند در زندگی

را در پیش اند و شیوه زندگی سالمیخوبی متعادل شدهبه
جتمـاعی خـوب، تفکـر انتقـادي و     داشتن روابط ا.گیرند

آمیز نیز از جمله هاي رفتاري غیرخشونتبردن ظرفیتباال
ــایی ــه  توان ــت ک ــایی اس ــده ــیطبای ــادگیري  مح ــاي ی ه

.سوي آن سوق دهندآموزان را بهدانش
احتـرام بـه حقـوق بشـر و     بایـد هـاي درسـی   برنامه

ها و هاي اساسی، توسعه و ترویج احترام به فرهنگآزادي
هـاي طبیعـی   هاي مختلـف را در شـرایط و محـیط   ارزش

کند کمیته حقوق کودك تصریح می. زندگانی افزایش دهد
در هـم درسی، هـم در اوایـل دوران کـودکی و   که برنامه

ی با محیط اجتماعی، فرهنگی، مدرسه، باید ارتباط مستقیم
باشـد و  هاي اقتصادي کودك داشـته محیطی و زمینهزیست

هـاي در حـال   همچنین با  نیازهاي حال و آینده و ظرفیت
.باشدتکامل کودك نیز همخوانی الزم را داشته

فراگیـر و متناسـب بـا    ايگونـه درسـی بـه  اگر برنامـه 
ــر اســتنیازهــاي کودکــان طراحــی شــود مناســب  در . ت

هـا و مـواد آموزشــی از   همـه آمـوزش  بایـد صـورت  ایـن 
هاي جنسیتی و بازنمودهاي مضـر یـا منفـی از هـر     کلیشه

بـراي اینکـه تمـام    . هاي بومی تهی باشدقومیت و یا گروه
و کودکان معلول بتوانند فعال باشند، باید در حـد تکمیـل  

بنـابراین،  د، نشان آموزش داده شوظهوررساندن پتانسیلبه
در ابتداي راه الزم است که خط بریل و زبان اشاره حتمـاً  

.ها آموزش داده شودبه آن
یادگیري و ارزشیابی  مبتنی بر حقوق کودك)ب

خود بینند از ها آموزش میآن بچهاز طریقروشی که 
ی تحصیل که کودکان هاي سنتمدل. هستندتر مهمآموزش

ــه ســکوت مــی   عنــوان بــهراهــا آنکنــد ورا وادار ب
دارد، با کنندگان منفعل در محیط یادگیري نگاه میدریافت
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رویکرد مبتنـی بـر حقـوق بشـر بـراي یـادگیري سـازگار        
در این محـیط الزم اسـت بـراي کودکـان و افـراد      . نیست

نـوان  عبـه هـا اي کـه بـه آن  گونهبه. جوان احترام قائل شد
که در زمینه یادگیري خود فعال هستند و نگاه کرد افرادي 

افـرادي  عنـوان  بـه جـاي اینکـه  پردازند بـه به همکاري می
همچنین باید این .در نظر گرفته شوندمنفعل در این زمینه 

هاي کودکان هم در نکته مورد توجه قرار گیرد که ظرفیت
انـایی  تو.یادگیري و هم در مشارکت با هم متفاوت اسـت 

ها نیز با هم متفاوت و ظرفیت کودکان در فراگیري مهارت
هـاي  آموزش و یـادگیري بایـد شـامل انـواع روش    .است

تعاملی باشد تا بتواند محیط محرك یادگیري و مشـارکتی  
مربیان .به انتقال دانش بپردازدرا فراهم کند نه اینکه صرفاً

تی هـاي یـادگیري مشـارک   در ایجاد و تقویت فرصتباید
هــاي یــادگیري بــه فعــال باشــند و کودکــان را در محــیط

هـاي آموزشـی   محیط. مشارکت هر چه بیشتر تشویق کنند
دوسـتانه باشـند و منجـر بـه توسـعه مطلـوب       باید کودك

.هاي کودکان شوندظرفیت
ارزشیابی پیشرفت و موفقیت دریادگیري بسیار حیاتی 

نیازهاي سازد ها مدارس را قادر میبرگزاري آزمون. است
هـا کمـک   یادگیري را تشخیص دهنـد و همچنـین بـه آن   

هـاي  هاي هدفمند براي ارائه پشتیبانیکند به ارائه طرحمی
هـا،   تجزیه و تحلیل نتایج آزمون. الزم به کودکان بپردازند

در  هـا  آنسازد این موضوع را کـه آیـا  ها را قادر میدولت
اند یـا  بودهیابی به اهداف آموزشی خود موفقزمینه دست

ها و نحوه خیر درك کنند و بر اساس آن به تنظیم سیاست
.شان بپردازندتخصیص منابع

دوست، امن و سالمکودكمحیط)ج
تعهد به دادن اولویـت بـه بهتـرین عالئـق کودکـان و      

نیازمنـد ایـن اسـت کـه     هـا رشـد مطلـوب آن  اطمینان از
، ورنـد عمـل آ گرمی بههاي آموزشی از آنان استقبال محیط

سـالم، امـن و   هـاي جنسـیتی حسـاس و   نسبت به تفاوت
اگرچه در شرایطی که فقر شدید وجـود  . دنگر باشحمایت

هـا  هاي اضطراري و تعارضات و ناسـازگاري دارد، حالت
چنـین  اغلب ممکن است مانع از این شوند که کودکان از

صـورت بایـد مـانع    شرایطی برخوردار شوند، در غیر ایـن 
ر مدارســـی شـــد کـــه ســـالمتی و دحضـــور کودکـــان 

با توجه بـه  مدارس باید . شده نیستشان تضمینتندرستی
اقدامات الزم را براي کمـک بـه   نیازهاي متفاوت کودکان 

اقـداماتی  . انجام دهنـد ها آنحفظ سالمت کودکان و رفاه
توجـه بـه   : نـد از اتوان در این راستا برشمرد عبارتکه می

اي رسیدن به مدرسه و محل مدارس، مسیري که کودك بر
کند، عواملی کـه ممکـن اسـت موجـب     بازگشت طی می
واي در کالس درس یا زمین بازي شوندبیماري یا حادثه

الزمه این موضوع . امکانات و تسیالت ویژه براي دختران
هایی براي ارتقـاي  ارائه فعال امکانات، خدمات و سیاست

جامعه سالمت و ایمنی کودکان و همچنین مشارکت فعال
محیط زیست سالم همچنین نیـاز بـه تـأمین    . محلی است

محیط امن و ارائه فرصت کافی و مناسـب بـراي بـازي و    
.و سرگرمی داردتفریح 
حق احترام در محیط یادگیري) 3

به عبارت دیگر، این . حقوق بشر غیر قابل انکار است
بـر  . ذاتی هر انسـانی دانسـت  از حقوقتوانحقوق را می

هـاي  س، شایسته است این حقوق در تمام محـیط این اسا
تربیـت  وحقوق تعلـیم . یادگیري مورد احترام قرار گیرند

ترکیبی از احتـرام بـه هویـت کودکـان، حـق      عنوان بهباید
ود در تمـام امـور مربـوط بـه     هاي خها در بیان دیدگاهآن

شـان مـورد   شخصـی موارد و تمامیت فیزیکی و خودشان
:اند ازن حقوق عبارتای.توجه قرار گیرد

احترام به هویت؛) الف
احترام به حقوق مشارکت؛) ب
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.احترام به تمامیت)ج
ــواد( ، 29، 28، 19، 16، 15، 14، 13، 12، 5، 3، 2مـــ

اعالمیه جهانی حقوق ،2، 1کنوانسیون حقوق کودك، مواد
المللـی مـدنی و سیاسـی    ، میثاق بین27، 19، 18بشر، مواد

).حقوق
هویتاحترام به) الف

ــوزش و     ــیض در آم ــه تبع ــکو علی ــیون یونس کنوانس
ــرورش ــت ) 1960(پ ــی اقلی ــوق تربیت ــومی از حق ــاي ق ه

هـاي آموزشـی هـر    با توجه به سیاسـت . کندمحافظت می
گیـري زبـان هـر قومیـت در آمـوزش      کـار کشور، حق بـه 

کـه ایـن   شـرطی شـود، بـه  کودکان به رسمیت شناخته مـی 
کشـور  یرسـم هـاي اقلیـت از درك زبـان اصـلی و    گروه

اي گونـه شوند حتی آموزش زبـان رسـمی بـه   محروم نمی
. گیرد که از استاندارد بـاالیی برخـوردار باشـد   صورت می

تنـوع در زمینـه   يکنوانسیون در زمینه  حفاظـت و ارتقـا  
فرهنگ وظایفی را براي احترام به تنوع فرهنگی، تعریـف  

کنـد، ایـن  کند و روشی که براي این کار پیشـنهاد مـی  می
اي طراحی شـوند کـه   گونههاي آموزشی بهاست که برنامه

.مسئله احترام به تنوعات فرهنگی نهادینه شود
کنوانسـیون حقـوق کـودك بـر     30عالوه بر این، ماده
بردن از فرهنگ خود، رفتـار طبـق   حق کودکان براي لذت

ــحه    ــان خــود ص ــتفاده از زب ــذهب خــود و اس اصــول م
ام بـه والـدین و حفـظ    همچنین بر لـزوم احتـر  . گذاردمی

ــا آنآزادي ــرورش     ه ــوزش و پ ــوع آم ــین ن ــراي تعی ب
ها حق دارند که اگر قـرار  دولت. کندکودکانشان تأکید می

هـا  است مذهب خاصی در مدارس آموزش داده شود، آن
.کننده باشندتعیین

شود تنشـی اسـت کـه    اي که در اینجا مطرح میمسئله
دولـت و خـود   بالقوه میان حد و حدود حقـوق والـدین،  

اي هیچ راه حـل سـاده  .کودك در زمینه تربیت وجود دارد

توان گفـت  ها، موجود نیست حتی نمیبراي رفع این تنش
چه که به تصـویب رسـیده،   آن. روش صحیحی وجود دارد

شـده  تعریـف یدر مجموع، براي دولت تعهدات  و الزامات
در این راستا که اطمینان حاصـل شـود  کهايگونهبه. است

احتـرام الزم را بـه   وکننـد کودکان تبعیض را تجربه نمـی 
تـالش الزم  نیـز کننـد، و  شان تجربه میفرهنگ و مذهب

هاي اجتماعی و آموزشی گیرد که از محرومیتصورت می
کننـد  صرفاً به این دلیل که به زبان اقلیت صحبت میهاآن

تـرین سیسـتم   در تعیین مناسـب . آیدعمل میجلوگیري به
آمیز به هویت، یک رویکرد مبتنی بـر  برخورد احترامبراي 

هـا و جوامـع بـا    حقوق بشر آن است که کودکان، خانواده
هـا همـه دخیـل    گیـري و در تصمیمهم در ارتباط هستند

هستند و اگر نسبت به این تعهدات و الزامات توجه کافی  
اي باشد که مدارس، گونهصورت نگرفت، مکانیسم باید به

نوبـه خـود   و دولت، هر یک بهزش و پرورشمقامات آمو
. شوندسهم خود به چالش کشیدهو به

احترام به حقوق مشارکت)ب
کنوانســیون حقــوق کــودك ایــن موضــوع را 12مــاده
کند که کودکان این حق را دارنـد کـه  بـه بیـان     مطرح می

هاي خـود در تمـام مسـائل مربـوط بـه خودشـان       دیدگاه
شـان از  به سن خود و میزان بلوغها با توجهبپردازند و آن

ایـن اصـل مشـارکت همـراه     . شونداین حق برخوردار می
است با سایر حقوق کودك کـه مربـوط اسـت بـه  آزادي     

هـاي  این حقوق در همـه جنبـه  . بیان، مذهب و ارتباطات
صـورتی  شـود و بـه  آموزش و پرورش کودك اعمـال مـی  

ــرورش    ــوزش و پ ــق و ضــمنی در سراســر نظــام آم عمی
تواننـد  حقوق مربوط به مشـارکت نمـی  . استاالجرا مالز
سادگی به روابط آموزشی در کـالس درس وارد شـوند   به

هاي مختلف آموزشـی مدرسـه و در   بلکه در سراسر دوره
تواننـد جـاي   هاست که مـی طول توسعه قوانین و سیاست
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.  خود را به صورتی نمایـان در نظـام آموزشـی پیـدا کننـد     
ها کند که دولتاغلب توصیه میکنوانسیون حقوق کودك

باشند که کودکان را هر چه بیشـتر در  تالش بیشتري داشته
: 2002، 1هـادکین و نیـوول  (امور مدرسـه دخالـت دهنـد    

توانند  نقش مهمی در دفاع از تحقق مدارس نیز می). 159
اي برجسـته  گونهاین موضوع به. کودکان بازي کنندحقوق

تــدوین قــوانین و هــا بــاشــود کــه دولــتمشــخص مــی
ها در زمینه ایجاد و حمایت از این حقوق در تمام سیاست

هـاي  تواننـد گـام  سطوح در سیستم آموزش و پرورش می
.مؤثري در این راستا بردارند

احترام به تمامیت)ج
این کنوانسیون خواهان این مسئله است که که نه تنهـا  

نظـم  شکال خشونت محافظت شوند بلکه ها از تمام اَبچه
اي برقرار شـود کـه سـازگار بـا     و انضباط مدرسه به شیوه
با این حال، خشونت مکـرر و  .  حفظ کرامت کودك است

اسـتفاده عـاطفی و تحقیـر در مدرسـه،     شدید، شامل سوء
دیـده  جهـان اي در کشـورهاي  گستردهصورت بههمچنان

کند کنوانسیون حقوق کودك همواره استدالل می. شودمی
اتی نقـض حقـوق کـودك و محرومیــت    کـه چنـین تنبیهـ   

خشـونت  . شان اسـت کودکان از حقوق مربوط به تمامیت
زیــادي از جانــب کودکــان نســبت بــه کودکــان دیگــر و  

شـان وجـود دارد کـه ایـن     همچنین کودکان علیه معلمـان 
مباحث هم  به همان اندازه مهـم اسـت و الزم اسـت کـه     

.چنین رفتارهایی به چالش کشیده شوند
ــرم ــاي فف ــاي  ه ــري از رفتاره ــواع دیگ ــی و ان یزیک

آمیز وجود دارند که نه تنها نقض حـق  آمیز و توهینتحقیر
شوند ، بلکه تأثیرات  بسیار مخربـی  کودکان محسوب می

گذارند که الزم است مـورد بررسـی قـرار    بر یادگیري می
توان گفت یکـی  می. عمل آیدها ممانعت بهگیرند و از آن

1. Hodgkin and Newell

شود کودکان مدرسه را موجب میترین عواملی کهاز مهم
عالوه بر این، . استترك کنند اعمال خشونت در مدرسه 

توان عوامل بسیاري را  در این امر دخیـل دانسـت کـه    می
منجر به ادامه استفاده از خشـونت نسـبت بـه کودکـان در     

:ند از اشوند این عوامل عبارتمدارس، می
؛انذیرش اجتماعی و حقوقی خشونت علیه کودکپ-
هـا  و ضعف مدیریت آنعدم آموزش کافی معلمان-

هایی که نظم هاي درسی ضعیف  و کالسدر اداره کالس
؛استو انضباط حاکم بر مدرسه در آن شکست خورده

فقدان دانش سودمند مرتبط با نظم و انضباط مثبـت  -
؛و چگونگی حمایت و ارتقاي آن

؛عدم درك اثرات مضر تنبیه بدنی-
اخت این واقعیت که کودکـان در یـادگیري   عدم شن-

کننـد و فقـدان فهـم ایـن واقعیـت کـه       متفاوت عمل مـی 
هـاي خـود متفـاوت    کودکان در توسـعه خـود و توانـایی   

.هستند
اي انجام شود تا تمام ایـن موانـع   گونهاقدامات باید به

د و حقوق بشر و احترام به کودکان در تمـام   نشوبرطرف
فیزیکـی و  همه تنبیهـات شود و هاي آموزشی اجرا محیط

و شده هاي آموزشی ممنوع تحقیرآمیز در مدارس و محیط
.آمیز ترویج یابدهاي غیر خشونتروش

گیريبحث و نتیجه
حقـوق تربیتـی کـودك در    «که در پاسخ به سؤال اول 

بـا ، باید گفت»دارد؟کنوانسیون حقوق کودك چه ابعادي 
عـد  پـژوهش سـه ب  موجود در طـول توجه به تمامی منابع

این سه بعـد  . رفتتعریف و مورد تحلیل و بررسی قرار گ
حق دسترسی به آموزش و پرورش،  حق عبارت بودند از

. داشتن آموزش با کیفیت و حق احترام در محیط یادگیري
چـه مفـاهیمی را   «مبنی بر اینکهاما در پاسخ به سؤال دوم 
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مـرتبط  توان با هر یک از ابعاد حقـوق تربیتـی کـودك    می

تنیـده  هـم مفـاهیم در اي از مباحـث و مجموعه،»؟دانست
تـوان از سـه   شوند که براي هر کدام از ابعاد میمطرح می

اول حقــوق تربیتــی کودکــان کــه . بنــدي نــام بــرددســته
توان می.حق دسترسی به آموزش و پرورش: ازاند عبارت

هاي زندگی فـرد نـام   از آموزش و پرورش در تمام دوران
در تمام بایدنی حق دسترسی به آموزش و پرورش برد یع
عـالوه آن عنصـر   بـه . ها براي کـودك فـراهم باشـد   دوران

گــردد مرکــزي دیگــر کــه در همــین راســتا مطــرح مــی  
و اسـت و پرورش شبودن آموزبودن و در دسترسفراهم

مـورد توجـه قـرار گیـرد کـه      بایـد پس از آن این عنصـر  
بـه آمــوزش و  کودکـان یـک جامعـه در زمینــه دسترسـی    

عـد  در مـورد دومـین ب  . باشندداشتهپرورش فرصت برابر
حقوق تربیتی کودکان که به حق بهترین کیفیت آموزش و 

د کـه  هسـتن پردازد این عناصر مرکزي مطـرح پرورش می
درسی وسیع، مرتبط و فراگیر تدوین شود، شـرایط  برنامه

بر یادگیري و ارزشیابی مبتنی بر حقوق بشر باشد و عالوه
پـردازد  این محیط آموزشی که کودك در آن به مطالعه می

عـد  در راستاي سـومین ب . دوست، امن و سالم باشدکودك
ست از حق احترام در محیط در حقوق تربیت که عبارت ا

احترام به هویت، احترام به حقـوق مشـارکت و   یادگیري،
.استاحترام به تمامیت فرد مطرح و مورد نظر 
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