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  مھارت ھای بازمانده محور: بخش چھارم
 

  کنندهرھنمای تسھیل 

  :ھدف
را دانستھ و انرا مشق و تمرین  اصول اساسی مفاھمھ ست تاا اشتراک کنندگاناین بخش کمک برای  ھدف

در زمینھ ھای مختلف مسلکی مواجھ جندرنمایند تا زمانیکھ انھا با بر مال سازی یک واقعھ خشونت مبنی بر 
را نیز دارند کھ مھارت ھای خویش را  عرضھ کنندگان مراقبت ھای صحی این فرصت. میشوند انر بکار ببرند

  درین زمینھ بیشتر انکشاف دھند

  :اھداف خاص
  :بود تاخواھند قادر  اشتراک کنندهاین بخش  ھدر خاتم

  ده محور را بدانندنمازبااھمیت مھارت ھای 
o  ، دانستن اھمیت راز داری، گرفتن رضایت آگاھانھ  و رعایت حق انتخاب بازمانده

این مھارت ھا را زمانیکھ با یک بازمانده مفاھمھ مینمایند در  دانستن اینکھ چگونھ
 عمل پیاده نمایند

o دانستن اھمیت نگرش غیر مالمت کننده ھنگام کار با یک بازمانده 
o دانستن تفاوت آگاھی رسانی و اندرز 

 کار با مھارت ھای اساسی مفاھمھ مانند مھارت ھای گوش دادن فعال و  و بکار گیری و سر
 سوال پرسی در مالقات ھای مسلکی خود شان تکنیک ھای

  ساعت 8: زمان تخمینی
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  :ارم در یک نگاهھبخش چ
 

 جلسھ زمان مواد درسی

 انکشاف مھارتھا و مشق نمودن ان:  ١بخش 

١.٢.۴: مواد درسی  

دقیقھ ٧۵ مھارت ھای بازمانده محور  

  مھارت ھای بازمانده محور معرفی ١.۴جلسھ 

  ت با بازمانده و گرفتن اطالعا کار: تمرین.  ۴.١١

 مھارت ھای بازمانده محور چیست: بحث. . ۴.٢.١

رازداری، :  ١.٢.۴مواد درسی
 داشتن حق انتخاب و رضایت

ساعت ۵.١  

  رازداری، حق انتخاب و داشتن رضایت: ٢.۴جلسھ 

  درست یا غلط؟: تمرین۴.١.٢

 

  ٣.٢.۴مواد درسی

تکنیک ھای گوش دادن  و گوش 
  دادن فعال

  

ارتباطات کنید  ۴.٣.۵مواد درسی 
 و نکنید

 ١۵ساعت  ٣
 دقیقھ

چگونھ : مھارتھای مفاھمھ و استفاده از ان. ٣.۴جلسھ 
 گوش بدھیم و چگونھ سوال نماییم

  ش دادن فعالوگ معرفی: تمرین ۴.١.٣

  کاله ونبا یا بد: تمرین ۵.٢.٣

  فعال و سوال پرسیدن ش دادنگوھای تکنیک: لکچر ۴.٣.٣

  پیشنھادیبکار گیری مھارتھای : تمرین  ۴.٣.۴

 ارتباطات کنید و نکنید: تمرین. ۴.٣.۵

 مشق و تمرین توسط کارمندان مراقبت ھای صحی:  ٢بخش 

  .۴.۴مواد درسی

 نمایشنامھ مراقبت ھای صحی
 ساعت ٢

بکارگیری مھارتھای بازمانده محور در : ۴.۴جلسھ 
 مراقبت ھای صحی

 

 

 

مبنی بر جندر در مراقبت ھای صحی افغانستان و کتب دستی قسما از پروتوکول تداوی خشونت  .1
 2015افغانستان . وزارت صحت عامھ و سازمان صحی جھان تطابق یافتھ
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 انکشاف مھارتھا و استفاده از ان: بخش اول

 معرفی مھارتھای بازمانده محور:  ١.۴جلسھ 

  :اھداف
دانستن اھمیت کاربرد مھارتھای بازمانده محور زمانیکھ با بازمانده خشونت مبنی بر جندر کار میکنید و بطور خاص  

 وقتیکھ وی اطالعات خویش را بشما فاش میسازد

  فعالیت ھا
  کار با بازمانده گان و دریافت معلومات سری انھا: تمرین  ۴.١.١

 ؟چیستمھارتھای بازمانده محور : بحث ۴.٢.١

 :/امادگی ھا
 مواد درسی:

 مھارت ھای بازمانده محور :  ٢.١.۴مواد درسی داشتھ 

  :/مواد تدریس
 کار با بازمانده و دریافت اطالعات: تمرین:  ۴.١.١

  :/فلپ چارت و مارکر : مواد ممد

  :/آمادگی ھا

  :/مواد درسی 

  تمام گروپ: اندازه گروپ

 دقیقھ  ۴۵: زمان 

تقاضا نماید تا در باره تجارب خود شان در مورد کار با بازمانده خشونت مبنی  اشتراک کنندگانبرای چند دقیقھ از  .1
 بر جندر فکر نمایند

 ایا شما ھرگز اطالعات سری بازمانده را دریافت نموده اید ؟ چھ پاسخی بھ ان دادید؟ چھ کردید؟ -
فکر نموده و از تجارب شخص   صحبت با بازمانده بھ ان مواجھ شده اید/ در مورد مشکلی کھ حین کار -

 خود بگوید کھ چھ چیزی انرا سخت یا مشکل مینمود؟
تقاضا نمایید تا بعضی از پاسخ ھا و عکس العمل ھا و ھمچنان چیز ھای کھ انھا  اشتراک کنندگاناز   .2

 :مشکل یافتند را بنویسند
ت احساس د را ناراحمن نمیدانستم چھ بگویم، من خو" من کوشش کردم تا گوش بدھم،: " برای مثال -

 "....من میخواستم کمک کنم اما نمیدانستم چطور" من بھ وی گفتم کھ چھ باید کرد،"میکردم ،
 

ثانیھ، از انھا تقاضا کنید تا در مقابل  30تقاضا نمایید تا  دور اتاق قدم بزنند، بعد از  اشتراک کنندگاناز   .3
و طرف . دیک نفر ایستاده شده و با ان شخص بعضی از پاسخ ھای خویشرا کھ تحریر نموده شریک نماین

یند کھ چھ چیز ھا بعضی سوال ھا کند تا جوابات واضح و روشن شوند و یا دریافت نما مقابل میتواند از انھا
وقت را برای اجرای این  15-10ایشان میتوانند . حین کار یا مصاحبھ با بازمانده مشکل یا سخت مینمود

 .تمرین بگیرند
را بھ شریک ساختن بعضی از تجارب، عکس العمل ھا و پاسخ ھا ی کھ  اشتراک کنندگان: بحث فعالیت .4

مایید، بحث را نتیجھ گیری نمایید،  لیستی از پاسخ ھا انھا با طرف مقابل حین تمرین بحث نمودند دعوت ن
. را در فلپ چارت تحریر نمایید، انھا را تحت پاسخ ھای بازمانده محور، و مشکالت ان گروپ بندی نمایید

شما میتوانید عکس العمل  ھا و پاسخ ھایرا کھ مثبت ومفید تلقی شده انداما ) مشکالت( در ستون دوم 
 را نیز شامل بسازید) مثال اندرز یا پند دادن( را منعکس نمیسازند  نگرش بازمانده محور
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تقاضا نماید تا بگویند کھ چھ چیزھای شریک ساختن تجارب انھا   اشتراک کنندگانشما میتوانید از : یاریختا .5
رت را زمانیکھ با ھمکار دیگر خود انرا شریک میساختند اسان و یا مشکل مینمود، پاسخ ھای را کھ  با مھا

 ھای بازمانده محور ھمگام میباشند نشانی نمایید 
 

کدام ( و او سواالت درست مطرح کرد  " ن نشان داد کھ گویا گوش میداد ھمکار م: "بطور مثال -
من " ، ک بسازم من واقعا اینرا نمیدانیماین بسیار مشکل بود تا مسایل را با کسی شری" یا ) " سواالت

 ؟) "اچر( خود را راحت احساس نکردم 
-  

V. خوب است دانستھ شود ! 
  نماییدآوری اصول اساسی را یاد /اساسات رھنمودی  اشتراک کنندگانبرای: 
 ھویت بازمانده را بھ سایراشترک کنندگان اشکار نمیسازندھیچوقت ایشان  -
ایشان تنھا در مورد مسایلی صحبت مینمایند کھ بازمانده بھ گفتن ان خود را راحت احساس مینماید و  -

 باید احساس نکنند کھ بخاطر تجاربی کھ نمیخواھند اظھار کنند مجبور ساختھ میشوند ھرگز
بھ اظھارات یک بازمانده وھیچ گاه ھ کار با بازمانده را کھ تجرب اشتراک کنندگانیا  اشتراک کننده -

مواجھ نشده اند میتوانند روی تجارب خویش در قسمت کار ھمرای قربانیان سایر حوادث نھایت غم 
این ھمچنان مھم است کھ بحث تمام اعضا . گیز متاثر از منازعھ و وضعیت ھای مغلق تمرکز نمایندان

 .باالی کار با بازماندگان خشونت مبنی بر جندر متمرکز میباشد
 .قدمھ پنجم اختیاری میباشد -

 

 مھارت ھای متمرکز بر بازمانده چیست؟: بحث ١.٢. ۴
  فلپ چارت و مارکر: مواد ممد

  /  :مادگی ھاآ

  مھارتھای بازمانده محور: ٢.١.۴مواد درسی 

  روپگتمام : پ    روگاندازه 

  دقیقھ ٣٠: زمان 

نمایید کھ اینھا ھمھ توضیح بھ ردیف نخست پاسخ ھا رفتھ و . قبلی اغاز نمایید بحث را توسط  فلپ چارت تمرین .1
 میدھندھ مھارتھای بازمانده محور را بازتاب گھستند  پاسخ ھای بازمانده محور 

 بخواھید فکر کنند کھ چرا بھ این مھارتھا بازمانده محور خطاب میکنند اشتراک کنندهاز  -
 ان مھم استگچرا استفاده از مھارتھای بازمانده محور برای بازماند -

  حرف ھای کلیدی را روی فلپ چارت بنویسید

تقاض نمایید مثال  کنندهاشتراک را توزیع و مھارتھا را تشریح کنید  و از . ٢.١.۴مواد درسی دستی  .2
ذکر شده بھم ربط  ٣مھارتھای بازمانده محور و اساسات رھنمودی را ھمانطوریکھ در مادیول .  بدھند
 دھید

  )اه کنیدنگ ٢.١.۴بھ مواد دست داشتھ درسی  (
  

 )اه کنیدگن٢.۴.١بھ مواد دست داشتھ درسی ( اه نمودن اندرز دادن را واضح بسازید گمیان ا تفاوت .3
ی استفاده  از مھارتھای بازمانده محور مشق و گونگنمایید کھ در جلسھ بعدی، در مورد چتوضیح  .4

  تمرین نموده و بیشتر خواھیم اموخت
  خوب است دانستھ شود

برای معلوماتپس زمینھ بیشتر  در مورد مھارتھای فراھم نمودن حمایت برای افراد در حاالت اضطراری مختلط ، 
فراھم نمودن (  ١١٩را چک نمایید بطور مثال صفحھ IASCاجتماعی رھنمود -بخش صحت روانی و مشاوره روانی

 http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.asدر .  کمک ھای اولیھ روانی
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 رازداری، حق انتخاب و رضایت دادن: ٢.۴جلسھ 
  اھداف

رش بازمانده گاھانھ و حق بازمانده برای انتخاب،  منحیث عناصر مرکزی نگدانستن اھمیت رازداری، حصول رضایت ا 
  محور 

 بازمانده مصاحبھ مینماییمیری این مھارتھا در کار ھای روزمره زمانیکھ با یک گدانستن نحوه بکار

  :فعالیتھا
  رازداری، حق برای انتخاب و رضایت دادن: لکچر ۴.١.٢

 درست یا غلط: تمرین ۴.٢.٢

 :ی ھاگاماد
  مواد درسی

  راز داری، حق انتخاب و رضایت دادن ١.٢.۴مواد درسی دست داشتھ 

 درست یا غلط؟ ٢.٢.۴مواد درسی 

 :/مواد درسی
 حق انتخاب و رضایت دادن رازداری،: لکچر: ۴.١.٢

  قلپچارت و مارکر: مواد ممد

  :/ی ھاگاماد

  رازداری، حق انتخاب و رضایت دادن:/ درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 

 ساعت ١: زمان

توضیح دھید کھ شما بیشتر در مورد رازداری، حق برای انتخاب و رضایت دادن صحبت خواھید کرداینھا سھ  .1
 عنصر عمده مھارتھای بازمانده محور میباشند کھ در عین حال ارتباط نزدیکی باھم دارند 

بپرسید چرا انھا فکر میکنند کھ  اشتراک کنندگاناز . دوباره تکرار نمایید اشتراک کنندگانمفھوم رازداری را با  .2
را  ١.٢.۴مواد دستی درسی ( در زمان کار با یک بازمانده رازداری بسیار مھم است؟ جواب ارایھ بدارید 

 )ببینید

 :مطمین شوید کھ شما موارد زیر را برجستھ ساختھ اید .3

 )یا اعضای فامیل و ھمراھان وی (سالمت و امنیت قربانی  -
 رعایت احترام قربانی -

سوال . رش ھای بازمانده محور چھ معنی میدھدگبپرسید کھ رازداری در زمینھ ن اشتراک کنندگان از .4
 را دیده توضیح دھید. ١.٢.۴و مواد درسی دستی . ایجاد کنید

 )را ببینید ١.٢.۴مواد درسی دستی (استثناات رازداری را برجستھ بسازید  .5
مواد درسی (انھ را توضیح بدھید گرضایت آمفھوم . جواب بدھبد. بپرسید رازداری چھ معنی میدھد .6

 )را ببینید ١.٢.۴دستی 
مواد درسی (حق انتخاب را توضیح بدھید . ب را بھم ارتباط دھیداحق برای رضایت دادن و انتخ .7

 )را ببینید ١.٢.۴دستی 
  : خوب است دانستھ شود

رفتھ گد انھ بایگبرای رضایت آ  رانی باشند، قدم ھای احتیاطی اضافیگبر جستھ سارید جاھایکھ اطفال  مورد ن
  . شوند
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انھ و حق انتخاب را منحیث بخشی از گرضایت آمطمین بسازید  شما مرتبط بودن  رازداری،  .1
 )را ببینید١.٢.۴مواد درسی دستی (مھارتھای بازمانده محور واضحا برجستھ ساختھ اید

 
 

 درست یا غلط؟تمرین :  ۴.٢.٢

  لپچارت و مارکرف: مواد ممد

  :/ھای گاماد

  درست یا غلط؟ :/درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 

 دقیقھ  ٣٠: زمان

انھ و حق برای گ، رضایت آبطھ بھ روشن ساختن مفھوم رازداریتوضیح دھید  کھ شما تمرین کوتاھی را در را .1
 اجرا خواھید نمود بخشی از مھارتھای بازمانده محور انتخاب منحیث

در باره ان  اشتراک کنندهرفتھ و بعد از خواندن ھر بیان گرا بخوانش  ٢.٢.۴ابیانات مواد دستی درسی شماره  .2
 .فکر نموده و خاطر نشان بسازند کھ این بیانات درست اند یا غلط

 کھ فکر میکنند درس است کف بزنند اشتراک کنندگانیا  اشتراک کننده -
ویند گکر میکنند نادرست است بصدای بلند بکھ ف اشتراک کنندگانیا  اشتراک کننده -

 نخییییییییییییییییییییییییر
، جواب درست را بحث نموده و توضیح دھید و دوراه بھ وش دھیدگبھ درست است و تفوق حاصل مینماید  .3

 رجوع نمایید ١.٢.۴مواد دستی درسی 
 ١.٢.۴واد دستی درسی م .4

:خوب است دانستھ شود  

مطمین شوید شما اختالفات جزیی انرا خوب توضیح نموده اید !بعضی بیانات میتواند درست یا نادرست باشند   

 

 

 ونھ سوال بپرسیم؟گوش بدھیم و چگونھ گچ: مھارتھای مشغلوی و ارتباطی بارمانده محور :  ٣.۴جلسھ 

  : اھداف
وش دادن فعال و تکنیک ھای سوال پرسی بحیث گدانستن کار برد مھارتھای ارتباطی و مشغلوی بازمانده محور مانند 

 بخشی از مھارتھای بازمانده محور  

  :فعالیتھا

  وش دادن فعالگرفی مع: تمرین  . ۴.١.٣

  کاله با یا بدون : تمرین. ۴.٢.٣

  سوال پرسیدن وش دادن فعال وگتکنیک ھای : لکچر. ۴.٣.٣

  مشق نمودن مھارتھای ارتباطی: تمرین. ۴.٣.۴

 ارتباطات کنید، نکنید: تمرین . ۴.٣.۵
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  :ی ھاگآماد
  .۵.٣.۴تمرین 

روی ھر کارت یک جملھ  از مصاحبھ ھای  کنید نکنید را نوشتھ نمایید،  کھ بھ این ترتیب روی : رهعدد کارت اشا ١٢
 شده اند تمام کارت ھا جمالت مختلف مصاحبھ نوشتھ

  مواد درسی
  وش دادنگوش دادن فعال و قطع کننده ھای گتکنیک ھای :  ٣.٣.۴مواد درسی 

 نکنید  ارتباطات کنید  ۵.٣.۴مواد درسی 

  :مواد ممد
  یک دانھ کاله ٣.٣.۴تمرین 

  یک دانھ توپ ۵.٣.۴نمرین 

 دانھ کارت اشاره ١٢

1 :وش دادن فعالگمعرفی : تمرین ۴.١.٣  
  لپچارت و مارکرف: مواد ممد

  :/ی ھاگاماد

  درست یا غلط؟ :/درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 

 دقیقھ  ٢٠: زمان

 وش میدادند گرا بپرسید کھ لحظھ ایرا مجسم نمایند کھ در انحالت واقعا بھ چیزی  اشتراک کننده .1
 :سواالت رھنمودی .2

ایید؟ ان ممکن نم رفتید با کسی صحبتگبرای شما چھ واقع شده بود زمانیکھ شما تصمیم  -
ری کھ شمامیخواستید با گرانی یا چیزی دیگ، دشواری بوده باشد، نیک مشکل بوده باشد

 ر انرا شریک بسازیدگکسی دی
رانی ھا و گ، ن ونھ احساس کردید ، ترسھا ُگزمانیکھ با ان شخص صحبت کردید چ -

 بود؟رفت چھ گوش خواھد گونھ گار شما در مورد اینکھ  شخص مذکور انرا چافک
رفتید صحبت بان شخص مصون خواھد گچھ کوایف نزد شخص بود تا کھ شما تصمیم  -

 بود؟
 فتھ بوده باشد چھ بودند؟گبعضی چیز ھای کھ ان فرد بشما  -
 وش داده بود؟گونھ میدانستید کھ ان شخص وافعا بشما گشما چ -
 ونھ توضیح مینمایید؟گوش دادن واقعی او را چگشما تجربھ احساس  -

تقاضا کنید تا تجارب خویشرا شریک بسازند، خاطر نشان نمایید کھ باید باید  اشتراک کنندهاز تعداد کمی از  .3
 !تنھا تجاربی را کھ با بیان ان احساس راحتی مینمودند شریک بسازند

 وش دادن فعال بود، اینھا نوعی از احساساتیگتوضیح دھید کھ این حاالت بعضی مثالھای  اشتراک کنندهبھ  .4
 ان  زمانیکھ وی تجارب خویشرا با شما شریک میسازد یرون بکشید گبودند کھ شما  میخواھید از بازماند

 وش دادن فعال جنبھ مھمی از مھارتھای بازمانده محور است گاز شاملی بپرسید چرا انھا فکر میکنند کھ  .5
 

 سواالت باز و بستھ -با یا بدون کاله؟ : تمرین :  ۴.٢.٣

                                                        
1 RHRC Consortium, Communication Skills Training Manual – Facilitator’s Guide, p.19 
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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  لپچارت و مارکرف: مواد ممد

  ری را کھ در دسترس باشد و یا بھ شرایط محلی مرتبط باشد استفاده نمایید گشما میتوانید کاله یا چیز دی :/ی ھاگاماد

  :/درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 

 دقیقھ  ٢۵: زمان

ذارید و  گا بھ شر تان بسواالت ساده بستھ بپرسید و کاله ر اشتراک کنندهیرید، از گیک کاله را بھ دستان خویش ب .1
 .زمانیکھ انرا دوباره دور میکنید سواالت ساده  باز ببرسید

 : ر مثالبطو  -
  )ذاریدگکاله را بھ سر ب -یک سوال باز( ویید شما دیشب کھ بخانھ رفتید چھ کردید؟ گبمن ب

  )کنیدکاله را از سر تان دور : یک سوال بستھ ( ایا شما حین وقفھ غذای چاشت تان را خوردید؟ 
ذاشتن و از سر کسشدن کاله وجود گرا بپرسید کھ چھ تفاوت میان سواالتی کھ در اثنای بسر  اشتراک کننده .2

 )رھنمایی کننده–سواالت باز و بستھ ( داشت  حرف ھای کلیدی را در دو ستون یاداشت نمایید 
 

  یعنی رھنمودی را توضیح نمایید–فرق میان سواالت باز و بستھ : مثال
االت باز معموال طوالنی تر است، این جوابات بلی یا نی نیستند، سواالت باز جواب سو -

 .معموال جواب دھنده را رھنمایی نمیکند
سواالت رھنمایی کننده کمک کننده نیستند زیرا اینھا خاطر نشان میسازند کھ کھ جواب  -

ور مشخصی در کار است، اینھا معموال حرف را بھ دھن جواب دھنده قرار میدھند بط
ی بطور خاص در کار گشان را دادید، خاطر نشان میکند کھ جن گمثال شما جواب جن

بعوض اینکھ پرسیده شود شما چھ کردید؟ کھ خاطر نشان نمیکند کھ در انجا عمل . است
رفتن معلومات گدر کار بوده کھ قربانی باید میکرد، بعوض اینکھ )گمثل جن( خاصی 

 .از فرد در مورد اینکھ چھ واقع شد
 

 :بپرسید اشتراک کنندهاز  .3
 

 کدام سبک سوال کردن برای استخراج جوابات حقیقی و مکمل بھتر است؟ -
 گر سواالت ذیل باالی بازمانده تحمیل شود؟ ایا شما ھم پاسخ جنگچھ واقع خواھد شد ا -

 اه کردید؟ شما خفھ یا قھر استید؟گرا دادید؟ ایا بشما بطرف او بھ یک طریق معین ن
-  

  : ازید کھبر جستھ بس
 

بخاطر اینکھ سواالت باز جواب دھنده را بھ جواب دادن رھنمایی نمیکند بنا برای دریافت  -
 جوابات حقیقی و مکمل خوب استند

سواالت رھنمایی کننده یا  بستھ بھ اسانی میتواند بھ شکل مالمت شدن بازمانده ھویدا  -
 رددگ

 

 

 پرسیدنوش دادن فعال و سوال گتکنیک ھای : لکچر .  ۴.٣.٣
  فلپ چارت و ماکر –دانھ چوکی برای نقش بازی  ٢: مواد ممد

  :/ی ھاگاماد

  وش دادن فعال و توقف دھنده ھای آنگتکنیک ھای  ٣.٣.۴ :/درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 
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 دقیقھ ۴۵: زمان

رش فعال و استفاده از مھارتھای گوش دادن معمولی است، این یک نگوش دادن فعال بیش از گتوضیح بدھید کھ  .1
ر نیز وجود دارد کھ میتوانند گذشتھ از استفاده سواالت باز تعداد زیادی از تکنیک ھای دیگ. خاص را ایجاب مینماید

 وش دادن و سوال پرسیدن در روش بازمانده محور کمک کنندگبھ 

شخص داوطلب بنشینید و از بپرسید کھ  در مقابل. یکنفر را بکل داوطلب جھت اشتراک در نقش بازی دعوت نمایید .2
فتنش با گاطمینان داشتھ باشید کھ شخص داوطلب قصھ ایرا اتنخاب کند کھ حین . یک قصھ شخصی خویشرا بیان کند

 ر ضرورت بود شما از قبل انرا بحث کنیدگا. ران احساس راحتی نمایدگدی

شما ھمچنان میتوانید توقف . ذاریدگبھ نمایش ب وینده قصھ پیشکش مینمایدگروش ھای را  کھ حمایت و کمک را بھ  .3
 )را برای مثال دادن بینید. ٣.٣.۴مواد درسی .( وش دادن را نیز بھ نشان دھیدگدھنده ھای 

فتن قصھ  گکدام مداخالت برای . ونھ احساس میکندگبعد از چند دقیقھ توقف نموده و از فرد داوطلب بپرسید  کھ او ج .4
 بودند کمک کننده  یا کمک نکننده

ونھ گیکجا بنویسید، ، مشخص بسازید چ اشتراک کنندهوش دادن فعال و سوال پرسیدن را با گلیستی از مھارتھای  .5
 .)٣.٣.۴مواد درسی ( این تکنیک ھا میتواند برای بازماند ھا کمک کننده باشند ؟ 

تن قصھ اش بھ طریقھ فگعناصریکھ ممکن شخص را از : وش دادن را بسازیدگری از توقف دھنده ھای گلیست دی .6
 )مواد درسی ( یری نماید گوش نمودن فعال شما جلوگخوب باز دارد و یا از 

 را توزیع نمایید ٣.٣.۴مواد درسی  .7

 : خالصھ بسازید با پافشاری بر اینکھ .8

شما خود ضرورت بھ میل برای شنیدن دارید و . رش خوب، دانش و مھارت را ایجاب مینمایدگوش دادن فعال نگ
در مورد فرد بازمانده ایکھ میخواھید او را بھ طریق بازمانده محور ) مانگحدس و (ھر نوع فرضیات  ضمنا از

  .بشنوید و ان مھارتھا را در وی استفاده نمایید دوری بجوید

شما نمیتوانید در یک شب استاد مھارتھای ارتباطی شوید، ایجاب مینماید مشق و تمرین  -
مھارتھای ابتد ایی را پیشکش می نماید، این شما را در بیشتر نمایید آین اموزش منحصرا 

 طول یک شب مشاور نمیسازد
 

 

  دانستھ شود خوب است2

  :وش دادن فعال را بخاطر داشتھ باشیدگمالحظات اساسی 
  وش دادن فعال را بکار ببریدگتکنیک ھای غیر کالمی  -
  بکار ببرید ر بیان نمودن راگدی عبارتھ بجمالت خالصھ سازی و  -
  از مشاجره و نظر دادن بپرھیزید -
  کوشش کنید دست و پاچھ نشوید -
یرد کھ شما در قدم ھای بعدی چھ گی میگوید تا اینکھ فرض میکند  یا امادگتمرکز بیشتر باالی فرد کنید کھ چھ می -

  فتگخواھی 
  بیدار، دقیق و توجھ دار بمانید -
 بدھیدوقت ) سکوت نمودن(برای فکر کردن و خاموشی   -
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 مشق نمودن مھارتھای بکار اندازی:تمرین ۴.٣.۴
  فلپ چارت و ماکر –دانھ چوکی برای نقش بازی  ٢: مواد ممد

  :/ی ھاگاماد

  وش دادن فعال و توقف دھنده ھای آنگتکنیک ھای  ٣.٣.۴ :/درسیمواد 

  روپگ ٣: روپگاندازه 

   ساعت  ١: زمان

  : خوب است دانستھ شود3

روپ ھای دارای تجربھ کم کار با گانتخاب اول  برای .  رددگروپ عیار گاین تمرین باید بھ سویھ و تجربھ 
روپ دارای قدری تجربھ یا تجربھ وسیع کار با بازمانده ھا گبرای میتواند برای  ٢ان بکار میرود، انتخاب گبازماند

ان را داشتھ باشند شما میتوانید انتخاب اول یا گزماندروپی کھ تجربھ مختلط کار با باگدر صورتیکھ  شما بھ . باشد
  ذار شویدگوا اشتراک کنندهر بکار ببرید یا چانس انتخاب را بھ گدوم  را با ھمدی

  : ١زینھ گ

  روپ تقسیم نماییدگروپ را بھ سھ گ

  .وش دھنده، جواب دھنده و مشاھده کنندهگ: ھر فرد را بھ نقش ھای متفاوت مامور بسازید

: برای مثال غذا( یرند گدقیقھ بھ بحث ب ١٠-۵بخواھید تا یک موضوع عادی را برای روپ گاز  .1
چھ غذای را حاال نوش جان نمودید؟ و چھ تفاوتی این غذا با غذایکھ  در طفولیت میخوردید 

 )دارد
 وظیفھ بدھید .2

  جواب دھنده یک قصھ شخصی خود  را روی یک موضوع بیان مینماید

  کند تا قصھ خود را بھ بھترین وجھ ممکن بیان نماید وش دھنده باید وی را کمکگ

وش دھنده استفاده مینماید و حرکات بدنی  ایکھ جواب دھنده از خود گمشاھده کننده در مورد تکنیک ھایکھ 
  وش دادن میشود نیز یاد داشت مینمایدگنشان میدھد یاداشت مینماید و ھمچنان او چیز ھایرا کھ سبب توقف 

بصدای ( دقیقھ بھ پایان برساند  ١٠-۵روپ مصاحبھ خود را بین گمایید کھ ھر وقت را مالحظھ ن .3
 )وید وقت تمام شدگبلند ب

وش گمکالمھ پایان یافت مشاھده کننده باید مالحظات خود را بھ شکل سازنده ان با  زمانیکھ .4
 ان شریک بسازد گدھند

تجربھ این مکالمھ شریک ان در عین حال میتوانند نظریات خود را در مورد گجواب دھند .5
ویند؟ چھ چیزی  مشکل بود و جھ چیزی گچھ چیز  انھا را کمک کرد تا قصھ خود را ب( بسازند

 )کمک کننده نبود
  

شما در چوکی خود زیاد حرکت میکردید کھ بھ من احساس اینرا کھ من باید قصھ خود را بھ بسیار : مثال برای
  ویم ؛گسریعت ب

روپ عوض نمایند، بنا ھر کدام میتوانند رول گی خود را در عین باید نقش ھا اشتراک کننده .6
 وش دھنده، سوال کننده و مشاھده کننده را بازی نمایندگھای 

 توسط جمع شدن دوباره در گرّوپ کالن جمع بندی خالصھ نموده و مختصرا چمع بندی نمایید .7
  

  :شما میتوانید بحث کنید 

                                                        
3Adapted from UNFPA Myanmar PSS and GBV training. 
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 چھچیزھایراگوشدھندھمشکلیافت  
 چھچیزیھایرامشاھدھکنندھبحیثمشکلمعمولمالحظھکرد  
 جوابدھندگانچھاحساسنمودند؟زمانیکھایشانبجایسواالتبازسواالتبستھپرسیدھشدندیاگوشدھندھچیزیرافر

 ) حدسوگمانزد(  ضنمود
  
 .ست مھارتھای گوش دادن فعال و توقف ئھنده ھای گوش دادن رجوع نمایدیباره بھ ل دو .8

  
  : ٢زینھ گ

  .زینھ اول استگپروسیجر اجرای این تمرین ھمانند 
نقشی بازی ایرا تنظیم  اشتراک کنندهرفتن یک موضوع عادی، گبھر حال، بعوض بھ بحث 

  :میکنند کھ در آن
 جواب دھنده نقش یک بازمانده را بازی مینماید -
قابلھ، نرس، ( ی مسلکی خود دارد بازی مینماید گوش دھنده نقش ایرا کھ وی در زندگ -

 ......)اجتماعی، کارمند صحی جامعھ - داکتر طب، مشاور روانی
وش گزینھ اول را دارد بر عالوه توجھ روی تاثیر سواالت گمالحظھ کننده نقش مشابھ  -

 میدھد بازمانده نیز بخرج/ مصاحبھ شونده دھنده باالی
  :طور مثال

  یشتر راحت بھ نظر میرسید؛بازمانده ب –فت کھ بازمانده نباید مالمت شود گوش دھنده گ؛  
بازمانده بخش ھای مھم  –وش دھنده عجلھ نمود تا سوال نماید گ، ؛ بھ مجردیکھ خاموشی واقع شد 

  ذاشتگفتھ گقصھ خود را نا 
  

  رفتھ میشودگار گونھ مھارتھای بازمانده محور بگکھ چمشاھده کننده باید مالحظھ نماید 
  : طور مثال

  تنھا معلومات ارایھ می نمایدگوش دھنده نصیحت نمیکند، 
  زینھ ھا انتخاب نماید گکھ بین  میدھد وش کننده بھ بازمانده این چانس راگ
  وش دھنده از بازمانده برای اخذ رضایت پرسیدگ
  

  

  

  !خوب است دانستھ شود

  :زینھ دوم را انتخاب نمودیدگر شما گا

  رازداری را رعایت مینمایند زمانیکھ انھا یکی  اشتراک کنندهاطمینان حاصل کنید کھ
یا  اشتراک کننده. ی خود را در تمثیل نقش بیان مینمایندگذشت ھای زندگاز سر

را کھ نقش بازمانده را بازی نمودند و نام اصلی شانرا حین نقش  اشتراک کنندگان
 . دبازی بخاطر ایجاد فاصلھ بیشتر بھ این نقش استفاده ننمودند تشویق نمایی

  اشتراک روپی را برای چانس دادن بھ گاطمینان حاصل نماید کھ شما پرسش ھای
جھت  ارایھ نظریات شان در مورد تجربھ بازی نمودن نقش  بازمانده یا بکار  کننده

 یری مھارتھا با بازمانده شریک بسازد گ
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 ارتباطات کنید و نکنید: تمرین  ۴.٣.۵

  شاره ، یک توپکارت ا: مواد ممد

  .نوشتھ نمایید نکنیدو  کنیددانھ کارت اشاره را اماده نمایید، روی ھر کارت  ١٢ :/ی ھاگاماد

  ارتباطات کنید و نکنید ۴.٣.۵ :/درسیمواد 

  روپگ ٣: روپگاندازه 

  دقیقھ ۴۵: زمان

  

روپ تقسیم نماید کارت ھای اشاره را کھ ترتیب نموده اید توزیع نمایید، ھر کدام این کارت گرا بھ سھ  اشتراک کننده .1
مواد (  کارت بدھید  ۴روپ گبرای ھر . ھا در خود نوشتھ ھای متفاوت برای مصاحبھ کنید و نکنبد را دارا میباشند

 )را ببینید ۴.٣.۵درسی 
 ھ و یک توپ را در وسط اتاق قرار بدھندنجی از اتاق رفتروپ را ھدایت دھید کھ بھ یک گگھر  .2
ر گثٍانیھ  بشکل تمثیل نقش یا بازی دی ٣٠روپ ھا بخواھید کھ ھر کارت را در ظرف گُی از  گبعد از چند دقیقھ اماد .3

ویند کھ کنید است یا گیرند نگاینھا فقط جملھ روی کارت را بخوانش ب.....) بطور مثال رسم کشیدن( پریزنت نمایند 
 نکنید

زمانیکھ ایشان جواب  یگر حدس میزنند کھ چھ معنی میدھدنکنید پیشکش میشودگرّو ھای د/ باریکھ یک  کنید ھر  .4
درست را میدانند بھ طرق وسط اتاق رفتھ تّو را میگیرند و جواب را بصدای بلند میگویندو شخصی کھ جواب را بلند 

 د استمیخواند اینرا نیز استدالل مینماید کھ چرا این کنید یا نکنی
تمام کارت ھا را بخوانش بگیرید، در خاتمھ گروپی کھ بیشترین جواب ھای درست را دارد بازی کنید نکنید را برنده  .5

 میشود
مثال ھای دیگری  اشتراک کنندها کنید کھ اسمو نکنید ھا را خالصھ نمایید و تقاض ھاتمام کنید  ۴.٣.۵مواد درسی  .6

 دارند کھ درین تمرین ذکر نشده باشند؟ 
  
  

 مشق کارمندان مسلکی مراقبت ھای صحی: ٢بخش 

  

  مشق ارتباطات بازمانده محور، مراقبت ھای صحی: تمرین. ۴.۴
 

  کارت ھای اشاره : ممدمواد 

  شما ممکن است ھر داستانی داده شده را برای ارایھ  وضعیت استفاده کنید :/ ی ھاگآماد

 مشق ارتباط بازمانده محو: مواد درسی

  روپگروپ و سھ گتمام : روپ گسایز 

 ساعت ٢: زمان
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 ارتباط و مھارتھای بازمانده محور:  ۴مادیول 

 گردرھنمای شا
  

    مھارتھای بازمانده محور: ۴.١.٢مواد درسی  -۴.١جلسھ 

  شده است practiceان شامل گبا استفاده از مھارتھای بازمانده محور ، اساسات رھنمودی برای کمک بھ بازماند

  :اساسات رھنمودی و کتبی مھارتھای بازمانده محورمرور 

 
 آساسات رھنمودی  مھارتھای بازمانده محور 

 یریدگامنیت بازمانده را در نظر ب: 
o جریان رد یا و جندر بر مبنی خشونت آمد پیش یک از بعد بازمانده یک ممکن کھ امنیتی تھدیدات از ھمیشھ 

 ھا ارزیابی و مکالمات ھا، مصاحبھ تمام باشید اهگا است مواجھ ان ھبر جندر ب مبنی خشونت حالت یک وقوع
 دھید انجام مصوون ھای جا در را

o ایا( نمایید کوشش بازمانده مصوونیت ارزیابی در میدھد اجازه شما کاری زمینھ و موقف ایکھ اندازه بھر 
  ) خواھدشد؟ مواجھ مرتکب با دوباره بازمانده ایا دارد، رفتن برای مصون جای بازمانده

o راه اندازی نمایید بازمانده مصوونیت درباره مشترک ارزیابی یک  
o بسازید اهگا را خود دھی رجعت برای دسترس قابل ھای زینھگ تمام مورد در  
o رگدی بخشھای ساختن دخیل بشمول(  شوید مطمین بازمانده مصوونیت از تا یریدگب تدابیر ممکن، صورت در( 

از مصوونیت  .1
فزیکی 

)/ ھا(قربانی
بازمانده 

) انگبازماند(
اطمینان 

 حاصل کنید
 

 

 
 از تامین رازداری اطینان حاصل کنید 

o ران شریک نسازیدگذشت بازمانده را با دیگسر 
o ر شما ضرورت دارید تا معلومات رابا یک فرد مسلکی بغرض رجعت دھی شریک بسازیددر اگ

 یرد و برای ان از قبل رضایت داده باشدگبر میصورتیمیتوانید کھ بازمانده بداند چھ مطالبی را در 

 رازداری .2
 را تضمین

 نمایید
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  بھ خواستھا، نیازمندی ھا و ظرفیت ھای بازمانده احترام نماید 
o ھر اقدامی را کھ شما اتخاذ مینمایید باید توسط خواستھا، نیازمندی ھا و ظرفیت ھای بازمانده سمت دھی شده باشد 
o  اجتماعی ھمچنان نیاز ھای -نیازمندی ھای طبی و روانی: معلومات بازمانده دسترسی داردمطمین شوید بازمانده بھ

 اموزشی و نیازمندی ھای قضایی
o بھ ظرفیت و توانایی بازمانده برای سازش با چیزیکھ با وی واقع شده احترام نمایید 
o  زینھ مورد نظر گاو این حق را دارد کھ اه شد گزینھ ھا در قسمت حمایت و رجعت دھی اگبعد از اینکھ بازمانده از تمام

 خویش را کھ میخواھد انتخاب نماید
o  بھترین منافع طقل باشد و اطفال باید قادر باشند تا در ھر نوع تصمیم گیری برای اطفال ، نخستین توجھ باید باالی

زمانیکھ  تصمیمی را  حال  کاھالن باید سن طفل و ظرفیت ھای او رامربوط بھ زندگی شان شرکت داشتھ باشند، بھر 
 مطابق خواست خود باالی او میگذارند در نظر داشتھ باشند

 بازمانده را  با حرمت گذاری  تداوی کنید 
o   از باور مندی خود نسبت بھ او مطمین سازید، کھ شما داستان بازمانده را زیر سوال نمیبرید و او را مالمت نمیکنید، و

 دشما بھ محرمیت او را احترام میگذاری
 نگرش حمایتی را رعایت نمایید: 
o  بھ بازمانده حمایت ھیجانی فراھم نمایید ، حساس بودن خویشرا نشان دھید، فھمیدن و دلبستگی بھ نگرانی ھا و داستان

 بازمانده و بھ انچھ گوش میدھید 
o نگرش مراقبتی خویشرا نگھدارید، صرف نظر از نوع مداخلھ ایکھ عرضھ مینمایید. 
 مایید و توقعات را مدیریت نماییدمعلومات فراھم ن: 
o  در مورد خدمات موجوده و کیفیت آن بھ بازمانده معلومات فراھم نمایید تا گزینھ مورد نظر خویشرا انتخاب

 نمابند
 

o  جک نمایید کھ ایا بازمانده تمام معلومات شما را کامال فھمیده، و در صورتیکھ ضرورت  باشد محتویات معلوماتی
 زمان مطابق ظرفیت بازمانده عیار نماییدخویشرا در ھمان 

o  اگاه باشید زمانیکھ یک بازمانده داستان خویشرا بھ شما بیان مینماید بشما نھایت اعتماد نموده و ممکن است توقعات بلند
 در رابطھ بھ اینکھ شما بھ او ھر چھ میتوانید کمک کنید داشتھ باشد

o د کھ بھ بازمانده پیشنھاد مینمایید واضح و روشن باشیدھمیشھ در مورد نقش و نوعیت حمایت و معاونت خو 
o ھرگز وعده چیز ھایرا ندھید کھ از عھده ان نمی ببرایید 
o ھمیشھ بازمانده را بھ خدمات در خور و مناسب رجعت دھید 
o ھمچنان محدودیت ھای انچھ را شما میتوانید نیز رعایت و احترام نمایید 
  مطمین شوید) ھمراھان( از رجعت دھی و داشتن پایواز: 

o  اقتصادی و قضایی -اجتماعی- روانی -طبی( اطمینان حاصل کنید کھ شما اورا از گزینھ ھای رجعت دھی (
 و خدمات موجوده ھمراه با کیفیت و مصونیت آن خوب آگاه کرده اید

o بازمانده را از موجودیت این گزینھ  ھا اگاه کنید 
o  خور دسترسی داردمطمین بسازید کھ بازماندھبھ خدمات در 
o  کھ شخص حمایتی و قابل  -را در طول پروسھ در نظر داشتھ باشید) ھمراھان(امکانات موجودیت ھمراه

 کسیکھ  از پروسھ ھمراھی بازمانده بھ خدمات مختلف اگاه  است. اعتماد وجود دارد 

بھ خواستھا،  .3
حقوق و وقار 

قربا/بازمانده
نی احترام 
نمایید و 
بھترین منافع 

را اطفال 
زمانیکھ 

تصمیمی را 
روی 

مجموعھ ای 
از تدابیر 
برای وقایھ 
یا پاسخ بھ 
یک واقعھ 
خشونت مبنی 

بر جندر    
یرید  در گمی

نظر داشتھ 
 باشید

  تداوی نمایید،) حوادث( ھر بازمانده را بھ طریقھ محترمانھو مجزا از جنس،  پس منظر، نژاد قوم یا شرایط حادثھ 
o  مساویانھ تداوی کنیدتمام بازمانده ھا را 
o  خود داری نمایید) فرضیات( مان ھا گدر مورد داستان و یا پس منظر بازمانده از حدس و 
o اه باشید گاز تعصب و نظریات شخص خود تان در مورد جندر، خشونت مبنی بر جندر، خشونت جنسی، ا

 ایندان را تداوی میکنید نفوذ نمگذارید راه ھای را کھ شما بازماندگو انھا را ن

از عدم  .4
تبعیض 

 مطمین شوید
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 :مھارتھای بازمانده محور مھم اند .1

o برای محافظت بازمانده از اسیب ھای بیشتر 
o ر چیزی کھ گبشمول ا( رانی ھای خویش را بیان نمایدگبرای مھیا نمودن فرصت برای بازمانده تا ن

 بدون فشار) واقع شده بخواست انھا بوده 
o انتخاب و جستجوی کمک ، در صورتیکھ خود بخواھندان در قسمت گمعاونت بازماند 
o از طرف جامعھ و یا (ان از نتایج عکس العمل ھای منفی گبرای مقابلھ با ترس ایکھ بازماند

 دارند و یا توسط انھا بخاطر خشونت پیشامده مالمت شوند) خانواده
o انگاجتماعی برای بازماند-برای فراھم نمودن خدمات ابتدایی روانی 
o رداندن دوباره کنترول بازمانده ، کھ او از سبب وضعیت ناسشی از خشونت آنرا از دست گبرای بر

 داده
  مھارتھای بازمانده محور باید توسط ھر کسیکھ در تماس با بازمانده است صرف نظر از نقش شان در

 .کسانیکھ در تماس با بازمانده میبشاند-جامعھ یا موقف ھای شغلی استفاده شود
  :اه ساختنگاندرز دادن و اتفاوت میان 
این ھمچنان این معنی . ونھ کندگویید کھ اجراکند و چگبھ معنی اینست کھ شما انچھ را فکر مینماید بھ فرد میاندرز دادن

اندرز دادن بازمانده محور نیست زیرا کھ شما نمیدانید کھ ایا . را نیز میدھد کھ شما نظریات شخصی خویش را میدھید
بکارگیری نگرش بازمانده محور  در مورد توانمند ساختن بازمانده جھت تصمیم گیری . شخص میدھیداندرز درست بھ 

  توسط خود وی برای زندگی خودش میباشد
گفتن بھ کسی کھ چھ باید بکند کمکی برای پیگیری و فھمیدن انتخاب او نمیکند؟ یک بازمانده ممکن احساس کند کھ شما بھ 

  او بگویید کھ چھ کند او گوش نمیدھید اگر شما بھ
  

ھ باید بکند ک تصمیم اگاھانھ  در مورد اینکھ چبھ معنی گفتن حقایق بھ کسی است بنا وی میتواند یاگاھی دادن
اگاھی بازمانده محور است زیرابازمانده را توانمند میسازد تا باالی انتخاب ھای خود کنترول داشتھ . بگیرد
  بھ نظریات و قضاوت ھای بازمانده احترام مینماییداین ھمچنان نشان میدھد کھ شما . باشد

  اگاھی باید بھ اساس سن و ظرفیت فرد عیار شده باشد
 

  تخاب و رضایتنرازداری، حق برای ا:  ۴.٢.١مواد درسی  -۴.٢جلسھ 
  رازداری، حق برای انتخاب و رضایت عناصر قاطع مھارتھای بازمانده محور استند

  :رازداری
  بھ معنی اینست  ی رازداریایفایکار مینمایند، مبنی بر جندر   ان خشونتگبرای ھر کسیکھ با بازمانده

با ھیچ کسی بدون اجاره ) تاریخچھ، ھویت( کھ شما نمیتوانید ھیچ معلوماتی مربوط بھ بازمانده را 
 شخص شریک بسازید

  رازداری ھمچنان بھ معنی اینست کھ ھیچکس بجز از عرضھ کننده موظف مراقبت ھای صحی  ایفای
ذارش تحریری و گ( بھ ارقام و معلومات طبی مربوط بھ بازمانده بدون اجازه خودش دسترسی ندارد 

 شود ساختھ شریک گذارشگرانبھ این معنی است کھ معلومات مربوط بھ بازمانده نمیتواند با ). غیره

 بدون اجازه بازمانده) پایوازان( ران  اخبار، با مسوولین دولتی، یا حتی با سایر اعضای خانواده یا مراقبین گذارشگ 

  یا خشونت بیشتر را منحیث نتیجھ جستجوی کمک تجربھ / کھ بازمانده تھدیدات بیشتر و رازداری تضمین میکندایفای
 نخواھد کرد 

 حساس روز افزون مصوونیت را بھ بازمانده میدھد، زمانیکھ برنامھ ھا رازداری یک از عناصر اساسی است  کھ ا
ان حین بیان اینکھ با انھا چھ وافع شد احساس راحتی میکنند، بنا بران گرازداری را رعایت مینمایند ، بیشتر ازماند

 ١رفتن کمک ادامھ بدھند گانھا قادر میشوند بھ 

 خشونت مبنی بر جندر رازداری را میشکنانند، یا زمانیکھ یک مرکز ان گزمانیکھ یک برنامھ خدمات برای بازماند
ان میتواند بھ دسترس افراد گصحی قادر نیست ریکارد ھای خویش مصون حفظ نماید، معلومات مربوط بھ بازماند

. ، نتیج و پیامد ھای آن میتواند ویران کننده باشندرفتگر معلومات بدسترس مرتکبین قرار گا. یردگغلط قرار ب
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ان مراقبت ھر دو در معرض خطر ھای مزید قرار گان و عرضھ کنندگزمانیکھ رازداری شکستھ شد، بازماند
 یرند گمی

 
 استثناات ممکنھ :4

 مظنونیت بھ سو استفاده  یا غفلت اطفال 
، درینطوری شما ممکن مسوولیت داشتھ باشید تا واقعات سو استفاده یا غفلت اطفال را راپور بدھید -

 ونیت طفل با اھمیت تر از رازداری استحاالت مصو

 شرایط اضطراری تھدید کننده حیات  
ی بازمانده یا سایر افراد در مخاطره است، شما باید معلومات را پخش نموده و گدر حاالتی کھ زند -

ر فرد دارای افکار یا اقدام بھ خودکشی داشتھ باشد، و یا بصراحت اعالم کرده گمثال ا( اقدام نماید
 )ر را اسیب خواھد رساندگکسی دی یگکھ زند

اجتماعی میتوانند معلومات مربوط بھ -کارمند عرضھ کننده مراقبت ھای صحی و مشاورین روانی -
یک واقعھ را با ھمکاران، جھت دریافت مشوره ھای تخنیکی و یا در زمینھ ھای نظارتی شریک 

 و این موضوع باید از ابتدا بھ بازمانده توضیح داده شود. بسازند
 

                                                        
4RHRC Consortium, Communication Skills Training Manual – Facilitator’s Guide, p.50. 
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 



17 
 

 پخش معلومات –رضایت 
 بطور مثال با ( ران است گرفتن رضایت بھ معنی اجازه بازمانده برای شریک ساختن معلومات در مورد وی با دیگ

 رضایت) = سازمان گخدمات رجعت دھی، و یا مانیتورن

 پخش معلومات)) = شروع یک آزمایش طبی/ مانند سازماندھی رجعت دھی یا ( اخذ اھتمامات ، و یا 

 ات، مکالمات، ارزیابی، مصاحبھ آزمایش برای دادن رضایت جھت اجرایان گنوع شرایطی نباید بازماند  تحت ھیچ
 ان حق دارندگبازماند کھبل. داده شودفشار  ر کھ وی خود را با اجرای ان راحت احساس نمیکند، گو یا مداخالت دی

بطور مثال، در جریان اجرای ( یرندگکھ در ھر مرحلھ از مداخلھ کھ خواستھ باشند تصمیم بھ قطع یا توقف آن ب
 )آزمایش ھای طبی

 فارم ر  گ، و یا در بعضی اوقات کارکنان حقوق بشر، بازرس ھا یا افراد دیان مراقبت ھای صحیگم کننده ھفرا
رسما موافقت یا عدم موافقت ( ن امضا بھ این فورم بازمانده میتواندذاشتگکھ توسط . را استفاده خواھند کرد رضایت
ر و غیره تایید نماید، گبا یک معاینھ فزیکی ، دریافت ادویھ، شریک ساختن معلومات با سازمان ھای دی) خویشرا

 داده شود) ونھ شریک، ذخیره یا انتشار داده شودگفارم بوضاحت توضیح خواھد داد  کھ معلومات چ

 ک بازمانده برای شریک ساختن معلومات رضایت نمیدھد درینصورت تنھا معلومات بدون ھویت فرد بھ ر یگا
 ) بطور مثال معلومات عمومی در باره تعداد وافعات( ر شریک ساختھ میشوندگسازمان ھای دی

 فھمد کھ بھ چھ اھانھ صحبت نمودیم، ازینرو بازمانده باید قبل از موافقت خود باید خوب بگما در مورد رضایت ا
حلقھ وسیعی از . اه ساختھ شودگزینھ ھای موجود برای حمایت اگنخست وی باید در مورد تمام . رضایت میدھد

ردد، صرف نظر از باور ھای انفرادی کارکنان صحی جامعھ،کارکنان گان پیشکش گانتخاب ھا برای بازمانده 
 نمایندمراقبت ھای صحی و یا سایر کسانی با بازمانده ھا کار می

 انھ باید از والدین طفل یا مراقبین قانونی و یا خود طفل اخذ میکردگدر صورت واقعھ باشد رضایت ا 

 :انھگعناصر رضایت آ
 ویید با چھ واقع شدهگبھ بازمانده ب 
  تداوی طبی، مصاحبھ( برای وی فواید و خطرات ممکنھ یک مداخلھ را  توضیح دھید(..... 
  ھر بخشی از یک مداخلھ را رد و انکار کندوضاحت دھید کھ او حق دارد 
  وضاحت دھید کھ بھ ھیچ شکلی اعمال فشار نخواھد شد 
 ر بازمانده نخواھد در باره پیشامد مصاحبھ کند، این بھ ھیچ وجھ دسترسی بھ خدمات گوضاحت دھید کھ ا

قضایی یری وی را جھت پیشبرد پروسھ ھای گصحی و یا سایر خدمات را متاثر نخواھد کرد و سھم
 .مربوطھ مسدود نخواھد کرد

  اه کنیدگذارشات حتمی ایکھ باید از تسھیل صحی خود بدھید اگبازمانده را در باره 
 اه نمایدگبازمانده را از اینکھ معلومات مربوط شان در تیم بحث خواھد شد ا 
  فتید فھمیده استگمطمین شوید کھ بازمانده چیز ھای را کھ شما بھ وی 

  

  :حق برای انتخاب
  احساس کنترول دوباره و توانمندی امر  انھ است، زیرا اینگاھیمت جداحق برای انتخاب دارای

خشونت در / ایرا کھ بازمانده در حین وقوع  پیشامد یا در سیر زمان در صورت حوادث متعدد 
 رداند گحال جریان از دست داده دوباره بھ وی بر می

  کدام نوع تداوی، معاینات، یا سایر مداخالت برخالف رفتن تحت گبازمانده نباید بخاطر قرار
یرد، تصمیم برای مراقبت ھای صحی، گخواستش مجبور ساختھ  شود یا تحت فشار قرار ب

مشاوره، کمک ھای قانونی یا سایر مداخالت مربوط بھ ھر شخص بوده و تنھا توسط بازمانده 
  .5رفتھ شودگقانونی  طفل باید  مرد یا در صورت اطفال خود طفل، والدین یا مراقبین/خانم

  این با اھمیت است کھ درین حاالت  بازمانده معلومات بالخاصھ را برای اینکھ بتواند انتخاب
 اھانھ کند دریافت نمایدگا

                                                        
5 Throughout the document, the term survivor will be used.  In the case of children and consent, this 
refers both to the child themselves as well as their parent or legal guardian.   
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 ت  کی ھا یری را نیز دارد کھ کھ چھ در زمان دریافت معلوماگبازمانده ھمچنان این حق تصمیم
یرند و یا سایر خدمات  را دریافت مینمایند، گورد معاینھ قرار میمانیکھ مھمراه شان باشند، و یا ز

 ردندگرعایت ) حتمی( این انتخاب ھا باید 
 

  :مالحظات اخالقی و ایمنی 
ان مراقبت ھای صحی در گصرف نظر از اینکھ خشونت مبنی بر جندر تاسس کرده یا تنھا مشکوک است ، عرضھ کنند

  :اه باشندگاساسات ذیل اکل تصامیم و اقدامات شان  از 

 از معاونت ھای کھ خالف تعالیم اسالمی و یا رھنمود . ذاریدگھیچوقت بیمار خود را بدون کمک ن
 طبی اسالمی است جھت تداوی شخص نیازمند شفایابی بپرھیزید-ھای اخالقی

  تالش ھا قرار قربانی و کسانیکھ انھا را کمک نموده اند باید در مرکز تمام / مصونیت فزیکی بازمانده
 داشتھ باشد

  تصامیم و . رانیھا باشدگباید یکی از اولین ن) احتمال مدارک سو استفاده( مصوونیت و بھبودی اطفال
 اقدامات باید بر اساس بھترین منافع طفل استوار باشد

  رازداری ھویت بیمار، ریکارد ھای طبی و تجارب مربوط بھ خشونت ھای مبنی بر جندر باید در
 ردندگان مراقبت ھای صحی محافظت گتوسط عرضھ کنند  ھمھ حال

 ان مراقبت ھای صحی باید در تمام حاالت خواست ھا، حقوق، و وقار بیمار را احترام و گعرضھ کنند
 رعایت نمایند

 ان مراقبت ھای صحی انتخاب بیمار را در ھمھ حال احترام و حمایت نمایندگعرضھ کنند 
 ید تمام بیماران را بھ شیوه غیر قضاوتی، توام با دلسوزی و ان مراقبت ھای صحی باگعرضھ کنند

 تفاھم تداوی نمایند
  عرضھ کننده مراقبت ھیچوقت نباید بیمار را بر اساس قوم، نژاد، جنس،مذھب، ثروت، و یا سایر فکتور ھای

 ی و اقتصادی امتیاز دھی کندگفرھن-اجتماعی
  ت کھ بازماند میتواند اختیار کند بھر حال این انتخاب نباید توھین امیز تنھا چیزی اس)  ارتباطات( ترک روابط

 ننده مراقبت تحمیل شودگتوسط عرضھ 
  عرضھ کننده مراقبت باید حد اکثر کوشش خود را برای فراھم نمودن محرمیت بیماریکھ در رنج است

 ) یا احتمال رنج بردن خشونت مبنی بر جندر( بخرج دھد
 ھای خروجی و دخولی مصوون بھ تسھیل صحی اشنا بوده و  عرضھ کننده مراقبت باید با راه

 ضرورت است مطمین شود کھ قربانی خشونت مبنی بر جندر بھ تسھیل صحی دسترسی مصوون دارد

 
  درست یا غلط؟: ٢.٢.۴مواد  درسی  – ٢.۴جلسھ 

ھد کھ اه ساختن بازمانده از یکی از اعضای نزدیک فامیل وی بخواگیک کارکن جامعھ میتواند بدون ا .1
 از وی مراقبت کنند

  )اه کندگاو نمیتواند بدون اجازه بازمانده اعضای فامیل او را ا: ( غلط
ر گوید کھ  برای او بسیار خواھد اگخود ب)دختر(  اشتراک کنندگانمیتواند بھ یکی از ) زن( یک معلم  .2

 .صحبتکنداو میتوانست با یک مشاوردر مورد انچھ وی ازآن رنج میبرد 
وید کھ این برای او بسیار گر نباید بگاه کند، مگزینھ ھای موجود اگرد را از گمیتواند شااو : (غلط

 )بھتر خواھد بود
یک کارکن صحی میتواند احصایھ عمومی در مورد تعداد خانم ھای کھ بھ ارتباط خشونت مبنی بر  .3

را بدون ) دبشمول انواع مختلف خشونت ھای کھ ممکن واقع شون( جندر بھ مشورت امده اند  را 
 ھداردگرضایت بازمانده را ن

  )منام باشند میتواندگتا ھر زمانیکھ  معلومات ھا : ( درست
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یک بازمانده، کسیکھ موافق نیست تمام معلومات را در جریان فاصلھ زود بعد از حادثھ تجاوز جنسی   .4
 از دست میدھد در اختیار قرار بدھد، حق خود را بخاطر متھم کردن و راه اندازی اقدامات قانونی

یرد کسی را متھم گیک بازمانده میتواند ذھن خویش را عوض کند و در ھر زمانی تصمیم ب: ( غلط
  )و بعد از ان مطمینا او ضرورت دارد تا بھ دادن یک سری بیانات موافقت نماید. کند

  
یرد کھ تنھا مراقبت طبی را از یک نرس بدون اینکھ کدام معاینھ ای شود گیک بازمانده میتواند تصمیم ب .5

 یردگفتھ باشد بگو یا تمام تاریخچھ را بھ وی 
یک بازمانده میتواند انتخاب کند کھ تنھا تداوی کند، این در عین حال با اھمیت است کھ ( درست

  )زینھ ھا موجود را کامال فھمیده استگمطمین شوید کھ وی تمام 
یرد زمانیکھ کھ وی در مورد واقعھ با سوپروایزر خود گاز است یک مشاور از بازمانده اجازه بنی .6

 صحبت میکند
ر مشاور در اوایل ھیچ  توضیح بھ بازمانده نداده بود کھ وی قضیھ را در نظارت ھا شریک گا( درست

  )  منامگ( خواھد ساخت 
فتھ گر خون است در مورد امکان  دادن بیان بھ پولیس  گاین بھتر است  در صورتیکھ بازمانده زیاد ج .7

 نشود
  )ر شما مطمین استید کھ بازمانده این معلومات را در قدمھ ھای بعدی حاصل خواھد کردگا( درست 

ر شما مصمم استید کھ این معلومات برای وی خوب نخواھد بود،  بنا بران شما این معلومات گا( غلط
  )را بھ وی نمیدھید

بعد از اینکھ توسط شوھرش لت و کوب شده بشما مراجھ مینماید، زخم ھایش شدید معلوم  یک خانم .8
ر او نمیخواھد شما بھ پولیس بروید، بنا شما ھیچ کاری گی وی را دارید ، مگمیشوند و شما بیم زند

 نمیتوانید
 )یس برویددر صورتیکھ وضعیت برای بازمانده تھدید کننده حیات باشد، شما میتوانید بھ پول( غلط
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  شنیدن ھای کننده نھی و فعال دادن گوش ھای تکنیک. ٣.٣.۴درسی مواد – ٣.۴جلسھ

  :6تکنیک ھای گوش دادن فعال

 

                                                        
6Raising Voices.Rethinking Domestic Violence: A training Process for Community activists.Training 
Manual. 
RHRC Consortium, Communication Skills Training Manual – Facilitator’s Guide. 
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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 ھستم و این چیزی است کھ من برای شما کرده میتوانم....... من (شنھاد نمودن معلومات پی( ...... 

  آیا میخواھید کھ در مورد انچھ " مورد چھ چیزی میخواھید صحبت کنیم؟ در( سواالت وسیع پرسان کنید
 )برایتان واقع شده برایم بگویید؟

 سواالت باز بپرسید 

  فرد را تشویق کنید انچھ را واقع شده توضیح یا تصریح کند بدون اینکھ وی را مجبور بھ گفتن بسازید  )
شما بار دیگر توضیح داده میتوانید؟ منظور شما از  منظور واقعی تان چیست؟ این چھ زمانی واقع شد؟ ایا

 ....)ین چیست؟

 پس بنا بر ان  این " تا سخن بھ اینجا رسید؟  چھ سبب شد("ع را پشت ھم بگذارید کوشش کنید توالی وقای
 ")ھمھ واقع شد

  بھ خاموشی در جریان محاوره اجازه بدھید 

  من انچھ را شما گفتید شنیدم" اوه"آه "بلی( " نشان دھید کھ سرگذشت فرد را پذیرفتھ اید(.... 

 توجھ داشتن  خوب .بھ حیث قاعده کلی بھ حرکات مراجعھ کننده حین شنیدن توجھ نموده و متوجھ وی باشید
بھ مراجعھ کننده شما را در موقعیت بھتری برای  گوش دادن بھ ھردو پیام ھای شفاھی و غیر شفاھی  انھا  

 قرار میدھد،  

  :ھستید ندهنک مراجعھ متوجھ بدھید نشان شما کھ دارد وجود دیمتعد ھای راه

o وضعیت: 

a(  وضعیت شما ایجاب مینماید فراخ و باز باشد، بھ این طریق شما میتواند سگنال بدھید کھ شما مایل
 بازو ھای خود را در پیشروی سینھ تان بستھ نگیرید د با مراجعھ کننده در تعامل شویداستی

b(  کننده نگاه کنید، متمرکز بنشینید، بھ پشتی چوکی تکیھ نکنیدمستقیما بھ مراجعھ 

c( بھ چوکی  بلندتر نسبت بھ مراجعھ کننده  ننشستھ یا ھم در پشت میز قرار نگیرید 

o تماس چشمی: 

a(  شما باید تماس ! خیره نشوید کننده مراجعھتماس چشمی دوامدار و پایدار را نگھدارید، مگربطرف
 پایدار خود نشان بدھیدچشمی خود را بخاطر حضور 

b(  عادی باشید و عالقھ مندی خود را با مراجعھ کننده بھ طریقھ معمول خود تان بیان نماید 

o تظاھر چھره: 

مراجعھ کننده مراقب شما و عکس العمل شما در قبال انچھ وی میگوید خواھد بود ، بنا بر آن  -
 !ند  اگاه باشیدایجاب مینماید از معلوماتی کھ تظاھرات چھره شمابھ وی میرسا

 چیزی کھ شما معلوم میشوید با چیزی کھ شما میگویید متناسب باشد -

! شما ھمچنان میتوانید تطابق  مراجعھ کننده را ایینھ ای برای  تظاھرات چھره خود قرار دھید -
بگذارید مراجعھ کننده با دیدن نگرانی در چھره شما ببیند کھ شما تا اندازه ای  احساس آن  دردی 

 ھ وی تجربھ نموده است نموده اید و ممکن اغازی  برای دستیابی بھ ان احساسات باشد را ک

   ویدگذشت خود را میگاین دلیری شماست کھ بھ من سر( بازشناسی بدھید( 
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  من (در مورد چیزی کھ شما شنیدید یا دیدید بھ او بازدھی کنید،  از فرد تقاضا کنید کھ این مالحظات راتایید نماید
پ است  ؟ عضالت شما سخت معلوم گچھ .... شور میخوردید) جای خود ( شدم کھ شما در چوکیمتوجھ 
 ... )ونھ احساس میکنید؟گریھ دارید، چگشما در مورد چھ فکر میکنید؟، من میبینم کھ شما .... میشوند

  بھ من ( ویی نمایید تا اینکھ انچھ را منظور وی بوده درست فھمیده باشید گوید تکرار یا بازگچیزی را کھ فرد می
ی گی میکنید، شما ذکر کردید کھ شما احساس بیھودگاینطور معلوم میشود کھ ھمین حاال  شما احساس بیچاره 

 .مینمایید

  معلوم میشود کھ شما قھر ھستید( احساسات تانرا را منعکس سازید( 

  ویید؛گید بیشتر در مورد ان بھ من ب؛ میتوان( کاووش کنید( 

 من میفھمم کھ شما باید احساس غمگینی زیاد میکنید( "فی پیشکش نمایید حمایت عاط(" 

  

  :راه گوش دادن موانع فرا
  یک اتاق نارام، قطع شدن جریان کوش گرفتن توسط دیگران( نبود محرمیت یا جای نا کافی( 

 سواالت ھمیشھ جواب دھنده را در وضعیت دفاعی قرار این : پرسیدن سواالت رھنمایی کننده
 )چرا بھ کشی دیگر نگفتید؟ چرا بھ انجا رفتید؟(میدھد و یا ممکن مالمت کننده تبارز کنند 

 در مورد چیزی کھ فرد میگوید حدس بزنید و بعد  از ھر چند جملھ طرف جمع بندی بروید 

  نمانید کھ فرد جملھ خود را تمام کند 

  تون صدا، بھ ان و ( حرکات بدنی غیر مناسب و یا بی خبری از وضعیت بدنی خود استفاده از
اینطرف فرد نگاه کردن، بستھ نمودن بازو ھا، در چوکی خود را اویزان انداختن، و حواس ّرت 

 )بودن

 حتی اگر شما صریحا انرا اظھار ھم نکنید فرد انرا خواھد : پرداختن بھ فرضیات در مورد فرد
کھ او یک بد کاره بوده است، شما : فکر میکنید" این غلطی وی بوده،  : کر میکنید کھف( فھمید ، 

 )چھ انتظار دارید

  صحبت کردن در مورد خود بجای گوش گرفتن  یا پاسخدھی بھ احساسات خود بجای تمرکز باالی
مانیکھ من بسیار قھر شدم ز" با من ھم یک دفعھ ھمین واقع شده بود(" اینکھ گوینده چھ میگوید 

 "...)شما بھ من اینرا قصھ کردید

  نا مناسب فرد) لمس کردن( تماس 

 سایر موارد..... 

 

  ارتباطات کنید و نکنید ھا:  ۵.٣.۴مواد درسی  -٣.۴جلسھ 

  کنید  نکنید

یات انچھ را واقع شده بھ ئبازمانده را مجبور نکنید جز
 :و کندگشما باز

زمانیکھ بازمانده امادگی برای بیان آشکارا و تفصیلی سر 

 :رازداری را رعایت نموده از ان مطمین شوید

 

اگر طفل یا خانمی میگوید کھ او بھ کمک ضرورت دارد  
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 گذشت کھ چگونھ واقع شد نداشت اصرار نکنید  

 

کوشش کنید مکالمھ در جای صورت بگیرد کھ او 
جای شخصی باشد، یا  این ممکن یک. احساس راحتی کند

. ممکن او یک جای دولتی را بخاطر بدنامی ترجیح بدھد
رازداری برای اعتماد سازی و مصونیت بازمانده اساسی 

 است

  :خشونت را خورد یا بی اھمیت جلوه ندھید

جدی نگرفتن سرگذشت بازمانده  نقض اعتماد وی است 
و میتواند بحیث مانعھ در مقابل جستجوی کمک تلقی 

جدی نگرفتن بازمانده بھ معنی قربانی شدن دو باره  .شود
 است

 :تجارب بازمانده را یقینی بسازید و بھ ان باور کنید

احساسات و . بھ بازمانده گوش بدھیدو با ان باور کنید
نیازمندی ھای بازمانده را قدردانی کنید و یگذارید 
بازمانده بداند کھ او تنھا نیست و شما کوشش میکنید بھ او 

 مک کنید ک

بازمانده را بھ خدماتی کھ توام با رازداری و احترام 
  نیست راجع نکنید

گروپ ھای جامعھ باید با ھم کار کنند تا مطمین بشوند  
کھ انھا بازمانده را بھ بخش ھای کھ رجعت میدھند بھ 

) رازدارانھ( انھا ھمنوایی کرده و مراقبت ھای سری 
 عرضھ میکنند 

رجعت دھی نمایید و دسترسی بھ خدمات سطح جامعھ را 
 تشویق نمایید 

برای بازمانده در مورد مراقبت ھای طبی، سایر خدمات 
و نتایج دریافت و عدم دریافت کمک اگاھی فراھم نمایید 
، در صورتیکھ ضرورت باشد معاونت ھای عملی و 

مانند ترانسپورت، تلفون زدن بھ ( موجود را فراھم کنید 
دمات، یافتن کسی برای ھمراھی کردن بازمانده یعنی خ

 )پایواز

 :نیازمندی ھای بازمانده را نا دیده نگیرید

بازمانده را دستور ندھید کھ دو باره بخانھ یا قریھ ای بر 
گردد کھ او میداند کھ برایش مصوون نیست ، یا جایکھ 

  مرتکب او مکررا او را تھدید میکند

 

برای مصوونیت خود برنامھ بازمانده را کمک کنید 
 :بسازد

بزودی ممکن، یقینی بسازید کھ بازمانده  بال فاصلھ در 
معرض  خطر یا قربانی شدن دوباره قرار ندارد، اگر 
مرتکب خشونت در منزل بازمانده قرار دارد، بازمانده 
را کمک کنبد کھ مسکن جایگزین برای خودش پیدا کند یا 

کسی دیگر ( وون بماند بطریقی عمل کند کھ در خانھ مص
این ممکن در شرایط جنگی مشکل ) ھمرایش باشد، 

باشد، اما برای بھیود مصوونیت بازمانده باید جد و جھد 
 گردد

 :بازمانده را سرزنش نکنید

باز چھ کردی کھ بھ " چرا فرار نکردی؟"سواالت مانند 
خشونت مبنی بر جندر " انھا اسیب رسانده باشی؟

قربانی نیست ، این حقیقت را بھ بازمانده ھیچوقت اشتباه 
 بار بار تاکید کنید

 بی انصافی را تایید کنید

، خشونت مبنی بر جندر ناشی ار اشتباه بازمانده نیست
ھر قدر میتوانید کوشش کنید تا بازمانده این مطلب را 

  بفھمد 

 

 :بھ بازمانده نگویید چھ باید کرد

بھ بازمانده  پیشنھاد شما ممکن گزینھ ھا را برای معاونت 
نمایید، و بازمانده را یاری رسانید تا از بین انھا انتخاب 

 کند، مگر شما ھرگز بھ بازمانده نگویید چھ باید کرد

 :بھ بازمانده معلومات فراھم کنید

بازمانده را در مورد اینکھ شما کی ھستید اگاه کنید، شما 
 برای او چھ کرده میتواند، و چھ گزینھ ھای برای

 .چستجوی کمک وجود دارد

 

  7ھ شودتخوب است دانس!

                                                        
7Adapted from UNFPA Myanmar PSS and GBV training. 



24 
 

  :مالحظات اساسی را در قسمت گوش دادن فعال بخاطر داشتھ باشید
  

 تکنیک ھای غیر کالمی ارتباط را بکار ببرید •
 از خالصھ سازی و بیان دو باره استفاده کنید و سواالت را تصریح کنید •
 از دادن نظر و جر و بحث کردن خود داری نمایید •
 نباشید) حواس پرت( کوشش کنید ھوش پرک  •
روی انچھ فرد میگوید تمرکز کنید، تا حدس زدن، یا خود را اماده کنید کھ در قدم بعدی شما چھ خواھید  •

 گفت
 سر حال باشید، متمرکز و متوجھ •
 برای فکر کردن و خاموش ماندن وقت را در نظر بگیرید •

 

  مشق وتمرین کارمندان مراقبت ھای صحی:بخش دوم

  مشق م تمرین مھارتھای ارتباطی بازمانده محور: - ۴.۴جلسھ 
  8 :روپگرھنمایی 

لطفا ھر دو ، مرکز صحی مروج و جا ھای دیگر در . سناریو را نقش بازی کنید ٣شما وقت دارید کھ  .1
 یا قربانی خشونت مبنی بر جندر در انجا شناسایی گردد در نظر بگیرید/ جامعھ را کھ ممکن بازمانده 

 
 داستان را کار خواھند کرد 3تمام گروپھا ھر  .2

 
 

ھر نفر نوبت خواھد یافت تا نوبتی ببرای . ھر نفر یک نقش متفاوت را در ھر داستان بازی خواھد کرد .3
یک نقش متفاوت را در ھر دفعھ انتخاب نمایید، بشمول (  عرضھ کننده مراقبت : بازمانده، ب: الف

 ناظر: و  ت) اجتماعی-نرس ، قابلھ ، داکتر و مشاور روانی
 

بازمانده باید سرگذشت خود را سری . ھر بازمانده سرگذشت خود را بیان میکند. فرد اول بازمانده است .4
عاری ازینکھ . خالق باشید و بھ ھر طریقیکھ میخواھید تمثیل کنید. نگھدارد و انرا بھ دیگران افشا نکند

و بعضی دیگر خاموشانھ میگویند بعضی دیگرھم بھ بعضی قربانیان با گریھ . در نقش ھستید یا نیستید
اما ھمھ باید تا حد ممکن بھ شکل واقعی . اینکھ چگونھ میخواھید باشید شما انتخاب کنید –قھر اند 

 .منحیث قربانی یا بازمانده خشونت مبنی بر جندر کھ در جستجوی مراقبت صحی ھست تمثیل کنند 
 

 
عرضھ کننده مراقبت ھای صحی باید با استفاده از . استفرد دوم عرضھ کننده مراقبت ھای صحی  .5

بنا بر ان .  مھارتھای بازمانده محور کھ قبال اموختید کوشش کند تا دریابد کھ با بازمانده چھ واقع شده
اساسات رھنمودی را بخاطر .مراقبت ھای صحی را در صورتیکھ نیاز باشد فراھم کنند  اینھا میتوانند
ننده مراقبت ھای صحی باید کوشش کند تا گوش بگیرد و سواالت باز طرح عرضھ ک! داشتھ باشید

ینیکھ کوشش رھنمودی خشونت مبنی بر جندر را حگوش دادن فعال را تمرین نماید و اساسات . نماید
برای فھمیدن این دارد کھ با بازمانده یا قربانی خشونت مبنی بر جندر چھ واقع شده تا مراقبت دقیق  را 

 د بکار بگیردعرضھ نمای
شما اگر خواستھ .( شما دقیقا در جریان نقش بازی خاموشانھ نگاه خواھید کرد. فرد سوم ناظر است .6

شما میتوانید در مورد تکنیک ھای کھ عرضھ کننده مراقبت ھای ) باشید میتواند با خود یاداشت بگیرید
ننده مراقبت صحی کار میگیرد و یا  در مورد حرکات بدنی بازمانده خشونت مبنی بر جندر و عرضھ ک

وی ھمچنان میتواند بعضی موانع فرا راه شنیدن را اگر مالحظھ نمود . ھای صحی یاداشت نمایید

                                                        
8Partially adapted from: Gender-based Violence Treatment Protocol for Healthcare Providers 
in Afghanistan.Participant Handbook Ministry of Public Health and WHO. Afghanistan 2015 
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مصاحبھ شونده  /بر عالوه او باید متوجھ تاثیر سواالت گوش دھنده باالی گذارش دھنده. یاداشت نماید
 :نیز باشد بطور مثال

" " تی کردمانده بیشتر احساس راحو باز -یستکارمند مراقبت ھای صحی گفت کھ بازمانده مالمت ن" 
بازمانده بخش ھای مھمی  -از انجاییکھ خاموشی واقع شده بود مراقبت کننده عجلھ کرد تا سوال بپرسد

  .از سرگذشت خود را نگفت
در مورد اینکھ عرضھ کنده مراقبت ھای . ناظر ھمچنان مباحثھ را الی ختم ان رھبری خواھد کرد

بعدا نظریات سازنده در مورد اینکھ  چیز ھا . اجرا کرده بود نظریات مثبت بدھیدصحی کار ھای خوب 
مالحظھ کننده باید نظارت کند کھ چگونھ مھارت ھای بازمانده محور . باید بھبود پیدا کنندھارایھ بدارید

  :بکار گرقتھ میشوندبطور مثال
  "رایھ میکردا) اگاھی( گوش دھنده نصیحت نمیکرد اما گوش میداد و معلومات "
  "گوش دھنده برای بازمانده این فرصت را داد تا میان گزینھ ھا انتخاب نماید"
  گوش دھنده رضایت بازمانده را گرفت"
  

بازمانده باید ھمراه دو نفر دیگردر مورد اینکھ وی در زمان بیان سرگذشت خود چگونھ احساس میکرد  .1
؟ چھ چیز ھا کمک مشکل و یا ھم میکرد کمک ششتزمام بیان سرگذ چھ چیز ھا وی را در. بحث نماید

شما در چوکی خود زیاد متحرک بودید، کھ مرا وادار میکرد تا سرگذشت " کننده نبودند؟ بطور مثال 
 ".ھخود را سریع تر بگویم

عرضھ کننده مراقبت ھای صحی باید در مورد اینکھ در زمان شنیدن سرگذشت چگونھ احساس  .2
ایشان مثل این احساس میکردند کھ بازمانده را خفھ ساختھ اند؟ در بین  عصبانی بودند؟ ایا. میکردند

 .ھر سھ بحث کنید
زمانیکھ شما بحث را خاتمھ بخشیدید ، نقش ھا را عوض کنید ، فرد اولی نقش عرضھ کننده مراقبت  .3

 . ھای صحی ، فرد دوم نقش ناظر و فرد سوم نقش بازمانده خشونت مبنی بر جندر را بگیرند
فرد دوم بازمانده خشونت مبنی بر جندر و فرد سوم عرضھ . اینبار فرد اولی اکنون ناظر : کنیدتکرار  .4

 .کننده مراقبت ھای صحی است
بعد ازینکھ تما بحث ھا بھ اتمام رسید، لطفا تسھیل کننده را اگاه بسازید و اماده شوید تا تجارب خویش  .5

 .را در جمع تمام اعضا شریک بسازید
 

 
 

 

 

 

 

 


