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معرفی مادیول ۱
دانستن خشونت مبنی بر جندر ( جی بی وی ) ،یک مسئله مغلق
محتویاتمادیول 
اینمادیولدرموردماهیتخشونتمبنیبرجندروهمچنانانواعواسبابمختلفهانمعلوماتفراهممیکند،
دانستناینهابنیادمتباقیبخشهایکورسراتشکیلمیدهد 

اینمادیولبخشهایزیرراتحتپوششقرارمیدهد :
 دانستناینکهمنظورماازخشونتمبنیبرجندرچهاست
 شیوعوانواعخشونتمبنیبرجندر
 اسباب،فکتورهایاشتراکیونتایجخشونتمبنیبرجندر
در ختم این مودیول اشتراک کننده گان قادر خواهند بود :
• خشونتمبنیبرجندرراتعریفکنند
• دریافتهایاساسیدررابطهبهخشونتمبنیبرجندرراتشریحکنند
• کتگوریهایعمومیرالیستکنند
• اسباباصلیخشونتمبنیبرجندرراشناسایینمایند
• نتایجممکنهخشونتراشناسایینمایند


زمینه :
خشونت مبنی بر جندر و پاسخ به ان مجموعه از مداخالتی را در بر میگیرد که باید خوب برنامه ریزی و
هماهنگ شدهباشندبهرحال،قبلازینکهشمااینمداخالترااغازکنیدبایدمشکلراخوببدانید،وشمادانش،
نگ رشوباورخودرادرموردتمامقضایایمربوطبهجندر،حقوقبشری،تجریدوخشونتمبنیبرجندر
خوبانعکاسدادهبتوانید
اینمادیولبشمادرقسمتدانشسازیوفهمیدنخشونتمبنیبرجندر،اسبابانونتایجانکمکخواهدکرد
تا شمابتوانیدازدانشخویشبرایانکشافمداخالتموثربرایوقایهوپاسخبهخشونتهایمبنیبرجندر
درحاالتاضطراراستفادهنمایید .

انعکاس خودی:
بهارتباطاغازهدفگیریموثراینقضایااولمابایدازباورهایقبلیخوددرموردخانمها،دختران،مردها
وپسراندرحاالتاضطراراگاهباشیم.قبلازینکهمااغازگرشویمیکدقیقهنگرشاصلیخودرادرین
موردمنعکسبسازیم 
هر یکی از جمالت زیر را بخوانید و بگویید که موافق هستید ،نا موافق هستید و یا هم نمیدانید.
 .1درحاالتبحرانیمردهانسبتبهزناندرتصمیمگیریخوبتراند
 .2مردهادرواقعاتعاجلمسئولاندتاازخانمهاواطفالخودمحافظتنمایند
 .3درواقعاتاضطراری(بیجاشدنها)خانمهابایدهمیشهتصامیمشوهرودیگراقاربمردخویشرا
رعایتنمایندکهچهوقتبرگشتبهخانهیاجایاصلیمناسباست
 .4مردهابایدنانآوراصلیخانوادهباشد،خصوصادرمواقعبیجاشدنها
 .5مردهاباید قادربهاجرایهرکارباشندوضعیفنشوند،حتی اگردرجریانبحراناتصدمههم
میبینند
 .6تمرکزپروگراموقایویمابامردهامنحیثاولینمرتکبینخشونتهایمبنیبرجندربایدبراصالح
نگرشورفتارانهاباشد
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موضوع  :۱مرور کلی مفاهیم اساسی:
مرور کلی:
تقریبادرهرروزمنازعهوکشمکشهایامروزیگزارشهایخشونتهایمبنیبرجندرنشانمیدهندکهدر
حاالتبحرانیاسیبپذیریسواستفادهدرمیانمردمکهازقبلعمیقاازاثرحوادثناگوارزیاندیدهاندبه
طریقمختلفازدیادمییابد.هرروزگزارشرسانههادرموردخشونتمبنیبرجندرکهبهچهپیمانهرخ
میدهدغیرقابلتصوراست

مفاهیم اساسی:
بهارتباطاغازهدفگیریموثروپایداراینقضایامابایدقبلازهمهمفاهیماساسیراکهتعریفخودمارااز
خشونتمبنیبرجندرراتشکیلمیدهدکاوشنماییم 

خشونتمبنیبرجندروحتیاصطالحخشونتمبنیبرجندریکموضوعمغلقبودهومجموعهاصطالحات
ومفاهیممختلفرادربرمیگیرند.اینبسیارمهماست تادرک ابتداییایناصطالحاتومفاهیمراانکشاف
بدهیم،بناشمامیتوانیدارزیابی،طرحبرنامهها،عرضهخدمات،هماهنگیبادیگرانوبررسییامانیتورو
ارزیابیمداخالتخشونتمبنیبرجندرراهاندازینمایید .

ازطریقفهمیدناینمفاهیماساسیشماقادرخواهیدشدتادیگرانرانیزدرفهماندناینمسائیلکمکنماییدو
در پهل وی ان شما را کمک خواهد کرد تا در مورد خشونت مبنی بر جندر توام با احتیاط و احترام بدون
بکارگیریکلماتگیچکنندهصحبتنمایید .

ما اکنون هر مفاهیم اساسی را که  اینجا لیست شده اند و ما را به یک تعریف کارای خشونت مبنی بر جندر
رهنماییخواهدکردکاووشخواهیمنمود .


• جندر و جنسیت :جندر عبارت از تفاوت های اجتماعی میان زن و مرد میباشد
•

جندر:

"جندر"بهشکلفرقهایاجتماعیبینزنانومرداندرتمامجوامعتعریفمیشود،اگرچهکلمهجنسو
جندراکثرابصورتمتناوباستفادهمیگردداماتفاوتهایاینهردوبایدبصورتبسیارواضحفهمیده
شوند ،

جندر:بهشکلفرقهایاجتماعیبینزنانومردانتعریفمیشود /جنس :عبارتازتفاوتهای
بیولوژیکیوذاتیبینمردانوزنانمیباشد
جندرتوسطفکتورهایاجتماعیمثلتاریخ،عنعنات،رسمورواجها،ارزشهایاجتماعی،ومذهب
مشخصمیگردد/جنستوسطماهیتبیولوژیکافرادمشخصمیگردد 

جندر :به تفاوت های اجتماعی میان زنان و مردان که عمیقا ریشه در فرهنگ دارد یادگیری شده است،
گرچه جندر عمیقا ریشه در فرهنگ دارد ،اما این تفاوت های اجتماعی در سیر زمان قابل تغییر میباشند
ونوهساناتمتحولیدرداخلودرمیانفرهنگهادارد.جندرنقش،مسئولیتها،فرصتها،امتیازات،
توقعاتومحدودیتهایمردانوزنانرادرهرفرهنگمشخصمیسازد
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حقوق بشر:
مفهمومحقوقبشربیانمیکندکههرانسانحقداردکهحقوقانسانیخویشرابدونهیچنوعتبعیض
نژادی،پوستی،جنسی،لسانی،مذهبی،وسیاسیویاکدامفکتوردیگرمثلفکتورهایملیواصلیت
اجتماعی،سرمایه،پیدایش(تولد)وغیرهداشتهباشد .

حقوقبشربرایرعایتوقاروارزشهرفردبنیانگذاریشدهحقوقبشرعالمگیرمیباشد،بهاینمعنیکه
میتوانانرابصورتمساویوبدونکدامتبعیضبرایتمام ابنایبشربکاربرد،حقوقبشرجداناشدنی
است،کهبهاینصورتهیچکسینیمتواندحقکسی(زن/مردی)رانادیدهبگیریدمگردرشرایطخاص 


خشونت:

• خشونت ،جبر ،سو استفاده ,فشار ،یا زور
بسیاریازاشخاصلغتخشونتراهمراهباخشونتفزیکیوجبرربطمیدهند.ولیانواع دیگرخشونت
همموجوداست.بهمثالتوجهکنید،
 خشونتعبارتازاستفادهبعضیازانواعجبروزور(وقتیازجبروزوراستفادهمیشود،هیچنوع
رضایتدرآنموجودنمیباشد)میباشد 

• خشونت :استفادهاززوربرایکنترولشخصیادیگران.خشونتمیتواندشاملسواستفاده،جبرو
اعمالفشارتوسطقوهفزیکی،روانی،اجتماعیویااقتصادیباشد،خشونتمیتوانداشکارابشکل
تهاجمفزیکی،یاتهدیدباسالحویابشکلمخفیمثلترسانیدن،واردنمودنفشارهایروانیویا
اجتماعیباشد
•

جبر :عبارتازاعمالفشارتوسطقوهفزیکی،اخالقی(مثلپندونصیحت)ویاازطریقروشهای
زیرکانه

•

سو استفاده  :استفادهغلطازقدرت سواستفادهشخصراازتصمیمهایآزادبازمیداردوانهارا
مجبور میسازد که خالف میل خود رفتارکنند اطفال و خانم ها بخاطر داشتن نیروی محدود در هر
شرایطی بیشتر مواجه به سو استفاده هستند  ،اطفال همچنان به خاطر داشتن تجربه اندک به اسانی
توسطفریبوحیلهسراسیمهوگیچمیشوند

•

زور  :واردکردنفشاریاکوششبهآنازطریقتهدید،پافشاری لفظی،دستکاری یاجعل،فریب
دادن ،توقعات فرهنگی و توانمندی اقتصادی باالی یک شخص تا به انچه که خالف میل شان است
وادارشوند 



• رضایت :به موافقت کردن یا رضایت دادن خصوصا بعد از مالحظات اندیشمندانه راجع میگردد "
رضایتاگاهانه"زمانیصورتمیگیردکهیکشخصکامال ازنتایجیکتصمیماگاهشدهوانرادر
فضایازادوعاریازجبراتخادنماید  .نبودرضایتآگاهانهیکعنصردرتعریفخشونتمبنیبر
جندراست.دروضعیتهایکههرنوعجبروزور(خشونتفزیکی،زورگوییوغیره)استفادهشده
باشدمیتواندرضایتموجودنباشد".اینزننهنگفت"یکدفاعمعمولیدرمقابلعملخشونتمبنی
برجندراست.دربسیارقضایا،او(زن)ممکن"بلی"بگویدیا"نه"نخواهدگفت بخاطریکهاو(
زن)ممکنبخاطرمصوونیت،وضعیتاجتماعیویازندگیخودترسیدهیاتهدیدشدهباشد،اینبیشتر
دانستهشدهاستکهاطفال(کمتر از 18سال)قادرنیستندتادرموردمسایلیمانندازدواجوتحصیل
کامالبفهممندوانتخابیارضایتبدهند .
برایاطمینانازتوافقدرفهمیدنانواعمختلفخشونتمبنیبرجندرتوسطمتخصصینمراقبتهایصحی
درافغانستانتعریفهایذیلسازمانصحیجهاننیزاستفادهخواهدشد
•

خشونت جنسی:مطابقتعریفسازمانصحیجهانهرنوععملجنسییااقدامبهاجرایانکه
خالفمیلشخصباشد،اظهاراتجنسیناخواسته،پیشرویهایجنسییاحرکاتدادوستدیجنسی
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کهدرعینحالبرخالفتمایالتجنسیشخصبودهوبهزوراعمالمیگرددصرفنظرازاینکه
قرابتفردباقربانیچهاستودرکجاقراردارد(نهتنهامحدودبهخانهیاساحهکار)خشونتجنسی
تلقیمیگردد .

•

تهاجم جنسی:یکبخشازخشونتهایجنسیاستکهاستفادهازقوتفزیکیویافشارهایدیگر
راجهتدخولجنسیشاملمیگردداینحالتتجاوزاتجنسیرانیزشاملمیگردد 



تجاوز جنسی :مطابققانونرومکهتوسطافغانستاننیزتوشیحشدهتجاوزجنسیمیتواندطورذیلتعریف
شود :1
 .1مرتکببدنشخصیراکهمنجربهدخول،یابهرحالهربخشیازبدنقربانییامرتکبدارای
عضوجنسییابازکردنمقعدویادستگاهتناسلیقربانیبههرمنظوریویاهربخشیدیگراز
عضویتویراموردتجاوزقرارمیدهد
 .2تهاجمتوسطزور،یاتوسطتهدیدیاجبروزورگویی،همچنانتوسطترسازخشونت،رفتارخشنو
تند،توقیف،ستمروانی،سواستفادهازقدرت،درمقابلهمانشخصیاشخصدیگریاازطریق
سودبردنازمحیطاجباری،یاتهاجمدرمقابلیکشخصفاقدظرفیترضایتدادنواقعیصورت
گرفتهباشد
 .3حمله فزیکی :شاملهرنوععملیاتهدیدعمدیبااستفادهازنیرویفزیکی،سالحجهتصدمه
رساندنبهخانم.مثالهایآنشامللتوکوب،زدنباسیلی،خفهنمودن،قطعاعضا،سوختاندن،با
مرمیزدن،ویااستفادهازهرنوعسالحدیگر،ریختاندنتیزاب،ویاهرعملیکهسببدرد،ناراحتی
وصدمهانهاگردد.
 .4ازداوجاجباریعبارتازازدواجیکهخالفمیلشخصصورتگرفته،صرفنظرازاینکهکدام
شکلیازخشونتبودهباشد.اینمیتواندخطرتزایدسواستفادههایفزیکی،جنسیوروانیرا
افزایشدهد.
 .5رد منابع حیاتی مانند تغذیه و آب :اینکتگوریاقداماتعمدیتجریدازغذاوپناهگاهرامنحیثتنبیه
ونظمبرمیگیرد
 .6سو استفاده هیجانی  /روانشناختی:
عبارتازتحمیلنمودندردویاجروحاتروانییاهیجانیمیباشد .
مثالها :تهدیدهایخشونتفزیکییاجنسی،ترساندن،اهانت،تجریداجباری،تعقیبهایمخفی،
تحقیرلفظی،نظراندازیخالفمیل،سخنانزشت،دستاندازیهایبیجا،کلماتتحریریبا
محتویجنسی،تخریباشیایدوستداشتنیشخص.درافغانستانکارمندانصحیبایدتداوی
بازماندگانخشونتهایخانوادگیبهشمولسوختاندنها،وقربانیهایتجاوزجنسیرامدنظر
بگیرند

-

مثال

پیشکش های ممکنه تداوی

تجاوزجنسیبشمولتجاوزگروهی

مدیریت تجاوز جنسی -حمایت های رده
اول -رجعت برای حمایت های صحت روانی

تهاجمجنسیبشمولتجاوزجنسی
اظهاراتجنسییاپیشرویهایجنسیخالف
میلطرف
عملکردهایدادوستدجنسی

حمایت رده اول 
رجعت داده برای حمایت های صحت روانی

1

The Elements of Crimes are reproduced from the Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome
Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002 (United Nations
publication, Sales No. E.03.V.2 and corrigendum), part II.B.
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-

ضربوشتم
لگدزدن
گزیدنیاگازگرفتن
کشکردنموها
خفهکردن
زخمکردن
معلولکردن
سوختاندن

حمایت رده اول
مدیریت زخمی شدن
مدیریت سوختگی
رجعت دهی به قدمه های باالی مراقبت
رجعت دهی به حمایت های صحت روانی

-

خریدوفروشزنانبرایازدواج
بددادن
ازدواججبری
ازدواجزیرسن

رجعت دادن به سازمان های زنان و سایر
خدمات برای همچو واقعات

•
-

بدگوییلفظی/تحقیر/ترساندن
ازارجنسیوتعقیبنمودن
مجبوربهسوختاندن
مجبوربهخودکشی
مجبوربهزهرخوردن

حمایت رده اول
مدیریت زخمی شدن
مدیریت سوختگی
رجعت دهی به قدمه های باالی مراقبت
رجعت دهی به حمایت های صحت روانی

خشونت مبنی بر جندر:
خشونتمبنیبرجندرعبارتازنقضحقوقجهانیانسانکهتوسطقوانینبینالمللیحقوقبشرمحافظتشده
اند،بشمولحقامنیتشخص،حقدسترسیبهبلندترینستندردهایصحتفزیکیوروانی،حقرهاییاز
تداویهایشکنجهامیز،ظالمانه،غیرانسانیوتوهینامیزوحقزندگیمیباشد 
 بصورتعمومدرتمامجهانخشونتمبنیبرجندرتاثیراتعظیمیباالیخانمهاودخترانبهتناسبمردان
وپسراندارد.اصطالحخشونتمبنیبرجندربصورتمتناوببا اصطالحخشونتعلیهزنان استفاده شده
است.خشونتمبنیبرجندراکثراابعادجندرحرکاتچنینخشونترامیرساند،یابعبارهدیگر،نسبتمیان
حالتمطیعبودنخانمهادرجامعهوازدیاداسییبپذیریانهادرقبالخشونت.اینبسیارمهماستتابخاطر
باشدکهپسرانیابعضیازمردهانیزقربانیخشونتهایجنسیشدهمیتوانند 
رهنمودIASC؛مداخالتخشونتمبنیبرجندردرزمینههایانسانی۲۰۰۲؛خشونتمبنیبرجندررا
اصطالحچترشکلکهبرایتمامانواعحرکاتآسیبرسانکهخالفرضایتفردصورتمیگیرد،بکار
میرودکهاساسانقایلشدنتفاوتهایمیانجنسزنومرددریکجامعهمیباشد ” (p.7).

تعریفاتزیرازپروتوکولتداویخشونتمبنیبرجندربرایفراهمکنندگانمراقبتهایصحیدرافغانستان
کهدرسال۲۰۱۲بهنشررسیدهگرفتهشدهاست.اینهابالنوبهازتعریفاتپذیرفتهشدهبینالملللیازInter-
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Agency Standing Committeeوقانونافغانستاندرزمینهرفعخشونتعلیهزن Law on the
(LEVAW)2.Elimination of Violence against Womenگرفتهشدهاست 
مطابققانونخشونتعلیهزندرافغانستانکارهایذیلبحیثخشونتعلیهزنتلقیخواهدشد :
 تهاجمفزیکی
 فحاشیاجباری
 ثبتهویتقربانیونشرانبهطریقیکهشخصیتقربانیرااسیببرساند
 سوختاندن،بااستفادهازموادکیمیاوییاخطرناک
 کسیرامجبوربهسوختاندنیاواداربخودکشیکردنیااستفادهاززهریاسایرموادخطرناککردن
 سببزخمیامعلولیتشدن
 لتوکوب
 خریدوفروشزنانبهمقصدیابهانهازدواج
 بددادن
 ازدواجاجباری
 مانعشدنازحقازدواجیاحقانتخابهمسر
 ازدواجزیرسن
 سواستفاده،تحقیروترساندن
 اذیتوازارجنسیوتعقیبکردن
 تجریداجباری
 اعتیاداجباری
 محرومساختنازمیراث
 ممانعتازدسترسیبهجایدادهایشخصی
 ممانعتازحقبرایتحصیلکارودسترسیبهخدماتصحی
 کاراجباری
 ازدواجبابیشترازیکخانمبدونرعایتماده۶۸قانونمدنیو
 انکاریاردارتباطاتبانزدیکان(قرابتها)
درحالحاضرکدامتعریفواضحقانونیبرایتوضیحمفاهیممختلفخشونتمبنیبرجندرکهدرفوقازانها
یادشددرقانونوجودندارد 

آزمون دانش شما – خشونت
درخطوطزیرازشماپرسیدهخواهدشدکهچیزیراکهشمادرموردخشونتواصطالحاتمربوطهانیاد
گرفتهایدبکارببرید.اینجا۳سوالاست .
(جواباتدراخرمادیولدرقسمتکلیدجوابهاموجوداست) 

 .1دروضعیتهایگهافرادمسلحبااستفادهازمنازعهوبینظمیخانمهارایکسرهتجاوزمیکنندانها
معموالخانمهاراخالفمیلشانواداربهعملجنسیمینمایند.
اینیکمثال(تماممواردزیرراچکنمایید) 
 )aنقضحقوقبشر
 )bسواستفاده
 )cرضایتاگاهانه
 .2درستیاغلط:زمانیکهمامیگوییمخشونتهدفماتنهاخشونتقزیکیاست
 درست
 غلط
 .3خشونتمیتواندبطرقمختلفدریافتشودوشامل(تماممواردزیرراچککنید)
 )aتهاجمفزیکی
 )bسؤاستفادهروانییاهیجانی
 )cسؤاستفادهاقتصادییااجتماعی
2

Law on Elimination of Violence against Women (EVAW), MINISTRY OF JUSTICE, ISLAMIC
REPUPLIC OF AFGHANISTAN, 2009.
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قدرت
سواستفادهقدرتدرخشونتمبنیبرجندردخیلاست 
برایدانستنخطراتواسیبپذیریهایخشونتمبنیبرجندراینبسیارمهماستتاتحرکاتقدرترادر
جامعهایکهماخدمتمیکنیمبدانیم 
براینشانهگیریموثرخشونتمبنیبرجندرشمابایدارتباطمتقابلقدرتمیانزنانومردان،زنانوزنان،
مردانومردان،کاهالنواطفالومیاناطفالرافهمیدهوتحلیلنمایید 

قدرت
قابلیت،مهارتیاظرفیتتصمیمگیریواقدامنمودنبزوریاقوتفزیکیراشاملمیشود.استفادهازقدرت
جنبهمهمیازارتباطاتاست،تماممناسباتازباعثاستفادهازقدرتمتاثرمیگردد.داشتنقدرتبسیارزیاد
چانسانتخابهابیشتررابههمانشخصمیدهد.افرادیکهقدرتکمتردارندچانسانتخابهایکمترداشتهو
بیشتربهسواستفادهمعروضمیباشند 
بخاطرداشتهباشید:مانندخشونت؛قدرتهمهمیشهفزیکینیست؛ 

آسیب:
خشونتمبنیبرجندرسبباسیبافرادمیگردد.جروحاتفزیکیشاملجروحاتجنسیاکثراواقعمیگردند،
سایرنتایجمضرمیتواندشامل :
 صدماتهیجانیوفزیکی
 مشکالتاقتصادی
 طردشدنیااستگمایاجتماعی
هرکدامازاینهامیتواندنتایجبسیارمضر–مرگازسببجروحات،خودکشییاقتلراسببگردند 
بخاطرداشتهباشیدکه:هربازماندهخشونتمبنیبرجندراهمیتخاصخودرابهتنهاییدارد،واسیبهای
مختلفمنحصربخودراتجربهخواهدکرد 

استگما :رفتارشدیدوتقبیحکنندهکهدربینمعیاراتفرهنگیبفکربازودرستمطرحنشده،استگمای
اجتماعیاکثراسببطرد(ردشدن)توسطخانوادهویاجامعهمیگردد .

مفاهیم اساسی و تعریف خشونت مبنی بر جندر
پهلویهمقراردادناینمفاهیماساسیاساسکارمارادرتعریفخشونتمبنیبرجندرتشکیلمیدهد 
جندر-کنشهایخشونتمبنیبرجندربراساسجندراستکهعبارتازنقشاجتماعی،توقعات،حقوقو
امتیازاتمردانوزناندرهرجامعهومعاشرهاست 
خشونت -خشونتمبنیبرجندراستفادهازجبروزوررادربرمیگیرد-کهشاملتهدید،زورگوییو 
سواستفادهاست .
قدرت -خشونتمبنیبرجندرسواستفادهبعضیانواعازقدرتراباالیشخصدیگردربرمیگیرد 
اسیب-تمامانواعخشونتمبنیبرجندربرایافراد،خانوادههاواجتماعاتمضراند،هربازماندهخشونت
مبنیبرجندریکفرداستوهرفرداسیبرابهبشکلمتفاوتتجربهخواهدکرد 
نقض حقوق بشر -کنشهایخشونتمبنیبرجندرعبارتازنقضحقوقابتداییبشراست .

تعریف خشونت مبنی بر جندر:
"اصطالحچتریشکلکهبرایتمامانواعکنشهایآسیبرسانکهخالفرضایتفردصورتمیگیرد،
بکارمیرودکهاساسانقایلشدنتفاوتهایمیاننقشزنومرد(جندر)دریکجامعهمیباشد"کنش
هایخشونتمبنیبرجندرتعدادیازحقوقبینالمللیبشرراکهتوسطاسنادومیثاقهایبینالمللیحفاظت
میشوندنقضمیکند.تعدادزیاد-مگرنهتماماشکالخشونتمبنیبرجندردرپالیسیهاوقوانینملیغیر
قانونیوکنشهایجناییاستند" .
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موارد بیشتر در مورد تعاریف
همانطوریکهمشاهدهنمودید،تعریفاتمفاهیماساسیراگردهممیاورد.کنشهایخشونتمبنیجندرمضراند
وحقوقبشریرانقضمیکنندوسواستفادهازقدرتوزورگوییراشاملمیگردند
یک دیدگاه بین المللی

تعریف خشونت مبنی بر جندر  :تعریفی را که ما در فوق بکار بردیم و بشکل رسمی باالی ان توافق
نموده ایم ،تعریف خشونت مبنی بر جندر در زمینه های حاالت اضطرار انسانی است ،این تعریف در
سال  5002توسط یک گروپ از کارشناسان خشونت مبنی بر جندر زمانیکه رهنمود مداخالت
خشونت مبنی بر جندر در حاالت اضطراری توسط کمیته موظف بین الدفتری Inter-( IASC
 )Agency Standing Committeeانکشاف داده میشد ساخته شد ،این تعریف توسط نمایندگی های
سازمان ملل متحد ،بیتشرین موسسات غیر دولتیُ انجمن های هالل احمر و صلیب سرخ و سایر
سازمان های بین المللی ایکه در کار پاسخ به حاالت اضطرار دخیل اند تایید شده است بخاطریکه این
یک تعریف منظور شده از طرف  IASCاست

مردان و پسران و خشونت مبنی بر جندر :در سراسر جهان خشونت مبنی بر جندر تاثیرات عظیمی
باالی خانم ها و دختران به تناسب مردان وپسران دارد .اولی این بسیار مهم است تا به خاطر داشته
باشیم که مردان و پسران همچنان ممکن قربانی خشونت مبنی بر جندر باشند خصوصا خشونت
جنسی .در حالی که شواهدی زیادی وجود دارد که خشونت جنسی علیه پسران بیشتر از آنچه قبال در
مورد آن دانسته شده بود واقع میشود ،اما ما تاحال در قسمت خشونت جنسی در مورد مردان و پسران
در هر مرکزی به شمول حاالت اضطرار خیلی زیاد نمیدانیم
اگرچهمردانوپسرانمیتواند اکثرایامرتکبو یاقربانیخشونتمبنی برجندر باشند ،مردانوپسران
اجزایمتغییروجنجالیتالشهایوقایویخشونتمبنیبرجندراند
آزمون دانش شما  -مفاهیم و اصطالحات خشونت مبنی بر جندر
بامرورانچهشمادرموردمفاهیمواصطالحاتخشونتمبنیبرجندرمیدانیدبهسواالتزیرجواببدهید 

یکخانم بیجا شدهبا ۳طفلشازیکمنطقهمنازعهفرارنمودهوبا یک مردمسلحدر محلتالشیمواجه
میشوداینخامازباقیاعضایخانوادهوجامعهخودجداشدهومیخواهدبهانطرفمحلتالشیدریکمنطقه
ارامپناهگ زینشود.مردمسلحازخانمبخاطرعبورازپوستهویمقداریپولتقاضامیکند(،مطلبازین
مطالبهکدامحقالزحمهرسمینهبلکهرشوهاست)خانمبرایفردمسلحمیگویدکهاوکدامپولیویاچیزبها
دارینداردکهبرایشبدهد،مردمسلحبرایخانممیگویدکهدراینصورتاوبشرطیبهویاجازهعبورمیدهد
کهاوباویتنبهمقاربتجنسیبدهد.بعداخانمموافقمیشودومردمسلحباعجلهووارخطاییدرحالیکهخانم
حیندخولآلتاحساسدردمینمایدباویمقاربتمیکند.خانمکوششمیکندتاصدایگریهونالهاشرادر
مقابلاطفالشنکشد 

 .1ایااینخانمبهمقاربتجنسیرضایتدادهبود؟\
 بلی
 نخیر
 .2ایایکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟
 بلی
 نخیر
 .3چرااینیکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟(مواردزیرراازمایشکنید)
 )aاینحالتبراساسعدمتوازنقدرتبینمردمسلحوخانمبود
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)b
)c
)d
)e

اینبرایخانماسیبرسانبود
اینحقوقانسانیخانمرانقضکرد
اینخانمبرایمقاربتجنسیرضایتدادهبود
درینحالتاستفادهاززورنقشداشت

موضوع  :۲شیوع و انواع خشونت مبنی بر جندر
اکنونکهمابهمفاهیماساسینظرانداختیموتعریفماراازخشونتمبنیبرجندرتشکیلدادبیاییدبهانواع
مختلفخشونتمبنیبرجندروشیوعانهادرسراسرجهانخواهدرجاهایکهثباتدارندیاخواهدر جاهای
کهدروضعیتاضطرارقراردارندنظریبیندازیم 

اینبسیارمهماستتاخاطرنشانگرددکهماتنهاتعدادکسانیراکهخشونتمبنیبرجندرراگزارشنموده
اندمیدانیمنهتمامانانیراکهخشونتمبنیبرجندرراتجربهنمودهاند.معلوماتدربارهشیوعخشونتمبنی
برجندربدلیلماهیتپوشیدهوگزارشنشدنواقعات،خیلیبهمشکلبدستمیآید 

شیوع:شیوعیکحادثهیاکنشخشونتمبنیبرجندرمنحیثتعدادعمومیواقعاتخشونتمبنیبرجندردر
جمعیتعمومیدریکزماندادهشدهتعریفشدهاست.

این تنها یک موضوع محلی نیست
اینبسیارخوبمستندشدهکهخشونتمبنیبرجندردرسراسرجهانیکقضیهفراگیرصحتعامهوحقوق
بشربینالمللیمیباشد،ووقایهموثروپاسخهایدارایکیفیتخوبوبالخاصهدربسیاریازکشورهای
جهانبسندهنمیباشد 
گرچهدراکثرممالکتحقیقاتکمیدرمورداینمشکلراهاندازیشدهاماارقامدستداشتهازسراسرجهان
یکتخمینسطحیشیوعخشونتهایمبنیبرجندررابهدستمیدهد 

خشونت مبنی بر جندر در سراسر جهان
یاداشت:بادرنظرداشتمشکالتاخالقیومصوونیدرقسمتجمعاوریارقامدرمورداینموضوعحساس
حقایقوارقامتخمینهارادرموردماهیتاینمشکلپذیرفتهوبهجهانشمولبودنانرانشاندادهوروندهای
خاصانرادرحاالتبحرانوبعدازبحرانبرجستهساختهاست 
اینمعلوماتممکنتالشهابرایتوجهدستاندرکاراندرقسمتخشونتمبنیبرجندررادرعدم
موجودیتارقاممرتبطازهرجایخاصانکمکنماید 

خشونت مبنی بر جندر در تمام جاها
درسراسرجهانحداقل۱خانمازهرسهخانمیالتوکوبشده،یامجبوربهعملجنسیشدهویادرطول
عمرخودبهسواستفادهمعروضگردیده.دراکثرحاالتسواستفادهکنندهیکیاراعضایشناختهشدهفامیل
خانمبوده
48%دخترخانمهادرکارایبیندرطییکسرویراپوردادندکهاولینعملجنسیشاناجباریبودهاست
اضافهاز91میلیونخانمهایافریقاقربانیختنهوانواعدیگربریدن(تحریف)اعضایجنسیمیگردند
درافریقایجنوبیدرهر 83ثانیهیکخانمقربانیتجاوزجنسیمیگردد.وفقط 21/1اینخانمهابهپولیس
راپورمیدهند
درزمباویدروالیتمدلند%25،خانمهاقربانیتجاوزجنسیازطرفهمسرمحرمشانشدهاند 
بیشتراز۰۰ملیوندختران/زنانازFGM/Cدرسراسرجهانرنجمیبرند.هرسالبیشتراز۲ملیوندختران
ازبکارگرفتهشدندریننوعخشونترنجمیبرند 
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جمعیت متاثر شده از باعث منازعات مسلحانه
کارمندانامدادهایبشریونگهبانانصلحچندملیتیدریافتنمودهاندکهزنانواطفالمهاجروبیجاشدهدر
گانا،سیرالیون،لیبریاوجمهوریخلقگانگو،نیپالوسایرممالکبهرهکشییاسواستفادهجنسیشدهاند 

کمبودیا %57 :خانمهایکهدریکتحقیقدردهه0991اشتراککردهبودندبازماندگانخشونتهای
خانوادگیبودند،کهاکثراازطرفاعضایفامیلوشوهرانشانباسالحهایصغیرهکهازجنگباخود
داشتندموردخشونتقرارگرفتهبودند
لیبریا :بهصورتعمومتعدادخانمهایکهخشونتتوسطاعضایغیرازخانوادهشانباالیآنصورت
گرفته01باربیشتردردورهجنگ()3112-0999نسبتبهدورهبعدازجنگراپوردادهاند 
افات و بال یای طبیعی ذیل:
خشونت جنسی
تسونامی بحر هند  :2004بهرهبرداریهایجنسیبعدازتسونامیبهشکلوسیعراپوردادهشدهبود .
خشونت همسر محرم  /خشونت خانوادگی:سونامیبحرهند : 2004خشونتخانوادگیبعدازتسونامیبهشکل
وسیعراپوردادهشدهبود.یکموسسهغیردولتیگزارشدادکهیکافزایشسهبرابرواقعاتبهانهااورده
شدهبود 

قاچاق انسان ها:
خانمها،دخترانوپسران"ازنظرجمعیتدربالیایطبیعیناّپدیدمیشوند.وضعیتنهایتشدیدسانحه،فقر،
وابستگیودرماندگیفرصتیرابرایقاچاقبرانمساعدمیسازندتاخانمهاواطفالرافریبدادهوازانها
بهرکشینمایند 

مرگ از باعث خشونت مبنی بر جندر:
بعضیازقربانیانخشونتمبنیبرجندرمنحیثنتیجهپیشامدحادثهبخاطرمریضی،قتل،یاخودکشیمیمیرند،
گرچهاحصاییههادرموردمرگازباعثخشونتمبنیبرجندرنادرانگهداریمیشوند
بیشترینبازماندگانتجاوزجنسیدرجریانقتلعامدررواندا،فعالایچآیویمثبتاندویاهمازسبب
اختالطاتایدزازبینرفتهاند 

بیشتراز7ملیونخانمهمهسالهقربانیقتلهایناموسیمیشوند 
بعضیخانمهاکهازاثرزجرتهیجانی،روانشناختیواجتماعیرنجمیبرندومتهدبهخودکشیمیباشند ،
درتایلند،طبقUNHCRدربیننفوسمهاجرینبرمیسی3/2،هرخودکشیخانماستحاالنکهدریک
سرویملیدرتایلندیکزندرمقابل2مردشاملراپورهایخودکشیمیباشد 
بیشترواقعاتخودکشیهاقربانیانتجاوزاتجنسییاخشونتهایخانوادگیبودهاند .


شیوع خشونت مبنی بر جندر در افغانستان:

طبقراپورساالنهUNAMA, UNHCRبرایحقوقبشر،یکرقمتخمینی0669واقعهخشونتعلیهخانم
هادر06والیتبحرانینزددیّپارتمنتامورزنانپولیسووکالیمدافعثبتشدهاست.
گزارشحاکیاستکهازجمله0669پیشامدثبتشدهخشونتعلیهزنانتنها019قضیه()%5اینقضایا
توسطسیستمقضاییمطابققانونمنعخشونتعلیهزنانرسماطیمراحلگردیده.
جرمهایلتوکوبوزخمیساختنزنانیکیازشایعتریننوعخشونتعلیهزناندرمیانسایرانواع
خشونتهایراجسترشدهدرطیزمانذکرشده .
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حقوقجهانیملی25%”3112خانمهایمصاحبهشدهدر0511خانوادهدر06والیت،حداقل0نوع
خشونترامتحملشدهاند.و%63چندیننوعازخشونتهارا%05.قربانیخشونتهایجنسی%00،
تجاوزجنسی%73،قربانیخشونتهایفزیکی%79،ازدواجهایاجباری،و%50همقربانیهایخشونت
روانی-اجتماعیبودهاند .

کمیسیونمستقلحقوقبشردرافغانستانراپورمیدهد:
0070قضیهخشونتخانمهاطی0059شکایتدردفاترمختلفحقوقبشردرجریان6ماه3102ثبتشده
است
0309قضیه()%21مربوطخشونتفزیکی)%30(956،مربوطخشونتهایلفظیوروانی263،قضیه
()%30خشونتهایاقتصادی363،قضیه()%6مربوطانواعمختلفخشونتهایجنسی،و217
()%09.0انواعدیگرخشونتهابودهاست .


خشونت مبنی بر جندر و مراقبت های صحی :
دراواسط۲۰۱۳یکمطالعهدرمورددانشُنگرشوعملکرد(KAP) studyتوسط UN Women and
WHOبهارتباطکارمندانیکهدرمدیریتواقعاتخشونتمبنیبرجندرکارمینماینددر۸والیاتبههدف
دریافتفهمبهتردرموردظرفیتعرضهکنندگانمراقبتهایصحیبرایشناساییتداویثبتوراجسترو
رجعتدهیبازماندگانخشونتهایمبنیبرجندرراهاندازیگردید.مطابقبهنتایجاینمطالعهحداوسط۲۲
تنازبازماندگانخشونتمبنیبرجندرکهطییکماهقبلازراهاندازیاینمطالعهبهتسهیلصحیامده
بودند(٪۰۰قربانیخشونتفزیکی٪۶۳،خشونتهیجانیو٪۲۲خشونتجنسی)دریافتگردیدند .

تقریبانیمیازکارمندانمراقبتهایصحیکهباانهامصاحبهمیشدازنتایجخشونتمبنیبرجندرخوب
اگاهیدادهشدند .
درحدودنیمیازپاسخدهندگاناظهارداشتندکهانهامریضانراازاحتماالتقربانیخشونتمبنیبرجندر
بودنشانسوالنمودنداماخاطرنشاننمودندکهموانعمختلفبرسرراهمصاحبهبالخاصهموجوداستمثال
محدودیتزمانی،نبودجایدرکلنیکبرایاطمینانازمحرمیت،نبودیاکمبودنتسهیالتخدماتیبرای
قربانیانخشونتمبنیبرجندردرتسهیلصحی،تاکیدبیشترباالیبخشهایدیگرصحی،ترسازطی
مراحلازطرفپولیس،نبوداموزشهابرایکاربااینقضایاونبودتسهیالترجعتیدروالیاتبرای
قربانیانخشونتمبنیبرجندر .

نتایحاینمطالعهKAPنشاندادکهیکضرورتعاجلبرایشاملساختنخشونتمبنیبرجندردرپالیسیهای
بخشصحی،انکشافرهنمودهایکارباخشونتمبنیبرجندروتقویتظرفیتمتخصصینصحیدرقسمت
مدیریتواقعاتخشونتمبنیبرجندروجوددارد.ایننتایجهمچناننشاندادکهبرایتقویتهماهنگیرابطه
باسایرعرضهکنندگانخدماتغیرصحی،تسهیالتصحیمجهزوسازمانیافتهوهدفگیریموانعفرهنگی
واجتماعیبسیارضروریمیباشند .

حاالت اضطرار انسانی و محیط آسیب پذیر:
خشونتهایجنسیودیگرانواع خشونتهایمبنیبرجندردرحوادثغیرمترقبهانسانیبروزمیکند
حوادث غیر مترقبه انسانی میتواند از باعث آفات طبیعی ( آب و هوای نا متعادل و شدید ،دخالت های
جیو لوژیکیمثلزمینلرزهها)یاازفعالیتهایانسانی(جنگوآشوبهایاجتماعی)وازبینرفتنمحیط
زیستبهوجودآید .درجریانحاالتاضطرارزنانونوجوانانازخانوادههاوجوامعخویشجدامیشوند.
اسیبپذیریاناننسبتبهحمالتبیشترمیشود.بندمانی(توقف)درسیستمعدلیوقضاییوهمچناننورمهای
حفاظتیاجتماعینیزدرینسواستقادهسهممیگیرند
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مراحل حاالت اضطرار:
حاالت اضطرار میتواند تاثیرات وسیعی باالی هردو :انسانها و محیط فزیکی انها داشته باشد  ،یگانه راه برای
سازماندهی پاسخ شما به حاالت اضطرار عبارت از اجرای ان توسط مراحل است:

مرحله  1وقایه و فرونشانی:
توسط شرایط خراب اقتصادی و اجتماعی ،شورش های مدنی ،وبی ثباتی پیشرونده مشخص میگردد .و
فعالیت های این مرحله شامل  ،وقایه بحران و کاهش تاثیرات سو ان میباشد ،وقایه و فرونشانی میتواند
شامل:
 .1بررسی و جمع آوری معلومات تا پیش بینی بحران های مترقبه حمایت گردد،
 .2کار نمودن با اشخاصیکه در معرض خطر اند
 .3کمپاین های معلوماتی برای کمک جوامع تا بتوانند در مقابل بحران واکنش دهند ،پالن گذاری
احتمالی و آماده بودن به بحران،
 .4انکشاف ظرفیت تمام دست اندر کاران  ،به شمول جوامعی که شاید متاثر شوند،
 .5ذخیره سازی منابع تدارکاتی


مرحله  2واکنش سریع:
اکثراباهرجومرج،فرارمردمبهجاهایامن،وجداشدنفامیلهاوجوامعهمراهاست.دخالتهایمثبت
دراینمرحلهعبارتازحفظحیاتمردم،وتامیننیازمندیهایاساسیجوامعمتاثرمیباشد 


مرحله  3تداوم آرامش:
دراینمرحله،بحرانهایابتداییآرامشدهاست،مردمدوبارهبهفامیلهاوجوامعتنظیمشدهاند،هرجومرج
کماست،ضروریاتعمدهمردمتامینشده.دخالتهایمثبتدراینمرحلهباالیانکشافظرفیتجامعهمدنی
وجمعیتمتاثرشده،ایجاددوبارهسیستمهایصحی،برقراریقانون،حفاظت،ازبینبردنکشمکشهای
جنگیوبازسازیمتمرکزشدهمیتواند 


مرحله  4اعاده و بازسازی:
درجریاناینمرحلهآنعدهاجتماعاتیکهبیجاشدهاند،ممکندوبارهبهوطنیاجایآباییخودبرگشتنمایند.و
یاهم یابشکلآنییاپالنشدهبهمملکتدیگرپناهندهگردند
اینمرحلهتوسطبازسازیوادغاممجددوسیععودتکنندهگانمشخصمیگردد
 دخالتهایمثبتدراینمرحلهممکنحمایتانتقالفعالیتهاازامدادرسانانبینالمللیبهدولتویاجامعه
مدنیمیباشد

خشونت مبنی بر جندر و محیط اسیب پذیر ( شکنند)
معلوماتزیرانواعخشونتمبنیبرجندررااکهدرجریانمراحلمختلفحالتاضطراردیدهمیشودنشان
میدهد،خواهبخاطرمنازعاتمسلحانهباشدیاافاتطبیعی.
انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام بحران ،قبل از جنگ:
• سواستفادهازطرفاشخاصقدرتمند
• تجارتجنسی
• بهرهبرداریجنسیوزورگوییتوسطجنگجوها
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انواع خشونت مبنی بر جندر که در هنگام جنگ موجود است
• حمالتجنسی،زورگوییتوسطدزدها،گاردهایسرحدی،دزداندریایی
• اختطافوقاچاق
• اختطافتوسطاشخاصمسلحوسواستفادهبهشکلبهرهبرداریجنسی،غالمگیری

انواع خشونت مبنی بر جندر که در مکانهای بیجا شده موجود میباشد:
• حمالتجنسی،سواستفادهازطرفاشخاصقدرتمند
• سؤاستفادهجنسیاطفال
• خشونتخانوادگی
• بهرهبرداریجنسیدرهنگامجمعآوریچوبوآبوغیره
• سکسبرایبقا
• رسمورواجهایاسیبرسانعنعنویممکندربیجاشدنهاازسرگرفتهشود

انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام برگشت به میهن
• سؤاستفادهجنسی،اطفالجداشده
• سؤاستفادهتوسطاشخاصقدرتمند
• حمالتجنسی
انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام استقرار مجدد:
• سواستفادهتوسطاشخاصقدرتمند
• تجارتجنسی،
• بهرهبرداریجنسیزورگوییتوسطجنگجوها.




در بینجوامعبسیاریازخانمهاودختراندرتماممراحلزندگیشانحتیبدونکدامنوعحالتاضطرار
انسانیدرمعرضخطربلندبسیاریازاشکالخشونتمبنیبرجندرقراردارند 
حاالتزیرنمونهایازانواعمختلفخشونتمبنیبرجندرراکهدرمراحلمختلفزندگیخانمهاودختران
درجوامعواقعمیشودنشانمیدهد .

اینبسیارمهماستتاخاطرنشانگرددکهدخترانجوانقادربهدرکوتفاهموضعیتهایکهانهاممکنباان
مواجهشوندنبودهوکاهالنهمممکنتمامظرفیتخودرابرایانحاالتاندوختهنداشتهباشند 

خشونت مبنی بر جندر در جریان مراحل زندگی:
انواعخشونتهاموجوددرمرحلهقبلازوالدت:
• سقطهایانتخابیبخاطرجنسیت
• لتکوبدردورانحاملگی،کهسببتاثیراتمنفیروانیوفزیکیباالیمادرشدهوپروسهوالدت
•

رامختلساختهمیتواند
حاملگیاجباری،طورمثالدرزمینهنسلکشی

انواع خشونت ها موجود در مرحله شیرخوارگی:

کشتنطفلنوزادبهاساسجنسیتان
• سواستفادههیجانی
• سواستفادهفزیکی
• تفاوتدسترسیبهغذاومراقبتهایطبی
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انواع خشونت ها موجود در مرحله دختری :
• ازدواجاجباری
• سواستفادهجنسیتوسطاعضایفامیلوخویشاوندان
• دسترسیغیرمساویانهبهغذاوخدماتصحی
• فحاشیاجباری
• تجاوزجنسی
• قاچاق
انواع خشونت ها موجود در جوانان:
• ازدواجاجباری
• خشونتحینوعدهمالقاتومعاشقه
• رابطهجنسیدرمقابلخدماتووسایل،یاپول)sugar daddies(.
• سواستفادهجنسیتوسطاعضایفامیل،بیگانگان،وآشنایان
• تجاوزجنسی
• آزارواذیتجنسی
• عدمدسترسیبهغذاوخدماتصحی
• فحاشیاجباری
• قاچاقزنان
انواع خشونت ها موجود در زمان بارداری:
• سواستفادهتوسطهمسرمحرم
• تجاوزبعدازازدواج
• خشونتتوسطمهریهوقتل
• سواستفادههایجنسیدرمحلکار
• آزارواذیتجنسی
• سواستفادهازخانمهایکهمعیوبیتدارند
انواع خشونت ها موجود در زمان کهولت
• سواستفادهازبیوهها
• سواستفادهخانمهایمسن

بحث:
کدامیکازانانتاثیراتوسیعصحتروانیوروانی-اجتماعیمیتوانندداشتهباشند؟باکدامبخشهایدیگر
انهامرتبطخواهندبود؟دربخشصحتروانیوروانی-اجتماعیکدامسطوحتخصصیدرقضایایمختلف
ایجابمینماید،ایامابایدبرایحمایتهایبیشترتقاضاکنیم؟اگرکنیمچهوقت؟
موضوع  : ۳اسباب و فکتور های دخیل در خشونت مبنی بر جندر:
اکنونکهمامعنیخشونتمبنیبرجندروهمچنانانواعوشیوعخشونتمبنیبرجندررادرتماممراکزودر
تماممراحلزندگیراکاووشنمودیممابهریشه،اسبابوفکتورهایدخیلدرخشونتمبنیبرجندرنظری
خواهیمانداخت 

14

شجر خشونت مبنی بر جندر:
یک شکل بهتر نشان دادن و فهمیدن خشونت مبنی بر جندر میتواند ترسیم کردن یک درخت باشد.این روش
در جامعه و در ساحه بسیار مفید میباشد و یک راه ساده برای فهمیدن ودرک خشونت مبنی بر جندر میباشد
تمام درخت از خشونت مبنی بر جندر نمایندگی میکند .ریشه عبارت از اسباب اساسی میباشد .آب  ،هوا و
درجه حرارت عبارت از فکتور های دخیل آن میباشد ،شاخه ها عبارت از بخش های مختلف آن میباشد
برگ ها از نتایج خشونت مبنی بر جندر ،فامیل و جوامع نمایندگی میکنند.


ریشه ها
ریشهعبارتازاسباباساسیمیباشد.
اسباباساسیخشونتمبنیبرجندرعبارتازنگرشجامعهوعملکردهایتبعیضآمیزاناننسبتبه
جندراست .اینامرمردهاوزنهارادرموقعیتهایدشوارقدرتقراردادهوخانمهارادریکموقعیت
زیردستنسبتبهمردهاقرارمیدهد.نقشپذیرفتهجندروفقدانارزشاجتماعی-اقتصادیفعالیتزنان
اینفرضیههاراتقویتمیکندکهگویامردهاقدرتتصمیمگیریوکنترولخانمهاراداشتهباشند.از
طریقکنشهایخشونتمبنیبرجندرمرتکبینتالشمیکنندتاامتیازات،قدرت،وکنترولخودراباالی
دیگرانادامهبدهند .اینعدمرعایتیانبوداگاهیدرموردحقوقبشری،تساویجندر،دموکراسیوعدم
بکارگیریروشهایغیرخشنبرایحلمشکالتعدمتساویراتمدیدنمودهومنجربهخشونتمبنیبر
جندرمیگردد 

آب و هوا و درجه حرارت
آبوهواودرجهحرارتفکتورهایدخیلاندکهسبببزرگشدندرختوقوتریشههامیگردد.
عدممساواتجندروتبعیضاسبابعمدهتمامانواعخشونتهایمبنیبرجندراست.فکتورهایزیاد
استکهسببافزایشآسیبپذیریبهخشونتهایمبنیبرجندرمیگردد،مثالهاشامل:
 سیستمحمایویاجتماعیوفامیلیازبینرفته.
 فامیلهااکثراجداشدهاند
 موسساتمثلپولیسوتسهیالتصحییابدونکارمنداندویاهمازبینرفتهاند.
 یکاقلیم(آبوهوا)مساعدبراینقضحقوقبشرشاملبیقانونی،ومعافیتقانونیموجود
است.
 جمعیتهایبیجاشدهوابستهبهکمکهااندومساعدبهسواستفادههاونقضحقوقبشر
 اجتماعاتموقتیوپناهگاههاشایدمحفوظنبوده،مزدحمیاهمدرمناطقدورافتادهواقعباشند،
ویاهمخدماتوتسهیالتکافیندارد.
شاخه ها
شاخههاعبارتازبخشهایمختلفخشونتمبنیبرجندرمیباشد کهمیتوانندواقعشوند 
کنشهایخشونتمبنیبرجندرمیتواندبهچهارگروپعمدهتقسیمشوند
• سواستفادهجنسی
• سواستفادهفزیکی
• سواستفادهروانیوهیجانی
• سواستفادهاقتصادی
برگ ها
• برگهاازنتایجخشونتمبنیبرجندر،فامیلوجوامعنمایندگیمیکنند.نتایجوپیامدهایآنمانند
امراضساریجنسیویاهمحملناخواستهمیباشد.نتایجهیجانیوروانیآنعبارتازاحساسگناه
وشرماست.تعدادکمیازنامهاینتایجاجتماعیعبارتازتجریدوردشدنازطرفجامعهمیباشد.
• هرکدامازیننتایجخشونتمبنیبرجندردرمادیول(۲پاسخبهخشونتمبنیبرجندردرحاالت
اضطرار)ومنابعاضافیبهاجزایحمایتهایصحتروانیومداخالتروانی-اجتماعیاختصاص
دادهخواهدشدبهتفصیلبحثبیشتربحثخواهندشد
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مطالعه قضیه مادیول :۱
بیاییدبابکارگیریازمفاهیماینمادیولمطالعهقضیهرابهازمایشبگیریم.اینبسیاراغواکنندهخواهدبودکه
فورادرموردراههایشناساییخشونتمبنیبرجندرفکرکنیم.اماهمانطوریکهشماقضیهموردمطالعهرا
میخوانیددرقدماولکوششکنیدکهقوههایمتحرکوضعیتآزادهوخانوادهاورادرروشنییانچهشمایاد
گرفتهایدرابفهمید 

خانواده:
آزاده۱۰سالهاست،تاروزهایاخیرآزادهباوالدینوهمشیرههایخوردشدریکمحیطناامنزندکی
میکردند.خانوادهآزادهیکخانوادهپدرساالرباپذیرشنقشعنعنویجندراست-مادرآزادهمسؤلیتامور
خانه،آشپزیومراقبتاطفالرابدوشدارد،وپدراوتصمیمگیرواولینکماییگرخانوادهاست .
اگرچهاینخانوادهفقیراست،آزادهتصمیمگرفتباسایراطفالخانوادههایبیجاشدهبهمکتببرود۳.هفته
قبلپدرآزادهبرایویگفتکهاودیگرنمیتواندازویمراقبتکندواوتدارکدیدهکهآزادهدریکیاز
خانوادههایاقاربشانکهدریکجاینسبتاامنترکشورموقعیتداردبرودوانجاهمرایخانوادهاقارب
خودزندگیکند 

پدر۲۲سالهانخانوادهااخیراخانمخودراازدستدادهوانهابهکسیضرورتدارندکهازاطفالوخانواده
انهامراقبتنماید،ودرعینحالهمرایپدرانهاخوشباشدآزادهبزوردیبهعقداینمرددرآمدواوآزاده
رابخانهخودکهدرحدود۳ساعتازخانهانهافاصلهداشتآورد،درشباولاینمردآزادهراتجاوزکرد.
اوصبحروزبعد،شببعدیوروزهایبعدبازهماوراتجاوزکرد،بعداز۲هفتهزجرت،آزادهنامهایرا
بهپدرشنوشتوازاودرخواستکردکهاورادوبارهبخانهشاندرکمپبیجاشدگانبرگرداند،ازادهدر
مقابلفقطیکجوابازپدرخوددریافتنمود .

ازادهعزیزمن!منازینکهنامهشمارادریافتکردمنهایتپریشانشدم،لطفادیگراینچیزهارابهمن
ننویسید-تومیدانیکهدرینجانامههاامکانداردگمشودیابدستدیگران(درخانهدیگران)بیافتد.
موضوعیراکهشمابامنشریکساختیدموضوعداخلشماوشوهرشماست،شمافعالیکخانمهستیدکه
بایدمسؤلیتودینخودرااداکنیدشوهرتانمردخوبیاستومیتواندبریشمامسکنوبرایمامقداریپول
فراهمکندتامابهزندگیخودادامهدادهبتوانیم،شماباازدواجبااینمردخانوادهخودراکمکبزرگینمودید،
آزادهلطفافامیلخودرابااینکارهابیعزتنساز .

آزادهترسیدهوغمگیناست.اورادرخانوادهانمرددردامافتیدهفکرمیکندونمیداندچهبایدبکند.اواحساس
میکندکهدیگرهیچگزینهایبرایانتخابندارد.کهآزمایشنمودهباشد 
آزمون مادیول  – ۱تحلیل ضیه مورد مطالعه:
 .1بیایدبادرنظرداشتمفهومیکهمادرقسمتاولاینمادیولمرورنمودیمقضیهموردمطالعهآزاده
راتحلیلنماییم،درینقضیهکدامیکیازمفاهیمخشونتمبنیبرجندرهویدابود؟مواردذیلرابه
آزمایشبگیرید؟
 )aرعایت(احترام)بهحقوقانسانیآزاده
 )bفشاراجتماعی
 )cسواستفادهازقدرت
 )dاسیب
 .2بعدا،کتگوریخشونتمبنیبرجندررادرنظرگرفتهکهمادرینداستانبحثنمودیم،لطفاتمام
کتگوریهایخشونتمبنیبرجندرراکهدرداستانآزادهبکارمیرودانتخابنمایید:
 )aسواستفادهجنسی
 )bسواستفادهفزیکی
 )cسواستفادهروانشناختیوهیجانی
 )dسواستفادهاقتصادی
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 .3شمادرمورداسبابریشهایسواستفادهازادهچهفکرمینمایید
 )aپسمنظرمذهبیآزادهریشهاساسیاسبابسواستفادهاست؟
 )bعدمتساویجندرونبودتعلیماتبالخاصهصحی
 )cبیجاشدگیوکمیمکتبرفتن
 .4درختخشونتمبنیبرجندر برگ هاازنتایجاننمایندگیمیکند.تمامنتایجممکنهسواستفادهآزاده
رادرینقضیهشناسایینمایید؟
 .aبیروندادهایمنفیصحی
 .bوابستگیاقتصادیویبهشوهرش
 .cحملقبلازوقت
 .dافسردگی
 .5درین قضیه مورد مطالعه ،فکتور های مشترک موجود بود ( که در درخت خشونت مبنی بر جندر
توسطهواوحرارتوغیرهتمثیلمیشدند)بهقضیهموردمطالعهمراجعهنمودهوتمامآنچیزهایرا
کهبهوضعیتازادهجامیخوردنشانیکنید
 .aظاهرجذابازاده
 .bوابستگیخانوادگیبهکمکازموسسات
 .cمحیطنامصونخانواده
 .dالکولیزممردها
 .eعدمدانشازادهدرموردحقوقانسانیوی(عدممهارتدردادخواهیدرخصوصحقوش)
تبریک!
شمااینمادیولراتکمیلنمودید.
شمابایدحاالقادرباشیدتا:
 خشونتمبنیبرجندرراتعریفکنید
 مفاهیمابتداییبهارتباطخشونتمبنیبرجندرراتوضیحبدهید(مانندخشونت،اسیب،قدرت)
 کتگوریهایمعمولخشونتمبنیبرجندررالیستنمودهوانهایکهافغانستانرامتاثرساختهاست
 اسبابریشهایخشونتمبنیجندرراشناساییکنید
 نتایجاحتمالیخشونتمبنیبرجندرراشناساییکنید

اکنونشمامیتوانیدبهمادیول۲پیشبروید
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کلید جوابات مادیول ۱
آزمون دانش شما  -خشونت
 .1دروضعیتهایکهافرادمسلحبااستفادهازمنازعهوبینظمیخانمهارایکسرهتجاوزمیکنندانها
معموالخانمهاراخالفمیلشانواداربهعملجنسیمینمایند.
اینیکمثال(تماممواردزیرراچکنمایید) 
 )dنقضحقوقبشر
 )eسواستفاده
 )fرضایتاگاهانه
جواب  :این یک تمثال از نقض حقوق بشر و سو استفاده است
 .2درستیاغلط:زمانیکهمامیگوییمخشونتهدفماتنهاخشونتفزیکیاست؟
 درست
 غلط
جواب :غلط -خشونت میتواند فزیکی  ،هیجانی ،اجتماعی یا اقتصادی ،سو استفاده ،جبر یا فشار دادن باشد،
خشونت میتواند در اشکال حمله و تهاجم فزیکی یا تهدید بعضی ها با اسلحه اشکار باشد ،و در بعضی حاالت
مانند تهدید ترسانیدن و یا سایر اشکال روانی یا فشار های اجتماعی بسیار پوشیده و مخفی باشد.
 .3خشونتمیتواندبطرقمختلفدریافتشودوشامل(تماممواردزیرراچککنید)
 )aتهاجمفزیکی
 )bسواسافادهروانییاهیجانی
 )cسواستفادهاقتصادییااجتماعی
جواب-a, b, c :تماماینمثالهاراههایانکهخشونتمیتواندظاهرشود 
آزمون دانش شما  -مفاهیم خشونت مبنی بر جندر و اصطالحات
بامرورانچهشمادرموردمفاهیمواصطالحاتخشونتمبنیبرجندرمیدانیدبهسواالتزیرجواببدهید
یکخانم بیجا شدهبا  ۳طفلشازیکمنطقهمنازعهفرارنمودهوبا یک مردمسلحدرمحلتالشیمواجه
میشوداینخامازباقیاعضایخانوادهوجامعهخودجداشدهومیخواهدبهانطرفمحلتالشیدریکمنطقه
ارامپناهگ زینشود.مردمسلحازخانمبخاطرعبورازپوستهویمقداریپولتقاضامیکند(،مطلبازین
مطالبهکدامحقالزحمهرسمینهبلکهرشوهاست)خانمبرایفردمسلحمیگویدکهاوکدامپولیویاچیزبها
دارینداردکهبرایشبدهد،مردمسلحبرایخانممیگویدکهدراینصورتاوبشرطیبهویاجازهعبورمیدهد
کهاوباویتنبهمقاربتجنسیبدهد.بعداخانمموافقمیشودو.ومردمسلحباولعووارخطاییدرحالیکه
خانمحیندخولآلتاحساسدردمینمایدباویمقاربتمیکند.خانمکوششمیکندتاصدایگریهونالهاشرا
درمقابلاطفالشنکشد 

 .4ایااینخانمبهمقاربتجنسیرضایتدادهبود؟
نخیر  - :این خانم رضایت نداده .دروضعیت هایکه تمام انواع جبر و زور ( خشونت فزیکی  ،زور و جبر و
غیره ) استفاده میشود رضایت در ان وضعیت ها موجود بوده نمیتواند
 .5ایایکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟
بلی :این یک مثال از خشونت مبنی بر جندر است .ان مرد از قدرت خود استفاده سو نمود و خانم را مجبور کرد
تا با وی سکس داشته باشد تااینکه خانم توانست از پوسته بگذرد
 .6چرااینیکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟(مواردزیرراازمایشکنید)
 .aاینحالتبراساسعدمتوازنقدرتبینمردمسلحوخانمبود
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 .bاینبرایخانماسیبرسانبود
 .cاینحقوقانسانیخانمرانقضکرد
 .dاینخانمبرایمقاربتجنسیرضایتدادهبود
 .eدرینحالتاستفادهاززورنقشداشت
جواب- a,b,c,e :اساساینواقعهعبارتازعدمتساویقدرتمیانمردمسلحوخانماستکهسبباسیببه
خانمکردیده،وحقوقانسانیانخانمرانقضکردهونفوذقدرتدراندخیلاست،خانمبهسکس(مقاربت)با
انمردرضایتندادهبود.

ازمون مادیول  -۱تحلیل قضیه مورد مطالعه:
 .1بیایدبادرنظرداشتمفهومیکهمادرقسمتاولاینمادیولمرورنمودیمقضیهموردمطالعهآزاده
راتحلیل  نماییم،درینقضیهکدامیکیازمفاهیمخشونتمبنیبرجندرهویدابود؟مواردذیلرابه
آزمایشبگیرید؟
 .aرعایت(احترام)بهحقوقانسانیآزاده
 .bفشاراجتماعی
 .cسواستفادهازقدرت
 .dاسیب
جواب -b, c, d :درین قضیه مورد مطالعه حقوق انسانی آزاده احترام و رعایت نشد .ازاده فشار های اجتماعی
را بخاطر ازدواج با مرد مسن تجربه مینمود .آزاده همچنان با سو استفاده از قدرت توسط شوهر و پدرش
مواجه بود .نهایتا ازاده اسیب های فزیکی ،روانی (هیجانی) و روانی-اجتماعی را بدلیل تجاوز جنسی تجربه
نمود.

 .2بعدا ،کتگوری خشونت مبنی بر جندر رادر نظر گرفته کهما درین داستان بحث نمودیم ،لطفا تمام
کتگوریهایخشونتمبنیبرجندرراکهدرداستانآزادهبکارمیرودانتخابنمایید:
 .aسواستفادهجنسی
 .bسواستفادهفزیکی
 .cسواستفادهروانشناختیوهیجانی
 .dسواستفادهاقتصادی

جواب - a, c :تجاوز جنسی یک شکل از سو ساتفاده جنسی است ،ازاده هر روز توسط شوهرش تجاوز میشد
 .آزاده همچنان سو استفاده های هیجانی و فزیکی را تجربه مینمود .او عروسی با ان مرد را نمیخواست،
غمگین و ترسیده بود ،و حاال در خانه ان مرد بند مانده بود ،اگر چه ما میتوانیم که فرض کنیم که آزاده ممکن
مورد سو استفاده فزیکی قرار گرفته باشد اما این نوع سو استفاده درین قضیه توضیح داده نشده  ،اگر چه
ازاده بخاطری به ان مرد فرستاده شده بود تا مشکالت مالی خانواده شان حل گردد اما در قضیه مورد مطالعه
شواهدی که داللت بر سو استفاده اقتصادی را تجربه نموده باشد موجود نیست
 .3شمادرمورداسبابریشهایسواستفادهازادهچهفکرمینمایید
 .aپسمنظرمذهبیآزادهریشهاساسیاسبابسواستفادهاست؟
 .bعدمتساویجندرونبودتعلیماتبالخاصهصحی
 .cبیجاشدگیوکمیمکتبرفتن

جواب - b :نابرابری جنسیتی و عدم رعایت حقوق انسانی ازاده اسباب اساسی و ریشه ای سو استفاده
آزاده استند
 .4درختخشونتمبنیبرجندر برگ هاازنتایجاننمایندگیمیکند.تمامنتایجممکنهسواستفادهآزاده
رادرینقضیهشناسایینمایید؟
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.e
.f
.g
.h

بیروندادهایمنفیصحی
وابستگیاقتصادیویبهشوهرش
حملقبلازوقت
افسردگی
جواب :تمام انها  -تمام موارد باال نتایج احتمالی منفی سو استفاده ازاده هستند .

 .5درینقضیهموردمطالعه،فکتورهایمشترکموجوبود(کهدردرختخشونتمبنیبرجندرتوسط
هواوحرارتوغیرهتمثیلمیشدند)بهقضیهموردمطالعهمراجعهنمودهوتمامآنچیزهایراکهبه
وضعیتازادهجامیخوردنشانیکنید
 .aظاهرجذابازاده
 .bوابستگیخانوادگیبهکمکازموسسات
 .cمحیطنامصونخانواده
 .dالکولیزممردها
 .eعدمدانشازادهدرموردحقوقانسانیوی(عدممهارتدردادخواهیدرخصوصحقوش)
جواب -b, c, e :فکتور های اشتراک کننده که درین قضیه مورد مطالعه ذکر شده اند شامل:
وابستگی خانواده به کمک های بیرونی ،محیط نا مصوون خانواده ،عدم دانش ازاده در مورد حقوق
انسانی خودش( و عدم مهارت در قسمت دادخواهی برای حقوقش) .
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وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ
رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﻼن و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ
رﯾﺎﺳت ﺟﻧدر
ﻣﺎدﯾﻮل  : ٢ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺑﺮای ﻧﺶان ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎدﯾﻮل ٢
ﻣﺎدﯾﻮل  : ٢ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺑﺮای ﻧﺶان ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار
ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ای را ﮐﮫ ﻓﮭﻢ ﻣﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در اﺿﻄﺮار ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺪھﺪ ﻣﺮور
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎوش ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری و ﺑﻌﻀﯽ راھﺒﺮد ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﺗﺪوﯾﻦ
ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻮﺛﺮ وﻗﺎﯾﻮی و ﺑﮕﻮﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ در ﺣﺎﻻت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺑﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪن ان ﺿﺮورت دارﯾﻢ.

ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﺎدﯾول:
اﯾﻦ ﻣﺎدﯾﻮل ﺳﮫ راھﺒﺮد ﻋﻤﺪه را ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮕﯿﺮد :راھﺒﺮد ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ،اﻧﮑﺸﺎف
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ان اﯾﻦ ﻣﺎدﯾﻮل ﯾﮏ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ ﻣﺪاﺧﻼت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﺘﻮری را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺶ ﺳﮑﺘﻮر ﺻﺤﺖ ﺑﻄﻮر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﻧﻘﺶ ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ, ،و ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه
ﻣﺪاﺧﻼت و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎی ﺑﯿﻦ -اﻟﺪﻓﺘﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎ و ﺳﺘﻨﺪرد ھﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺎدﯾﻮل ﻣﺘﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﺗﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺪ اﻗﻞ ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﮫ در رھﻨﻤﻮد  IASCﺑﺨﺎطﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ،و ﻣﻮادی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﻧﮑﺸﺎف ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت
ﺑﭙﺬﯾﺮد.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺎدﯾﻮل  ۴ﻧﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻣﻨﺎﯾﻊ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ
ﺧﺎﻧﻤﮭﺎ و دﺧﺘﺮان از ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ روی ﺗﻘﻮﯾﺖ رھﺒﺮی ﻣﺤﻠﯽ و اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای
ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ

اھداف ﻣﺎدﯾول :٢
در ﺧﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺎدﯾﻮل اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ:
• ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ روش ھﺎ ﯾﺎ ﺷﯿﻮه ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺟﮭﺖ ﭘﺎﺳﺦ و وﻗﺎﯾﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح و در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاری و ﻣﻮاﻗﻊ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ،
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ.
• ھﺪف ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ،و ﺳﮭﻮﻟﺖ ﭘﺬﯾﺮی رھﻨﻤﻮد  IASCﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﮫ ﮐﺎر ھﺎی
ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻓﺘﺮی)  (inter-agencyﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪھﺪ.
• ھﺪف ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر و ﺳﻮدﻣﻨﺪی رھﻨﻤﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر  IASCرا
ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻓﺘﺮی ﯾﺎ  inter-agencyﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﺪارد.
• ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری و راھﺒﺮد ھﺎی اﻧﺮا در ﻗﻀﺎﯾﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.

زﻣﯾﻧﮫ:
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
از زﻣﺎن راﭘﻮر ﺗﺠﺎوزات ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮوھﯽ در ﺑﻮﺳﻨﯿﺎ ،روواﻧﺪا و ﮐﻮزووه در اواﯾﻞ  ١٩٩٠ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧ ﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻣﻨﺤﯿﺚ اﺟﺰای "ﺗﻼش ھﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺸﺮی" واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﮑﺸﺎﻓﺎت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ھﺮدو ﺳﻄﺢ ّﭘﺎﻟﯿﺴﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد درﯾﻦ ﺳﺎﺣﮫ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻧﺮا ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داد ﺧﻮاھﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﺎ و ﺳﺘﻨﺪرد ھﺎی ﺧﻮب ،اﯾﺠﺎد رھﻨﻤﻮد ھﺎ و
اﺑﺰار ﮐﺎری ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ درﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﺎﻧﮫ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮔﺮﭼﮫ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺴﺮچ ھﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و دﺧﺘﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم
ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻣﻤﮑﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ را ﺑﺸﻤﻮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و رواج ھﺎی آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع اﮐﺜﺮا ٌ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ-
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻮرم ھﺎی ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﯾﮑﮫ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﭘﺴﺘﯽ اﻣﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﺨﻮد
ﻣﯿﮕﯿﺮد.
در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن اﯾﻦ ﺗﻼش ھﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ،راھﺒﺮد ھﺎ و ﻣﻮدل ھﺎی ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺟﻨﺪر در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار و در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه ای ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺷﺘﻮی اﻧﺪ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ و اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺎن در ﺗﻼش ھﺎﯾﯿﮑﮫ ﺑﺮای
دﻓﺎع و ارﺗﻘﺎی ﺣﻘﻮق ﺷﺎن اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع  ١ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﮫ:
ھﺪف ﮔﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ واﻗﻌﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮاری اﯾﺠﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن:
•
•
•

ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه را ارﺗﻘﺎ داده و ﺣﻔﺎظﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و دﺧﺘﺮ ھﺎ(
در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد
اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺣﻘﻮق
ان ﻋﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ

راھﺑرد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻘوق:
ﺗﮭﺪاب ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎ را ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ راھﺒﺮد ھﺎی وﻗﺎﯾﻮی و ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ھﺮ
ﺳﻄﺢ ﻣﺪاﺧﻠﮫ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﺿﻄﺮاری ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .اوﻟﯿﻦ راھﺒﺮدی ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ان ﺑﺤﺚ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از راھﺒﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق
ﯾﮏ راھﺒﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در واﻗﻌﺎت اﺿﻄﺮاری ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و
دﺧﺘﺮان را ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده ،وﺗﻤﺎم دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ:
•
•

ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﻧﻮع ﺷﺮاﯾﻂ در آﺟﻨﺪا ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ).ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﺣﻖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون از ھﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر(
ارﺗﻘﺎ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺑﺮ آورده ﻧﻤﻮدن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان

راھﺑرد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻘوق:
•
•
•
•

روی اﺳﺎﺳﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻗﻮ اﻧﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد
ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﻣﻌﯿﺎرات و ارزش ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده و اﻧﮭﺎ را ﻧﺸﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
راه ھﺎی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ

راھﺑرد اﻧﮑﺷﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ
راھﺒﺮد ﺑﻌﺪی راھﺒﺮد اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮕﯿﺮد
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• ﯾﮏ راھﺒﺮد اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ را از طﺮﯾﻖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن
داﻧﺶ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮐﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آوردن در ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺪر در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ھﺎی ﺧﻮد ﺷﺎن ﺿﺮورت دارﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺸﺎن
ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ھﺪف ﻋﻤﺪه از راھﺒﺮد اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺒﺎرت از آوردن ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن
ﺟﻮاﻣﻊ از طﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﺿﺮورﯾﺎت ،ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ھﺎی اﯾﺸﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﻧﺸﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
• اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻼن ﮔﺬاری ،ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ را روﯾﺪﺳﺖ
ﻣﯿﮕﯿﺮد.
• ﺗﺎﺛﯿﺮات ،و ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ اﻗﺪام ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
راھﺑرد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور:
راھﺒﺮد ﻧﮭﺎﯾﯽ راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر در ﺣﺎﻻت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﯾﮏ راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣ ﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را از طﺮﯾﻖ ﻗﺮار دادن وی در
ﻣﺤﺮاق ﭘﺮوﺳﮫ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺪھﺪ.
راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ،ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻓﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ ،ھﯿﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد را اﺣﺘﻮا ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و روﯾﺪاد ھﺎی را ﮐﮫ ﭘﺮوﺳﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ را ﺗﺴﮭﯿﻞ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ:
• ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد اﺳﺖ.
• ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺿﺮورت ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
دارﻧﺪ.
• ھﺮ ﺷﺨﺺ ﻗﺪرت ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،و درﺟﮫ ھﺎی ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ.
• ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ دارد ﮐﮫ ﮐﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻧﮭﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و در ﻗﺪم ھﺎی ﺑﻌﺪی ﭼﮫ واﻗﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی و راھﺒﺮد ﺑﺎزمانده ﻣﺤﻮر
راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮب ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺑﺎﻟﺨﺎﺻﮫ
ﺑﺸﻤﻮل ﻣﻮارد زﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﯽ
 ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 اﻣﻨﯿﺖ
 ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻋﺮﺿﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،داﻧﺶ ،ﻣﮭﺎرت و ﻧﮕﺮش
ﺑﺎﻟﺨﺎﺻﮫ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻄﺒﯿﻖ راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر اﯾﺠﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ،
رازداری ،اﺣﺘﺮام و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﻢ.
ﻣﺻووﻧﯾت
• ﺣﻔﺎظﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و دﯾﮕﺮان ،از ﺟﻤﻠﮫ اطﻔﺎل و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ اورا ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎم
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮادﯾﮑﮫ واﻗﻌﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر وﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده را
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯿﺪارﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺄ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪی از طﺮف ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﻧﺪه ﮔﺎن ﯾﺎ اﺷﺨﺎص
ﭼﮭﺎر اطﺮاف ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
رازداری
رازداری ﺑﺎوری را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﯽ ھﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺎزﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ رازداری ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﺨﺺ را ﺑﺮای
ھﯿﭻ ﻧﻮع ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧ ﮫ ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﺸﺎ ﮐﺮد .رازداری؛ ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ ،اﻋﺘﻤﺎد و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
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اﺣﺗرام
ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮف اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎ ،ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎ ،ﺣﻘﻮق و وﻗﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺎوی را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺳﻦ ،ﻧﮋاد،
ﻣﺬھﺐ ،ﻣﻠﯿﺖ ،ﻗﻮم ،ﺟﻨﺲ ،و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺿﮫ ﮔﺮدد.
آزﻣﺎﯾﺶ دانش ﺷﻤﺎ -راھﺒﺮد ھﺎی ﻧﺶانه ﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻨﺎزﻋﮫ ،ﯾﮏ راﭘﻮر از طﺮف رسانه ھﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ دو دﺧﺘﺮ ﺟﻮان در ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﺎه
آب در ﺑﯿﺮون ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻤﭗ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪگان ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اند.
ﭼﮭﺎر ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﮐﮫ در دور و ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮐﻤﭗ
دﺧﯿﻞ اﻧﺪ ﻓﻮرا ﺟﮭﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ھﺮ ﮐﺪام اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت اﯾﻦ دو
دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺮوﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺼﻮرت طﻮﻻﻧﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ان دو دﺧﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داد،
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪآ اﯾﻨﮭﺎ در ﻣﻮرد اﻧﮑﺸﺎف ﯾﮏ ﭘﻼن ﻋﻤﻞ ای ﮐﮫ از ھﺮ دو ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻮری و طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت،
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺧﺘﺮان در ﺗﻤﺎم ﺳﮑﺘﻮر ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ :ﺻﺤﺖ ،رواﻧﯽ-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
درﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از راھﺒﺮد ھﺎی ﻣﺨﺎطﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﻧﺪ:
 .1راھﺒﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق
 .2راھﺒﺮد اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ
 .3راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر
) ﺟﻮاب :ھﺮ ﺳﮫ ان راھﺒﺮد ھﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﻧﺪ(
درﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ دﺧﺘﺮان را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ طﻮری ﺣﺪس زدﻧﺪ
ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ از ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی اﻧﮭﺎ را ﻣﯿﺪ اﻧﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوپ زﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺨﺎطﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺸﮑﻞ اﻗﺪام ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺤﯿﺚ راھﯽ ﺑﺮای ھﺮ دو:
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﺧﺘﺮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از
دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎن ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر رازداری و ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮد ارادﯾﺖ اﻧﮭﺎ
ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣوﺿوع  :٢وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ:
وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ در ﻣداﺧﻼت ﭼﻧد ﺳﮑﺗوری
ھﺪف ﻗﺮار دادن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻐﻠﻖ و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻣﻮﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
• ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ از طﺮﯾﻖ ھﺪف ﮔﯿﺮی ﻓﮑﺘﻮر ھﺎی ذﯾﺪﺧﻞ و ﺧﻄﺮات ان ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
• ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾ ﯽ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺘﺎﺋﺞ ان ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﺘﻮری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺟﺎﯾﯿﮑﮫ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از وظﺎﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮد
در ﺑﺨﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺑﮫ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺻﺤﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در وﻗﺎﯾﮫ و ھﻤﭽﻨﺎن
ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ،و رﺟﻌﺖ دھﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺣﺪ اﻗﻞ ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ،رھﻨﻤﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ISAC
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪم ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮای وﻗﺎﯾﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﮫ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رھﻨﻤﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر  IASCدر ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺸﺮی ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
رھﻨﻤﻮد ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺸﺮی :ﺑﺎﻻی وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ در
ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار ﮐﮫ در ﻗﺒﻞ از اﻧﮭﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ رھﻨﻤﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای ﺣﺪ اﻗﻞ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﮫ را
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ﺑﺮای ﻗﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ،ﺑﯿﺮون ﻧﻮﯾﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻧﮭﺎ ﭘﻼن و ﻣﺪاﺧﻼت
ھﻤﺎھﻨﮓ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﺘﻮری وﻗﺎﯾﻮی و ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﺎﻻت
اﺿﻄﺮار روﯾﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ رھﻨﻤﻮد ھﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮭﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻨﺤﯿﺚ اﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
رھﻨﻤﻮد :
• ﺑﺎﻻی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ
• ﺑﺎﻻی وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد
• ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
• ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮم ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺿﺎﻓﯽ ،آﻣﻮزش اﺿﺎﻓﯽ و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد
اﯾﻦ رھﻨﻤﻮد ﻣﺪاﺧﻼت را در ﮐﺎر ھﺎی روز ﻣﺮه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮑﺘﻮر ھﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار ،ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  ،آﺑﺮﺳﺎﻧ ﯽ ،ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﮫ ،ﺗﮭﯿﮫ ﭘﻨﺎه ﮔﺎه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺻﺤﺖ ) ﺑﺸﻤﻮل
ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ( ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﮫ را دارﻧﺪ ،ﻣﺪﻏﻢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .

ﻣﺮور دﻗﯿﻖ رھﻨﻤﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر  IASCدر ﻋﻤﻞ:
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ از زﻟﺰﻧﮫ وﯾﺮاﻧﮕﺮ در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﺷﻦ ،در اﻧﺠﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﺿﻄﺮاری
در ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﮭﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺪ اﻗﻞ و ﻣﺤﺪودی را از رھﻨﻤﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺟﻨﺪر ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﺘﻨﺪرد و اﻧﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ ﺣﺎﻻت اﺿﻄﺮار ﺑﺮای ھﺮ دو وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺪﻏﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎووش ﮐﻨﯿﻢ.

ﺻﺣت:
از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ھﺎ ،ادوﯾﮫ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ،و ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش دﯾﺪه در ﮐﻠﯿﻨﮏ ھﺎی ﺻﺤﯽ و ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﻌﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ وﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ
ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و آﻣﻮزش ﺑﮫ ﺟﻮاﻣﻊ درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر وھﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﺑﺎره ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ و ﺻﺤﺖ ﺑﺎروری در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

•
•
•

ﺧدﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ
•
•
•

اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﯽ )ﮐﻤﮏ ھﺎی اوﻟﯿﮫ( ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی
ﺟﻨﺴﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺟﻌﺖ دھﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ اﻧﻔﺮادی /ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی رواﻧﯽ را ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﮑﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ ﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮای وﻗﺎﯾﮫ و رﺟﻌﺖ دھﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ رھﻨﻤﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ISAC
اﻗﺪاﻣﺎت ذﯾﻞ را در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﺳﮑﺘﻮر ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و  /ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎ ) ﻓﻮﮐﺎل ﭘﺎﯾﻨﺖ( را ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ در
ﮔﺮوپ ھﺎی ﮐﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده و از دﺳﺘﺎورد ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺳﮑﺘﻮر ﺻﺤﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ
در ﺟﺪول اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه راﭘﻮر ﻣﯿﺪھﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻓﻮﮐﺎل ﭘﺎﯾﻨﺖ ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
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ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوپ ﻓﺮﻋﯽ و وظﺎﯾﻒ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ) ﮐﺮاس ﮐﺘﻨﮓ( ﮐﮫ از طﺮف دﻓﺎﺗﺮ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﮫ در ﺟﺪول اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ)
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻧﮓ(  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ارﺗﺒﺎطﺎت و آﻣﻮزش راه اﻧﺪازی ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ،اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
 .1ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﮫ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﮔﺮوﭘﮭﺎی زﻧﺎن ،رھﺒﺮان ﻣﺬھﺒﯽ
و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ
 ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﮔﺮوپ ھﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن ار اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮ ،دﻟﺴﻮز ،ﻏﯿﺮ
ﻗﻀﺎوﺗﯽ ،راز دار و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،
 ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ای رﺟﻌﺖ دھﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻣﯿﺎن  /ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﺤﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﮑﺘﻮر ﻋﺪﻟﯽ-ﻗﻀﺎﯾﯽ
 ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ وآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺎی ھﻤﮑﺎر ﺑﺎ ان .2در ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ھﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺸﺮا ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن در
ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﯿﺴﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫ ان اﺷﺎره ﻣﯿﻨﻤﻮد ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،آﮔﺎھﯽ ﺑﺪھﯿﺪ و ھﺮ ﻗﺪری ﮐﮫ ﺿﺮورت ﺑﻮد ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه رﺟﻌﺖ دھﯽ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﻮش ﺑﺪھﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﻮاﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻮی ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع و ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎوﺗﯽ را ﺟﮭﺖ روﺷﻦﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،وی را ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺰﯾﺪ ﮐﮫ وی ﺑﺮای دادن ان آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﺟﻠﺴﮫ واﺣﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ راه ﻧﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ( .ﺑﯿﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ وی
ﺣﻮادث را ﺑﺪون ﺗﻮاﻟﯽ و ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ان ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن وﺿﻌﯿﺖ ھﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻧﻤﻮد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ وی دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ  ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ وی
ﺟﮕﺮﺧﻮن ﯾﺎ ﺧﻔﮫ اﺳﺖ.
 اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اظﮭﺎر ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮدی ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺿﺮور اﺳﺖ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ وی راﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ اطﻤﯿﻨﺎن دھﺪ ﮐﮫ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺼﻮر ھﻤﯿﺸﮫ از ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺳﺖ و ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه /ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
 .3ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی وی) ﺧﺎﻧﻢ( را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﮫ اﻣﻨﯿﺖ او ﺗﻮﺟﮫ دﻗﯿﻖ ﺑﺨﺮچ دھﯿﺪ ،اطﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ وی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ :او را از آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻮاز ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﮭﻢ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 از ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ :در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ وی را در طﺮح ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﮫﻣﺼﻮوﻧﯿﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﻣﮑﻤﻞ اراﯾﮫ ﺑﺪارﯾﺪ. ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﭼﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ ﺑﻠﮑﮫ در ﻋﻮض ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎﻣﺸﮑﻼﺗﺶ از طﺮﯾﻖ واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﮭﺎ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ،او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ راه ھﺎی ﺑﮭﺘﺮ ﺳﺎزش و اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی
ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ارزش و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎﯾﺶ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ رﺟﻌﺖ دھﯽ و ﺧﺪﻣﺎت
اﺿﺎﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎ و اﻧﭽﮫ را او ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪھﺪ رﻋﺎﯾﺖ و اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ
 روش ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﻓﺮاد و ﻓﺮھﻨﮓ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی روزاﻧﮫ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ
 ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه /ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ،و روش ھﺎیآرام ﺳﺎزی را ﺑﺮای وی ﯾﺎد ﺑﺪھﯿﺪ.
 روش ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺎزش را ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ :ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻟﮑﻞ و ادوﯾﮫ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻄﺮزﯾﺎد وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻧﺰد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎﻧﯿﮑﮫ ﺻﺪﻣﮫ رواﻧﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮاد اﻧﮑﺸﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده را در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ) اﻧﮭﺎﯾﮑﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ (ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه  /ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﯿﺠﺎﻧ ﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :اﯾﻨﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه /
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی روزاﻧﮫ ) ﻣﺮاﻗﺒﺖ اطﻔﺎل ،ﮐﺎر ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﮑﺘﺐ( ﺑﻌﺪ از
ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﻓﺰﯾﮑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ازدﯾﺎد ﺻﺪﻣﮫ ھﯿﺠﺎﻧﯽ از
طﺮﯾﻖ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﻮدن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎطﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده  ،طﺮد ﮐﺮدن ،ﯾﺎ ﻗﮭﺮ ﺑﺎﻻی وی ﺑﺨﺎطﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن
در ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪ،
 .4ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﺧﺎص اطﻔﺎل:
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 ﺷﺨﺼﯿﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اطﻔﺎل/ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دارای داﻧﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻧﮑﺸﺎف اطﻔﺎل وﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ اطﻔﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
 روش ھﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی ،ﻗﺼﮫ ﮔﻮﯾﯽ رﺳﺎﻣﯽ( را ﺑﺮای ﻗﺮار دادن اطﻔﺎل ﺟﻮان ﺑﮫ طﺮﯾﻖآﺳﺎن ﺗﺴﮭﯿﻞ و ﻣﻔﺎھﻤﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
 زﺑﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﺳﻦ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻻزم ﺑﻮد ،اﻋﻀﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺧﺎﺻﺘﺂ ﻓﺎﻣﯿﻞ را ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن ازﯾﻨﮑﮫ اطﻔﺎل وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎرﻣﻞ ﺑﺎور ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
 اطﻔﺎل را ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﺗﺪاوی ﺷﺎن از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن دور ﻧﺴﺎزﯾﺪ ) ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﮫ ﺑﺨﺎطﺮﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺎن از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﻏﻔﻠﺖ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد(
 ھﯿﭻ وﻗﺖ ﯾﮏ طﻔﻞ را ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎور دارﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺤﺪود و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺴﺎﺧﺘﮫو ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﯿﺪ ،اﺟﺒﺎر ،ﻓﺮﯾﺐ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﮑﮫ
ازﯾﻦ روش ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﮫ طﻔﻞ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
 ھﻤﯿﺸﮫ در ﻣﺴﯿﺮﯾﮑﮫ ﺑﯿﺸﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اطﻔﺎل را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ ،رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ) .5ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ( در ﻣﻮرد ﺗﺪاوی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن /ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ادوﯾﮫ
رواﻧﮕﺮدان ،ﺗﻨﮭﺎ در واﻗﻌﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ادوﯾﮫ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﻨﯿﮑﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺮای رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﯿﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺰودﯾﺎزﭘﯿﻦ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻧﺰد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎ ﺻﺪﻣﮫ رواﻧﯽ ﺳﺒﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ – ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﻨﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم اﺳﺖ.
 .6ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺸﻤﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ادﻏﺎم ﻣﺠﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺟﮭﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی وﺻﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ.از ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ
رازداری را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ھﺎ و وﻗﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن  /ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را رﻋﺎﯾﺖ و اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﯾﺪ
از ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ
ھﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﮫ در ﻋﺮﺿﮫ ھﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ  /ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت
ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺪھﺪ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺻﺤﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن /ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دادﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪرﻗﮫ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ را ﺑﺮای ھﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎﺗﯿﮑﮫ
ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
درﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟرو ﺑﺣث ھﺎی را ﺑﺧﺎطر ﺑﻠﻧد ﺑردن اﮔﺎھﯽ اﻧﮭﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ھرﮔز ﺗﻘﺻﯾر
ﺑﺎزﻣﺎﻧده /ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد و راه ھﺎی ﺣل از ﺑﯾن ﺑردن ﺑﮫ اﺻطﻼح اﻓﺗﺧﺎرات ،طرد ﮐردن دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ و
ﻣﻧزوی ﺳﺎزی راه اﻧدازی ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻗﺳﻣت ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ و ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟود آﮔﺎه ﺳﺎزﯾد.
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎدی را ھﻣﻧﻘدری ﮐﮫ ﺿرورت اﺳت از طرﯾق ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﺷﺗراک و ادﻏﺎم ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد ،اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن از طرﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ
ھدﻓﻣﻧد ،ﻣﺣﮑم ) ﻣﺎﻧﻧد ﭘروژه ھﺎی ﮐﻣﮏ ،ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اطﻔﺎل( و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﮫ ﮐﻔﺎﯾت ﺧودی را ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺑرﻧد
ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷد اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻧﻌﻧوی ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﮫ را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑﺎ ﺷﻔﺎدھﻧدﮔﺎن ﻋﻧﻌﻧوی و
اﻓراد روﺣ ﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣراﺳم ﺗطﮭﯾر ﮐردن ﯾﺎ ﻋﺑﺎدات را ﺑرای ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن  /ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺑﺳﯾﺎر ازﯾن روش ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮭر ﺣﺎل  ،ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﻣﻼﻣت ﻧﻣودن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺑﻌﺑﺎره دﯾﮕر ﺳﮭﻣﮕﯾری در آﺳﯾب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر را ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ/ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗﻣدﯾد ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺑﺎ ﺑﺧش ھﺎی دﯾﮕر از طرﯾق ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﻐﯾﯾر رﻓﺗﺎر ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ارﺗﺑﺎط ﺑر ﻗرار ﻧﻣﺎﯾﯾد

آب و ﺳﯾﺳﺗم زھﮑﺷﯽ ﻓﺎﺿﻼب:
•

ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و دﺧﺘﺮان ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آب ،ﺗﺸﻨﺎب
ھﺎ ،ﺣﻤﺎم ھﺎ ،و دﺳﺘﺸﻮھﺎ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﮭﻢ داد
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ﭘﻧﺎه ﮔﺎه ھﺎ و ﭘﻼن ﮔذاری ﺳﺎﺣوی:
•

ﺑﮫ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺎﻧﻢ در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎص دادن ﻣﺤﻼت ﻣﺼﻮون ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻦ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ھﺎ و ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﯽ
ھﺎ ﮔﻮش ﻧﻤﻮده و اﻧﺮا ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻏذا ،اﻣﻧﯾت ،و ﺗﻐذی
•
•

ﺳﮭﻢ دادن ﻓﻌﺎل ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ و دﺧﺘﺮان ﻣﻨﻄﻘﮫ و اطﻤﯿﻨﺎن از ﺳﮭﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ  %50زﻧﺎن در ﮐﻤﯿﺘﮫ
ھﺎی ﻏﺬاﺋﯽ
از ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﮏ اﻋﻈﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺗﻌﻠﯾم
•
•

ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮان ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ رﻓﺘﻦ اداﻣﮫ دھﻨﺪ
ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد وﻗﺎﯾﮫ از ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ و اﻧﮑﺸﺎف
طﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ

ﻣ ﺣﻔﺎظت:
•
•

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ را درﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﺷﻮد.
ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﻟﯿﺲ ھﺎی طﺒﻘﮫ اﻧﺎث و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺎث را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﻣﻮﺿﻮع  :٣ھﻤﺎھﻨﮕﯽ:
ﺳﮑﺘﻮر ھﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺘﻨﻮع را در وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر دﺧﯿﻞ ﺳﺎزﯾﺪ ،ھﯿﭻ ﯾﮏ ازﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ،ﮔﺮوﭘﯽ از ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﻣﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﯽ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ دارای
ﺗﻌﮭﺪ ظﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﮐﻠﯽ و ﻣﻮﺛﺮ  ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ،و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﻧﻔﺮادای ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ھﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳراﺳری:
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺳراﺳری اﮐﺛرا ﺑﺎﻻی ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﻗدام وﺳﯾﻊ در ﺑﺣران ﺗﻣرﮐز ﻧﻣوده و ﺷﺎﻣل:
•
•
•
•
•
•

ﭘﻼن ﮔﺬاری اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ
ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﺳﮫ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ،و ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و داد ﺧﻮاھﯽ
ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و اطﻤﯿﻨﺎن از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ.
ﻣﻮزون ﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺶ ھﺎی ﮐﺎرا ی اﻣﻮر
ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗﺪاﺗﯽ ﮐﮫ روی اﺳﺘﻨﺪرد ھﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﮔﯽ ھﺎی ﺧﻮب اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ رھﺒﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎی ﭘﺎﯾﺪار.

ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ :
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﺘﻮری و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺨﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﮐﺎر ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ:
 .1واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﮭﺪات ،ﻧﻘﺸﮭﺎ و ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯿﮑﮫ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت روی ان ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ،
 .2روی ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﺷﻮد.
 .3اﻧﮑﺸﺎف و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ھﺎی رﺟﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮫ ﺧﺪﻣﺎت
 .4ﺟﻤﻊ آوری ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻄﻮح ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻼﻧﮕﺬاری،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ واﺑﺘﮑﺎرات اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﻤﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک  ،ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و
داﻧﺶ
 .5ﭘﻼﻧﮕﺬاری ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اھﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺘﻤﻢ وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ
 .6ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ
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 .7ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت و اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ
 Sub-Clusterﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
 Sub clusterﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺤﯿﺚ ارﮔﺎن ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﯽ ﺑﺮای وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ
واﻗﻌﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ و ﮐﻮﺷﺶ ھﺎی ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺪر را در وﻗﺎﯾﮫ و
ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ در ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ
اھﺪاف ان ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﺗﻮﺣﯿﺪ  ،ھﻤﺎھﻨﮕ ﯽ  ،و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﻤﺎم دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران در وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪ ر و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺸﺮی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺳﺐ ﮐﻠﺴﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در ﻣﯿﺎن ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺸﺮی ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﺮوپ ھﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﺷﺪه را اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی و ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .
• اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ھﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺣﻮزوی ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
• ) UNFPA (United Nations Population Fundدر رأس اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،و آﮐﺴﻔﺎم ﺑﮫ ﺣﯿﺚ
ﻣﻌﺎون ﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺮار دارد.
اﻋﻀﺎی ان:
• ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮطﮫ
• ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﺎی TF/Sub-Cluster’s
• ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻠﯽ /ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ وﻻﯾﺘﯽ.
ﻻﯾﺤﮫ وظﺎﯾﻒ ﺳﺐ ﮐﻠﺴﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺑﮫ ھﺮدو زﺑﺎﻧﮭﺎی دری و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﺤﯿﺚ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﺻﺤﺖ ،ﻋﺪﻟﯽ-
ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ داﻧﺴﺘﮫ ﺷﺪه
در ﻣﺮﺣﻠﮫ وﻗﺎﯾﮫ ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﮔ ﺎھﯽ دھﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎر رﺑﻂ ﻣﯿﮕﯿﺮد
ﺷﺒﮑﮫ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﮑﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﯿﺮ رﺟﻌﺖ دھﯽ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺿﺎﯾﺎ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻧﻔﺮادی:
 .1ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻧﻔﺮادی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺎﺷﺪ،
 .2ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورﯾﺎت ﻓﺮد اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﮑﺘﻮر ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ ھﺪف ﮐﻤﮏ و
ھﻤﮑﺎری ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯿﮑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ:
اﻧﻮاع ﻣﺪاﺧﻼت وﻗﺎﯾﻮی و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر  ،ﭼﻮﮐﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻗﺪام ،و ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ زﻣﯿﻨﮫ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻨﮫ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را وﻗﺎﯾﮫ و ﺑﮫ
ان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺑﮫ  4ﮔﺮوپ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 .1ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ:
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ:
 ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دﻓﺎﺗﺮ ان ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺣﻮزوی ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ،و ھﻼل اﺣﻤﺮ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ -و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

 .2ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ دوﻟت ﻣرﺑوطﮫ:
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﮑﮫ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﯾﺎ ﻧﻔﻮس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دارﻧﺪ.
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 .3ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ:
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻧﮭﺎد ھﺎ ،ﮐﮫ در درﺟﮫ رﺳﻤﯿﺖ ،اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺖ ،و
ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ از ھﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ اﮐﺜﺮا ازﻧﮭﺎد ھﺎی ﺧﯿﺮﯾﮫ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﺪه ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ،ﮔﺮوه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﮭﺎد ھﺎی زﻧﺎن ،ﮔﺮوه ھﺎی ﺧﻮدﯾﺎری ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی
ﻣﺴﻠﮑﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،اﺋﺘﻼف ھﺎ و ﮔﺮوه ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﻮی
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 .4ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ:
اﯾﻨﺠﺎ واژه ﺟﺎﻣﻌﮫ راﺟﻊ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﮫ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻋﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﮏ روش ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اداره  ،اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﮑﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن ﺣﻘﻮق ﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺑﺎرﺗﺎب
ﻣﯿﺪھﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل در ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﮐﻤﮏ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را ﺧﻮد ﺷﺎن در ﯾﮏ
ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺎدی ھﺪﻓﮕﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺗﻘوﯾت ﻣﺎﻟﮑﯾت و رھﺑری ﻣﺣﻠﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘﺎی اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﺳﮭﻤﮕ ﯿﺮی ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ،ظﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ را در ﮐﺎر
ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر از ﻧﻘﻄﮫ ﺑﺴﯿﺎر آ ﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮت ،ﺟﮭﻨﺪ ﮔﯽ ) اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی( ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ و
وﺳﺎطﺖ اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه را ﺑﺎزﺗﺎب دھﺪ .راھﮑﺎر ھﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و رھﺒﺮی ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺷﺎﻣﻞ:






ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدن اﺑﺘﮑﺎرات و ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻼت ﺗﺎ اﯾﺠﺎد اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﻮازی
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﮐﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﻮب ﺑﺎ اﻧﮭﺎ
اطﻤﯿﻨﺎن از ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،
ﺗﻄﺒﯿﻖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎ
ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﺪاﺧﻼت ﻓﻮری ﺑﺸﺮی ﭘﻼن ھﺎی راھﺒﺮدی ﺟﮭﺖ
ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﮑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را وﻗﺎﯾﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ
آﻣﻮزش و ظﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻧﺸﮑﺎف ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﺸﻤﻮل ﻣﮭﺎرت ﺑﺮای رھﺒﺮی ،داد ﺧﻮاھﯽ،
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ

آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎدﯾﻮل :٢
آﻣﻨﮫ ﯾﮏ ﻧﺎظﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻠﯽ
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﻮی را اداره ﻧﻤﻮده ،ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی رواﻧﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ را در
ﺳﺎﺣﮫ اﯾﯿﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن در ان ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ  ۴ﺑﺎر ﺑﮫ وی ﮔﺰارش داد
ﮐﮫ طﯽ  ٨ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﮐﮫ اﻧﮭﺎ دو ﺑﺎره ﺑﮫ وطﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮھﺮش ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد  ،ھﺮ ﺑﺎر آﻣﻨﮫ ﺑﮫ
وی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﻮی ﻣﺼﻮون اﮔﺎھﯽ داده و در ﻣﻮرد ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻻی او و ۵
طﻔﻠﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﯿﺪھﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺨﺎﻧﮫ ﺧﻮد رﻓﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،آﻣﻨﮫ ﻋﻤﯿﻘﺂ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ازﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﺮده ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر آﻣﻨﮫ اﺧﯿﺮآ ﺑﮫ
او در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوپ ﮐﮫ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ و روی ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻐﻠﻖ ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را
ﺟﮭﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ ﮔﻔﺖ .آﻣﻨﮫ ھﺮﮔﺰ در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوپ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﺷﺘﺮاک ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ
اﯾﻨﻄﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺧﻮب ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﻀﯿﮫ
ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﺑﻮﻣﯽ )وطﻨﯽ( ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻨﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ  ،ﻟﻄﻔﺎ ﺳﻄﺤﯽ را ﮐﮫ وﺿﺎﺣﺖ ﺧﻮﺑﺘﺮ
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ آﻣﻨﮫ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺑﺎ ان ﮐﺎر ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 اﻧﻔﺮادی
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 ﺟﺎﻣﻌﮫ
 ﻣﻌﺎﺷﺮه ) ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮاﻣﻌﮫ(
)ﺟﻮاب  :اﻧﻔﺮادی(
ﺳﻮال  :١آﻣﻨﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺑﮫ ﺳﻄﺢ اﻧﻔﺮادی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﮭﺎ
ﺑﮭﺒﻮدی از ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر آﻣﻨﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﮫ وی در ﮔﺮوپ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ "ﻣﺎﯾﺎ"
داﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎظﺮان ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھﻤﭽﻨﺎن از ﻧﺮﺳﺎن و ﻣﺸﺎورﯾﻦ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﯿﺪ ،در ﻣﯿﺎن
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮔﺮوپ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ رھﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ را ﻧﺸﺎﻧﮫ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﺸﺎن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐﮫ در وﻗﺎﯾﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رول دارﻧﺪ اﻧﮑﺸﺎف داده /ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺳﻄﺤﯽ را ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻼت را ﺧﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 اﻧﻔﺮادی
 ﺟﺎﻣﻌﮫ
 ﻣﻌﺎﺷﺮه ) ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮاﻣﻌﮫ(
)ﺟﻮاب :ﺟﺎﻣﻌﮫ(

ﺳﻮال  :٢ﮔﺮوّپ ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪاﺧﻼت ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی
اﻧﮑﺸﺎف ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ،وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
راھﺒﺮد ھﺎی ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﮐﮫ در ﻣﺎدﯾﻮل ﺑﺤﺚ ﺷﺪ ﻣﻨﺤﯿﺚ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻨﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮﭼﮫ آﻣﻨﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺰد ﺷﻮھﺮش ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻮد .او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ وی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﻗﺒﻮل ﻧﻈﺮش ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﻧﻢ را ﻣﻮرد ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دھﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﯾﮑﯽ از راھﺒﺮد ھﺎی را ﮐﮫ ﺗﻮ ﺳﻂ اﯾﻦ اﻗﺪام آﻣﻨﮫ ﺧﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 .1راھﺒﺮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق
 .2راھﺒﺮد اﻧﮑﺸﺎف ﺟﺎﻣﻌﮫ
 .3راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر
)ﺟﻮاب :راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر(
ﺳﻮال  :٣آﻣﻨﮫ از طﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن دادن اﺣﺘﺮام ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد راھﺒﺮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر را ﭘﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮد،
ﮔﺮﭼﮫ او ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻣﺎﯾﺎ" او را ﺑﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻧﻈﺮش ﺑﺎﻻی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه اش ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﯿﺴﺎزد و ﻧﮫ وی را ﻣﺸﻮره ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ وی ﻻزم ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺪام اﺳﺖ
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﻠﺲ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎ  ،ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻣﺠﻠﺲ اﺷﺘﺮاک ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﭘﯽ دوﺳﯿﮫ
ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﺟﮭﺖ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﻮد ،اﮔﺮﭼﮫ ھﯿﭻ اﺳﻤﯽ روی دوﺳﯿﮫ ھﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد اﻣﺎ دوﺳﯿﮫ ﺣﺎوی ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
در ﻣﻮرد ﺳﻦ  ،ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎدﺛﮫ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﺳﺎﺳﺎت
رھﻨﻤﻮدی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟ ) در ﺻﻮرت درﺳﺖ ﺑﻮدن ھﺮ  4را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ(
 .1ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ
 .2رازداری
 .3اﺣﺘﺮام
 .4ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ
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) ﺟﻮاب(3،2 ،1 :
ﺳﻮال  :۴اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ ،رازداری و اﺣﺘﺮام را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ دوﺳﯿﮫ
ھﺎی ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻮﯾﺎ ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ و رازداری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ دوﺳﯿﮫ ھﺎ در
ﻣﺴﯿﺮ راه ﺑﯿﺠﺎ ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﻗﻀﯿﮫ وی را ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﯾ ﮕﺮان ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزد .اﯾﻦ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮم ﺑﺨﺎطﺮ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻗﻀﯿﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺮاب و ﯾﮏ ﻧﻮع ﻧﻘﺾ اﺣﺘﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭘﻨﺪاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺗﺒﺮﯾﮏ!
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺎدﯾﻮل را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎدر ﺑﮫ :
 راھﺒﺮد ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را
در ھﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﺻﺤﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ وﻗﺎﯾﮫ و ﭘﺎﺳﺦ ده ﺑﺎﺷﺪ
 ھﺪف ھﻤﺎھﻨ ﮕﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر و ﻣﻔﯿﺪﯾﺖ رھﻨﻤﻮد  IASCﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ ھﺎی ﺳﺘﻨﺪرد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ  SOPsرا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺻﺤﺖ و ﺻﺤﺖ رواﻧ ﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﻣﻔﮭﻤﻮم اﯾﻦ ﭼﻮﮐﺎت ﮐﺎری و راھﺒﺮد ھﺎ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﻀﺎﯾﺎی زﻧﺪ ﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ

اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺎدﯾﻮل  ٣ﺑﺮوﯾﺪ

12

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ
رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﭘﻼن
رﯾﺎﺳت ﺟﻧدر

ﻣﺎدﯾﻮل  :٣ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر  -ﻓﮭﻤﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ

أ
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ﻣﺎدﯾﻮل  :٣ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر -ﻓﮭﻤﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ
راھﻧﻣﺎی اﺳﺗﺎدان
ھدف:
اﯾن ﻣﺎدﯾول ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﻓﮭم ﺷﺎن در ﻗﺳﻣت ﺣﻠﻘﮫ وﺳﯾﻌﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر -و ﺧﺷوﻧت
ﺟﻧﺳﯽ ﺑطور ﺧﺎص  -و ﺗﺎﺛﯾرات ﻓوری و طوﻻﻧﯽ ﻣدت ان ﺑﺎﻻی ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی اﻧﺎن و ﺟواﻣﻊ ﺑﻠﻧد ﺑرود.ﻋﻼوه ﺑر
آن ،اﯾن ﻣﺎدﯾول ﺑرای ﺷﺎﻣﻠﯾن ﯾﮏ ﭼوﮐﺎت ﮐﺎری را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﻣطﺎﺑق ان ﺑﮫ ﺳطﺢ اﻧﻔرادی ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳطﺢ ﺧدﻣﺎت
ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﻧد .و ﺿﻣﻧﺎ ً ﺗوﺟﮫ ﺧﺎص ﺑﺎﻻی رﻋﺎﯾت ان ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺳﻠﮑﯽ طﺑﯽ ﻣﺑذول ﺧواھد ﺷد.

اھداف ﺧﺎص:
در ﺧﺎﺗﻣﮫ اﯾن ﻣﺎدﯾول ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺟرای ﻣوارد زﯾر ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻧد:










ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓوری ﻓزﯾﮑﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯾرات  -ﻣﺎﺑﻌد :اﺛرات طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻓزﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺎﺛﯾرات ان ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ظرﻓﯾت ھﺎ و ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧد ﮔﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋواﻗب و ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی اطﻔﺎل
ﻓﮭﻣﯾدن ،ﺗﺷرﯾﺢ و ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی ﺑرای ﻣراﻗﺑت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن
ﻓﮭﻣﯾدن اھﻣﯾت روش ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ و ظرﻓﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ،ﻓﮑﺗور ھﺎی ﮐﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ را ارﺗﻘﺎ داده و ﻣواﻧﻌﯽ ﮐﮫ ﺑر
ﺳر راه ﮐﻣﮏ ﻣوﺟود اﻧد ،ﯾﺎدﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﭼﮫ ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﻧد.
ﺗﺷرﯾﺢ ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن ﻋواﻗب /ﺑﻌد -ﺣﺎدﺛﮫ  ،ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده و ﺧدﻣﺎت ﭘﺎﺳﺦ دھﻧده
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧدﻣﺎت ﺣد اﻗل ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑوده و ﻋواﻗب اﺳﯾب زاء را ﮐﺎھش داده و اﺳﯾب ھﺎ
و ﺟروﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را وﻗﺎﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھر دو ،ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ رﺳﻣﯽ و ﻏﯾر رﺳﻣﯽ اﯾﮑﮫ از ﻗﺑل در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣوﺟود ﺑوده و ﻣﯾﺗواﻧد ﺣﻣﺎﯾت و
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را ﻓراھم ﮐﻧد.

زﻣﺎن ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ  ١٢.۵ﺳﺎﻋت
ﻣﺎدﯾول  ٣در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
زﻣﺎن
ﺟﻠﺳﮫ  : ٣.١ﺗﺎﺛﯾرات ﻓزﯾﮑﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﺟﻧدر
 ٣.١.١ﺗﻣرﯾن  :ﮔوش دادن درﺳت
 ٣.١.٢ﺑﺣث :ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ،زﺟرت و اﺧﺗﻼل
 ٣.١.٣ﻟﮑﭼر :ﺗﺎﺛﯾرات – ﻣﺎ ﺑﻌد
ﺟﻠﺳﮫ  :٣.٢ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
 ٣.٢.١ﺗﻣرﯾن :اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
 ٣.٢.٢ﺗﻣرﯾن :ﻓﮑﺗور ھﺎی ﮐﮫ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﻘﺎوﻣت و
ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯾدھد
 ٣.٢.٣ﺗﻣرﯾن :ﻣواﻧﻊ ﻓرا راه ﮐﻣﮏ

٣.۵
ﺳﺎﻋت

۴.۵
ﺳﺎﻋت

٢.۵
ﺳﺎﻋت

ﻣواد درﺳﯽ
اﺑزار  :٣.١.١ﮔوش دادن درﺳت
ﻣواد درﺳﯽ  : ٣.١.٢ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ،زﺟرت و
اﺧﺗﻼل
ﻣواد درﺳﯽ  : ٣.١.٣ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺎ ﺑﻌد و ﺑرون داد
ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
ﻣواد درﺳﯽ  : ٣.٢.١اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی
ﻣواد درﺳﯽ  (١) ٣.٢.٢ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ
ﻣواد درﺳﯽ  (٢) ٣.٢.٢ﻓﮑﺗور ھﺎی ﮐﮫ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم
ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﻘﺎوﻣت و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ را ارﺗﻘﺎ ﻣﯾدھد
ﻣواد درﺳﯽ  :٣.٢.٣ﻣواﻧﻊ ﻓرا راه ﮐﻣﮏ ،ﻗﺻﮫ
ﻣﻼﻟﯽ
 :٣.٣ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ،ﺳو اﺳﺗﻔﺎده
ﺟﻧﺳﯽ و  /ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﺑرای اطﻔﺎل
1

 ٣.٣.١ﺑﺣث :ﻓﮭﻣﯾدن ﻧﺗﺎﯾﺞ و روش ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ
 ٣.٣.٢ﻟﮑﭼر :ﻓراھم ﻧﻣودن اﺑزار ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت
اطﻔﺎل
 ٢ﺳﺎﻋت ﺟﻠﺳﮫ  :٣.۴ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣﺷﺎوره رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﺑﺧﺷﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻧدﯾن ﺳﮑﺗوری
 ٣.۴.١ﺑﺣث :ﻣرور ﺣد اﻗل ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده
 ٣.۴.٢ﺗﻣﺎس /ﺑﺣث :ﺗﻘوﯾت دوﺑﺎره ﻧﯾﺎز ﺑرای
ﺧدﻣﺎت ﭘﺎﺳﺧﯽ ﭼﻧد ﺳﮑﺗوری
 ٣.۴.٣ﺗﻣرﯾن :ﺗرﺳﯾم ﺧدﻣﺎت در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟﻠﺴﮫ  :٣.١ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺰﯾﮑﯽ ،ھﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
اھداف:
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻮری ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺰﯾﮑﯽ ،ھﯿﺠﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات -ﻣﺎﺑﻌﺪ :ﻧﺘﺎﯾﺞ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻓﺰﯾﮑﯽ  ،رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ان ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع
 ﻣﻮاﻓﻘﺖ روی ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺸﺎر واﺧﺘﻼل
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ:
 ٣.١.١ﺗﻣرﯾن :درﺳت ﮔوش دادن
 ٣.١.٢ﺑﺣث :ﻓﺷﺎر ،زﺟرت و اﺧﺗﻼل
 ٣.٢.٣ﻟﮑﭼر :ﺗﺎﺛﯾرات  -ﻣﺎﺑﻌد
زﻣﺎن ﮐﻠﯽ ٣.۵ :ﺳﺎﻋت
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ:
 اﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه " رﻧﺎ" در اﺑﺰار٣.١.١
 ﺑﺮوی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﮫ ﻓﻠﭗ ﭼﺎرت  ۵ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ذﯾﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ :ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺑﺪن ،ھﯿﺠﺎن ،اﻓﮑﺎر ،رﻓﺘﺎر ،ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ از ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﺤﺚ ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﻠﯽ واظﮭﺎرات را ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﮐﻨﯿﺪ
ﻣواد درﺳﯽ:
اﺑزار  :٣.١.١ﮔوش دادن درﺳت ) ﺑﮫ ﻗﺳﻣت اﺧر اﯾن ﻣﺎدﯾول ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(
ﻣواد درﺳﯽ  :٣.١.٢ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ،زﺟرت و اﺧﺗﻼل
ﻣواد درﺳﯽ  :٣.١.٣ﺗﺎﺛﯾرات-ﻣﺎﺑﻌد و ﺑﯾرون داد ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
ﻣواد ﻣﻣد درﺳﯽ  :ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر

 .٣.١.١ 1ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :ﮔﻮش دادن درﺳﺖ
ﻣواد ﻣﻣد :ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ :ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ اﺑزار  ٣.١.١ﺑﺎزﻣﺎﻧده را درﯾﺎﺑﯾد.
ﻣواد درﺳﯽ :اﺑزار  :٣.١.١ﮔوش دادن درﺳت ) ﺑﮫ اﺧر ھﻣﯾن ﻣﺎدﯾول رﺟوع ﮐﻧﯾد(
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن :ﯾﮏ ﺳﺎﻋت

Exercise based on “Debriefing the Accused” activity.
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 .١.٣.١ﺟﻠﺴﮫ :اﺑﺰار  :٣.١.١ﮔﻮش دادن درﺳﺖ
ﮔواھﯽ ﻧﺎﻣﮫ رﻧﺎ ١۶ ،ﺳﺎﻟﮫ
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ ﺟﺎی ﻣﺧﻔﯽ ﺷدن ﻣﺎ را ﯾﺎﻓﺗﻧد ﻣن ھﻣراه ﺑﺎ واﻟدﯾن و دو ﺧﺎﻧم ﮐﮭن ﺳﺎل دﯾﮕر در ﺑﯾن ﺑﺗﮫ ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن
ﺑودﯾم ،ﻣن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧم ﺟوان در ﺑﯾن ﺷﺎن ﺑودم ،اﻧﺟﺎ  ١٠ﻣرد ﻣﺳﻠﺢ ﻣوﺟود ﺑودﻧد ،ﺑﺷﻣول  ۴طﻔل ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫAK-47
ﻣﺳﻠﺢ ﺑودﻧد .ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳر و روی ﺷﺎن ﭘوﺷﯾده ﺑود ﻧﺎم ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺧود را ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯽ ﺑردﻧد .ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ
ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ اﻧﮭﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد ﻣرا ھﻣرای ﺧود ﺷﺎن ﺑﺑرﻧد ،ﻣﺎدر ﻣن ھﻣرای ﺷﺎن ﺑﮫ دﻋوا ﭘرداﺧت ،و ﻣﯾﮕﻔت ﮐﮫ ﻣن ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻓرزﻧد
وی ھﺳﺗم و ﻣرا ﺑﮕذارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷم ،ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ ﮔﻔﺗﻧد" :اﮔر ﻣﺎ دﺧﺗر ﺗو را ﻧﺑرﯾم ،در ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ او ﺗﺟﺎوز ﺧواھﯾم
ﮐرد ﯾﺎ ھم او را ﺧواھﯾم ﮐﺷت".
ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎﻻی واﻟدﯾن ﻣن و ان دو ﺧﺎﻧم ﮐﮭن ﺳﺎل دﯾﮕر اﻣر ﮐردﻧد ﮐﮫ از ﯾﻧﺟﺎ دور ﺷوﻧد .ﺑﻌدا ً ﺑرای ﻣن ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻟﺑﺎس
ھﺎی ﺧود را ﺑﯾرون آر .و ﻣن ﺗوﺳط ان ده ﻣرد ﯾﮑﯽ ﭘّﯽ دﯾﮕر ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﮔرﻓﺗم .ﯾﮑﯽ از ان ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ در ﺣدود
 12ﺳﺎل  ،ﺳﮫ ﺗﺎی ان در ﺣدود  15ﺳﺎل داﺷﺗﻧد ،و اﻧﮭﺎ ﻣرا ﺗﮭدﯾد ﮐردﻧد ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣن ﮔرﯾﮫ و ﺳر و ﺻدا ﮐﻧم ﻣرا
ﺧواھﻧد ﮐﺷت.
واﻟدﯾن ﻣن ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ واﻗﻊ ﻣﯾﺷد ﻣﯽ ﺷﻧﯾدﻧد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾزی از دﺳت ﺷﺎن ﻧﻣﯽ اﻣد ﺗﺎ ﻣرا در ﻣﻘﺎﺑل اﻧﮭﺎ
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد .ﻣن از ﻧظر ﻓزﯾﮑﯽ ﺟراﺣت ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑودم .ﻣﺎدرم ﻣرا ﺗوﺳط اب ﮔرم و ﻧﻣﮏ ﺷﺳت اﻣﺎ ﻣن ﺗﺎ ﻣدت زﯾﺎدی
ﺧوﻧرﯾزی داﺷﺗم .ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧوﻗت در ﺑﯾن ﺑﺗﮫ ھﺎ ﭘّﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧدﯾم ،ﮐﮫ ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ ﺷﮭر ﻣﺎ را ﺗرک ﮐردﻧد .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎ از ﺑﯾن ﺑﺗﮫ
ھﺎ ﺑﯾرون اﻣدﯾم  ،ﺣﺗﯽ ﮐﻼن ھﺎ ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد از ﻣن دور ﺑﮕرﯾزﻧد و از ﻧﺎن ﺧوردن ﺑﺎ ﻣن اﺑﺎ ﻣﯾورزﯾدﻧد ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﻣن ﺑطور
ﺑدی ﻣﺗﻌﻔن ﺷده ﺑودم .ﻣن ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک )ﮐﺎﺑوس( داﺷﺗم و اﺣﺳﺎس دﻟﺳردی ﻣﯾﮑردم Adapted from: IASC Caring
for Survivors of Sexual Violence in Emergencies. Training Guide

 .1اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﺑرای اﯾن ﺳرﮔذﺷت اﻣﺎده ﮐﻧﯾد:
" ﻗﺒﻞ ازﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ رﻧﺎ ﮔوش ﺑﺪھﯿﻢ .ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺑﺪن
ﺷﻤﺎ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ درﯾﻦ وﻗﺖ ﭼﮫ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ .از ﻧﻮک ﺳﺮ اﻟﯽ ﺷﺴﺖ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﺮده و ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻀﻼت
ﺧﻮد را ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل ﺑﮫ وﺿﻌﯾت داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﺗوﺟﮫ ﺷوﯾد .ﻗﺎﻣت ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ
اﺳﺖ؟ ﺷﻣﺎ در ﭼوﮐﯽ ﺧود ﭼﮕوﻧﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد؟ و ﺗظﺎھرات ﭼﮭره ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟"
 .2اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن را اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺳرﮔذﺷت ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﺷﺎن
ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺿرور ﺑود اﻧﮭﺎ ﮔوش دادن را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﻧد ﯾﺎ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷوﻧد
 .3ﺳر ﮔذﺷت را ﺑﺧواﻧش ﺑﮕﯾرﯾد.
 .4ﺑرای ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺳﮑوت اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ،ﺑﻌد از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ دوﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺑدن ،اﻓﮑﺎر ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را
ﭼﮏ ﮐﻧﻧد و در ﺑﺎره ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺧود ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﻧد .و ﻋﻧﺎوﯾن روی ﻓﻠپ ﭼﺎرت را ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﯾﯾد ) ﻋﮑس
اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑدﻧﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧﺎت ،اﻓﮑﺎر ،رﻓﺗﺎر ،ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( و ﺟواﺑﺎت ﺷﺎﻧرا ﺑروی ﻓﻠپ ﭼﺎرت در
ﺳﺗون ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 ﻣﺛﺎل ھﺎی از ﺳواﻻت ﺑرای ﺣﺎﺻل ﮐردن ﺟواب:
 .1ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑدﻧﯽ:
 "اﻧﭼﮫ ﺑدن ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد؟" "اﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﻌده و دﯾﮕر اﻋﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد) درد،دﻟﺑدی و ﻏﯾره("
 "اﻧﭼﮫ را ﺑﺎزو ھﺎ و ﭘﺎ ھﺎی ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد"؟ "ﺑﺎ ﻋﺿﻼت ﺷﻣﺎ ﭼﮫ واﻗﮫ ﺷد؟") ﺳﺧت ﺷدن ﮔﻠو ،ﺳﺧﺗﯽ اﻻﺷﮫ ھﺎ و ﻏﯾره( .2ھﯾﺟﺎﻧﺎت:
 " ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد"؟ ) ﻗﮭر ،ﺧﺷم ،آزردﮔﯽ ،درﻣﺎﻧدﮔﯽ ،ﻏﺿب(" .3اﻓﮑﺎر ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت"؟  ".ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐدام اﻓﮑﺎر را دارﯾد"؟
 .4ﭘﺎﺳﺦ رﻓﺗﺎری:
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 " ﺷﻣﺎ درﺳت ھﻣﯾن ﺣﺎﻻدر اﺗﺎق ﻣﯾﺧواھﯾد ﭼﮑﺎر ﮐﻧﯾد"؟ ) ﻣﺛﻼ ﺑر ﻣﯾﺧﯾزﯾد و از اﺗﺎقﺑﯾرون ﻣﯾروﯾد ،از ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﻣﺗﻧﻔر ﻣﯾﺷوﯾد و ﻏﯾره( ﯾﺎ
 "ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐردﯾد ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻧوﻧدﮔﺎن اﯾن ﺳرﮔذﺷت ﺑودﯾد"؟)ﺑﯾﻘرار ﺑودﯾد،ﺗﻐﯾﯾر دادن وﺿﻌﯾت در ﭼوﮐﯽ؛ ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن ﺗوﺟﮫ ﻧﮑردﯾد ،ﻣﺷت ھﺎی ﺧود را ﮔره ﮐردﯾد،
ﺑﺎزو ھﺎی ﺧود را ﺑﮭم ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣودﯾد و ﻏﯾره( "؟
 .5ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮭت ھﺎی ﺑﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﺎ و ﺑﺎزﻣﺎﻧده زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﺻﮫ ای ﮔوش ﻣﯾدھﯾم و ﯾﺎ وﯾدﯾوی
را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯾﮑﻧﯾم وﺟود دارد
 .6ﺑﻌدا ﺑﺎﻻی ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد.
ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣردم دور و ﭘﯾش ﺑﺎزﻣﺎﻧده ،و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻐﯾﯾرات ﺗﻌﺎﻣﻼت و
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﯾﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧده و ﻣﺣﯾط وی اﺳت .در اﮐﺛر ﺣﺎﻻت اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺗوﺳط ھﯾﺟﺎﻧﺎت ،ﺷﻧﺎﺧت ھﺎ ،ﻋﮑس
اﻟﻌﻣل ھﺎی رﻓﺗﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺎﺷﮫ ) رھﺎ( ﻣﯾﺷود) ﻣﺎﻧﻧد اﺣﺳﺎس ﺷرم ،ﮔﻧﺎه ،ﺗرس ،ﺻرف ﻧظر ﮐردن( ،و
ھﻣﭼﻧﺎن ﺗوﺳط ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ) اﺣﺳﺎس ﺷرم و ﮔﻧﺎه ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده و  /ﯾﺎ ﻧﮕرش ﻣﻼﻣت ﮐﻧﻧده ﻗرﺑﺎﻧﯽ،
اﺳﺗﮕﻣﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رد ﺷدن ﺗوﺳط ﺧﺎﻧوداه و ﺟﺎﻣﻌﮫ(
ﺑﭘرﺳﯾد:

 oﮐدام ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑﯾﺎن ﺳرﮔذﺷت رﻧﺎ وﺟود داﺷت ؟ اﻓراد دور و ﺑر وی ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﮑس
اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن دادﻧد؟ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی وی و ﻣﺣﯾط وی ﺗﻐﯾرات را ﺑوﺟود ﻣﯾﺎورﻧد ؟
 oرﻧﺎ ﮔﻔت" زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ وی از ﻻﺑﻼی ﺑﺗﮫ ھﺎ ﺑﯾرون اﻣد ﺣﺗﯽ ﮐﻼن ھﺎ از وی دوری ﻧﻣودﻧد و از ﺧوردن ﻧﺎن
ھﻣرای وی اﺑﺎ ورزﯾدﯾﻧد"ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐدام ﺗﺎﺛﯾری ﺑﺎﻻی
وﺿﻌﯾت ،اﻓﮑﺎر ،ھﯾﺟﺎﻧﺎت و رﻓﺗﺎر وی داﺷﺗﮫ ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد ؟ ) ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد
اﺟﺗﻧﺎب از ﻗرﺑﺎﻧﯽ دﻻﻟت ﺑﮫ اﻧزوای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﮑﻧد ،و اﺣﺳﺎس ﺷرم ،ﮔﻧﺎه درﻣﺎﻧدﮔﯽ ،ﻧﻔرت در ﻣورد ﺧود
و ﺟﺳم وی را اﻓزاﯾش ﻣﯾدھد ،و او ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐردن اﯾﻧﮑﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ھﻣﮫ ﺗﻘﺻﯾر از ﺧودش اﺳت
اﻏﺎز ﮐﻧد ،ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻣﮑن ارﺗﺑﺎطﺎت و ﻋﻼﯾق ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﺎﯾد (
 " oﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻌد از ﺣﻮادث ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ،ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
ھﺎ ﺑﺎﻻی اﻓﮑﺎر ،ھﯾﺟﺎﻧﺎت ،رﻓﺗﺎر ﺗﺎﺛﯾر ﺧواھد داﺷت؟"
 اﮔﺮ اﻓﺮاد دور و ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش ،ﻓﮭم ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ ﻣﻣﮑن ﺑرای وی اﺳﺎنﺑﺎﺷد ﺗﺎ:
 ھﯿﺠﺎﻧﺎت و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ
 اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮوی ﻧﯿﺴﺖ
 ﺧﻮاھﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﻮد
 اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﮔﯿﺮد
 ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﮫ دوﺑﺎره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 .7ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺬﮐﺮ دھﯿﺪ ﮐﮫ ظﺮﻓﯿﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ رﻧﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺎﻻی ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻮری ھﯿﺠﺎﻧﯽ،
ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وی دارد .ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﻓﺼﻞ ھﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻣﺎدﯾﻮل ﺑﺤﺚ
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ) ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ (٣.٢.٣
 .8ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﻻی ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻓﻮری در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺧوب اﺳت

ﺑداﻧﯾد!

 درﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺷﺎﻣد ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﺎﻣد ﭘر ﻓﺷﺎر دﯾﮕر رو در رو ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑرای
ﺷﺎﮔردان اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣواﺟﮫ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺷدﯾد را ﺗﺣرﯾﮏ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧرا ﻣﺷﮑل ﻧﻣﺎﯾد ﺑﻧﺎ ﺑران ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ:
 ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ھﯿﺠﺎﻧﺎت و اظﮭﺎرات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﺑﺪارﻧﺪ در ﺻﻮرﯾﺘﮑﮫ ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در وﺳﻂ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻓﻮرا ً ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎن اﻟﯽ ﺧﺘﻢ اﻣﻮزش ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن اﻧﮭﺎ در ) ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺎﻟﺞ ،ﯾﺎ ﺟﺎ ھﺎی دﯾﮕﺮ( داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ھﺮ ﻧﻮع اظﮭﺎراﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺨﺎطﺐ ﻗﺮار داده اﯾﺪ ) "اﯾﻦ
ﻏﻠﻄﯽ وی ﺑﻮده"( اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ در ﺑﺤﺚ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

 ١.٢.٣ﺑﺤﺚ :ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ،زﺟﺮت و اﺧﺘﻼل
ﻣﻮاد ﻣﻤﺪ درﺳﯽ :ﻓﻠﭗ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐﺮ
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ :ﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ ﯾﮏ ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﺳﺗون ھﺎ را ﺗﺣت ﻋﻧﺎوﯾن ذﯾل ﺑﮑﺷﯾد ،ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺑدﻧﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧﺎت،
اﻓﮑﺎر ،رﻓﺗﺎر ،ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن از ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻣﻠﯾن را ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را دری ﻧوﺷﺗن و
اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧت ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﻣواد درﺳﯽ ٣.١.٢ :ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ،زﺟرت و اﺧﺗﻼل
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن  ۵.١:ﺳﺎﻋت
 .1ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣورد ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑﻌد از ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﯾم  ،ﻣﺎ اﮐﺛرا
ﻣﯾ ﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده زﺟرت ﺷدﯾد را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده ،ﻣﻧظور ﻣﺎ ازﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﭼﮫ اﺳت؟ و اﯾﺎ اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺎ در ﻓرھﻧﮓ
ھﺎ و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻧﯽ و ﻣﻔﮭوم ﯾﮑﺳﺎن دارد؟
 .2اﮐﻧون ﻣﺎ ﻧظر ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ،زﺟرت و اﺧﺗﻼل ﻣﯾﺎﻧدازﯾم و ﮐوﺷش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﻠﻣﮫ اﯾن را ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﯾم ﺗﺎ در
ﻓرھﻧﮓ و زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧده و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل اﯾن ﺣﺎﻻت ﺑﺎﺷﻧد؟
 .3ﺳﮫ ﺳﺗون را ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾن :ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ،زﺟرت /زﺟرت ﺷدﯾد ،اﺧﺗﻼل ﺑر روی ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﺑﮑﺷﯾد
 .4از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﻣﺛﺎل ھﺎی ﺣﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠف را اراﯾﮫ ﺑدارﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن از اﯾﺷﺎن ﺑﺧواھﯾد ﮐﻠﻣﺎت اظﮭﺎرات،
ﻣﺳﺗﻌﺎر ھﺎی ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ را ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﺛﺎل ھﺎ واﺻطﻼﺣﺎت ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ
دادن ﯾﮏ ﻣﺛﺎل از ﺧود اﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .5اول ،ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ای ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ﺑدھﯾد:
" ﻣﻦ ،ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﻮرس ،ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر ﻧﻤﻮدم ،ﻣﻦ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدم ﮐﮫ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺷﻤﺎ را ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺗﺮﯾﻨﺮ ﺑﺮ اورده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ .ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪم اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در طﻮل
ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم"
 .6از ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑّﭙﺮﺳﯿﺪ:
 در زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺪام ﮐﻠﻤﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺎﻻت و ﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ وﺟﻮد دارد؟ اﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﺎر ھﺎی را ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ؟ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﻻی ﺷﺎﻧﮫ ھﺎیﺷﻤﺎ(
 اﯾﺎ اﺻطﻼﺣﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در زﺑﺎن ﺧود ﺑرای اﯾن ﺣﺎﻻت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد اﻧﭼﮫ را در ﺗﻌرﯾف اﺳت وﺿﺎﺣتداده ﻣﯾﺗواﻧد؟
 ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﻣﮑن ﺑدن و ذھن ﺷﻣﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ﭼﮫ اﺳت؟ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ) رﺟﻮع ﺑﮫ ﻣﻮاد درﺳﯽ  ( ٣.١.٢را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
 اﮐﻨﻮن ﺑﮫ زﺟﺮت /زﺟﺮت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل ھﺎی زﯾﺮ را راﯾﮫ ﺑﺪارﯾﺪ:
 " ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ از ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﯾﻨﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻣﻦ درﺳﺖ ﻏﺬا ﺧﻮرده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ،
ﺧﻮاب ﮐﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ در اﯾﻨﺠﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ .ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻦ زﺟﺮت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ".
 اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﯾﺎداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن زﺟﺮت و زﺟﺮت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ درﺟﮫ و ﺷﺪت ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ /ﻓﺸﺎر زاھﺎ و
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﻮادث /ﻓﺸﺎر زا ھﺎ اﺳﺖ
 .9ﺑﭘرﺳﯾد:
 ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از زﺟرت /زﺟرت ﺷدﯾد ﭼﮫ ﺑوده ﻣﯾﺗواﻧد؟
 ﺟواﺑﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻊﻣﻞ ھﺎی ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧﯽ ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،رﻓﺗﺎری و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﻧد اﺳﺗﺧراج ﻧﻣﺎﯾﯾد ،دو ﺑﺎره ﺑﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ﺗﻣرﯾن  .٣.١.١رﺟوع ﮐﻧﯾد
 ذﮐر ﮐﻧﯾد:
 ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ :ﻋﻼﯾﻢ ﺷﻮک ،ﻓﺸﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮن ،ﺳﺮ دردی ،ﭘﺮش ﻗﻠﺐ ،ﻋﮑﺴﮫ از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪن ،ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ/ﺑﯿﺪار
ﺧﻮاﺑﯽ ،ﮔﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل در ﺟﮭﺖ ﯾﺎﺑﯽ ،ﺧﺴﺘ ﮕﯽ و ﻓﺮط ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ.
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 ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ھﯿﺠﺎﻧﯽ :ﺗﺨﺮﺷﯿﺖ ،اﺣﺴﺎس دﺳﺖ و ﭘﺎﭼﮕﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،ﺗﺮس ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻠﻘﯽ ،اﻧﺰوا و
ﯾﺎ؛ ﮐﺮﺧﺘﯽ؛ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪی.
 ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اﻓﮑﺎر ) ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ(  :ﺧﻮاﺑﮭﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ،زﻧﺪه ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺣﺎدﺛﮫ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣﺤﺮﮐﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ
ﺣﺎد ﺛﮫ ،ﺗﺠﺰی ،ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﻓﻈﮫ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﻣﻼﻣﺘﯽ
 ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی رﻓﺘﺎری :ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ،ﮐﺎھﺶ اﺷﺘﮭﺎ  ،اﻗﺪام ﺑﺨﻮدﮐﺸﯽ،
 ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  :ﺗﻐﯿﺮات در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺐ روی ،اﻧﺰوا و ﯾﺎ ﺗﺮس از ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪن ،طﺮد
ﺷﺪن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻏﯿﺮه ،ﻗﺴﻤﺎ از ﮔﺐ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻓﺮاد دور و ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،ﻗﺴﻤﺎ از
ﺑﺎﻋﺚ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ھﯿﺠﺎﻧﯽ ،رﻓﺘﺎری ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
 ﮐﺪام ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﻤﺜﺎل ھﺎ در زﺑﺎن ھﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرب وﺟﻮد دارد؟ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﮐﺪام زﻣﯿﻨﮫ ھﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ؟
 اﯾﺎ ﮐﺪام ﻣﺴﺘﻌﺎر ھﺎی را ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ زﺟﺮت و زﺟﺮت ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣﻨﺠﻤﺪ ﯾﺎ
ﮐﺮﺧﺖ ﺷﺪه ام ،اﻧﮕﺎر ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ام ،اﻧﮕﺎر ﭼﯿﺰی در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﮫ اﺳﺖ (......
 .10ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت زﺟﺮت و زﺟﺮت ﺷﺪﯾﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ؟) ﻣﻮاد درﺳﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(
 .11ﺑﻌﺪا ً ﺑﮫ ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼل ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺣﺎدﺛﮫ  /ﺣﺎدﺛﺎت ﭘﺮ ﻓﺸﺎر و ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﻨﻔﺮد و ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﺮ
ﻓﺸﺎر ﯾﮑﮫ ھﻨﻮز ھﻢ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻣرﯾض رواﻧﯽ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﻣﺗﻌﺎﻗب ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ و ﺳﺎﯾر واﻗﻌﺎت ﺧﺷوﻧت
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮ ﻓﺸﺎر و ﯾﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﺗﺮاوﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ) ﻣﻮاد درﺳﯽ (
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
 ﭼﺮا ﺗﻔﺮﯾﻖ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ،زﺟﺮت رواﻧﯽ /زﺟﺮت ﺷﺪﯾﺪ رواﻧﯽ از ﯾﮑﻄﺮف و اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ از طﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ؟
o

ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن زﺟﺮت  /اﺧﺘﻼل ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺎطﺮی ﮐﮫ
اﻓﺮاد دارای اﺧﺘﻼل ﺑﮫ ﮔﻤﺎن اﻏﻠﺐ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎزش وﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ھﺎی
ﻣﺴﻠﮑﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ) ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺪاوی ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ( ﺿﺮورت دارﻧﺪ

o

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎﮐﯽ از زﺟﺮت ﯾﺎ زﺟﺮت ﺷﺪﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی رواﻧﯽ ،ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد،
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ و ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ

"ﭼﯾز ھﺎﯾﮑﮫ ﺗﻣﺛﺎل ھﺎی اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ در ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﺷﻣول ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑوده
ﻣﯾﺗواﻧد"
 oﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻣﮑن اﻓﺳردﮔﯽ ،اﺿطراب ،ﺣﻣﻼت ھول و ھراس ،اﺧﺗﻼل ﺻدﻣﮫ رواﻧﯽ ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ،
ﺳﺎﯾﮑوزس ،و ﺳﺎﯾر ﺳﻧدروم ھﺎ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﺻورت طوﻻﻧﯽ ﺑﻌد از ﺧﺗم ﺣﺎدﺛﮫ دوام ﻧﻣﺎﯾﻧد ) ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ
ﻣواد درﺳﯽ  ٣.١.٣ﺑﺑﯾﻧﯾد( ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد

ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﻋﺑﺎرت از ﺟواب ﻧﺎرﻣل در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺷﮑﻼت ھﯾﺟﺎﻧﯽ و ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ اﺳت و زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎ
ﺧﺎرج از ﺗوازن ﻣﯾﺎن ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺳﺎزش ﯾﺎ ﺗطﺎﺑق ﺑﺎﺷﻧد
•

ﻣﺎ ھﻣﮫ راه ھﺎ را ﺑرای ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ھﺎی رواﻧﯽ در زﻧدﮔﯽ روز ﻣره ﺧود دارﯾم

•

ﺑﮭر ﺣﺎل ،ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ اﻓراد ﺗﺣت ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻣﺗﻼﺷﯽ ﺷده و اﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ھﺎی
اﺿﺎﻓﯽ ﺿرورت ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﻧد.
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ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ !
 ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻗﺳﻣت اﺳﺗﺧراج ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺣث ﻣﻌﺎوﻧت ﻧﻣﺎﯾد و ﮐﻠﻣﺎت و
ﺑﯾﺎﻧﺎن ﻣﺣﻠﯽ را روی ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﺑﯾرون ﻧوﯾس ﮐﻧد
 در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﻠﻣﺎت و ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر" دﯾواﻧﮕﯽ" ﯾﺎ " دﯾواﻧﮫ ﺑودن" دﻗﯾق ﺑﺎﺷﯾد .ﯾﺎداﺷت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ
ﺗداﻋﯽ ھﺎی ﻣﻌﻣول اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط اﮐﺛر ﻓرھﻧﮓ ھﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ را در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم
ﺑﺻورت ﻧﺎرﻣل در ّﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺣوادث ﻏﯾر ﻧﺎرﻣل ﺟﮭت ﻣدﯾرﯾت ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺧود ﺑطرﯾق درﺳت ﺗری
از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ،ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده و ﺑﮑﺎرﮔﯾری اﺻطﻼﺣﺎت دﯾواﻧﮫ ﯾﺎ ﺑﯽ ﻋﻘل ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ ﺑﮫ
ادرس ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺳت.
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ﻣواد ﻣﻣد:
ﻣواد درﺳﯽ :ﻣواد  ٣.١.٣ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺎ ﺑﻌد ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن ١ :ﺳﺎﻋت
 .1واﻗﻌﺎت ﻋﺎﺟل وﺧﯾم ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﻋث ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺑﺳﯾﺎرﻗوی وآﻧﯽ ﻣﯾﺷود اﻣﺎ ﯾﮏ طﯾف
وﺳﯾﻊ ﺗﺎﺛﯾرات وﻧﺗﺎ ﯾﺞ ﻣﺎ ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﮫ را ﺑوﺟود ﻣﯾﺎورد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺎﻣﯾل ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ واﺟﺗﻣﺎع ﺗﺎﺛﯾردارد.
 .2ﯾﮏ ﺟدول را ﮐﮫ دارای ﺳﮫ ﻋﻧﺎوﯾن ﺑﺎﺷد ﺗرﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد ) ﺻﺣت /ﺟﺳﻣﯽ – ھﯾﺟﺎﻧﯽ /رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ /
اﻗﺗﺻﺎدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( و از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ در ﻣورد ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺎﺑﻌد ﺣوادث ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﺷﻧد ﻓﮑر
ﮐﻧﻧد.ﺟواﺑﮭﺎی ﺷﺎﻧرا ﺗﺣت ھر ﺳﮫ ﻋﻧﺎوﯾن ﺗﺻﻧﯾف ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾﯾد
 .3ﻣواد درﺳﯽ  ٣.١.٣را ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣوده و ﺗﻣﺎم ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺎﺑﻌد را ﻣرور ﻧﻣﺎﯾﯾد  ،ﻣواردی را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺎﻣﻠﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﻧﺷده
ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎزﯾد.
 ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ:
-

ﺣﻠﻘﮫ وﺳﯿﻊ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ

-

ﺑﮭﺎی زﯾﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

-

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺰﻣﻦ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﻞ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ،ﺷﺮم(.....

-

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر اﮐﺜﺮا ﻣﻨﺠﺮﺑﮫ ﺧﺮاﺑﯽ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ-ﺷﻮھﺮ ،اطﻔﺎل ،ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
اﮐﺛرا اﯾن ﺗﻐﯾرات و ﻧﮕرش ھﺎی ﻣﻼﻣت ﮐﻧﻧده ﺑﺎزﻣﺎﻧده  ،اﺳﺗﮕﻣﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و طرد ،ﮔب اﺣﺳﺎس ﺷرم وﮔﻧﺎه
ﻧزد ﻗرﺑﺎﻧﯽ وﯾﺎ ﻓﺎﻣﯾل وی ﻣﯾﮕردد ،اﮔرﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣطﺎﺑق ﺗوﻗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺷﺎن ﻧدھد ﻣﻣﮑن ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﺧود ﺷرﯾﮏ ﺟرم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺷود

2

Adapted from: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. (2002) Reproductive Health and Rights: Reaching the Hardly
Reached Article 10: Victims of Gender-based Violence. In: PATH Series: Reproductive Health and Rights: Reaching
the Hardly Reached, Article 10. Available at: http://www.path.org/publications/pub.php?id=513
Ward, J., ‘An introduction to basic issues and concepts related to gender-based violence prevention and
)response’, UNFPA Afghanistan (slides

7

-

اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻏﻠﺒﺎ ﺟﺪی ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای ﺧﺴﺎرات ﺑﻌﺪی ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﺮورﯾﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻼﯾﻢ ) اﺷﮑﺎرا( زﺟﺮت ، ،زﺟﺮت ھﺎی دروﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺷﮑﺎر ) اﺣﺴﺎس ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﯾﺎ
ﭘﻮﭼﯽ ،ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ،ﺗﺮس ﺑﺮای اطﻔﺎل و اﯾﻨﺪه و ﻏﯿﺮه (......ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪت و ﻣﺰﻣﻨﯿﺖ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.

-

از ﮔﺐ اﺳﺘﮕﻤﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﮔﺬارش ﻧﮑﺮده و ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﮐﻮﺷﯿﺪ .طﺮد ﺷﺪن و ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺷﺪن ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ دو ﺑﺎره را ﺑﺨﺎطﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی روزاﻧﮫ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺼﻮرت دواﻣﺪار رﻧﺞ
ﻣﯿﺒﺮد

-

ﺗﺎﺛﯿﺮات رواﻧﯽ از ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎرﻣﻞ ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﻏﯿﺮﻧﺎرﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮارﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺗﺎﺛﯿﺮات دوام ﮐﻨﺪ ﺑﮫ اﺧﺘﻼل ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد )و در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ( ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻌﺪی رﺟﻌﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ

-

ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺳﺮوﮐﺎر دارد ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﻔﯽ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ان آﮔﺎه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ

ﺟﻠﺴﮫ  :٣.٢ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
ھدف

•


•

ﻓﮭﻣﯾدن  ،ﺗوﺻﯾف و ﭘﯾروی ﻧﻣودن اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی ﺑرای ﻣراﻗﺑت ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
ﻓﮭﻣﯾدن ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور
ﻓﮭﻣﯾدن اھﻣﯾت ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ و ﯾﺎدﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﭼﮫ ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧد

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ:

 ٣.٢.١ﺗﻣرﯾن :اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده
 ٣.٢.٢ﺗﻣرﯾن :ﻓﮑﺗور ھﺎی ﮐﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﺳﺎزش را ارﺗﻘﺎ ﻣﯾدھﻧد
 ٣.٢.٣ﺗﻣرﯾن :ﻣواﻧﻊ ﻓرا راه ﮐﻣﮏ
زﻣﺎن ﮐﻠﯽ ۴.۵ :ﺳﺎﻋت
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ :
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ﺗﻣرﯾن  :.٣.٢.١اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی را روی ﮐﺎرت ھﺎی اﺷﺎره ﺑﻧوﯾﺳﯾد ) ﯾﮏ ﻣﺎده اﺳﺎﺳﺎت روی ﯾﮏ ﮐﺎرت(
ﺗﻣرﯾن  :٣.٢.٢اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﺎت دﻗﯾق ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده و در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺗطﺎﺑق ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﯾﺟﺎب
ﮐﻧد ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر ﯾﺎ ﺗرﺟﻣﺎن از ﻗﺑل ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ،ﻣﻣﮑن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗطﺎﺑق ﯾﺎﻓﺗﮫ از ﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ را
ﮐﮫ ﺑﺗواﻧدﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی واﻗﻌﯽ را اﻓﺎده ﻧﻣﺎﯾد ﺑﺑﯾﻧد
ﻣواد درﺳﯽ:

ﻣواد درﺳﯽ  :٣.٢.١اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی
ﻣواد درﺳﯽ  (١) ٣.٢.٢ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ
ﻣواد درﺳﯽ  (٢) ٣.٢.٢ﻓﮑﺗور ھﺎی ﮐﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﺳﺎزش را ارﺗﻘﺎ ﻣﯾدھﻧد
ﻣواد درﺳﯽ  :٣.٢.٣ﻣواﻧﻊ ﻓرا راه ﮐﻣﮏ  ،ﻗﺻﮫ ﻣﻼﻟﯽ
ﻣواد ﻣﻣد :ﮐﺎرت اﺷﺎره

ﻧوت  :ﺑﺎﻻی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﮑﺷﺎف ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺳﺎزﺷﯽ دﻗت ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﭘرﯾزﻧﺗﯾﺷن را ﻧظر ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﮭﺎرت
ﺷﺎﻣﻠﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده و ھر ﻗدر زﻣﺎن را ﮐﮫ ﻻزم ﻣﯾداﻧﯾد ﺑرای اﯾن ﺑﺧش اﺧﺗﺻﺎص ﺑدھﯾد

راھﺒﺮد اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﻏﯾر ﻣﻔﯾد
 اﻟﮑل و دوا ﺳﭘری ﻧﻣودن وﻗت ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ -ﺗﮭﺎﺟم ) ﻏﺿب ﺷدن(

ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﻔﯾد
-

ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده
ﻣﻧﺎﺳﮏ ﻣذھﺑﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزاﻧﮫ
ﺑﺎزی ﺑﺎ اطﻔﺎل
اﺳﺗراﺣت و اراﻣش ﮐﺎﻓﯽ

راھﺒﺮد ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ :
-

ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﻧﻔﯽ را ﺗﺷوﯾق ﻧﮫ ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗطﺎﺑق ،ﻣوادﻣﺧدر و اﻟﮑول ﻧﻧوﺷﯾد.
ﺧود را از ﻓﺎﻣﯾل و دوﺳﺗﺎن ﺟدا ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺗﻣﺎم روز ﺧواب ﻧﮑﻧﯾد.
ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﯾﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﻏذا ﻧﺧورﯾد.
از ﺧﺷوﻧت ﮐﺎر ﻧﮕﯾرﯾد.
در ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻏﻔﻠت ﻧﮑﻧﯾد.
ﺗﻣﺎم وﻗت ﮐﺎر ﻧﮑﻧﯾد.

-

ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﺛﺑت را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد
ﮔﻔﺗﮕو و وﻗت ﮔذراﻧدن ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾل و دوﺳﺗﺎن
ﺑﺣث ﺑﺎﻻی ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﺷﺎن اﻋﺗﻣﺎد
دارﯾد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را راﺣت ﻣﯽ ﮐﻧد اﻧﺟﺎم دھﯾد
)ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن  ،ﺑﺎزی ﺑﺎ اطﻔﺎل(
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﺗﻣرﯾن آراﻣﺑﺧش را اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﮐﻠﻣﺎت آرام راﺑﺎ ﺧود زﻣزﻣﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎ دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺧواب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .
ﺑطور ﻣﻧظم ﻏذا ﺻرف و آب ﺑﻧوﺷﯾد.
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ﺑرای ﻓرد ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﮐﻣﮏ ﻓراھم ﻧﻣﺎﺑﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ) رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﻔﺎظﺗﯽ( ﮐﮫ وی ﻓﮑر
ﻣﯾﮑﻧد ﻣﻔﯾد اﺳت دﺳﺗرﺳﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ،ﻓراھم ﮐردن ادرس ھﺎی ﺗﻣﺎس ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ھﺷدارﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب درﺑﺎره
ﻧﮕﮭداری ﮐردن آن درﺧﺎﻧﮫ درﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﺻؤن ﮐﮫ دﯾﮕران آﻧرا ﭘﯾدا ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺻووﻧﯾت
اﻧرا ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
–
–
–

–

ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺳت و ﺳﺎده درﺑﺎره ﺣﻘوق آﻧﮭﺎ ﺑدھﯾد ،اھﻣﯾت ﻣﺻووﻧﯾت و ﻣوﺟودﯾت ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف )رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﻔﺎظت( را واﺿﺢ ﺳﺎزﯾد.
ﻓراھم ﮐردن ادرس ھﺎی ﺗﻣﺎس ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ھﺷدارﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب درﺑﺎره ﻧﮕﮭداری ﮐردن آن درﺧﺎﻧﮫ
درﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﮐﮫ دﯾﮕران آﻧرا ﭘﯾدا ﻧﺧواھﻧد ﮐرد.
ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ رﺟﻌت دھﯾد.
 اﮔرﻣﻧﺎﺳب ﺑوده و اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﺗﺎﺧدﻣﺎت ھﻣراھﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﯾﻠﯾﻔون ﮐﻧﯾد و وﻗت را ﺗﻌﯾن ﮐﻧﯾد.
ﻓراھم ﮐردن ﭘﯾﮕﯾری ﺑرای رﺟﻌت دھﯽ اﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد.

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﯾﺶ  /ﺑﮫ اﻗﺎرب و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد
•
-

ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﮐﮫ ازﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوب ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﺳﺎزش ﺑﮭﺗردارﻧد.
اھﻣﯾت ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﯾد
در ﯾﺎﻓﺗن اﻓراد از اﺟﺗﻣﺎع ﺧود ﻓرد وﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ در ﺑﺎره ﺗﺟﺎرب ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧد
وی را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯾد
اﮔر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺑﺎدات  ،رواج ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت ازطرف رھﺑران ﻣذھﺑﯽ ﺑراﯾش ﮐﻣﮏ
3
ﮐﻧﻧده اﺳت ،ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ وی را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣذھﺑﯽ اش وﺻل ﻧﻣﺎﯾد.

 ٣.٢.١ﺗﻤﺮﯾﻦ :اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن
ﻣﻮاد ﻣﻤﺪ  :ﮐﺎرت ھﺎی اﺷﺎره
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ :اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی را روی ﮐﺎرت ھﺎی اﺷﺎره ﺑﻧوﯾﺳﯾد ) ﯾﮏ ﻣورد در ﯾﮏ ﮐﺎرت(
ﻣواد درﺳﯽ  .٣.٢.١ :اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی
اﻧدازه ﮔروپ ۴ :ﮔروپ ﮐوﭼﮏ
زﻣﺎن  ١.۵ :ﺳﺎﻋت
 .1ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ اﮔر ﻣﺎ در ﻣورد ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ
ﺿرورت دارﯾم ﺗﺎ اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑداﻧﯾم .اﯾن اﺳﺎﺳﺎت ﺑرای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن
وﺟﮫ ﻣﻣﮑن ان اﻧﮑﺷﺎف داده ﺷده اﺳت.
 .2ﮔروپ را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔروپ ﮐوﭼﮏ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣوده ،ﺑﮫ ھر ﮔروپ ﯾﮏ ﮐﺎرت اﺷﺎره را ھﻣراه ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی
ﺑدھﯾد و از ﮔروپ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑرای ده دﻗﯾﻘﮫ در ﻣوارد زﯾر طوﻓﺎن ﻣﻐزی ﻧﻣﺎﯾﻧد:
-

ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی
ﭼﺮا ﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺳﺎﺳﺎت ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل ھﺎ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺎﺳﺎت ﭼﮫ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ھﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ) ﻧﺮسُ  ،ﻗﺎﺑﻠﮫُ ،داﮐﺘﺮ ،ﻣﺸﺎور و ﻏﯿﺮه( ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
3

From Gender-based Violence Treatment Protocol for Healthcare Providers in Afghanistan. Ministry of Public
Health and WHO. Afghanistan 2015.
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ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺎﺑﻌد را ﺑرای ﺷﺎﻣﻠﯾن ﯾﺎد اوری ﻧﻣﺎﯾﯾد ! و ﺑﮫ ﻣواد درﺳﯽ  ٣.١.٣راﺟﻊ ﮐﻧﯾد
 .1ھر ﮔروپ اﺳﺎﺳﺎت را ﺑﺻورت ﺧﻼﺻﮫ ﺗوام ﺑﺎ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،و از ﭘﯾﺷﮑش ﮐﻧﻧده
ھﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔروپ ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﭼرا اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی از ﻧظر اﻧﮭﺎ ﺑﺎ اھﻣﯾت اﺳت .ﺑﺣث را اﺳﺗﻧﺗﺎج
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .2ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺑﻌدی اﯾن آﻣوزش ﻣﺎ در ﻣورد ﺑﮑﺎر ﮔﯾری ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده
ﮔﺎن ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﯾن ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ  ،ﻣﺎ اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی را در ﮐﺎر ھﺎی روزاﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ
اﺟرا ﻣﯾﮕذارﯾم.
 .3ﻣواد درﺳﯽ  ٣.٢.١را ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾد.

ﺧوب اﺳت ﺑداﻧﯾد!
-

-

-

اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی و ﺗﺎﺛﯾرات ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﺎﻻی ﺑﺎزﻣﺎﻧده واﺿﺢ
ﺷده اﺳت .ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ رﻋﺎﯾت اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی ﺑرای ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﮭم اﻧد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل؛ از ﻣﺻووﻧﯾت ﻓزﯾﮑﯽ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد :ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر اﮐﺛر اوﻗﺎت ﺗوام ﺑﺎ ﺗرس و
اﺿطراب اﺳت .ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن اﮐﺛرا دﯾﮕر ﺣﺳﺎس ﻣﺻووﻧﯾت ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗرﺳﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد دوﺑﺎره واﻗﻊ
ﺷود .ﺑﻌﺿﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ھﻣﭼﻧﺎن در ﺧطر ان ﻗرار دارﻧد )ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺗﻼﻓﯽ ﯾﺎ ﻋﻣل ﻣﺗﻘﺎﺑل(
" ﺧواﺳت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد ،در ﺣﺎﻻت ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﮐﻧﺗرول ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود اﺳت ،در
ﺟرﯾﺎن ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﻻی وﺿﻌﯾت ﮐدام ﮐﻧﺗرول ﻧدارد ،و ﺧواﺳت و ﺣق وی ﭘﺎﻣﺎل ﺷده اﺳت.
رازداری را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﯾد :ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﮐﺛرا از اﻧﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده اﺳت ﺷرﻣﮕﯾن اﻧد و ﺑرای اﻧﭼﮫ ھﻧوز ھم واﻗﻊ
ﻣﯾﺷوﻧد ﺧود را ﻣﻼﻣت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد" اﮔرﺧﺑراﯾن واﻗﻌﮫ ای ﺧﺷوﻧت ﺑﮫ ﻣردم ﺑرﺳد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻣﮑن از طر ف ﺟﺎﻣﻌﮫ ھم
ﻣﻼﻣت ﺷود.
از ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد :ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷری اﺳت ،ﺑر ﻋﻼوه ،ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﮐﺛرا
ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑد ﻧﺎم )اﺳﺗﮕﻣﺎﺗﯾز(ﻣﯾﺷوﻧد.

 :٣.٣.٢ﻓﮑﺘﻮر ھﺎی ﮐﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺎزش را ارﺗﻘﺎ ﻣﯿﺪھﻨﺪ.
ﻣواد ﻣﻣد درﺳﯽ  :ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر
آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ :اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد درﺳﯽ  (١).٣.٢.٢ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ
ﻣواد درﺳﯽ (٢)٣.٢.٢ :ﻓﮑﺗور ھﺎﯾﯾﮑﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﺳﺎزش را ارﺗﻘﺎ ﻣﯾدھﻧد
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣد اﻋظﻣﯽ  ٢٠ﺗن ﺷﺎﻣﻠﯾن ،ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﺑﮫ ﮔروپ ھﺎی ﮐوﭼﮏ
زﻣﺎن  ٢ :ﺳﺎﻋت
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ در اﯾن ﺗﻣرﯾن ،ﻣﺎ در ﻧﺧﺳت روی ﻧﺗﺎﯾﺞ ھﯾﺟﺎﻧﯽ ،رﻓﺗﺎری ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻏور ﺧواھﯾم ﮐرد ،در ﻗدم ﺑﻌدی راه ھﺎی ﺳﺎزش و ﮐﻣﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﺎ اﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺑﺣث ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم.
 .1ﻣواد درﺳﯽ  (١) ٣.٢.٢را ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧﯾد ) ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ(
 .2ﮔروپ را ﺑﮫ ﮔروپ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗﺎ ﺣد اﮐﺛر  ۵ﻧﻔر ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮔروﭘﮭﺎ  ۵دﻗﯾﻘﮫ وﻗت ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن را ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ھﯾﺟﺎﻧﯽ درﺳت ان وﺻل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .3ﺑﮫ ﻟﺳت ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده و ھﻣرای ﺷﺎﻣﻠﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ درﺳت را ﭼﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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ﮐﻠﻤﺎت ﺟﻮره و ﻣﺘﻨﺎظﺮ:
7
H
اﻧﮑﺎر

6
K
ﺗﻐﯾﯾرات ﺧﻠﻘﯽ

14
A
ﺣﺿور ذھﻧﯽ و
)ﮐﺎﺑوس(
ﺧواﺑﮭﺎی
ﺗرﺳﻧﺎک

13
I
اﻓﺳردﮔﯽ

5
G
از دﺳت دادن
ﮐﻧﺗرول /اﺣﺳﺎس
ﻧﺎ ﺗواﻧﯽ
12
L
ﻣﺷﮑﻼت
ارﺗﺑﺎطﯽ

4

3

J
ﺗﺟرﯾد  /ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ

B
ﻗﮭر /ﺧﺻوﻣت

11

10

N
ﺑد ﻧﺎﻣﯽ و ﺗﺟرﯾد

D
از دﺳت
دادن اﻋﺗﻣﺎد

2
M
اﺿطراب

1
E
ﺗرس

9
F
ﺧﺟﺎﻟت /ﺷرم

8
C
ﮔﻧﺎه/
ﻣﻼﻣﺗﯽ

 .4ﻣﻼﺣظﺎت اﻧﮭﺎ را در ﺑﯾن ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎ ﺑﺣث ﮐﻧﯾد .ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺗﻔﺎوت ﺧﺷوﻧت را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾد ) ﻣواد درﺳﯽ را ﺑﺑﯾﻧﯾد(
 .5ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ راه ھﺎی را ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ﻗﺑﺎل ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر /ﯾﺎ ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯾﮕﯾرد ﺑﮫ ﻓﮑﺗور ھﺎی
زﯾﺎدی ﻣرﺑوط اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ﻓﮕﺗور ھﺎ ﺳﺎزش ،ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎوﻣت را ارﺗﻘﺎ ﻣﯾدھﻧد .ﺗﻌرﯾﻔﺎت را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾد ) .ﺑﮫ
ﻣواد درﺳﯽ  (٢)٣.٢.٢رﺟوع ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .6از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺧواھﯾد ﻓﮕﺗور ھﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺳﺎزش  ،ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘ ﺎوﻣت را ﻧزد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗﺣرﯾﮏ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﻧﺎم ﺑﮕﯾرﻧد .ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧده و ﻓﮑﺗور ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ) ﺑﮫ ﻣواد
درﺳﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾد( را از ھم ﺗﻣﯾز ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﺑﺣ ث ﮐﻧﯾد و ﮐﻠﻣﺎت ﮐﻠﯾدی را ﺑﺎﻻی ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .7از ھر ﮔروپ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﮫ ھر دو ﺳﺗون ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻧﺎظر /ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد) ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐﻧﯾد ﮐدام ﯾﮏ( و ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از طوﻓﺎن ﻣﻐزی ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ ﺳﺎزش ﻧﻣﺎﯾد و ﮐدام ﻣداﺧﻼت
ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺳﺎزش ﺑﮭﺗر ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﯾﺎددھﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﻣورد راه ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی ﮐﮫ درﯾن اواﺧر در
زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺎ از ان اﺳﺗﻔﺎده ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﺟﮭت ﺳﺎزش ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎﻟت در ﺷراﯾط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﮑر ﻧﻣﺎﯾﻧد،
 .8ﺑﺣث را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾ ُد ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ در طول اﻣوزش ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎ و ﻣﺛﺎل ھﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ھر ﮐدام ﻣﺎ
ﺻرف ﻧظر از ﻧﻘش ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را ﺑرای ﺳﺎزش ﺑﮭﺗر ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾرات ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر  /ﯾﺎ
ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد
 .9ﻣواد درﺳﯽ  (٢ ) ٣.٢.٢را ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾﯾد ) ﻓﮑﺗور ھﺎﯾﮑﮫ ﺳﺎزش ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎوﻣت را ارﺗﻘﺎ ﻣﯾدھﻧد(.

ﺧوب اﺳت ﺑداﻧﯾد!
-

-

اﮐﺛر اوﻗﺎت ﺷﺎﻣﻠﯾن در ﻗﺳﻣت وﺻل ﻧﻣودن ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی درﺳت ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺑﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺣﯾث ﻗدم ﻧﺧﺳت ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔردﻧد
ﺑﺎ ﮔروپ ﭼﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده و ﯾﺎ روش ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی ﻣرﺳوم ھر ﮐدام
ﮐﮫ در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی ﺑﺎﺷﻧد درﺳت اﺳت ،ﺑطور ﺧﺎص ﻣﺗوﺟﮫ راھﺑرد ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ای
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ طﯽ ان ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺟﺑور ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن روش ﺑراﯾش ﺧوب اﺳت ،و ﯾﺎ ﺑراﯾش ﮔﻔﺗﮫ
ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣل اﺳت ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺎﻗض ﺣق وی ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎﺷد
ﺑطور ﻣﺛﺎل  :ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗﻧﮭﺎ در ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺗطﮭﯾر ﮐﻧﻧده ﻣروﺟﮫ ﺣﺻﮫ ﺑﮕﯾرد اﮔر ﺧودش ﻣﯾﺧواھد .اﯾن ھرﮔز
ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺣﻣﯾل ﺷود .ﻣراﺳم ﻋﺎﻣﮫ ﺟﺎﯾﮑﮫ ﺧﺷوﻧت در ان ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾﺷود ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﻘض رازداری ﺑﺎﺷد) اﮔر
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﮫ ان رﺿﺎﯾت ﻧداده ﺑﺎﺷد(
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 ٣.٢.٣ﺗﻣرﯾن :ﻣواﻧﻊ ﻓرا راه ﮐﻣﮏ
ﻣﻮاد ﻣﻤﺪ درﺳﯽ/ :
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
ﻣواد درﺳﯽ ٣.٢.٣ :ﻣواﻧﻊ ﻓرا راه ﮐﻣﮏ ،ﻗﺻﮫ ﻣﻼﻟﯽ
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن  ١ /:ﺳﺎﻋت
 .1ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل اﺳت ﺗﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧود راﺷرﯾﮏ ﮐﻧﻧد و ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﻧد وﯾﺎ از
ﻣﺷﺎوره ھﺎی ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺳﺎزش ﻣﻘﺎوﻣت و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺎﻻﻣﯾﺑرد .ﺑﻌﺿﯽ ازﯾن ﻣواﻧﻊ ﻓرا راه ﮐﻣﮏ ،ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺣﺎﻻﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت در ان زﻣﯾﻧﮫ واﻗﻊ ﺷده.
 .2از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی از ﭼﻧﯾن ﻓﮑﺗور ھﺎ را اراﯾﮫ ﺑدارﻧد
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
-

اﮐﺜﺮا در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺎی ﻣﺼﺆن ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺷﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﮫ ﺧﻮد
راﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮده اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارد.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ راﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ﯾﺎ از اﻧﺘﻘﺎم او ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺮم ،ﻧﻨﮓ و ﯾﺎﻋﺎرﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد راﺷﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻠﺘﻮری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :درزﯾﺎدﺗر ﺟواﻣﻊ اﯾن وظﯾﻔﮫ ﯾﮏ زن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷوھرش ھروﻗت ﮐﮫ ﺑﺧواھد
ﻣﻘﺎرﺑت ﮐﻧد .ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ اﮐﺛرا ﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺟرم ھم ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.
در ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدھﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﺑﻌﻀﯽ ازﺷﺮاﯾﻂ ﻟﺖ و
ﮐﻮب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن اﯾﻦ ﻟﺖ و ﮐﻮب ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮھﺮ را اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و اﻧﺮا ﯾﮑﯽ ازﻋﻼﯾﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﺮداﻧﯿﮑﮫ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻟﺖ و ﮐﻮب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽ اھﻤﯿﺖ اﻧﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮدش اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﮐﮫ:
 ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت دﻻﯾﻞ ﻣﻐﻠﻖ ﺗﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﭼﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﻤﮏ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻧﻌﯽ وﺟﻮددارد ﮐﮫ ﺑﺸﮑﻞ ﻋﻤﯿﻖ در ﻓﮑﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎ دارد ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ آﻧﮭﺎ را ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪاﻧﺪ.
 اﯾﻦ ﻓﮑﺘﻮرھﺎ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺴﺎزد و ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺻﺤﯽ را ﺑﮫ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ ) اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﮑﯽ وﺣﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ(
 ﺑﻨﺎ ً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ازطﺮف ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯿﺸﻮد طﻮرﯾﮑﮫ ﮐﻤﮏ را رد ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻗﺪﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

 .3اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺑﺧواﻧﯾد :ﻗﺻﮫ ﻣﻼﻟﯽ ) ﻣواد درﺳﯽ (٣.٢.٣
 .4از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﭘرﺳﯾد" :ﮐدام ﻣواﻧﻊ اﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻼﻟﯽ را از درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑﺎز ﻣﯾدارﻧد"
طور ﻣﺛﺎل:
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-

ﻣﻼﻟﯽ ﻣﻣﮑن در ھراس ﺑود ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را ﮐﮫ ھﻧوز ھم ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت از ﺷوھر ﻗﺑﻠﯽ ﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑرد از دﺳت
ﺑدھد.
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ھﻢ ﺣﻔﺎظﺖ اطﻔﺎل ) ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮدن اﻧﮭﺎ( ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ
ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد وی ﺗﺒﺼﺮه دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻼﻟﯽ ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ رازداری ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣﻼﻟﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﻧﺣﯾث راھﺑرد ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﻧﮑﺷﺎف داده ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد:
 در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺳو اﺳﺗﻔﺎده دواﻣدار و ﺟدی راﺑطﮫ ﻣﯾﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧده و ﻣرﺗﮑب اﮐﺛرا ﻣﺗﺻف اﺳت ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت،
دﺳت ﮐﺎری ،ﮐﻧﺗرول ،اﺳﺗﺛﻣﺎر -ﺑﮭره ﮐﺷﯽ و ﺳو اﺳﺗﻔﺎده و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻌﺿﺎ ﺑﺎ واﺑﺳﺗﮕﯽ ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺗوام اﺳت.در
ﭼﻧﯾن ﺷراﯾط ﺧﺷن ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧده راھﺑردھﺎی را ﺑﻧﺎم راھﺑرد ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺧﺎطر ﺗطﺎﺑق رﻓﺗﺎر
ﺧود ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺧطرات ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯾﺷﺎﻣد ﯾﺎ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑد ﺗر ﺑﺎﺷد را اﻧﮑﺷﺎف ﺑدھد

 .5ﻣواد درﺳﯽ  ٣.٢.٣را ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ:
 ﻧﺗﺎﯾﺞ طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺧﺷوﻧت ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎن اور ﺑﺎﺷدوآﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن از ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد و ﭘروﺳﮫ ﻣﻧزوی ﺷدن و ﻧﺎ ﺗواﻧﯽ ﺷﺎن ﻣﻣﮑن ﺗﻘوﯾت دو ﺑﺎره ﺷود .ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻣﮑن ﺷرم و
اﺳﺗﮕﻣﺎ را دروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﻣﻣﮑن اﺣﺳﺎﺳﯽ را ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ اﺷﺗﺑﺎه و ﺗﻔﺻﯾر وی اﺳت اﻧﮑﺷﺎف دھﻧد .ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻣﮑن وﻗت زﯾﺎدی را در ﺑر ﺑﮕﯾرد .ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد را ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﻗﺿﺎوﺗﮕر
رﻓﺗﺎرش ﻧﺑﺎﺷد اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ،اﯾن اﮐﺛرا ﻗدم ﻧﺧﺳت ﺑﺳوی ﻣﻌﺎوﻧت ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﮫ ﭼﺷم ﺑراه ﮐﻣﮏ اﺳت .4
 .6ﺑﺑرﺳﯾد :ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑﮑﻧﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﻼﻟﯽ ﻣﯾﺑودﯾد؟
 .7ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑﮑﻧﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ ﮐﮫ ﻣﻼﻟﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯾﺑودﯾد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮭﻢ و ﻣﻤﮑﻦ:
 ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ او را ﺑﮭﺗر ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد  ،از او اﺟﺗﻧﺎب ﻧﮑﻧﯾد در ﺻورت ﻣﻣﮑن از ﻣﺻوﻧﯾت ﻓزﯾﮑﯽ او اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﯾد او را ﻗﺿﺎوت ﻧﮕﻧﯾد ﺳر ﮔذﺷت اورا ﺑرای دﯾ ﮕران در ﻗرﯾﮫ ﻗﺻﮫ ﻧﮑﻧﯾد ظﺎھر ﮐردن ﻣراﻗﺑت ،ﺑﺎ ﭼﯾز ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺳر ﮔذﺷت وی ﮔوش دھﯾد ﺑﮫ او ﻧﮕوﯾﯾد ﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧد ،در ﻋوض ﺑﮫ وی در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ی ﮐﻣﮏ اﮔﺎھﯽ دھﯾد. ﺳر اﻧﺟﺎم ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺑﮫ وی ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ و ﺗﺷوﯾش ھﺎی ﺧود را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد اﮔر ﺧودش ﺑﺧواھد ،او را درﯾﺎﻓت راه ﺣل و ﮐﻣﮏ ﯾﺎری ﮐﻧﯾد.ﺟﻠﺳﮫ  :٣.٢ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ،ﺑﺷﻣول ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ و  /ﺧﺷوﻧت در ﻣﻘﺎﺑل اطﻔﺎل

ھدف
ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اطﻔﺎل و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑزار راﺣت ﻧﻣودن اطﻔﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ٣.٣.١ :ﺑﺣث :ﻓﮭﻣﯾدن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اطﻔﺎل
 ٣.٣.٢ﻟﮑﭼر :ﻓراھم ﻧﻣودن اﺑزار ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت اطﻔﺎل

4

adapted from: Fisher, Neue wegen in der Opferhilfe (1998). In: anti-trafficking training manual for Judges and
Prosecutors in SEE, International Centre for Migration Policy Development.
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زﻣﺎن ﮐﻠﯽ ۴ :ﺳﺎﻋت
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
ﻣواد درﺳﯽ:
ﻣواد درﺳﯽ  :٣.٣.١ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﺷﻣول ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ اطﻔﺎل و ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ اﻧﮭﺎ
ﻣواد درﺳﯽ  ٣.٣.٢ﻓراھم ﻧﻣودن ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای اطﻔﺎل
ﻣواد ﻣﻣد/:
ﯾﺎداﺷت :زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺎ در ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر در اطﻔﺎل ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﯾم ﻣﺎ ﺿرورت دارﯾم ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗن
ھﺎ ﺧﺷوﻧﺗﯽ را ﮐﮫ اﻧﮭﺎ از ان رﻧﺞ ﻣﯾﺑرﻧد در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﺑﻠﮑﮫ وﺿﻌﯾت ھﺎی را ﮐﮫ اطﻔﺎل در اﻧﺟﺎ ﺑﺻورت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﻧد ﻧﯾر در ﻧظر ﺑﮕﯾر ﯾم ) ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺣﯾط ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ اﺷﻔﺗﮫ(

 ٣.٣.١ﺑﺤﺚ :ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ
ﻣﻮاد درﺳﯽ /:
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/ :
ﻣواد درﺳﯽ : :٣.٣.١ :ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن ﮐﻠﯽ  ١ :ﺳﺎﻋت
 .1ﺟﻠﺳﮫ را ﺑﺎ ﭘرﺳﯾدن از ﺷﺎﻣﻠﯾن در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا اﯾﺷﺎن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﺷﻣول ﺣﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﻣﮭم اﺳت آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﮫ ﻣوارد زﯾر را ﺑر ﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾد :
• اطﻔﺎل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎھﻼن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﺧﺗﻠف راﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
• اطﻔﺎل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎھﻼن ﺑﮫ ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﺷﺎﻧرا اﺑراز ﻣﯾدارﻧد
• ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی آﻧﯽ اطﻔﺎل و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻣﮑﻧﮫ طوﯾل اﻟﻣدت واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ :
 ﻧوع ﺧﺷوﻧت ﻣدت ﺧﺷوﻧت ھوﯾت ﻣرﺗﮑب ﺧﺷوﻧت ) آﯾﺎ ﺷﺧص از ﻧزدﯾﮑﺎن طﻔل ﺑود( ﻣراﺣل اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ اطﻔﺎل )ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻓﮭﻣﯾدن ﮐﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده( ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﮕﯾرد. .3ﺑﺼﻮرت دواﻣﺪار ﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﮑﺸﺎف را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﮫ ﯾﺎد دھﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﯾﮏ طﻔل در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از زﻧدﮔﯽ ﺧود ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی را در ﺳﺎﺣﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﮐﮫ ھﻣﮫ اﻧﮭﺎ از
ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ھم ارﺗﺑﺎط دارﻧد ) ﺣرﮐﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧﯽ ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ھوﯾﺗﯽ (.......ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
ﯾﮏ طﻔل ﺗﻌدادی از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﻣﺗﻧﺎگ ﺑﮫ ﺳن را دارد ،وی ) دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳر( ﭼﯾز ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ
را ﯾﺎد ﻣﯾﮕﯾرد و ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط رﺷد ﺑﺷﮑل ﻣﺗوازن اﻧﮑﺷﺎف ﻣﯾدھد.
 ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﯾﮏ طﻔل ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ﺧواھد اﻣوﺧت ﮐﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑر ﻗرار ﻧﻣوده ﺿرورﯾﺎت و ﺧواھﺷﺎت
ﺧود را ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ظرﻓﯾت ﺑﮫ اطﻔﺎل ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣردم ارﺗﺑﺎط ﺑﮕﯾرد ،دوﺳﺗﯽ ﺑر ﻗرار ﻧﻣوده و
ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﻧﻣﺎﯾد.
 ﻣﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣراﺣل اﻧﮑﺷﺎف اطﻔﺎل زﯾﺎد ﺗر ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻣﺣﯾط  ،ﻣراﻗﺑﯾن اطﻔﺎل ﯾﺎ اﺷﺧﺎص
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اطﻔﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ طﻔل ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺣرﮐﯽ ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧﯽ و رﻓﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را از طرﯾق
ﺑﺎزی ﮐردن و ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣراﻗﺑﯾن ﺧود ﻣﯾﺂﻣوزد.
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ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻی اﻧﮑﺸﺎف طﻔﻞ ھﻢ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻌﻠﯽ و ھﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی دارد ) ﻣﻮاد درﺳﯽ  (٣.٣.١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
از ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻻی اطﻔﺎل ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﻮاﺑﺎت را ﻟﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و ﻣﺜﺎﻟﮭﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪھﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ﮐﺎووش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺨﺼﯽ واﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ) ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺜﺎل و ﺗﻮﺿﯿﺢ ان ﺑﮫ ﻣﻮاد درﺳﯽ  ٣.٣.١ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
از اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ اطﻔﺎل ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ  ٣.٢.٢ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ﯾﺎددھﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﺿﯿﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ) ﺣﺪس ﺧﻮدﺷﺎن( ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر ھﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﻤﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ طﻔﻠﯽ
ﮐﮫ ازﯾﻦ ﻧﻮع وﺿﻌﯿﺖ ھﺎی رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎزﻋﮫ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ھﺎی رواﻧﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،ﯾﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ از طﻔﻞ ﻻزﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﮫ رﻓﺘﺎر ھﺎی ﺧﺎص اطﻔﺎل ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮده ﺷﺎن دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 - ﺑﻌﻀﯽ اطﻔﺎل از ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻋﻘﺐ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺐ
ادراری(
 ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﻧﮑﺸﺎف از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ ) ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﮑﺘﺐ(
 اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﻤﮑﻦ اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺮﯾﻊ در ﺑﺨﺶ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎن دادن رﻓﺘﺎرھﺎی ﺟﻨﺴﯽ
ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ.

 .10ﻣﻮاد درﺳﯽ  ٣.٣.١را ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻧﺰد اطﻔﺎل:
 (aﺗﺸﻮﺷﺎت ھﯿﺠﺎﻧﯽ
 (bﺗﺸﻮﺷﺎت رﻓﺘﺎری
 (cاﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻣﺴﻮول ﺑﻮدن در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
 (dﻣﺸﮑﻼت در ﻣﮑﺘﺐ
 (eﻣﺸﮑﻼت در رواﺑﻂ ﺑﺎ ھﻤﺘﺎﯾﺎن.

 .٣.٣.٢ﻟﮑﭽﺮ :ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن اﺑﺰار ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ اطﻔﺎل
ﻣواد ﻣﻣد/:
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
ﻣواد درﺳﯽ : :٣.٣.٢ :ﻓراھم ﻧﻣودن اﺑزار ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت اطﻔﺎل
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن ﮐﻠﯽ ١.۵:ﺳﺎﻋت
 .1ﻧﺧﺳت ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ داﻧﺳﺗن اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ را در اطﻔﺎل ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط
ﻣوارد زﯾرﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ان ﭘﺎﺳﺦ داد
-

اطﻔﺎل را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺑﺮای اطﻔﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
16

 .2اﮐﻧون ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻣﯾﺑﯾﻧم ﮐﮫ اطﻔﺎل ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺎزش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،راه ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت اطﻔﺎل و ﺗﺷوﯾق واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﻣراﻗﺑﯾن ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت اطﻔﺎل ﺷﺎن ﺑﻌد از ﭼﻧﯾن ﺣوادث
 .3ﭼﻧد ﻣﺛﺎل ﻣﺣدود اﯾﻧﮑﮫ اطﻔﺎل ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺎزش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و راه ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺎن ﮐدام ھﺎ اﻧد اراﯾﮫ ﺑدارﯾد) ﻣواد درﺳﯽ
 ٣.٣.٢را ﺑﺑﯾﻧﯾد(
 .4از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻣﺛﺎل ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
ﻧزد اطﻔﺎل ﭘﺎﺳﺦ دھﯾم ﯾﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم واﻟدﯾن راﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت اطﻔﺎل ﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم .ﺟواب اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ،ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده از ﻧﮕﺎه ﻓرھﻧﮕﯽ را ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت را ھدف ﻗرار ﻣﯾدھد ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﯾﯾد ) ﻣﺎﻧﻧد درﻣﺎن ھﺎی ﻣذھﺑﯽ-
ﺳﻧﺗﯽ(
 .5از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ در ﻣورد ﭼﯾز ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت اطﻔﺎل ﺷﺎن ﻧﮑﻧﯾم ﯾﺎ ﺑﮫ واﻟدﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﮑﻧﯾم ،
ﺟواب اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ،ﺑﭘرﺳﯾد ﭼرا اﯾﻧﮭﺎ راھﺑرد ھﺎی ﺑد ی ﺧواھﻧد ﺑود.
ﻧﻘﺎط ﻣﮭم را وﺿﺎﺣت دھﯾد ).ﻣواد درﺳﯽ  ٣.٣.٢را ﺑﺑﯾﻧﯾد(
ﻣواد درﺳﯽ  ٣.٣.٢را ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾﯾد
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ﺟﻠﺴﮫ  :٣.۴ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺸﯽ از راھﺒﺮد ھﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﮑﺘﻮری ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
 5اھﺪاف
 اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﺑﺎره ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ را در
ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ در ﺧﻮر و ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻀﺮ و وﻗﺎﯾﮫ ﺟﺮوﺣﺎت ،ﺻﺪﻣﮫ و اﺳﯿﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺿﺮورت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ
 اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﭼﮭﺎر ﺑﺨﺶ /اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ/ﺣﺮﻓﮫ ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺗﻮام ﺑﺎ ﻧﻘﺸﮫ
ﮐﺸﯽ ﻣﺸﻖ وﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯿﺮا ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ  /ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ
 ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺪ اﻗﻞ و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﯿﺐ زای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر و وﻗﺎﯾﮫ
ﺟﺮوﺣﺎت ﺑﯿﺸﺘ ُﺮ ﺻﺪﻣﮫ و اﺳﯿﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻨﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 ھﺮ دو ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ را ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﺮای
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ:
 ٣.۴.١ﺑﺣث :ﻣرور ﺧدﻣﺎت ﺣد اﻗل ﺑﺎزﻣﺎﻧده
 ٣.۴.٢ﻧﻣﺎﯾش /ﺑﺣث :ﺿرورت ﭘﺎﺳﺦ ﺧدﻣﺎت ﭼﻧدﯾن ﺳﮑﺗوری را ﺗﻘوﯾت دوﺑﺎره ﻧﻣﺎﯾﯾد
 ٣.۴.٢ﺗﻣرﯾن :ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺷﯽ ﺧدﻣﺎت در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ
زﻣﺎن ﮐﻠﯽ ٢ :ﺳﺎﻋت
ﻣﻮاد درﺳﯽ /:
ﻣواد ﻣﻣد درﺳﯽ :ﭼوﮐﯽ
ﻓﻠپ ﺟﺎرت ،ﻣﺎرﮐر ،راﺑر ﺗﺎﯾپ
 ۴داﻧﮫ ﭼوﮔﯽ ﺳﺎق دار
ﮐﺎﻏذ ای  ١٠ – ۴ﺗﺧﺗﮫ
ﺳﮫ ﻧوع ﺗﺧم ) ﺟواری ،ﺑرﻧﺞ ،ﻟوﺑﯾﺎ( ﯾﺎ ﮐﺎﻏذ را ﺑﮫ ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﺧورد ﺣد اﻗل ﺳﮫ رﻧﮓ ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد

 ٣.۴.١ﺑﺤﺚ :ﻣﺮور ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ) ﭘﺎﺳﺦ(
ﻣواد ﻣﻣد درﺳﯽ :ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ :ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ  /ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺎ ﺑﻌد را از ﺟﻠﺳﮫ ﻧزدﯾﮏ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﯾﺎورﯾد.
ﯾﮏ ﻓﻠپ ﭼﺎرت را اﻣﺎده ﻧﻣوده در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی اﺗﺎق ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ از طرف ﺗﻣﺎم ﺻﻧف دﯾده ﺷده ﺑﺗواﻧد ﻧﺻب ﻧﻣﺎﯾﯾد :
ﭘﺎﺳﺦ= ﻓراھم ﻧﻣودن ﺧدﻣﺎت و ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای ﮐﺎھش ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﺿر و وﻗﺎﯾﮫ ﺟروﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺷﮑﺎﯾت و اﺳﯾب
ﻣواد درﺳﯽ/:
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن  ٣٠ :دﻗﯾﻘﮫ
 .1ﺑﮫ ﻟﺳت ﻧﺗﺎﯾﺞ /ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺎ ﺑﻌد از ﺟﻠﺳﺎت ﻗﺑﻠﯽ اﺷﺎره ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﯾن در ﻣورد ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﯾﺎد دھﺎﻧﯽ
ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺟﻠﺳﮫ  /ﯾﺎدﮔﯾری ﻗﺑﻠﯽ را در طول اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺗﻘوﯾت دو ﺑﺎره ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد.
 .2ﺑﮫ ﻓﻠپ ﭼﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﺎده ﻧﻣوده اﯾد ) = ﭘﺎﺳﺦ( اﺷﺎره ﻧﻣوده و اﻧرا ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﺧواﻧﯾد.
5

The session lays the groundwork for further discussions about multi-sectoral and interagency coordination in
other training sessions.
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 .3از ﮔروپ ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﮐدام ﻧوع ﮐﻣﮏ ﺿرورت ﺧواھد داﺷت ﺗﺎ ﻧﺗﺎﯾﺢ ﻣﺿر رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﮐﺎھش
ﺑدھد ،از اﻧﺟﺎﯾﮑﮫ اﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ را اراﯾﮫ ﻣﯾدارﻧد ،اﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﺧﺎﻟﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﻏﺎز
اﯾن ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﺑﺎﯾد ﭼﯾزی ﻣﺎﻧﻧد زﯾر ﻣﻌﻠوم ﺷود:
ﭘﺎﺳﺦ ،ﺑﻌدا ،ﻣﯾﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت را ﺷﺎﻣل ﺷود – ﺣد اﻗل ،اﺻﻐری – در ﺑﺧش ھﺎی زﯾر /ﺳﺎﺣﺎت وظﯾﻔوی:
 ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ
 ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
 ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﭘذﯾرش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ادﻏﺎم ﻣﺟدد اﻣﻧﯾت و ﻣﺻووﻧﯾت
 ﻋدﻟﯽ ﻗﺿﺎﯾﯽ -رﺳم و ﻋﻧﻌﻧوی
ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد در ﺗﺷرﯾﮏ ﻣﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎ ھم ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد
 .4ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﮐﻣﮑﮭﺎ ﺿرورت ﻧدارﻧد ﯾﺎ اﻧرا ﻧﻣﯾﺧواھﻧد .وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﻣطﻣﯾن
ﺷوﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟود ،ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ،و دارای ﮐﯾﻔﯾت ﺧوب اﺳت .ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت را ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﯾد،
اﻣوﺧﺗﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ را در ﺑﺎره ﻣراﻗﺑت دﻟﺳوزاﻧﮫ ،رازداری ،اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺧواﺳت ھﺎ و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧدهُ ،اﺳﺎﺳﺎت
اﺳﯾب ﻧرﺳﺎﻧﯾدن ،و ﺑﮑﺎر ﮔﯾری راھﺑرد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺣﻘوق ﺗﻘوﯾت دوﺑﺎره ﻧﻣﺎﯾﯾد
 .5ﺑﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد ﺗرﺑﯾﮫ
ﮐﻧﯾم ﻗﺑل ازﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺟودﯾت ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻋﻼم ﮐﻧﯾم
 .6اﮔراﯾن ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﺻورت درﺳت ﺗرﺑﯾﮫ ﻧﺷوﻧد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد
درﯾﻧﺻورت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎد روﺑروﻣﯾﺷود و ﻣﻣﮑن ﺗراوﻣﺎ وﺿررزﯾﺎد دﯾﮕر را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
• داﯾرﮐردن آﻣوزﺷﮭﺎ ﺑرای ﺗﻣﺎم ارﮔﺎﻧﮭﺎ و ﺳﮑﺗورھﺎی ذﯾدﺧل ،رﺿﺎﮐﺎران ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﺷﮑل ﻋﺎطﻔﯽ ،ﻣﺣرم
و ﻣﻧﺎگ ﺟواب ﮔو ﺑﺎﺷد
• ﺳﯾﺳﺗم راﭘور و رﺟﻌت دھﯽ )ﺑطورﻣﺛﺎل ﮐﺎرﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﺻوﺻﺎ زﻧﺎن ﺗﺎ ﻣﯾﺗودھﺎی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑرای راﭘوردھﯽ
واﻗﻌﺎت و ﮐﻣﮏ ﺧواﺳﺗن در دﺳﺗرس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد(
•

ﻣﺳﺗﻧد ﺳﺎزی واﻗﻌﺎت راﭘورداده ﺷده ،ﺗﺣﻠﯾل وﺗﺟزﯾﮫ ارﻗﺎم  ،ﻣﺎﻧﯾﺗورﯾﻧﻧﮓ و ارزﯾﺎﺑﯽ

•

ھﻣﺎھﻧﮕﯽ وﺳﯾﺳﺗم ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺿﺎﻋف ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و
ﻣﻐﺷوش ﮐردن ﻗرﺑﺎﻧﯽ

ﺻﺪﻣﮫ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه:
• اﮔرﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯾﺧواھدھﯾﭼﮕﺎه ﺑﺎﻻی وی ﻓﺷﺎر وارد ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎ درﺑﺎره ﺣﺎدﺛﮫ ﺗراوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد
•

اﮔرﺑﻌﺿﯽ اﻓراد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﺣﺎدﺛﮫ ﺧود ﻗﺻﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و زﯾﺎد ﻏﻣﮕﯾن ﺑﺎﺷد ﺑراﯾش ﻓرﺻت دھﯾد ﺗﺎ ﻗﺻﮫ را ﺗوﻗف
دھد.

•

از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳواﻻت زﯾﺎد ﻧﮑﻧﯾد وﻧﮫ اورا ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ دادن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻧﯾد

•

ﭼﯾزﯾﮑﮫ ﻗﺎﺑل اﺟرا ﻧﺑﺎﺷد وﻋده ﻧﮑﻧﯾد.

 ٣.۴.٢ﻧﻤﺎﯾﺶ/ﺑﺤﺚ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺿﺮورت ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﺳﺨﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﮑﺘﻮری

ﻣﻮاد ﻣﻤﺪ درﺳﯽ  :ﯾﮏ ﭼﻮﮐﯽ
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ ؛/:
ﻣﻮاد درﺳﯽ /:
اﻧﺪازه ﮔﺮوپ  :ﺗﻤﺎم ﮔﺮوپ
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زﻣﺎن  ٣٠ :دﻗﯿﻘﮫ
 .1ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻣﺛل ﯾﮏ ﭼوﮔ ﯽ دارای ﭼﺎر ﭘﺎ اﺳت .ﯾﮏ ﭼوﮐﯽ را در
وﺳط اﺗﺎق ﺑﯾﺎورﯾد و اﻧرا ﻣﺣﮑم ﺑروی اﺗﺎق ﺑﮕذارﯾد .ﮐﯾﻔﯾت ﭼوﮐﯽ ﭼﺎر ﭘﺎ دار را ﺑﺣث ﮐﻧﯾد:
 اﮔﺮ ﭼﻮﮐﯽ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﭼﻮﮐﯽ وظﯿﻔﮫ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﺶ درﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ وظﯿﻔﮫ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ،اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎ ھﺎ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﯾﺎ ﮔﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮﮐﯽ ﺳﻘﻮط ﻣﯿﮑﻨﺪ
 در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﭼﻮﮐﯽ را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮭﺪارﯾﺪ  ،دوﺑﺎره ﻣﺤﮕﻢ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،اﻧﻄﺮف ﺗﯿﻠﮫ ﮐﻨﯿﺪ  ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﺑﺪور را دور ﺣﺮﮐﺖ دھﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ وظﺎﯾﻒ و ﻋﺪم وظﺎﯾﻒ ﭼﻮﮐﯽ
را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ
 .2از ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﺑﺨﺶ ،ﺻﺤﺖ ،ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﻨﯿﺖ و
ﻋﺪﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ!
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼوﮐﯽ را در وﺳط اﺗﺎق ﻗرار دھﯾد ،ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ اداﻣﮫ ﻣﯾدھﯾد ،در ﻣورد ھر ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫ
ﭼوﮐﯽ /ﺑﺧش ھﺎ ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ھم ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣوﺿوع ھم ﺧواﻧﯽ دارد ﺑﺣث ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺟﻠﺳﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻی ﭼﮭﺎر ﻧوع ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ /اﺳﺎﺳﯽ /ﺣد اﻗل ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ھر ﺟﺎ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﺗﻣرﮐز ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد

 ٣.۴.٣ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯽ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ –  ١٠ﺗﺨﻢ
 ٣ﻧوع ﺗﺧم ) ﺟواری ،ﺑرﻧﺞ ،ﻟوﺑﯾﺎ( ﯾﺎ ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﮐﺎﻏذ ﺣد اﻗل ﺑﮫ  ٣رﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/ :
ﻣواد درﺳﯽ/:
اﻧدازه ﮔروپ :ﺣد اﮐﺛر  ۵ﮔروپ
زﻣﺎن ١ :ﺳﺎﻋت
 .1ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی را ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﺷﺎﻣﻠﯾن ﮐﮫ درﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺣث ھﺎ ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ در ﻣورد ﮐﺎر ھﺎی ﺧﺎص ،وظﺎﯾف ،ﻋﻣل ﮐﻧﻧده
ھﺎ ﺑﺧش ھﺎی ﺑﺎ ﻣﺳووﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎص ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑود ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ درﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻣرﮐز ﺧواھﯾم ﮐرد  -ﺗﺎ در ﻣورد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ راه ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ اﻓراد ﻣﺗﻔﺎوت در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن از طرﯾق ﻓراھم ﻧﻣودن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺣﻣﺎﯾت و دﻟﺳوزی ﻓراھم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻓﮑر ﮐﻧﻧد.
 .2ﺷﺎﻣﻠﯾن را ﺑﮫ  ۵ﮔروپ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔروپ ﮐﻼن ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻠﯾن از ﺟﺎ ھﺎ ﯾﺎ ﺣوزه
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧد ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺷﮭر اﻧد.
 .3ﯾﮏ ﮐﺎﻏذ ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﺳﮫ رﻧﮓ ﻣﺎرﮐر ،ﺗﺧم ) ﺳﮫ ﻧوع( ﯾﺎ ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﻗطﻊ ﺷده ﮐﺎﻏذ ) ﺳﮫ رﻧﮓ(.را ﺑرای ھر
ﮔروپ ﺑدھﯾد
 .4از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺟواﻣﻊ ﺧود را ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺷﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺳرک ھﺎ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﮭم ،ﻣﻧﺎطق ﺗﺟﻣﻊ ﻋﺎﻣﮫ ،ﺑﺎزار ھﺎ،
ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،ﻣﺳﺎﺟد ،ﺟﺎ ھﺎی ورزﺷﯽ ،ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ،رﺳﺗوراﻧت ھﺎی ﺟواﻧﺎن و ﻏﯾره .ﺑرای
اﯾﻧﮑﺎر ﺑﮫ اﯾﺷﺎن  ١۵دﻗﯾﻘﮫ وﻗت ﺑدھﯾد .
 .5ﺑﻌدا از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﺧم ھﺎ ﯾﺎ ﺗوﺗﮫ ھﺎی ﻗطﻊ ﺷده ﮐﺎﻏذ رﻧﮕﮫ را ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﺟﺎ ھﺎﯾﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن
ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﮭره ﮐﺷﯽ ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد
ﺗﺧم ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﯾﺎ ﮐﺎﻏذ ھﺎی رﻧﮕﮫ را در ﺟﺎی ھﺎی ھﻣﭼو ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی طﺑﯽ ،رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻗﺿﺎﯾﯽ /ﻋدﻟﯽ )
ﻣﺎﻧﻧد ﻟوﺑﯾﺎ – طﺑﯽ ،ﺑرﻧﺞ  -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟواری -ﻋدﻟﯽ( اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﯾد  ١٠ﻋدد ﺗﺧم ھﺎ را در ﺟﺎ ھﺎﯾﮑﮫ
اﯾﺷﺎن ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﯾﺗواﻧد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد و ﺗﻌدا د ﮐﻣﯽ از ﺗﺧم ھﺎ را در
ﺟﺎ ھﺎﯾﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﯾﺗواﻧد ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﮐوﭼﮏ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ﺑﮕذارﻧد .ﺑراﺷﺎن  ٣٠دﻗﯾﻘﮫ وﻗت ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﺑﺣث ﻧﻣوده و
اﯾن ﺟﺎ ھﺎ را در ﻧﻘﺷﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
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 .6ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد و دورادور ھر ﮔروپ دور زده و ﺑﮫ ﺑﺣث ھﺎﯾﺷﺎن ﮔوش دھﯾد ،از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﭘرﺳﯾد ﭼرا اﻧﮭﺎ اﯾﻧطور ﻓﮑر
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﺎھﺎی ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗﻧﺎگ ﺳﺎﯾر ﺟﺎ ھﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧد ،و در ان ﺟﺎھﺎ ﮐﯽ ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﮏ
را ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺷﺎﻣﻠﯾن را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻣورد ﮔروپ ھﺎی ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺳﺗﻧد وﺳﯾﻌﺎ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﺑﺷﻣول:
 اطﻔﺎل – ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺘﺎﻓﺖ
 ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ – ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ھﯿﺠﺎﻧﯽ /ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
 ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﺮای اب اوردن ،ﮐﺎﻻ ﺷﺴﺘﻦ ،و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
 ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ وﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ – ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻔﻠﯽ ﮐﮫ ظﺎھﺮا ﺑﮫ
ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﭼﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺎھﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺮوﻧﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی
ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .7در ﺧﺎﺗﻤﮫ  ٣٠دﻗﯿﻘﮫ ،ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﭘﯽ ﮐﻼن را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دھﯿﺪ )  ١۵-٢٠دﻗﯿﻘﮫ(
 در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺎ ھﺎ  /اﻓﺮادی را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﻀﺮ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻔﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺤﺜﯽ در
ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺮا اﯾﻨﻄﻮر واﻗﻊ ﻣﯿﺸﻮد راه اﻧﺪازی ﮔﺮدد .ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺷﻨﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ھﺎ و رﻓﺘﺎر ھﺎ را ﻏﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻔﻮد ﻧﻤﻮد ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 .8ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ دو ﺑﺎره ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺟﻠﺴﮫ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ – ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺟﮭﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ و ﺗﺠﺮﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت طﺒﯽ ،رواﻧﯽ-اﺟﺎﺗﻤﺎﻋﯽ
و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
در ﮐﻠﺳﺗر ﻓرﻋﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑرﺟﻧدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧد روش در ﺑﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻠﺳﺗر ) ﮐﯽ ﭼﮫ ﻣﯾﮑﻧد ،6ﭼﮫ وﻗت و ﮐﺟﺎ(
اﻧﮑﺷﺎف داده اﺳت .اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﺑﺧش ھﺎ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ظرﻓﯾت ادﻏﺎم ﺻﺣت رواﻧﯽ و
ﻣﺷﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر در ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻘدم ﭘﻼﻧﮕذاری و ﺗطﺑﯾق اﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﮐﺛرا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﺗر ﺑرای ﺧدﻣﺎت دارﻧد ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن طﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎھﺎی ﻋﺎدی
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺟﺎﯾﯾﮑﮫ اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ان ﺣﺎﻻت ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺣﻣﺎﯾت دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد.

6

Afghanistan GBV Protection Sub-cluster
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/gender-based-violence
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ﻣﺎدﯾﻮل  :٣ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر -ﻓﮭﻤﯿﺪن ﭘﯿﺎﻣﺪ ھﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ

رھﻧﻣﺎی ﺷﺎﻣﻠﯾن
ﺟﻠﺴﮫ  – ٣.١ﻣﻮاد درﺳﯽ  ٣.١.٢ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ،زﺟﺮت و اﺧﺘﻼل
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ :
ﻋﺑﺎرت از ﺟواب ﯾﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل آﻧﯽ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﯽ  ،ﻓزﯾوﻟوژﯾﮑﯽ  ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ازﮔب ﺗﻐﯾرات درﻣﺣﯾط ﻣﺎ
وﺷﻣﺎ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﻋﺑﺎرت از ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺷدار دھﻧده اﺳت وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺧطرﻧﺎک ﺑﺎﺷد ﻣواﺟﮫ
ﻣﯾﺷوﯾم .ﺗﮭدﯾد ﻣﻣﮑن اﻣدن ﺗﻐﯾﯾرات در داﺧل ﯾﺎ ﻣﺣﯾط ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺳﺎزش ﮐﻧﯾم ،ھرﺷﺧص ﻋﮑس اﻟﻌﻣل
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درﻣﻘﺎﺑل  Stressﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد :اﻓراد آﺳﺗﺎﻧﮫ ھﺎی ) (Thresholdﻣﺧﺗﻠف دارﻧد ،ھرﮐس در ﺣﺎﻻت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ
اﺳﺗرس دﭼﺎر ﻧﻣﯾﺷود ﻋﺑﺎرت از ﺟواب ﻧﺎرﻣل وطﺑﯾﻌﯽ ﺑﺧﺎطر ﺣﻔظ  ،دوام ﺑﻘﺎء زﻧدﮔﯽ اﺳت ،اﮔر ﺷﯾوه ھﺎی اداره ﮐردن
 Stressﺗطﺎﺑﻘﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷد درﯾن ﺻورت ﻣﺎ  Stressرا ﻣﺛﺑت ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم )ﯾﮏ ﭼﺎﻟش( ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﯾﮑﮫ ﻣﺎ آﻧرا ﺧوب
اداره ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم آﻧرا اﮐﺛرا ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت در ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت زﺟﺮت ﯾﺎ  Distressﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت.

ﺗﻌرﯾف زﺟرت و زﺟرت ﺷدﯾد:


زﺟرات ﻋﺑﺎرت از اﺧﺗﻼل ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺷﮑل ﮔﺷﺎﯾﯽ ﺑﺷﮑل ﻋﮑس اﻟﻌﻣل درﻣﻘﺎﺑل ﯾﮏ ﻓﺷﺎر زﯾﺎد اﺳت،



زﺟرت ﺣﻠﻘﮫ وﺳﯾﻌﯽ از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﺿﻌﯾﻔﯽ ،ﻏﻣﮕﯾﻧﯽ ،ﺗرس ﺗﺎ اﺿطراب و ﺣﺎﻟت Panicرا در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد ﻋﻼوه
ﺑراﺣﺳﺎﺳﺎت  Distressﻣﻣﮑن ﻋرﺻﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ را ﻧﯾز ﻣﺗﺎﺛرﮐﻧد ﻣﺎﻧﻧد اﻓﮑﺎر و رﻓﺗﺎر.



زﺟرت ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﺗراوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻌدازﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﮑﺎن دھﻧده ﺑﻣﯾﺎن ﺑﯾﺂﯾد )ﺑﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺎدﺛﮫ
ﺗراوﻣﺎﺗﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود( ﮐﮫ درﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺧطرﺟروﺣﺎت ﯾﺎ ﻣرگ ﺑﮫ ﺷﺧص ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺎن ﺷﺧص ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد.ﻋﮑس
اﻟﻌﻣل ﻣﯾﺗواﻧد ﻓزﯾﮑﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧ ﯽ ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،رﻓﺗﺎری و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗرس ﺑﺳﯾﺎرزﯾﺎد ،ﺑﮫ ﯾﺎدآوردن دوﺑﺎره
ﺣﺎدﺛﮫ ،ﺗﻧﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد)ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺗﮑﮫ( اﻓﺳرده ﮔﯽ ،ﻣﺷﮑﻼت ﺷدﯾد در ﺑر ﻗراری ارﺗﺑﺎط و ﺳؤاﺳﺗﻔﺎده ﻣواد ﻣﺧدر.



اﻓرادﯾﮑﮫ  Extreme Distressراﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻣﮑن ﯾﮏ ﺣﺎﻟت رواﻧﯽ ﻣﻐﺷوش راﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧد از ﮔب ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد
)ﺷﺎک( .ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺳﯾﺎرزﯾﺎد ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده و درد اور ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺷﺎﻣل ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ اﮐﺛرا ﺳﺑب
ﺻدﻣﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﯾﮕردد ،وﻗﺗﯽ اﯾن ﺣﺎﻟت واﻗﻊ ﺷود ﺷﺧص درﯾن ﺣﺎﻟت ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ان ﺑﺳﺎزد ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﺷﺧص
در ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﻧﺎ ﺑﺎوری ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.

ھﺮ ﺷﺨﺺ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺷﺪﯾﺪ و زﯾﺎد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ:
• ظرﻓﯾت ھﺎ و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﯾﮏ ﺷﺧص ﺗﻌﯾن ﮐﻧﻧده ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت وی در ﻗﺑﺎل ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ
ﺗراوﻣﺎﺗﯾﮏ وﺧطرﻧﺎک ﻣﯾﺑﺎﺷد.
• ھﻣﭼﻧﺎن ﺳﺎﺧﺗﺎراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣردم ﯾﮑﯽ ﻧزدﯾﮑﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺳطﺢ ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﻓراھم ﺷده
وﻏﯾره( ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﮭم ﺑﺎﻻی ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ ،ھﯾﺟﺎﻧﯽ ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﻓﺗﺎری دارد.
•

ﻓرھﻧﮓ ھﻣﭼﻧﺎن راه ھﺎی را ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾدھد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻓرھﻧﮓ ھﺎ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﻣوارد
ﺧﺎص ،ﺑﺎور"دﯾواﻧﮫ ﺑودن" ﺧﺎﻣوﺷﺎﻧﮫ ،ﻣﻣﮑن اﯾن ﺑﺎور را ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺷرﯾﮏ ﺟرم اﺳت و ﺑر اﺳﺎس ان ﻣﻼﻣت
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ﮐردن ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣرد ﯾﺎ ﺧود زن را ﺗوﺳط ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯾﺑﺧﺷد ! ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ زﺟرت ،ﻣﻣﮑن ﺷدت و ﻣزﻣﻧﯾت ﻋﻼﯾم ) اﺷﮑﺎر( را ﭘوﺷﺎﻧﯾده ،اﻣﺎ زﺟرت ھﺎی ﺑﺎ ﻋﻼﯾم ﮐﻣﺗر )
اﺷﮑﺎر( زﺟرت ھﺎی دروﻧﯽ ) اﺣﺳﺎس ﺑﯾﮭودﮔﯽ و ﻧوﻣﯾدی ،ﻓﻘدان اﻋﺗﻣﺎد ،ﺗرس از اطﻔﺎل ،اﯾﻧده و ﻏﯾره ( را
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
• ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﮭﺎی "ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ" و ﯾﺎ "ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد رواﻧﯽ" ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎزﻣﺎﻧده ھﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻧﺎرﻣل در
ﻣﻘﺎﺑل ﺣوادث ﺷدﯾدا ﭘر ﻓﺷﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﯾﺟﺎﻧﯽ ،ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗطﺎﺑق ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب زﺟرت ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﮐﺎھش ﻣﯾﯾﺎﺑد.7
•

ﻓرق ﺑﯾن  Stressو  Extreme Distressدر درﺟﮫ ﺷدت ﺣﺎدﺛﮫ ،ﻓﺷﺎرھﺎ وﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﻓراد درﻣﻘﺎﺑل اﯾن
ﺣوادث و ﻓﺷﺎرھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺗﻌرﯾف اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ :
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﺣوادث ﺷدﯾدا ﻓﺷﺎر آور ﯾﺎ ﻗوﯾﺎ ﺗراوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺑوﺟودآﯾد:
• در اﮐﺛر واﻗﻌﺎت ﺑﻌد ازﯾﻧﮑﮫ ﻓﺷﺎر زا ﻧﺎ ﭘدﯾد ﺷد ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺷﺎر زا ھﺎ ﺑﺻورت طﺑﯾﻌﯽ ﺑدون
ﻣداﺧﻼت از طرف ﺑﯾرون ﻓروﮐش ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ،ﺣوادث ﻗوﯾﺎ ﺻدﻣﺎﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد رھﻧﻣﺎی ﺑرای اﺧﺗﻼل
وظﯾﻔوی رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﮕوﯾﻧد.
• ﭼﻧﯾن اﺧﺗﻼل ھﺎی وظﯾﻔوی ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ دوام ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ  /وﺿﻌﯾت
را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾدھد
• ﯾﮏ اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ ﻋﺑﺎرت از ﮔروپ اﻋراض ﯾﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺳﻧدروم ﯾﺎد ﻣﯾﺷود ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
"ﻣﺧﺗل ﺷدن وظﺎﯾف در اﻓراد ﻣﯾﺷود" اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯾت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ﻗﺳﻣت اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی روزاﻧﮫ رو ﺑﮫ ﺧراﺑﯽ اﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎر ،ﻣراﻗﺑت دﯾﮕران ،ﺗﺣﺻﯾل و ﻏﯾره.
• اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻓرق ﺑﯾن  Distressو  Disorderواﺿﺢ ﺷود ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾﮑﮫ اﺧﺗﻼل دارﻧد ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎی ﺗطﺎﺑق ﻧﻣﺎﯾﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺗﺧﺻص ورزﯾده دارﻧد )ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺗداوی( .ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ
از ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ و ﯾﺎ ﻓﺷﺎر ﺷدﯾد رواﻧﯽ رﻧﭻ ﻣﯾﺑرﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد از ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ھﯾﺟﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳود
ﺑرﻧد ،اﮔرﭼﮭدر اﮐﺛر ﺣﺎﻻت ب اﻧﮭﺎ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﮫ ظرﻓﯾت ھﺎ و ﺳﺎزش ھﺎی ﺧود ﻣﯾﻣﺎن
ﺟﻠﺴﮫ  -٣.١ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ  :٣.١.٣ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺎﺑﻌﺪ

8

ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺎﺑﻌﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ان
ﺻﺤﺖ :در ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﺤﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد

7

IASC. 2005. Guidelines for Gender-based violence interventions in humanitarian settings. p.69.
Adapted from: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. (2002) Reproductive Health and Rights: Reaching the Hardly
Reached Article 10: Victims of Gender-based Violence. In: PATH Series: Reproductive Health and Rights: Reaching
the Hardly Reached, Article 10. Available at: http://www.path.org/publications/pub.php?id=513
8
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ﺻﺣت رواﻧﯽ
اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ ﭘس از
ﺣﺎدﺛﮫ
اﻓﺳردﮔﯽ
اﺿطراب
ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻣواد
ﺧود آزاری و ﻏﯾره

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻏﯾر ﮐﺷﻧده
ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣزﻣن
ﺑﺎروری
ﻣﻌﻠوﻟﯾت
ﺳﻘط ﺟﻧﯾن
ﺣﻣل ﻧﺎ ﺧواﺳﺗﮫ

ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺟﺳﻣﯽ

ﺳﻘط ﻏﯾر ﻣﺻون

اﻧﺗﺎﻧﺎت ﻣزﻣن

STIsﺑﺷﻣولHIV

درد ﻣزﻣن

اﺧﺗﻼﻻت ﺗﺣﯾض

ﻣﻌدی ﻣﻌﺎﯾﯽ

اﺧﺗﻼطﺎت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ

اﺧﺗﻼﻻت ﺧوردن

اﺧﺗﻼﻻت ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ

اﺧﺗﻼﻻت ﺧواب

اﺧﺗﻼﻻت ﺟﻧﺳﯽ

ﺳو اﺳﺗﻔﺎده
ﻣواد/اﻟﮑﮭول

ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎد
ﺟﺮوﺣﺎت

دﯾﮕران ﮐﺷﯽ
ﺧودﮐﺷﯽ
وﻓﯾﺎت ﻣﺎدران

ﺷﺎک

وﻓﯾﺎت ﻧوزاران

اﻣﺮاض

وﻓﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾدز

اﻧﺘﺎﻧﺎت

ھﯿﺠﺎﻧﯽ – رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﯽ ،رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗوﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺣﯾﺎت دﯾده ﻣﯾﺷود
در ﺗﻣﺎم اﻧواع ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟدی ھﯾﺟﺎﻧ ُ
ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﻼﻣت ﻧﻣودن ﻗرﺑﺎﻧﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ھﯾﺟﺎﻧﯽ
اﺿطراب  ،ﺗرس

از دﺳت دادن ﻧﻘش وظﯾﻔوی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) ﻣراﻗﺑت اطﻔﺎل
و ﮐﮓ ﻣﻌﺎش (

ﻗﮭر

اﺳﺗﮕﻣﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
طرد ﺷدن از اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧزوا
ﻣﺷﮑﻼت ﻗراﺑطﯽ و ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ

ﺷرم ،ﻧﻔرت از ﺧود ،ﺧود ﻣﻼﻣﺗﯽ
رﻓﺗﺎر و اﻓﮑﺎر ﺣودﮐﺷﯽ
ﻧﺎ اﻣﯾدی ﯾﺎ ﻋﻘب روی ) اﻧزوا(
اﺧﺗﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد:
اﺧﺗﻼ ﻻت رواﻧﯽ ﭘس از ﺣﺎدﺛﮫ
اﻓﺳردﮔﯽ

ﺟﻠﺴﮫ  :٣.٢ﻣﻮاد درﺳﯽ  – ٣.٢.١اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی
9

درﯾن ﮐورس اﻣوزﺷﯽ ھر درس اﻣوﺧﺗﮫ ﺷده ﺑر اﺳﺎس ﭼﮭﺎر اﺻل رھﻧﻣودی اﺳﺗوار اﺳت  .ﻣﺎ ﯾﺎد ﺧواھﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی را در ﮐﺎر ھﺎی روزاﻧﮫ ﺧود از طرﯾق ﺑﮑﺎر ﮔﯾری ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣورﺷﺎﻣل ﺳﺎزﯾم

9

*United Nations High Commission for Refugees. Sexual violence against refugees: guidelines on prevention and
response. Geneva: The Commission; 1995, chapter 2.
*IASC Guidelines for Humanitarian Gender-based Violence Interventions in humanitarian settings.
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اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی :
 .1اطﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﻓﺰﯾﮑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ) ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن(  ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن(
از ﻣﺻووﻧﯾت ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده و ﻓﺎﻣﯾﻠش در ھﻣﮫ ﺣﺎل اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ،ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻣﮑن ﺗرﺳﯾده
ﺑﺎﺷد و ﺿرړرت دارد ﺗﺎ در ﻣورد ﻣﺻووﻧﯾﺗش ﻣطﻣﯾن ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺣﺗﻣﺎ ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺳواﻻﺗﯽ ﺑﭘرﺳﯾد ﯾﺎ
ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﻣﺻووﻧﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﻣﺻووﻧﯾت ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﺑﯾﻧدازد) ﻓﺎﻣﯾل ،دوﺳﺗﺎن ،ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ(.

 .1ﺗﻀﻤﯿﻦ رازداری
ﺑرای ﺣﻔﺎظت رازداری ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﯾد ) ﺣﺗﻣﺎ( ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ﺗوﺳط ﺷﺎﻣﻠﯾن در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﺻوون ذﺧﯾره
ﮔردد .ﻋﻼوه ﺑرآن ،اﮔر ﺷﻣﺎ ﺿرورت ﺑﮫ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾرون از
ﻣرﮐز ﺧود دارﯾد ) ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ( ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺿرورت ﺑﮫ رﺿﺎﯾت ﺗﺣرﯾری ﺑﺎزﻣﺎﻧده
دارﯾد و در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده طﻔل ﺑﺎﺷد از واﻟدﯾن و ﯾﺎ ﻣراﻗﺑﯾن وی ﭼﻧﯾن رﺿﺎﯾت ﺑﺎﯾد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود 10.در ﺗﻣﺎم واﻗﻌﺎت ،در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎ ﻣﺣﺗوی ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﻧده وی ﺑﺎﺷد ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﺳﯽ دﯾﮑر ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷود .ﺗﻼﺷﮭﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﮓ ﺧوردن ﯾﺎ ﻟﮑﮫ دار ﺷدن ) اﺳﺗﮕﻣﺎﺗﺎﯾزﯾﺷن( در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺧرچ داده ﺷود .ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﺷﺧﯾﺛص ھوﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺧﺎطر اﻣدن در ﯾﮏ ﺟﺎی ﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻧﮭﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﭼﯾز ھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣوده
ﺑﺎﺷﯾد.
 .2اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ  ،ﺣﻘﻮق ،و وﻗﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ) ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ(  /ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه) ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن( و زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد وﻗﺎﯾﮫ و
ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ واﻗﻌﺎت اﻧﻔﺮادی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺗﺪاﺑﯿﺮی را دﻧﺒﺎل ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اطﻔﺎل را در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ ،ﺣﻘﻮق و وﻗﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪگان رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺎوره ھﺎ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ھﺎ را ذرﯾﻌﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪگان ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﺎن ھﺎ در ﺟﺎی ھﺎی ﻣﺼﻮون و در ﻓﻀﺎی ﺧﻠﻮت ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﯿﻦ ﺟﻨﺲ و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻨﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺮش ﻏﯿﺮ ﻗﻀﺎوﺗﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﭘﺮوﺳﮫ ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﻮر و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،ﻓﺎﻣﯿﻞ،
وﺿﻌﯿﺖ و ﻓﺮھﻨﮓ وی ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ .از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻮال ﻧﻤﻮد :ﻣﺴﻠﮫ ﺑﺎﮐﺮه
ﺑﻮدن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮐﺪام ﻣﺴﻠﮫ ﻧﺒﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ھﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از اززﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و
ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﮫ وی ) زن /ﻣﺮد( ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺳﮭﻤﮕﯿﺮی در ان ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد.ﻋﻼوه ﺑﺮ ان ،اﮔﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه طﻔﻞ اﺳﺖ،
ﺑﯿﺘﺸﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﻔﻞ ﺑﺎﯾﺪ رھﻨﻤﺎی ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ اطﻔﺎل را زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺘﻨﺪرد ھﺎی ﻋﯿﻨﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﺷﺨﺼﯽ و ھﻤﭽﻨﺎن دﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ طﻔﻞ را ﺣﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺑﺮای اطﻔﺎل
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .3اطﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ:
ھر ﮐﺎھل و ﯾﺎ طﻔل ﺑﺎﯾد ﺣﻣﺎﯾت و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ را ﺻرف ﻧظر از ﻧژاد ،ﻣذھب ،ﻣﻠﯾت ،ﻗوﻣﯾت ،ﺟﻧس و ﯾﺎ ﮔراﯾش
ﺟﻧﺳﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺟﻠﺴﮫ  – ٣.٢ﻣﻮاد درﺳﯽ  : (١) ٣.٢.٢ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
)اﺑﺰار ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ(
ﺟﻣﻼت را ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣرﺑوطﮫ ان وﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

See Handout 7.2 for exceptions to confidentiality
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ﺟﻣﻼت) ﺑﯾﺎﻧﺎت(

ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ

" .Aﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﺗرﺳﯾده ام ،ﯾﮏ ﺻدای ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ اواز ﻗﮭر آﻣﯾز ،ﺣرﮐﺎت ﺑﺗﮫ
ھﺎ و ﻣن ﺗرﺳﯾده ام .ﻣن ازﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﺷوھرم از ﻣوﺿوع ﺧﺑر ﺷود و ﻣرا
طﻼق ﺑدھد ﻧﯾز در ھراس ھﺳﺗم ﻓﺎﻣﯾل ﻣن اطﻔﺎﻟم را ﻧﯾز ﺧواھﻧد ﮔرﻓت"

 .1ﻋﺑور ذھﻧﯽ ) ﻓﻠش ﺑﮏ( و
)ﮐﺎﺑوس( ﺧواﺑﮭﺎی
ﺗرﺳﻧﺎک

" .Bﻣن اﺣﺳﺎس ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و از ﺟﺎ ّﭘرﯾدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧم "

 .2ﺧﺷم و ﻣﺧﺎﺻﻣﮫ ﺟوﯾﯽ

 " .Cﻣن ﻣﯾﺧواھم او را ﺑﮑﺷم ﻣن از او از ھر ﭼﯾز و ھر ﮐس ﻣﺗﻧﻔر ھﺳﺗم

 .3ﮔﻧﺎه /ﻣﻼﻣﺗﯽ

.D

.E
.F
.G

" ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس را ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧدارم ﮐﮫ ﻣرا درک ﮐﻧد و
ﻣرا ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد ،ﻣن ھﯾﺞ ﯾﮏ از اطراﻓﯾﺎن دور وﺑر ﺧود را درﯾن ﻣورد
ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧم"
"ﻣن ﺑﺳﯾﺎر اﺣﺳﺎس ﻧوﻣﯾدی ﻣﯾﮑﻧم " .اﯾﺎ دوﺑﺎره ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﺧود ﺧواھم
اﻣد"؟
"ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم دﯾواﻧﮫ ﻣﯾﺷوم -ﺑرای ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻧدارم اﻣﺎ
ﻧﺎﮔﮭﺎن واﻗﻌﺎ اﺣﺳﺎس ﻗﮭر ﻣﯾﮑﻧم"
"ﻣن ﺧوب ھﺳﺗم  ،ﻣن ﺧوب ﺧواھم ﺑود ،ﻣن ﺑﮫ ﮐدام ﮐﻣﮑﯽ ﺿرورت
ﻧدارم"

 .4از دﺳت دادن اﻋﺗﻣﺎد ﻧﺳﺑت
ﺑﺧود
 .5ﺗﺮس
 .6ﺷرم  /ﺧﺟﺎﻟت
 .7از دﺳت دادن ﻗدرت/
ﮐﻧﺗرول ﺑﺎﻻی ﺧود و
زﻧدﮔﯽ

" .Hﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﻣن ﮐﺎری ﮐرده ام ﮐﮫ اﯾن ھﻤﮫ واﻗﻊ ﺷد  ،اﯾﺎ ﺷﻣﺎ
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﻣن ﺗﺟﺎوز ﺷده ام؟ ﻣردم ﭼﮫ ﻓﮑر ﺧواھﻧد ﮐرد....؟"

 .8اﻧﮑﺎر

 " .Iﻣﻦ ﺧﻮد را ﮐﺜﯿﻒ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ ،ﻣﺜﻠﮑﯿﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه ام؟ ﻣﺮدم
ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﮑر ﺧواھﻧد ﮐرد ؟"
" .Jﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ از دﯾﮕر ازدﺳت ﻣن ﭼﯾزی ﺑر ﻧﻣﯾﺎﯾد...ﻣن از ﺧود
ﻣﺗﻧﻔر ﺷده ام .ﻣن ﻓﻘط ﭼﯾز ﺑﯽ ارزﺷﯽ ھﺳﺗم"

 .9اﻓﺳردﮔﯽ

 " .Kﻧﺎﮔﮭﺎن اھﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ – ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدن را ﺑﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ ،و اطﻔﺎل ﻣﺮا در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺎﮔردان دﯾﮕﺮ اذﯾﺖ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ"
" .Lاز زﻣﺎن ﺗﺟﺎوز ،در ﺧﺎﻧواده ﻣن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺷﮑل ﺷده اﻧد"

 .10ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ /ﺗﺠﺮﯾﺪ
 .11ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺰاﺟﯽ
 .12ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎطﯽ

" .Mﭼﮕوﻧﮫ ﻣن ﭘﯾش ﺑروم؟ ﻣن اﺣﺳﺎس ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم ،و دﻟم ﺑﮫ
ھﯾﭻ ﭼﯾزی اب ﻧﻣﯾﺧورد"

 .13اﺿﻄﺮاب

" .Nﻣن ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﻓﮑر ﮐردن در ﺑﺎره ﺣﻣﻠﮫ را ﺗوﻗف دھم ﻣن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧﺎﺑم
ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک )ﮐﺎﺑوس( ﻣﯾﺑﯾﻧم".

 .14اﺳﺗﮕﻣﺎ و ﺗﺑﻌﯾض
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ﺟﻠﺴﮫ  – ٣.٢ﻣﻮاد درﺳﯽ  :(٢)٣.٢.٢ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزش ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت:
 ﻣﻘﺎوﻣت ﻋﺒﺎرت از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻦ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﯾﻖ اﻣﺪه و ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﺮات و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﯾﮏ ﺗﻌﺪاد ﻓﮑﺘﻮر ھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯿﺸﻮد.
 ﺳﺎزش ﻋﺑﺎرت از ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮐوﺷﺷﮭﺎی رﻓﺗﺎری رواﻧﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺎص اﻧد ﮐﮫ اﺷﺧﺎص آﻧرا ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرﻧد ﺗﺎ
ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ و ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد
 اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزش وﺟود دارد .اﺳﺗراﺗﯾژی ﺣل ﻣﺷﮑﻼت  -ﮐوﺷش ﺑرای ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺗن ﺑﻌﺿﯽ
ﭼﯾز ھﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻟت ﻓﺷﺎر را آﺳﺎﻧﺗرﺳﺎزﯾم ،راھﺑرد ھﺎی ﺳﺎزش ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﮫ ھﯾﺟﺎن ،ﺷﺎﻣل ﮐوﺷﺷﮭﺎی ﺑرای ﺗﻧظﯾم
ﻧﺗﺎﯾﺞ ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﻓﺷﺎرھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد
 اﻧواع ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ اﯾﮑﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﻧد ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓرد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻧوع ﺣوادث ﻓﺷﺎر زا و
ﻧﯾز ﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣرﺗﺑط ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد . 11
ھر دو ﻓﮑﺗور ھﺎی ﻓردی و ﻓﮑﺗور ھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺎزش ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﺷﻔﺎﯾﺑﺎی ﺗﺎﺛﯾر دارﻧد.

ظرﻓﯾت ھﺎی اﻧﻔرادی ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
ﻣﮭﺎرت  ،داﻧش و ﺷﺧﺻﯾت اﻓراد ﺑﺎزﻣﺎﻧده:
 ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﺎﻧﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﺧودی  ،ﮐﻧﺗرول ﺧودی ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺛﺑت ﺳﺎزش ،اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﺑﯾﻧﯽ ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﻣﮏ ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺛﺑت ﺑﺎﻻی ﺳﺎزش وﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ دارد.
 ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺷﺧﺻﯽ :اﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣﺻوون ﻧﻣو ﻧﻣوده اﺳت؟ او ) زن  /ﻣرد( ﺗﺟﺎرب ﺧﺷوﻧت
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﯾﺎ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده را در اواﯾل زﻧدﮔﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده اﺳت؟
 اﮔرﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد )ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ( وﯾﺎ ﺳؤاﺳﺗﻔﺎده و ﻏﻔﻠتدراواﯾل زﻧدﮔﯽ ،ﺧﺻوﺻﺎ درﺟرﯾﺎن دوره طﻔوﻟﯾت  ،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺳﺎزش ﻣﻣﮑن ﻣﺗﺎﺛرﺷود.
اﮔر ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ُ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ) ﺟﻧﺳﯽ( و ﺳو اﺳﺗﻔﺎده را در اواﯾل زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﺎ در زﻣﺎن طﻔﻠﯽ ﺗﺟرﺑﮫ
ﻧﻣوده ﺑﺎﺷ ُد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺳﺎزﺷﯽ وی ﻣﻣﮑن ﻣﺗﺎﺛر ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ:
ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻣﺎﯾت :آﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺟﺎﻧب ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺧﺗﺻر /ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻣﺎﻧد؟
ﺟﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ﺟﺎﻣﻌﮫ وی ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟ وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده و ﻓﺎﻣﯾل وی ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ اﯾﺎ وی )
زن  /ﻣرد( ﮐدام ﻣﻧﺑﻊ ﻋﺎﯾداﺗﯽ دارﻧد؟
• ﻣوﺟودﯾت ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ  ،دوﺳت ھﺎ( ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺳﮭﯾل ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ ﮐﺎر ﮐﻧد و
ﮐﻣﮏ را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﯾد .ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗوی ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﺎزش ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ را ﺳﮭوﻟت ﺑﺧﺷد.
ﻓﮑﺗور ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣذھﺑﯽ :اﯾﺎ ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت ﻣوﺟود اﺳت؟ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر از طرف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣرﯾض
ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود ؟ ﭼﮫ راه ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده وﺟود دارد؟ آﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣذھﺑﯽ
اﺳت؟
•
•

اﮐﺛرا ھر دو ﺷﯾوه ھﺎی ﻋﻧﻌﻧوی اظﮭﺎر ﺧودی و ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻣذھﺑﯽ ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده از ﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ در
وﺿﻌﯾت ھﺎی ﻣﺷﮑل ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
12
ھﻣﭼﻧﺎن اﻣوﺧﺗﮕﯽ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ اظﮭﺎر ﺧودی ﻣﺎﻧﻧد ﻗﮭروﻏﺻﮫ ،ﺑﺎﻻی ﺳﺎزش و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾر دارﻧد
ﻣذھب ﻣﯾﺗواﻧد اﺣﺳﺎس ھدﻓﻣﻧد را اﯾﺣﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﺎزش را ﺗﺳﮭﯾل ﻣﯾﮑﻧد
11

Definition adapted from: John D. and Catherine T. MacArthur Research Network on Socioeconomic Status and
Health
12
UNICEF, psychosocial programming, a field guide
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ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﻧﻔﯽ را ﺗﺷوﯾق ﻧﮫ ﮐﻧﯾد
 ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗطﺎﺑق ﻣواد ،ﻣوادﻣﺧدر و اﻟﮑول ﻧﮫﻧوﺷﯾد
 ﺧود را ازﻓﺎﻣﯾل و دوﺳﺗﺎن ﺟدا ﻧﻧﻣﺎﯾد ﺗﻣﺎم روز ﺧواب ﻧﮑﻧﯾد ﺧوراک زﯾﺎد و ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﻧﮑﻧﯾد ازﺧﺷوﻧت ﮐﺎر ﻧﮕﯾرﯾد در ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻏﻔﻠت ﻧﮑﻧﯾد -ﺗﻣﺎم وﻗت ﮐﺎر ﻧﮑﻧﯾد

ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﻣﺛﺑت را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد
 ﮔﻔﺗﮕو و وﻗت ﺗﯾرﮐردن ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾل ودوﺳﺗﺎن ﺑﺣث ﺑﺎﻻی ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻیﺷﺎن اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد
 ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی راﮐﮫ ﺷﻣﺎ را راﺣت ﻣﯽ ﮐﻧد اﻧﺟﺎمﻧﻣﺎﯾد)ﻧﻣﺎز ،ﺧواﻧدن  ،ﺑﺎزی ﺑﺎ اطﻔﺎل(
 ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ را اﻧﺟﺎم ﻧﻣﺎﯾد ﺗﻣرﯾن آراﻣﺑﺧش را اﺟراﻧﻣﺎﯾد ﮐﻠﻣﺎت آرام راﺑﺎﺧود زﻣزﻣﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎدﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد ﺧواب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد -ﺑطور ﻣﻧظم ﺧوراک ﻧﻣﺎﯾﯾد و آب ﺑﻧوﺷﯾد

ﺑﮫ ﻓرد آﮔﺎھﯽ داده و ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ) رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ( ﮐﮫ وی ) زن  /ﻣرد( ﻓﮑر
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﻣﻔﯾد اﺳت دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﮕر ﺑطور ﺧﺎص اﮔﺎھش ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ اﻧﮭﺎ را در ﺟﺎی ﻣﺻووﻧﯽ ﻗرار ﺑدھد ﮐﮫ
دﯾﮕران اﻧﮭﺎ را ﻧﯾﺎﺑﻧد در ﻏﯾر ان ﻣﻣﮑن اﯾن ﺧود ﻣﺻووﻧﯾت ﺷﺎﻧرا ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔﯾرد
–
–
–
–
–
–

ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺳت و ﺳﺎده درﺑﺎره ﺣﻘوق آﻧﮭﺎ ﺑدھﯾد ،اھﻣﯾت ﻣﺻووﻧﯾت و ﻣوﺟودﯾت ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف )رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،
ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣﻔﺎظت( را واﺿﺢ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻓراھم ﮐردن ادرس ھﺎی ﺗﻣﺎس ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ھﺷدارﯾﮫ ﻣﻧﺎگ درﺑﺎره ﻧﮕﮭداری ﮐردن آن درﺧﺎﻧﮫ درﯾﮏ ﺟﺎی
ﻣﻧﺎگ ﮐﮫ دﯾﮕران آﻧرا ﭘﯾدا ﻧﺧواھﻧد ﮐرد.
ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ رﺟﻌت دھﯾد
اﮔر ﻣﻧﺎﺳب ﺑوده و اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﺗﺎﺧدﻣﺎت ھﻣراھﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﯾﻠﯾﻔون ﮐﻧﯾد و وﻗت راﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد
ﻓراھم ﮐردن ﭘﯾﮕﯾری ﺑرای رﺟﻌت دھﯽ اﮔرﻧﯾﺎزﺑﺎﺷد

ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده /ﺷﺑﮑﮫ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ وﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻧد
o
o
o
o

ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﮐﮫ ازﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوب ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﺳﺎزش ﺑﮭﺗردارﻧد.
اھﻣﯾت ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﯾد
در ﯾﺎﻓﺗن اﻓراد از اﺟﺗﻣﺎع ﺧود ﻓرد وﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺎ در ﺑﺎره ﺗﺟﺎرب ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧد وی
را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯾد
اﮔر ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﻋﺑﺎدات ،رواج ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت ازطرف رھﺑران ﻣذھﺑﯽ ﺑراﯾش ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧده اﺳت ،ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ وی را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣذھﺑﯽ اش وﺻل ﻧﻣﺎﯾد
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زﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﺳﺎزش ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯾد
ﮐﻣﮏ وظﯾﻔوی
)ﺟﺎب اﯾد(
زﻧﺎن را در ﺳﺎزش ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻧﻔﯽ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺑﻌﻀﯽ روش ھﺎی ﭘﺎﺳﺦ

اﺣﺳﺎس
ﻧوﻣﯾدی

"ﺑﺳﯾﺎری از ﺧﺎﻧم ھﺎ ﺧودﺷﺎن وﺿﻌﯾت را دوﺑﺎره ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﮑﻧﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن
ﺧواھﯽ دﯾد ﮐﮫ اﻣﯾد وﺟود دارد"
ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺎط ﻗوی وی ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ وی ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ وﺿﻌﯾت ھﺎی ﻣﺷﮑل و ﺧطرﻧﺎک ﯾﺂس
در ﻗﺑل ﺑوده .
ﺷﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ و اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ را ھﻣﯾن اﻣروزدارﯾد ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﭼطور ﭘﯾش ﻣﯾروﯾد
از دﺳت دادن ﻗدرت و
ﮐﻧﺗرول ﺑﺎﻻی ﺧود و دﯾﮕران
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﻣﻌﻣول اﺳت و اﮐﺛرا ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﮐﻣﺗرﺷده و ﻧﺎ ﭘدﯾد ﻣﯾﺷوﻧد
ﻣن ﭼﯾز ھﺎﯾرا ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﮫ اﯾد ﺟدی ﻣﯾﮕﯾرم
اﮔر ﺷﻣﺎ در اﯾﻧده ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺿرورت داﺷﺗﯾد ﻣن درﯾﻧﺟﺎ ﺧواھم ﺑود
ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر ﭼﯾزی ﮐﮫ واﻗﻊ ﺷده ﺧود را ﻣﻼﻣت ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﮐﺎری ﮐﮫ او ﮐرده ﻣﺳوول
ﻧﯾﺳﺗﯾد.
در ﭼﯾزی ﮐﮫ واﻗﻊ ﺷده ﺷﻣﺎ ﻋزت ﺗﺎن را از دﺳت ﻧداده اﯾد ،ﺷﻣﺎ دارای ارزش ھﺳﺗﯾد
ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻓﻌﻼ در ﺟﺎﯾﮑﮫ ﻗرار دارﯾد ﻣﺻوون ھﺳﺗﯾد ،ﻣﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ را
ﻣﺻوون ﻧﮕﮭدارﯾم ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾم ﮐرد
اﯾن ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﻌﻣول در ﺣوادث ﻣﺷﮑل اﺳت .ﺷﻣﺎ دو ﺑﺎره اﻧرا در ھﻣﮫ اوﻗﺎت ﺧوب
اﺣﺳﺎس ﺧواھﯾد ﮐرد
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﭘروﺳﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ را ﺗﺳﮭﯾل ﺧواھد ﮐرد
ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ اﺣﺳﺎس درﺳت و ﺻﺣﯾﺢ اﺳت
اﯾن ﻣﻌﻣول اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم راه ھﺎی را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺗر ﻣﺿطرب ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﮕﯾرﯾم
ﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﯾم

ﻋﺑور ذھﻧﯽ ) ﻓﻠش ﺑﮏ(
اﻧﮑﺎر

ﮔﻧﺎه و ﺷرم
ﺷرم
ﺗرس ﻏﯾر واﻗﻌﯽ

ﮐرﺧﺗﯽ
ﭼرﺧش ﻣزاﺟﯽ
ﺧﺷم ﺑﺎﻻی ﻣرﺗﮑب
اﺿطراب
درﻣﺎﻧدﮔﯽ

ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  -ﺟﻮاﺑﺎت ﻣﻮاد درﺳﯽ
 .1اظﮭﺎر" :ﻣن ﮐﺎﻣﻼ ﺗرﺳﯾده ﺑودم .ﯾﮏ ﺻدای ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ اواز ﻗﮭرﻧﺎک ،ﺣرﮐﺎت ﺑﺗﮫ ھﺎ و ﻣن ﺗرﺳﯾده ﺑودم .ﻣن
ازﯾﻧﮑﮫ اﮔر ﺷوھرم ﺧﺑر ﺷود ﻣرا طﻼق ﺧواھد داد و ﺧﺎﻧواده ام اطﻔﺎل ﻣرا از ﻣن ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ﻧﯾز ﺗرﺳﯾده ﺑودم ".
ﻧﺗﺎﯾﺞ :ﺗرس
در زﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﺳﯾﺎری از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن از ﺑﮭر زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺗرﺳﯾده اﻧد ،ﻣﻌﻣوﻻ اﯾن ﺗرس ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﮭدﯾد ﻣﺗﺟﺎوز اﺳت
ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮫ ،ﻣﻣﮑن ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑودن ،اﻓﺷﺎ ﺷدن ﺑوﺳﯾﻠﮫ وی ) ﻣرد  /زن( در ھراس ﺑﺎﺷد .اﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن
ھراس از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و اﻧﺗﺎﻧﺎت ﮐﮫ از طرﯾق ﺟﻧﺳﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﯾﺎﺑﻧد را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﺎ ﺗرس اﯾﻧﮑﮫ اﯾﻧرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ دو ﺑﺎره
در دام ﻣﮭﺎﺟم ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد .اﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن از ﻧﺗﺎﯾﺞ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﺧواه در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾﮕران ،ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﺻﺣت در
ھراس ﺑﺎﺷﻧد .ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻣﮑن ﺗرس اﯾﻧرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﮔر ﺑﮫ ﮐﺳﯽ در ﻣورد اﻧﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده ﺑﮕوﯾد ﺑﺎ ﻋﻣل ﻣﺗﻘﺎﺑل
ﻣرﺗﮑب ﯾﺎ دﯾﮕران ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺗرس ھﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی واﻗﻌﯽ اﻧد
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ :ﺗﻣﺎم اﯾن ﺗرس ھﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی واﻗﻌﯽ اﻧد و ﻣراﻗﺑت دھﻧدﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﮐوﺷش ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﮔﺎم ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن ازﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﻣﺣﻔوظ اﺳت ﺑﮕﯾرﻧد .در ﺗﻣﺎم ﺣﺎﻻت ﻣراﻗﺑت دھﻧﮕﺎن ﺑﺎﯾد ﺗرس ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده
را ﺑر ﺣق داﻧﺳﺗﮫ و اﻧﮭﺎ را در ﺟﮭت اﻧﮑﺷﺎف راھﺑرد ھﺎی ﮐﮫ ﺗدرﯾﺟﺎ ً در اوردن دوﺑﺎره اﻣﻧﯾت واﻋﺗﻣﺎد در زﻧدﮔﯽ روزاﻧﮫ
ﺷﺎن رول داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد .رﺟﻌت دھﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﻣﻣﮑن در دور ﺳﺎﺧﺗن ﺗرس ھﺎ در ﻗﺳﻣت ﻧﺗﺎﯾﺞ طﺑﯽ
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ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اطﻣﯾﻧﺎن از رازداری ﺧطر ھﺎی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣﻧﻔﯽ ﺳﺎﯾر درﯾﺎﻓت ھﺎ را در ﻣورد اﻧﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده ﺑﮫ ﺣد
اﻗل ﺧواھد رﺳﺎﻧﯾد.

" .2اظﮭﺎر" :ﻣن اﺣﺳﺎس ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت و از ﺟﺎ ّﭘرﯾدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧم "
ﻧﺗﺎﯾﺞ :اﺿطراب
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر اﮐﺛرا اﺿطراب ﺷدﯾد را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺗوﺳط ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ
آﺷﮑﺎرﺷود ﻣﺎﻧﻧد :ﻣﺷﮑﻼت در ﺗﻧﻔس ،ﺳﺧﺗﯽ ﻋﺿﻼت ،دﻟﺑدی ،ﮐرﻣپ ھﺎی ﺑطﻧﯽ ﯾﺎ ﺳر دردی .اﯾﺷﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﮫ اﺳﺎﻧﯽ از
ﺟﺎ ﺑﭘرﻧد.
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
ﭼون ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎ ﻓﺷﺎر اﺻﻠﯽ و ﮔﺑﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﻧﺎ اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ ﮔب ﺗﺳﮭﯾل ﺷده و راھﺑرد ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت
ﻓﺷﺎر را ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣودن ﺗﻣرﯾﻧﺎت اراﻣﺳﺎزی ﯾﺎ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻣذھﺑﯽ /،و /ﯾﺎ ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﻓزﯾﮑﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت
ﮔب ﮐﻣﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﺿطراب ﮔردﻧد.

 .3اظﮭﺎر  " :ﻣن ﻣﯾﺧواھم او را ﺑﮑﺷم ﻣن از او از ھر ﭼﯾز و ھر ﮐس ﻣﺗﻧﻔر ھﺳﺗم"
ﻧﺗﺎﯾﺞ :ﻗﮭر  /ﻣﺧﺎﺻﻣﮫ ﺟوﯾﯽ
ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﻗﮭرھﯾﺟﺎن ﻣﺷﮑل اﺳت .از ﻧﮕﺎه ﻓرھﻧﮕﯽ زﻧﺎن و اطﻔﺎل ﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ ان ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﯾﮕردﻧد و در اﮐﺛر
ﺣﺎﻻت ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻی اﺻل ﺷﯽ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮔردﻧد .ﻗﮭر ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑﺎﻻی ﻣﺗﺟﺎوزﯾن اﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از اﻧﭼﮫ ﺗوﺟﯾﮫ
ﻣﯾﺷود اﺳت .اﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن روی درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن ﻣوﺿوع ﺧود ﺑﺎ دﯾﮕران درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد ﻗﮭر
ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
اﯾن ﺑﺎﯾد ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود ﮐﮫ ﺗﺟﺎرب اﻧﮭﺎ ﻣﺳﻠم اﺳت ،ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻗﮭر ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺗﺎﯾﯾد ﺷود و ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻣﺧﺎﺻﻣﮫ
ﺟوﯾﺎﻧﮫ اﻧﮭﺎ ﻟزوﻣﺎ ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻋﺎدی اﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﻔﯽ .ﺑﮭر ﺣﺎل ،اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺿرورت ﺑﮫ
اﮔﺎھﯽ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾد ھدف اﯾن ﻗﮭر ﺑﺎﺷﯾد دارﯾد و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﻣﺎﻧده را در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ راه ھﺎی ﻣﺻوون
ﺑرای ﺗﺧﻠﯾﮫ ھﯾﺟﺎﻧﺎت وی رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻗﮭر ﻣﯾﺗواﻧد ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺑﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﻣﯾﺧواھد ﺗﻣﺎم ﻣﻼﻣﺗﯽ ﺗﮭﺎﺟم را
ﺑدوش ﺧود ) زن  /ﻣرد( ﺑﮕذارد ﺑل ﺑﺎزﺷﻧﺎﺧت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻣرﺗﮑﺑﯾن اﻧﮭﺎ ﻣﺳوول ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻻی
ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮔردد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻗﺎدر اﺳت ﻧﻘش اﺟﺗﻣﺎع را در اﯾﺟﺎد ھر دو ،وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ در طﯽ ان ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ واﻗﻊ ﺷده
و ﻣرﺗﮑب ﺑﻔﮭﻣد.
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ،ﺷﻣﺎﯾد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ راه ھﺎی ﻣﺻوون و ﻣﺛﺑت را ﺑرای ﺑﯾرون رﯾﺧﺗﺎﻧدن ﻗﮭر و
ﻣﺧﺎﺻﻣﮫ ﺟوﯾﯽ ﺧوﯾش ﭘﯾدا ﮐﻧد و اﻧرژی و ﺗوان اﻧﮭﺎ را در راه ھﺎی ﻣﺛﺑت ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺑرﺳﺎﻧﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮭم ﮔﯾری در ﭘروﺳﮫ
ﻋدﻟﯽ ﻗﺿﺎﯾﯽ .

 .4اظﮭﺎر " ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس را ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧدارم ﮐﮫ ﻣرا درک ﮐﻧد و ﻣرا ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد ،ﻣن ھﯾﺞ ﯾﮏ از
اطراﻓﯾﺎن دور وﺑر ﺧود را درﯾن ﻣورد ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧم"
ﻧﺗﺎﯾﺞ  :اﺣﺳﺎس ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ /اﻧزوا
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر اﮔر ﻗﺎدر ﻧﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺗﺟﺎرب ﺧود را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزﻧد اﮐﺛرا اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ،
اﻧزوا و ﻧواﻣﯾدی ) ﯾﺎس( را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،از اﻧﺟﺎﯾﮑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣودن ﺧﺷوﻧت درﻧﺎک اﺳت اﯾﻧﮭﺎ از ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود ﺑﺎ
دﯾﮕران اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾﻧﮭﺎ ھراس دارﻧد ﮐﮫ دﯾﮕران ﻧﺗواﻧﻧد اﻧﮭﺎ را درک ﮐﻧﻧد ،و از اﺳﮕﻣﺎﺗزﯾﺷن ) ﺑدﻧﺎﻣﯽ( و اﻧزوا
ﺗوﺳط دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﯾم دارﻧد ﻣﮕر ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎزﻣﺎﻧده ھﺎ ﺗﺟﺎرب ﺧود را ھرﮔز ﻓراﻣوش ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد وھﺎ ﺑﮫ
اﺷﮑﺎل ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک )ﮐﺎﺑوس( و ﻋﺑور ﺧﺎطره ھﺎ اﺷﮑﺎر ﻣﯾﺷوﻧد .ﺳﺧن ﻧزدن در ﺑﺎره ﺧﺷوﻧت و ظﺎھر ﺷدن ﺑﺷﮑل
ﻋﺑور ﺧﺎطرات و ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک )ﮐﺎﺑوس( ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗرس ﺑدون ﺣرف زدن ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را از ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎز ﻣﯾدارد
ﻣﯾﮕردد.
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ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
ﻣﻧﺣﯾث ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ،ﺷﻣﺎ ﺣﯾﺛﯾت ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد را دارﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺳﺧﻧﺎن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑراﯾش ﻣﯾﮕوﯾد.
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را از ﺣﻔظ رازداری اﻧﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑدھﯾد ،اﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮔروپ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ و ﺳﺎﯾر ﺟﺎ ھﺎی ﻣﺻووﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﮭﺎ
ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺧوﯾﺷرا ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزﻧد و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎن اﻏﺎز ﮔردد رﺟﻌت دھﯾد .اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن
اﯾن ﻓرﺻت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﺷﮑل دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﺑﯾطرﻓﺎﻧﮫ ﺷﻧوﯾده ﺷوﻧد ،اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﯾﻧرا ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ
اﯾﺷﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،دﯾواﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﯾﺷﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﯾن ﻓرﺻت را دارﻧد
ﺗﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺧود را ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن اﺣﺗرام وھﻣدردی دارﻧد ﺑﺧﺎطر اﺣﯾﺎی وﻗﺎر و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ) زن/ﻣرد(
ﺟﮭت ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزﻧد .ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﺧواھﻧد ﯾﺎ ﻧﺧواھﻧد ﺗﺎ در ﻣوردﯾت ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﻧد-
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن اﻧﺗﺧﺎب را زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾﺷﺎﻧرا اطﯾﻣﻧﺎن ﻣﯾدھﯾد ﮐﮫ اﮔر اﻧﮭﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺣث ﮐﻧﻧد اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد ،و اﯾﻧﮑﮫ
ﺷﻣﺎ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ھﺳﺗﯾد ،اﻧﮭﺎ را ﻗﺿﺎوت ﻧﺧواھﯾد ﮐرد و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط اﻧﮭﺎ را ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭداری ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺷﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد اﯾﺷﺎﻧرا ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﺎﻧﯽ دﯾﮕری در دور و ﺑر اﻧﮭﺎ ھﺳت از اﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ھﯾﺟﺎﻧﯽ
و ﻋﻣﻠﯽ را ﺑﮕﯾرﻧد) ﺧواه اﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﻧد ﯾﺎ ﻧﺧواھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣوده و ﺳﺣﻧﺎن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺧود را ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﮕوﯾﻧد(.
ﻣﻧﺣﯾث ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده و ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻣورد ﻋواﻣل و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﺎ
ﺗﻣرﮐز ﺧﺎص روی ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑرای ﺑﺣد اﻗل رﺳﺎﻧﯾدن طرد ﺷدن ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗوﺳط ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺳﺎس ﺑﺳﺎزﻧد .اﯾن
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﺷﻣول ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻓردی ﺑﺎﻻی ﺑﺎزﻣﺎﻧده دارد
ﺑﻠﮑﮫ در ﮐل ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﯾز ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯾﺳﺎزد

" .5ﻣن ﺑﺳﯾﺎر اﺣﺳﺎس ﻧوﻣﯾدی ﻣﯾﮑﻧم " .اﯾﺎ دوﺑﺎره ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﺧود ﺧواھم اﻣد"؟
ﻧﺘﺎﯾﺞ  :از دﺳت دادن ﻗدرت /از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﺘﺮول
ازﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ﺗﻣﺎم اﺷﮑﺎل ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻗدرت ﺑﺎﻻی ذھن و ﺑدن ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد ،ﯾﮑﯽ از ﻧﻘش ھﺎی
اﺑﺗداﯾﯽ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧﻧده ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ﻗﺳﻣت ﺑﺎز ﭘس ﮔﯾری ﺣس ﮐﻧﺗرول ﺑﺎﻻی ﺧودش ﺑﺎﺷد
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
از طرﯾق ﺗوﺿﯾﺢ ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ ،از طرﯾق رﻋﺎﯾت و ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب اﯾﺷﺎن ،ﯾﮏ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ﺑﺎزﻣﺎﻧده
را ﯾﺎری ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺣس ﮐﻧﺗرول ﺑﺎﻻی زﻧدﮔﯽ ﺧود را دو ﺑﺎره ﺑﮕﯾرد .ﺣﻣﺎﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺟﺎی ﻧﺻﯾﺣت ﮐردن وی ﯾﮑﯽ از
ﻣﮭﻣﺗرﯾن و ﻣﺷﮑل ﺗرﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن از طرﯾق ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت راه ھﺎی ﺣل ﺑرای
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﺎ ان ﻣواﺟﮫ اﻧد ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻧﮭﺎ در ﺑﺎز ﭘس ﮔﯾری ﺣس ﮐﻧﺗرول ﺑر زﻧدﮔﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.

 .6اظﮭﺎر" :ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم دﯾواﻧﮫ ﻣﯾﺷوم -ﺑرای ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ھﯾﭻ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻧدارم اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن واﻗﻌﺎ اﺣﺳﺎس ﻗﮭر
ﻣﯾﮑﻧم"
ﻧﺗﺎﯾﺞ :ﺗﻐﯾﯾرات ﺧﻠﻘﯽ:
ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﻣﮑن از درد ھﺎی ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺳﺧت ﺗﺎ ﮐرﺧﺗﯽ ﻣﮑﻣل ﻧوه ﺳﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺣﺳﺎس اﻓﺳردﮔﯽ
 ،ﺑﯾﻘراری ﯾﺎ ﺗﮭﯽ ﺑودن ،ﮔﯾﭼﯽ و ﺧﺷم ﻣزاﺣﻣت ﮐن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﺣﺳﺎس ﻋدم ﮐﻧﺗرول ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻣﺎورای ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﮭﺎ
ھﯾﭻ ﮐﻧﺗروﻟﯽ روی ان ﻧدارﻧد ﻣﻣﮑن اﻧﮭﺎ را ﻣﻌﺗﻘد ﺑﺳﺎزد ﮐﮫ اﻧﮭﺎ از ﻧﮕﺎه رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﺎ ﺛﺎﺑت ﯾﺎ دﯾواﻧﮫ اﻧد .در ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم
اﻧواع ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳوء ﺗﻔﺎھم ﺷده ﮐرﺧﺗﯽ ھﯾﺟﺎﻧﯽ اﺳت – ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻣول در ﻣﻘﺎﺑل ﺣوادث ﻣﺧوف ﺑﺧﺻوص
در ﻣراﺣل ﻧﺧﺳﺗﯾن ان ﻣﯾﺑﺎﺷد ،اﻧﮭﺎ ﯾﮑﮫ در دور و ﺑر ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻗرار داﻧد اﮐﺛرا اﯾن ﭘﺎﺳﺦ را ﻏﻠط ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑطور ﻣﺛﺎل
اﯾن ﻣﻣﮑن ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﮭﺎ وﺿﻌﯾت را ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول دارﻧد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﮭﺎ ﺧوﻧﺳرد ھﺳﺗﻧد و ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﺳﯾﺑﯽ ﻧدﯾده
اﻧد .ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﮐرﺧت ﻣﻣﮑن ﻣردم را وادار ﮐﻧد ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺑدا ﺗﺟﺎوز ﻧﺷده .ﺑﮭرﺣﺎل در واﻗﻌﯾت اﯾن
ﯾﮏ ﻧوع ﻣﮑﺎﻧﯾزﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺟﮭت ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺗﺟﺎرب ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺎﭘذﯾر ) ﭘر ﻓﺷﺎر( ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
ﻣﻧﺣﯾث ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ،ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﺎزﻣﺎﻧده را از طرﯾق ﺗوﺿﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ ﻧوه ﺳﺎﻧﺎت ﺷدﯾد ﺧﻠﻘﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻣول و
ﻧﺎرﻣل ﻧﮕت ﺑﮫ ﺣوادث ﺷدﯾدا ﻓﺷﺎر آور ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾم .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﮐﮫ ھر ﻗدر ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑطرﯾﻘﮫ ﺧوب ﺑﺎ
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اﯾن ﻓﺷﺎر ﺳﺎزش ﻧﻣوده و وﺿﻌﯾت را ﺑﻔﮭﻣد ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه اﯾن وﺿﻌﯾت ﻓروﮐش ﻣﯾﮑﻧد ،اطﻣﯾﻧﺎن داده ﺷود .در ﻗﺳﻣت
ﮐرﺧﺗﯽ ھﯾﺟﺎﻧﯽ ،اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﮐرﺧﺗﯽ ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺎرﻣل ﺑوده ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻼﻣﮫ ای ﺑرای
ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول داﺷﺗن وﺿﻌﯾت ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘت ﺑودن ان ﭘﯾﺷﺎﻣد .ﺗوﺿﯾﺢ ﭼﻧﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﻣﮑن ﺑﺎﻋث ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘذﯾرﻓﺗن ان
از طرف ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺷود .ﮐرﺧﺗﯽ ھﺎی ﺷدﯾد و دواﻣدار ﻣﻣﮑن ﻋﻼﻣﮫ اﺧﺗﻼل رواﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻣﻌرف ﺑرای رﺟﻌت
دھﯽ ﻏرض درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
 .7اظﮭﺎر " :ﻣن ﺧوب ھﺳﺗم  ،ﻣن ﺧوب ﺧواھم ﺑود ،ﻣن ﺑﮫ ﮐدام ﮐﻣﮑﯽ ﺿرورت ﻧدارم"
ﻧﺗﺎﯾﺞ  :اﻧﮑﺎر
ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﺷوک اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﮭﺎﺟم ،ﯾﺎ ﯾﮑﻣﺎه ﺑﻌد ان ،ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻣﮑن از اﯾﻧﮑﮫ ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧﮑﺎر ﮐﻧد ،اﻧﮭﺎ
ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺣﺎﻓظﮫ اﻧﭼﮫ را اﺗﻔﺎق اﻓﺗﯾده در ﯾﮏ اﻗدام ﺑرای از ﺳر ﮔﯾری ﺛﺑﺎت ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﻧد.
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
ﻣﻧﺣﯾث ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑرای ﭘذﯾرﻓﺗن اﻧﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾم ،ﺑﻧﺎ وی ) زن /ﻣرد(
ﻣﯾﺗواﻧد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺿرورت ﺑﺎﺷد ﮐﻣﮏ را ﭘذﯾرا ﺷود و ﭘروﺳﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ اﻏﺎز ﮔردد .اﻧﮑﺎر ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﻗوی
دﻓﺎﻋﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑر ان ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ھﯾﭼوﻗت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﻧﭼﮫ را واﻗﻊ ﺷده ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ ﺟزﯾﯾﺎت ﺣﺎدﺛﮫ را ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل
ﺑﮑﺷﺎﻧد ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﻧﮕﯾرد !
ﺗوﺳط ﻧﺷﺎن دادن اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ از طرﯾق ﻣراﻗﺑت ﺗﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣﺻوون را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد ،طورﯾﮑﮫ ،ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑﺗواﻧﻧد
اﻋﺗﻣﺎد دوﺑﺎره ﺑر ﻗرار ﻧﻣوده و ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﻧد در ﺧور اﺳت ،ﻣﺳﺎﯾل ﺧود را ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزﻧد.
اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطر ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر و ﺣﻣﻼت ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺻورت دواﻣدار ﻣوﺟود ﺑوده و ﺗﻣﺎم اﻧواع ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﺟﻧدر ،ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ  ،اذﯾت و ازار ﺟﻧﺳﯽ و ﺗﺟﺎوز ﺗﺟﺎرب ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺑوده و ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺧرﯾب ﮐﻧﻧده ﺑﺎﻻی
ﺑﺎزﻣﺎﻧده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﻧﺗﺎﯾﺞ :ﮔﻧﺎه  /ﺳر زﻧش) ﺧودﻣﻼﻣﺗﯽ(
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدرﺑﺷﻣول ﺗﮭﺎﺟم ﺟﻧﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺣﺎدﺛﮫ را اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧﻧد اﮔر ﺑﮫ
طرﯾق ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻋﻣل ﻣﯾﮑردﻧد .اﯾن ﻧوع ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ دراﮐﺛر ﺣ ﺎﻻت ﻗوﯾﺎ ﺑﮫ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
ﺟﻧدر ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎﯾﻊ ﺑوده و ﻣﮑررا ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﺟﺎی ﻣﺗﺟﺎوز ﻣﻼﻣت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻣرﺑوط ﻣﯾﺑﺎﺷد
رﻓﺗﺎرھﺎ و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی دوﺳﺗﺎ ن ،ﺧﺎﻧواده  ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و ﭘوﻟﯾس ﻣﻣﮑن اﺣﺳﺎس ﺧود ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﮐﮫ وی)زن/ﻣرد(
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣوده ﺑود ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﭼﯾزی)ﮐﺎری( ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ازﯾن ﺣﺎﻟت ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯾﺷد ﺗﻘوﯾت ﻣﯾﮑﻧد
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻣﮑن اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﻧﻣوده ﮐﮫ وی ﺑﺎﻋث ﺷرﻣﺳﺎری ﻓﺎﻣﯾل و ﺧودﺷﺎن ﺗوﺳط ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد ان ﯾﺎ ﮔذارش
دادن ان ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺟﺎ ھﺎ ﺷده اﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧوع ،اﮔر اﯾﺷﺎن ﻣﻌﺗﻘد اﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺎ ﻗوت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﯾﮑردﻧد ﺑﺎزھم
اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه وﯾﺎ ﺗﻘﺻﯾر ﻣﯾﮑردﻧد ،اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑطور ﺧﺎص در ﻣورد ﮐﺎھﻼن و ﺳو اﺳﺗﻔﺎده اطﻔﺎل درﺳت ﺑﺎﺷد ،اﻧﮭﺎ طوری
واﻧﻣود ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا طﻔل ﻣﺛل ﻣﻧﺣﯾث ﮐﺎھﻼن ) ﻋﻣﻠﮑرد ﻓﻌﻠﯽ ﺧودﺷﺎن( ﻋﻣل ﻧﮑرده ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧود را ﺑﺟﺎی زﻣﺎن ﺳو
اﺳﺗﻔﺎده ﯾﮏ طﻔل ﻓﮑر ﮐﻧﻧد
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
ﻣﻧﺣﯾث ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده و ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻧﻘش ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻧﻣودن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﻣردان ،زﻧﺎن و اطﻔﺎل در
ﺑﺳﯾﺎری ﺣﺎﻻت از ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر رﻧﭻ ﺑرده اﻧد و ﻣﯾﺑرﻧد .و ﻣﺗﺧﻠف ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﻘﺻر اﺳت ﻧﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده  ،ﭼﯾزی ﮐﮫ
ﺑﺎزﻣﺎﻧده "ﻧﻣﯽ ﭘرﺳد" ،در ھﻣﮫ ﺣﺎﻻت ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻘﺻر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود و اﯾن ﻣﺗﺧﻠف اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺳووﻟﯾت ﮐﺎﻣل ﺟرﻣﯽ را ﮐﮫ ﻣرﺗﮑب ﺷده ﺑدوش ﺑﮕﯾرد .ﺑﮭر ﺣﺎل ،ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑﮫ درک اﯾن ﺿرورت دارﻧد ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن ﭘذﯾرش اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای ﺷﺎن وﻗت ﮔﯾر ﺑﺎﺷد و در ﺣﯾن ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﺧﺎطر ﺑﯽ ﺗﻘﺻﯾری ﺷﺎن اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺟدد داده
ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺑﮫ اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺗرف ﺑﺎﺷﯾد
اظﮭﺎر " :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﮐﺜﯿﻒ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ ،ﻣﺜﻠﯿﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺻﻮررت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺮدم ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﮑر ﺧواھﻧد ﮐرد ؟"
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ﻧﺗﺎﯾﺞ :ﺷرم  /ﺧﺟﺎﻟت:
ﺑﺳﯾﺎری اﻓرادی ﮐﮫ از ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر رﻧﺞ ﻣﯾﺑرﻧد اﺣﺳﺎس ﺷدﯾد ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾﺷﺎن اﮐﺛرا ﺧود را ﮐﺛﯾف
و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوﻋﯽ " ﻧﻘطﮫ ﻋطف در زﻧدﮔﯽ" اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﻣﮑن ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را از ﺻﺣﺑت ﮐردن در
ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﺑﺎز دارد  .ﻓﮑﺗور ھﺎی ﭘس ﻣﻧظر ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﺎﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ آﺑروﻣﻧدی زﻧﺎن و ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻋﻔت و
ﭘﺎﮐداﻣﻧﯽ ﺷﺎن را اﺣﺎطﮫ ﻧﻣوده اﺳت ﻣﯾﺗواﻧد اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺷدﯾد ﺗر ﺑﺳﺎزد .اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ ﺑطور ﺧﺎص در ﺣﺎﻻت
ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺗﺿﻣن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﮐﺛرا در زﻧدﮔﯽ روزه ﺑﺎ ﺗﺑﻌﯾض و اﺳﺗﮕﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد -و ﺑﻌﺿﯽ ﺷﺎن
ھم ﺑﺎ اﻓﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر رﺑط ﻣﯾﺎﺑﻧد .اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾواﻧد ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺎﻧم ھﺎی ﮐﮫ از ﺳﺎﯾر اﺷﮑﺎل ﺧﺷوﻧت
ھﺎی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر رﻧﺞ ﻣﯾﺑرﻧد و درﻣراﺣل اﺑﺗداﯾﯽ در ﺻدد ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯾﺷوﻧد ﺑﺎﺷد
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
ﻓراھم ﻧﻣودن ﻓرﺻت ھﺎ ﺟﮭت اﺑراز و ﭘرﺳش ﺳواﻻت در ﻣورد اﯾن ﺑﺎور ھﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ اﻧﮭﺎ
ﻣﺳووﻟﯾت ﺗﮭﺎﺟم را ﺑﮫ ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻧﮕت ﺑدھﻧد .رازداری و ﻣﺣرﻣﯾت ﺑطور ﺧﺎص در ﺟﮭت اﺣﺳﺎس آراﻣش و راﺣﺗﯽ
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن در ﯾﮏ ﺗﺳﮭﯾل ﻣراﻗﺑت دھﻧده دارای اھﯾﻣت اﻧد .ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺧﺟﺎﻟت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎرﻣل اﺳت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺑﭘذﯾرﻧد و ﺑﺎ ان ﮐﺎر ﮐﻧﻧد.
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ﻗﺳﻣت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﮐﮫ اﻧﮭﺎ در ان ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺗﮕﻣﺎ و ﺗﺑﻌﯾض ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷوﻧد و اﺣﺳﺎس
ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟت ﺷﺎﻧرا ﺗﻘوﯾت ﻣﺟدد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ان ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷﻧد .ﻓراھم
ﻧﻣودن ﻓرﺻت ھﺎ ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺟﮭت ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕرش اﺟﺗﻣﺎع ﻧﮕت ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﯾﺗواﻧد در ﺟﮭت
ﮐﺎھش ﺷرم و ﻗوﺗﻣﻧدی اﻧﮭﺎ ﺑﺷﮑل ﻓردی و در ﺳطوح اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد

اظﮭﺎر " :ﻣن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ از دﯾﮕر ازدﺳت ﻣن ﭼﯾزی ﺑر ﻧﻣﯾﺎﯾد...ﻣن از ﺧود ﻣﺗﻧﻔر ﺷده ام .ﻣن ﻓﻘط ﭼﯾز ﺑﯽ
ارزﺷﯽ ھﺳﺗم"
ﻧﺗﺎﯾﺞ :از دﺳت دادن اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس
ﺗﺟﺎرب ﺧﺷوﻧت ،ﺑﺎزﻣﺎﻧده را در ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﺳﺧﺗﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد ﮐﮫ ھر ﻗدر ﮐﮫ ﮐوﺷش ﺟدی ﮐﻧﻧد ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ھﻣﯾﺷﮫ ﺧود را
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد .ﺗﺟﺎوز ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ﺑﺎﻻی ﺟﺳم ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھﯾﺟﺎﻧﺎت  ،اﻓﮑﺎر و ﻣﻧﺎﮔﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وی را ﻧﯾز
ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯾﺳﺎزد .ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺎﯾل اﺳﯾب ﭘذﯾری ھﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺑﺎر ﻣﯾﺎورد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد اﻋﺗﻣﺎد ﺧودی ﻓرد را ﻣﻧﮭدم و
ﻓرﺿﯾﺎت ﺷﺧص در ﻣورد ﺟﮭﺎن را ﺗﺧرﯾب ﻧﻣﺎﯾد .ﺧﺷوﻧت ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را ﺧوار و ﺣﻘﯾر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺑﻧﺎ ﺑر آن ،اﯾن ﻋﺟﯾب
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﮐﺛرا ﻋزت ﻧﻔس ﭘﺎﯾﯾن را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل ﭘروﺳﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ،ﻣراﻗﺑت ﮔﯾرﻧده ﺑﺎﯾد در ﻗﺳﻣت ﺳﺎﺧت ﺗﻌرﯾف ﺟدﯾد ازﺣس اﻋﺗﻣﺎد ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗﻣرﮐز ﮐﻧد.
اﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ درک اﯾﻧﮑﮫ زﻧده ﻣﺎﻧدن از ﺧﺷوﻧت ﻋزم و ﻗوت ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ ﺑوﺟود ﺑﯾﺎورد اﻏﺎز ﺷود .ھر اﻓداﻣﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎزﻣﺎﻧده روﯾدﺳت ﺑﮕﯾرد ) ﻣﺎﻧﻧد رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ،ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﻣﮏ  ،ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن ﺳرﮔذﺷت )زن/ﻣرد( (..ﺑﺎﯾد ﺗﺷوﯾق ﺷده
و ﺑﺣﯾث ﻗدﻣﮫ ھﺎ در ﺟﮭت ﺑﺎز ﮔﯾری اﻋﺗﻣﺎد و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔردد .ﻣﻧﺣﯾث ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ﺑﺳﯾﺎر ﺿرورﯾﺳت ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺧود را ﺑﺎﻻی ﺟواﻧب ﻣﺛﺑت ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧده  ،راھﺑرد ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ و دﺳﺗﺎورد ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ وی ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﺳﺎزﯾم.

اظﮭﺎر " :ﻧﺎﮔﮭﺎن اھﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ – ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن را ﺑﺲ ﮐﺮده اﻧﺪ ،و اطﻔﺎل ﻣﺮا در
ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺎﮔردان دﯾﮕﺮ اذﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ"
ﻧﺗﺎﯾﺞ :اﺳﺗﮕﻣﺎ و ﺗﺑﻌﯾض
اﺳﺗﮕﻣﺎ و ﺗﺑﻌﯾض ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻌﻣول ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﺳت ﮐﮫ اﻧﮭﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف از طرف
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ظﺎھر ﺷود ﮐﮫ ﮔب از ﻧظر اﻧدازی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﯾﮕردد .ﻧﺎﺳزا دادن ﻟﻔظﯽ و ﺑﻌﺿﺎ ﺳو
اﺳﺗﻔﺎده ﻓزﯾﮑﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده و  /ﯾﺎ ﻓﺎﻣﯾل و اطﻔﺎل ،و ﺗﺑﻌﯾض در دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﺻﺣت ،ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت و رﻓﺎه ﻋﺎﻣﮫ .اﯾن
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ھر دو ﮔب ﺗﺷدﯾد زﺟرت ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده) ﺷرم ،ﺗﺟرﯾد ،اﻓﺳردﮔﯽ و ﻏﯾره( ﻣﯾﮕردد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ
ﺑﺎﻟﻧوﺑﮫ ﺧود ﮔب از ﻧظر اﻧدازی ﺣﻘوق اﻧﮭﺎ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮕردد ﻣﯾﺷود.
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ در ﻗﺳﻣت اﻧﮑﺷﺎف ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ) زن /ﻣرد( ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﮕﻣﺎ و ﺗﺑﻌﯾض
ﮐﻣﮏ ﻧﻣود ،ھﻣﺟﻧﺎن ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ) ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ
اﻧد ،ﺷﺑﮑﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن( ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏ ﻧﻣود .در ﺻورت ﻣﻣﮑن  ،اﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾدی و ﯾﺎ رھﺑران
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺗﮕﻣﺎ و ﺗﺑﻌﯾض ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎزﻣﺎﻧده وﺟود دارد دﺧﯾل ﺳﺎﺧت.
اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن دارای اھﻣﯾت اﺳت ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺧدﻣﺎت ﮐﮫ ﺣﺳﺎس ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﺳت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓراھم ﮔردد و اﮔر اﯾن
ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟود ﻧﺑود ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾق در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﻣوﺟود و ﺧطرات و ﺳودﻣﻧدی ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ان را ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده
ﻓراھم ﻧﻣود .ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻣﮑن ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﯾد در زﻣﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﯾﮏ ﺷﺧص ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را ھﻣرای ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

اظﮭﺎر" :از زﻣﺎن ﺗﺟﺎوز ،در ﺧﺎﻧواده ﻣن ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﺷﮑل ﺷده اﺳت"
ﻧﺘﺎﯾﺞ :ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎطﯽ
ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﺷﮑﻼت ارﺗﺑﺎطﯽ را ﻣﻧﺣﯾث ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﺧﺻوص در ﺣﺎﻻت ﺧﺷوﻧت ھﺎی
ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد رﯾﺷﮫ ای ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری ﻓﮑﺗور ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺷﻣول اﺳﺗﮕﻣﺎ در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﺑﺎﺷد،
ﺗﻐﯾﯾرات در رﻓﺗﺎر و ھﯾﺟﺎﻧﺎت ،ﻣﺷﮑﻼت در اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑرای درک و ﺣﻣﺎﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ،و ﻓﺷﺎر زا ھﺎی ﺛﺎﻧوی ﮐﮫ از
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد از دﺳت دادن وظﯾﻔﮫ و ﯾﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑطور ﻣﺛﺎل اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواد ه ﻣﻣﮑن در ﻗﺳﻣت
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ اراﯾﮫ ﮔردد ﻣواﻓق ﻧﺑﺎﺷﻧد) ﻣﺎﻧﻧﻧد ﺷوھر ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺧﺎﻧم ﺧود ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑﺎﺷد وﻟﯽ
ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﮐﻼن ﺧﺎﻧواده وی ،ﺧﺎﻧﻣش را ﻣﻼﻣت ﻣﯾداﻧﻧد(.
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺑرای ﻓﮭﻣﯾدن ﻣﻧﺷﺎ ﻣﺷﮑﻼت در ﻓﺎﻣﯾل ﮐوﺷش ﺷود ،ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺣث ﮐﻧﯾد و ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ وی را )
زن/ﻣرد( در درﯾﺎﻓت راھﺑرد ھﺎ ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑل ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ از طرﯾق ﯾﮏ ﻋﺿو دﯾﮕر ﻓﺎﻣﯾل ﻣوﺿوع را
ﻣﯾداﻧﯾد و ﻣطﻣﯾن ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت دﻗﯾق اﺳت و ﺑﺎزﻣﺎﻧده ھم ﻣواﻓق اﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺿو دﯾﮕر ﻓﺎﻣﯾل ﺑﺣث ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
اﯾن وﺿﻌﯾت اﻧﮭﺎ را ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯾﺳﺎزد و اﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را در ﻗﺳﻣت ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ان ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣوده ﻣﯾﺗواﻧﻧد.
اﮔر ﺧﺎﻧواده در ﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺧﺷوﻧت ﻣﯾداﻧﻧد ،ﺑرای اﻧﮭﺎ در ﻗﺳﻣت ﺗﺎﺛﯾرات  .اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﭼﮕوﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓراھم ﮐﻧﯾد -از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده در ﻣورد ﺟزﯾﺎت ﺧﺷوﻧت ﻧﭘرﺳﯾد اﻣﺎ ﮔوش ﺑﮕﯾرﯾد اﮔر اﻧﮭﺎ ﺧودﺷﺎن ﺟزﯾﺎﺗﯽ را
در اﻧﻣورد ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧد.

اظﮭﺎر" :ﭼﮕوﻧﮫ ﻣن ﭘﯾش ﺑروم؟ ﻣن اﺣﺳﺎس ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم ،و دﻟم ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾزی اب ﻧﻣﯾﺧورد"
ﻧﺗﺎﯾﺞ ) :اﺣﺗﻣﺎﻻ( اﻓﺳردﮔﯽ
ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎزﻣﺎﻧد ﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر از از دوره ھﺎی اﻓﺳردﮔﯽ و  /ﺿﻌﯾﻔﯽ ) ﮐﺎھش اﻧرژی( ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن
ﻣﻣﮑن ﺑﺷﮑل از دﺳت دادن ﺧواﺳت ﺑرای زﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدی در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزاﻧﮫ  ،از دﺳت دادن ارزش ﺧودی،
ﮐرﺧﺗﯽ ،از دﺳت دادن اﺷﺗﮭﺎ ،ﺧواب اﺷﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﺷﺎﻣل ﺳﺎﯾر ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺳﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﯾﺣﺎﻟﯽ ظﺎھر
ﮔردد
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ :ﻣﻧﺣﯾث ﺣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑرای اﺑراز ﻏم و ﻏﺻﮫ ﺷﺧﺻﯽ اﻓراد ﮐﻣﮏ ﻓراھم
ﮐﻧﯾد ،و ﻗﮭر را واﭘس زﻧﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻗﮭر ﺑﺎﻻی ﻣرﺗﮑب ،ﻗﮭر ﺑﺎﻻی ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺗﮭﺎﺟم ،و اﮐﺛرا ﻗﮭر ﺑﺎﻻی ﺑﯽ اﻧﺻﺎﻓﯽ ﻋﮑس
اﻟﻌﻣل ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ .رھﺎ ﺳﺎزی ﻏم و ﻏﺻﮫ و ﺗﻣرﮐز ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﮫ ﻣﺟدد روی ﻗﮭر ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺗواﻧﻣﻧد ﺧواھد ﺳﺎﺧت.
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎﻧﯾﮑﮫ ﻋﻼﯾم اﻓﺳردﮔﯽ ﺷدﯾد را اﺑراز ﻣﯾدارﻧد) ﻣﺎﻧﻧد اﻓﮑﺎر و رﻓﺗﺎر ھﺎی ﺧودﮐﺷﯽ( ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﺻﺣت رواﻧﯽ ارﺟﺎع داده ﺷوﻧد.
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اظﮭﺎر ":ﻣن ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﻓﮑر ﮐردن در ﺑﺎره ﺣﻣﻠﮫ را ﺗوﻗف دھم ﻣن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧواﺑم )ﮐﺎﺑوس( ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک ﻣﯾﺑﯾﻧم".
ﻧﺗﺎﯾﺞ :ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک )ﮐﺎﺑوس( وﻋﺑور ذھﻧﯽ ) ﻓﻠش ﺑﮏ(
ﺧﺎطرات ﺗﮭﺎﺟم اﮐﺛرا ﺑدون ﮐدام ھﺷدار ﺑرﮔﺷت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک ) ﮐﺎﺑوس( در ﻣﯾﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﻣﻌﻣول ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻋﺑور ﺧﺎطره ھﺎ در ﺟرﯾﺎن روز اﻧﻘدر واﺿﺢ و روﺷن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺟﺎرب ﺗﮭﺎﺟم
دوﺑﺎره در ﺣﺎل زﻧده ﺷده اﺳت.
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ:
ﻣﻧﺣﯾث ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ،ﺿرور اﺳت ﺗﺎ ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﺗده ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ وی ﻋﺑور ﺧﺎطرات ﯾﺎ ﻓﻠش ﺑﮏ دارد -او )زن(
ﻣﻣﮑن ﻧﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﭼﮫ دارد واﻗﻊ ﻣﯾﺷود ،ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾد ﮐﮫ ﻓﻠش ﺑﮏ ﻧﺎﺷﯽ ازﺧﺳﺎرات رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﺑرﮔﺷت و ﯾﺎ ﻋﻼﻣﮫ دﯾواﻧﮕﯽ ﻧﯾﺳت .اﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑل وﺿﻌﯾت ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﺛل ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک )ﮐﺎﺑوس(
ﮐﮫ ﻣﻧﺣﯾث ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﺳﮫ ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﮔب ﮐﺎھش ان ﻣﯾﺷود.
ﻣﺎداﻣﯿﮑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه در ھﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻋﺒﻮر ﺧﺎطﺮات ﻣﯿﺸﻮد ،اﻧﮭﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﮭﺎ ) زن
 /ﻣﺮد( ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ارام ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه )زن /ﻣﺮد( را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ وی ﺻﺮف ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﯿﺎورد اﻣﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ اطﺮاف اﺗﺎق ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و درک ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ھﺎ در اﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد.
و ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎر ﺑﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﮫ او در ﺟﺎی ﻣﺼﻮوﻧﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﺮف ھﺎی را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﮫ وی
ﺿﺮر ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﺪ  .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎرﻣﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻨﺮا ﻧﻤﯿﺪھﺪ ﮐﮫ وی دارد دﯾﻮاﻧﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
از اداﻣﮫ ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺪارد ﮐﮫ وی ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫ ان ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮداری
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻗﻮﯾﺎ اﻧﺮا ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ھﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻈﺎرت
ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ را ﺑﺮای ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ان ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺟﻠﺴﮫ  – ٣.٢ﻣﻮاد درﺳﯽ  :٣.٢.٣ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮا راه ﮐﻤﮏ .ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻼﻟﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ واﻗﻌﮫ
ﻣﻼﻟﯽ ،ﻣﺎدر  ٢٧ﺳﺎﻟﮫ ،ﺑطور ﻣﻧظم ﺗوﺳط ﺷوھرش ﻟت و ﮐوب ﻣﯾﺷود ،ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺷوھرش ﺑﺎﻻی وی ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ
ھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ ﻣﯾﺷود ،ﯾﮑروزُ ﺧﺎﻧﻣﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻌدی ﺑرای ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﻣﻼﻟﯽ آﻣد و ﮐوﺷش
ﻧﻣود ﺗﺎ او را ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺳﺎزد ﺗﺎ ﮐﻣﮏ را ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﻟﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ وی در ﻣورد او
ﻧﮕران اﺳت و ﻣﯾﺧواھد وی را ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد" او ) زن( از ﻣﻼﻟﯽ ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺧوش ﺑﺎﺷد" ﻣﻼﻟﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ھﻣﺳﺎﯾﮫ را رد
ﻧﻣوده و ﺣﺗﯽ اﻧﮑﺎر ﮐرد ﮐﮫ ﺷوھرش ﺑﺎ او ﺑد رﻓﺗﺎری ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺳﯾﺎر ﻗﮭر ﺷد .ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﻼﻟﯽ را
ﻧﻔﮭﻣﯾدﻧد .ﻣردم ﻗرﯾﮫ در ﺑﺎره وی ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن اﻏﺎز ﮐردﻧد .ﭼرا ﻣﻼﻟﯽ ﻧﻣﯾﺧواھد اﯾن ﺣﺎﻟت را ﺗوﻗف دھد؟ ﻣﻣﮑن او
ﮐﺎر ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺑدی ﮐرده ﺑﺎﺷد! ﻣﻣﮑن ﺷوھرش ﺑرای او ﭘول ﮔزاﻓﯽ ﺑﭘردازد؟ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗن ﺑﺎ ﻣﻼﻟﯽ را ﺗوﻗف
دادﻧد .و اوﺋﮭﻣرای طﻔﻠش ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺟرﯾد ﺷدﻧد .و ﺳو اﺳﺗﻔﺎده دواﻣدار ﺷد......

راھﺑرد ھﺎی ﺑﻘﺎ:
اﺟﺗﻧﺎب :ﺑﺎزﻣﺎﻧده ھر ﭼﯾزی را ﮐﮫ در ﺗوان دارد ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ﺧﺷوﻧت ﯾﺎ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ھﺎی ﻣزﯾد در راﺑطﮫ ﺧود )
ھﻣﺳری( اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد .ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻣﮑن ﻣطﯾﻊ و ﮐﺎﻣﻼ ﻓرﻣﺎﻧﺑردار ﻣرﺗﮑب ﺷود.
ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣرﺗﮑب :ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ وی ﻣﻣﮑن از ﺧﺷوﻧت زﻧده ﻧﻣﺎﻧد و ﻓرار ھم ﻧﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ،او )زن(
در ھر ﺣﺎل ﮐوﺷش ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣرﺗﮑب را ﺑﺣﯾث اﺧرﯾن ﭼﺎﻧس ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺧود ﺑﮕﯾرد .و ﺣﺗﯽ ﮐوﺷش ﺧواھد
ﮐرد ﺗﺎ ﺧود را در ﺟﺎی ﻣرﺗﮑب ﻗرار ﺑدھد ،ﻧظرﯾﺎت وی را اﻗﺗﺑﺎس ﮐﻧد ) ﺑﭘذﯾرد( ﻣﺛل وی ﻓﮑر و اﺣﺳﺎس ﮐﻧد.
ﮐﺮﺧﺘﯽ :ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی اﻧﻘﺪر ﻗﻮی ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ھﯿﺠﺎﻧﺎت و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪه و اﻓﮑﺎر و ﺳﻄﻮح
ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﮭﻞ اﻧﮕﺎری ﻧﮕﺖ ﺑﮫ زﺟﺮت ھﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ.
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ھﺮ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭼﮫ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ؟ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وی )زن( ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،
از او اﺟﺘﻨﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ.
-

از ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ ﻓﺰﯾﮑﯽ وی اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.
او را ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻗﺼﮫ ھﺎی وﯾﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ،او را ﺑﺎ ﭼﯿﺰ ھﺎی ﺧﻮرد ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺑﮫ ﻗﺼﮫ وی ﮔﻮش ﺑﺪھﯿﺪ
ﺑﮫ وی ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻞ او را در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دھﯿﺪ
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ
اﮔﺮ او ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ،او را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ راه ﺣﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺟﻠﺴﮫ  – ٣.٣ﻣﻮاد درﺳﯽ  : ٣.٣.١ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻻی اطﻔﺎل
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 .aﺑﺳﯾﺎری اطﻔﺎل ) ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺧوردﺳﺎﻻن( در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده واﻗﻊ ﺷده اﺳت ﭼﯾزی ﻧﺧواھﻧد ﮔﻔت.
و اﯾن اﮐﺛرا از ﺗرس ﻣرﺗﮑب رﯾﺷﮫ ﻣﯾﺑردارد ﮐﮫ اﮐﺛرا ﻣرﺗﮑب ﺑراﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺎرﻣل
اﺳت ﯾﺎ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾﻧد ﯾﺎ ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد ﭼﯾز ھﺎی ﺑدی واﻗﻊ ﺧواھﻧد ﺷد.
ھﻣﭼﻧﺎن ،ﺑﻌﺿﺎ اطﻔﺎل ﻧﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻏﻠط اﺳت.
 .bﺑﮭرﺣﺎل ،ﺑﯾﺷﺗر اطﻔﺎل ﺑﻌد از ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ﺧﺷوﻧت ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن ﺧواھﻧد داد ،اﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی
رﻓﺗﺎری ﻣﻣﮑن ﻧﺷﺎﻧدھﻧده ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺎﺷد .ﻣﮕر زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣوﺟودﯾت اﯾن ﺷﺎﺧص ھﺎ ﻗﺎﺑل ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ
ھﻣﯾﺷﮫ اﯾﻧرا ﻧﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ طﻔل ﻣورد ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺧﺻوﺻﺎ در ﺟﺎ ھﺎی ﮐﮫ
از ﺑﺎﻋث ﻣﻧﺎزﻋﮫ ﻣﺗﺎﺛر ﺷده اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری اطﻔﺎل ﻣﻣﮑن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣوﻗﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﻧﺷﺎن
ﺑدھﻧد ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺷﺑﺎھت ﺑﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در زﯾر ﺷرح داده ﺷده  ،ﺑﻧﺎ ﺑر ان ﯾﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯾق طﻔل و ﺗﻔﺻﯾل ﭼﮕوﻧﮕﯽ روﯾداد ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 .cدر ﻣراﺣل اﺧﯾر اﻧﮑﺷﺎف  ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﮭﺎ ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده و ﺟﻧﺳﯾت اﺻﻠﯽ ﺧود را اﻧﮑﺷﺎف دادﻧد،
ﺑﺳﯾﺎری اطﻔﺎل ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ و ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را ﻣﻧﺣﯾث ﭘس زﻧﯽ ) ﭘس ﻟﮕد( ﺳو
اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺑﻠﯽ اﻧﮑﺷﺎف ﺧواھﻧد داد.

ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی رﻓﺗﺎری ﻣﻌﻣول:
ﻣوارد ذﯾل ﺑﻌﺿﯽ از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌﻣول ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ را ﻧزد اطﻔﺎل ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد:
رﻓﺗﺎر ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺎ ﻣﺗﻧﺎگ:

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اطﻔﺎل ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد اﺣﺳﺎس اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ راﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط اﺳت ﻧزد اﻧﮭﺎ ﺗﺣرﯾف ﻣﯾﮕردد .ﭼﯾزی ﮐﮫ
اﻧﮭﺎ از ﻗﺑل در ﻣورد ﺟﺳم ) ﺗن( و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ اﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ﺑﺎطل ﻣﯾﮕردد.زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ طﻔل از طرف ﯾﮑﯽ از
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد وی ) زن /ﻣرد( ﻣﻣﮑن ﻣﻌﺗﻘد ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗوﺟﮫ اﻓراد د دﯾﮕر را ﺑﺎ ﺳﮑﺳﯽ
ﺑودن ﺟﻠب ﺧواھﻧد ﮐرد .اﮔر اطﻔﺎل اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺟﺳﻧﺳﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن اطﻔﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﻣﻌﻣول ﺑﺎﺷد ،اﯾﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﺣﺗﻣﺎﻻ ﮐوﺷش ﺑﮫ اﯾﺟﺎد دوﺑﺎره ان ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ ﺧواھﻧد ﮐرد .اﯾﺷﺎن ﻣﻣﮑن از طرﯾق
ظﺎھر ﺳﺎﺧﺗن ھﻣﺎن ﻋﻣل ) اﮐﺗﯾﻧﮓ آوت( ﺑﺎ اطﻔﺎل دﯾﮕرﮐوﺷش ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻧﭼﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن واﻗﻊ ﺷده ﻣﺣﺳوس ﻧﻣﺎﯾﻧد.در ﺑﻌﺿﯽ
ﺣﺎﻻت  ،دردﺳری ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﻣﻧﺣﯾث ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن رﻓﺗﺎر اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده اﻧد ﻣﻣﮑن طرز دﯾد اﻧﮭﺎ را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﮐﺛﯾف ﯾﺎ ﺑد ﺑودن
ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﺷﺎن ﻗرار دھد .رﻓﺗﺎر ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ اﻧدازه ﻣﻌﯾن ﺑﺧﺷﯽ از اﻧﮑﺷﺎف ﻧﺎرﻣل طﻔل ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﮭر ﺣﺎل ،
;p.75-92
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زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺗﮑرر زﯾﺎد و ﯾﺎ ﻗﺑل از ﺳن ﻣوﻋود ﻧﮕت ﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﮫ و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗوام ﺑﺎ اﺟﺑﺎر ) طﻔل ﯾﮏ طﻘل دﯾﮕر را
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ دﺧﯾل ﺳﺎﺧﺗن در اﻋﻣﺎل ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ( ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺗراﻓق ﺑﺎ زﺟرت ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد واﻗﻊ ﻣﯾﺷوﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺷﺎﻧدھﻧده
ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﺷد .

ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ  /ﮐﺜﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ:
ﺑﺳﯾﺎری از اطﻔﺎل ﺟوان ﻣﺗﻌﺎﻗب ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺛﺎﻧﮫ و ﯾﺎ اﻣﻌﺎی ﺧوﯾﺷرا ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﮔب ﻓرﻣﺎﯾش
واﻟدﯾن و ﺗﺣﻘﯾر و ﺧﺟﺎﻟت ﺷدن اطﻔﺎل ﮔردد.
ﺗﻣﺎم اطﻔﺎل از زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣرﯾض ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﯾﺎ ﻣﺿطرب ﺑﺎﺷﻧد ﺧود را ﺗر ﻣﯾﺳﺎزﻧد .اطﻔﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣورد ﺗ ﮭﺎﺟم ﺟﻧﺳﯽ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﮐﺛرا ھر ﺷب ﯾﮑﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮑﺑﺎر ﺧود را ﺗرﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗر ﻧﻣوددن ﺑﺳﺗر ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ
اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﯾﺎ ﮐﺎﺑوس ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗرس ﺷدﯾد ﮔب از دﺳت دادن ﮐﻧﺗرول ﻣﺛﺎﻧﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﯾدار ﺷدن طﻔل
ﺑﻌداز ﯾﮑﺧواب ﺗرﺳﻧﺎک ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد .ﺗر ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺳﺗر ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺣﺳﺎس درﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷد زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ طﻔل اﺣﺳﺎس
ﻣﯾﮑﻧد ﻗدرت و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑﺎﻻی ﺟﺳم ﺧوﯾﺷرا ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻓرد ﺗواﻧﻣﻧد ﺗر دﯾﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷد از دﺳت ﻣﯾدھد واﻗﻊ ﻣﯾﺷود.

ﮐﺎﺑﻮس
ﺗﻣﺎم اطﻔﺎل از زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕر روﯾﺎ ھﺎی ﺑد ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد اﻣﺎ اطﻔﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﺟﻧﺳﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﻧد اﮐﺛرا ﺧواﺑﮭﺎی
ﺗرﺳﻧﺎک) ﮐﺎﺑوس( را ھر ﺷب و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺷب دارﻧد .اﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن روﯾﺎ ھﺎی ﻣﮑرر ﺗرﺳﺎﻧﻧده را
ﮐﮫ در اﮐﺛر ﺣﺎﻻت ﻣﯾداﻧﻧد ﭼﮫ واﻗﻊ ﻣﯾﺷود ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد .ﮐﺎﺑوس ﻣﯾﺗواﻧد اطﻔﺎل را از ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺎ رﻓﺗﺎر ھﺎی ﻣﺷﮑل ﺳﺎز ﺑﮫ
وﺣﺷﺗزده ﮔﯽ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد .روﯾﺎ ھﺎی اﯾﺷﺎن اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧده ﺗرس ھﺎ و ﺣس ﻋدم ﮐﻧﺗرول اﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد  .ﺗﻘﺎﺿﺎ از اﻧﮭﺎ
ﺟﮭت ﺑﯾﺎن ﻧﻣودن روﯾ ﺎ ھﺎی ﺷﺎن ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺑﺎره اﻧﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده اﺳت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد.
درد دواﻣﺪار )(Persistent Pains
ﻧزد ﺑﺳﯾﺎری اطﻔﺎل درد ھﺎ و اﻻم ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺷﮫ ﻓزﯾﮑﯽ ﻧدارﻧد ﺗﺎﺳس ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .و اﯾن درد ھﺎ اﮐﺛرا ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﮭﺎﺟم ) ﺗﺟﺎوز( ارﺗﺑﺎط دارد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت اﮔر اطﻔﺎل در وﻗت ﺗﮭﺎﺟم درد را ﺗرﺟﻣﮫ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ﻋﺿوﯾت اﻧﮭﺎ اﯾن ﺣﺎﻓظﮫ
اﯾن درد را دواﻣدار ﻧﮕﮭﻣﯾدارد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﯾﮏ طﻔﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑوده ﺑﺻورت دواﻣدار دﺳﺗﮭﺎﯾش ﺳوزش دارد .طﻔل
دﯾﮕر درد ﺷدﯾد ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣﻌده را ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب دﺧول ﻣﮭﺑﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐردده اﺳت .ﯾﮏ ﭘﺳر دﯾﮕر ﺳردردی ﮔﻧﮓ ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت زﯾرا
وی اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻣﮭﺎﺟم را را از روی ﺳرش دور ﮐﻧد .اطﻔﺎل ﻣﻣﮑن ﻓﮑر ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی در داﺧل ﺑدن ﺷﺎن
ﺷﮑﺳﺗﮫ اﺳت .درد ھﺎی ﻣﺗﮑرر ھم راه دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ اطﻔﺎل ﺑﺧﺎطر درﯾﺎﻓت ﻣﺣﺑت اﺿﺎﻓﯽ را ﮐﮫ در ان ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ان
ﺿرورت دارﻧد ﺑدﺳت آورﻧد .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﺧود را ﺑﺷﮑل درﯾﺎﻓت ھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ ﻧزد اطﻘﺎل ظﺎھر ﻣﯾﺳﺎزﻧد ﭼون
اطﻔﺎل ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﯾن را ﻧدارﻧد ﮐﮫ اﻧرا در ﮐﻠﻣﺎت ﻗرار ﺑدھﻧد.
ﭼﺴﭙﻨﺪﮔﯽ :Clinginess
اطﻔﺎﻟﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﻣﺳﻘل ﺑوده اﻧد ﺑﻌد از ﺗﮭﺎﺟم ﺟﻧﺳﯽ اﮐﺛرا ﺑﮫ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣراﻗﺑﯾن ﺧود ﺑﺳﯾﺎر ﭼﮕﻧدﮔﯽ ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﻧد  .اﯾن ﯾﮑﻧوع
ارﺗﺑﺎط واﻗﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﮭﺎ ﺿرورت دارﻧد دوﺑﺎره از ﺟﺎﻧب واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣراﻗﺑﯾن ﺧود ﻣطﻣﯾن ﺷوﻧد ﮐﮫ اﻧﮭﺎ دوﺳت داﺷﺗﻧﯽ و
ﻣﺻوون ھﺳﺗﻧد  .اطﻔﺎل ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﺻووﻧﯾت و اﻋﺗﻣﺎد را از طرﯾق رواﺑط ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎھﻼن دوﺑﺎره
ﺑﺳﺎزﻧد .اﯾﺷﺎن ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺗﻣﺎس ﺧوب را ﺗوﺳط در اﻏوش ﮔرﻓﺗن و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣﺑرم دوﺑﺎره ﭘس ﺑﮕﯾرﻧد .در
ﻣﺎھﯾت اﯾﻧﮭﺎ ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﻧد زﺧﻣﮭﺎی ﺧود را اﻟﺗﯾﺎم ﺑﺑﺧﺷﻧد .ﺗﻘﺎﺿﺎ ھﺎی ﺛﺎﺑت ﻓزﯾﮑﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای واﻟدﯾن ﻣﺷﮑل
ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗوﺳط ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﭼﮫ اطﻔﺎل ﺿرورت دارﻧد و روی ان ﻣﺣدودﯾت ﻣﯾﮕذارﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ وﻗت و ﭼﮕوﻧﮫ اﻧﮭﺎ
ﺑدﺳت اﯾﻧد ﺗﻌدﯾل ﺷوﻧد .ﺻﺣﺑت ﻧﻣودن در ﻣورد ﺗرس اطﻔﺎل ﻣﯾﺗواﻧد ﭼﮕﻧدﮔﯽ اﻧﮭﺎ را ﮐﺎھش دھد.
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی :Aggression
ﺗﺻور ﻣﯾﺷود ﭘرﺧﺎﺷﮕری در اطﻔﺎل ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﺗﮭﺎﺟم ﺟﻧﺳﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺗرس و ﺧﺷم اﻧﮭﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط
ﻣﺳﺗﻔﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر" :ﻣن ھرﮔز ﮐﺎری ﻧﺧواھم ﮐرد ﮐﮫ ﻣورد اذﯾت و ازار ﻗرار ﮔﯾرم" ﺧﺷم ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎرﻣل ﺑوده وﻣﻣﮑن
ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﺳﮫ ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ در ھر ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺧوف ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺿرورت اﺳت ﺗﺎ ﺧﺷم ﺑﮫ ﯾﮏ طرﯾق ﻣﺻون و ﺳﺎزﻧده ﺗوام ﺑﺎ
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺟرﯾﺣﮫ دار ﺳﺎﺧﺗن ﺧود ﯾﺎ دﯾﮕران اظﮭﺎر ﺷود .ﺑرای ﭼﻧﯾن ﮐردن ،ﺧﺷم ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط اطﻔﺎل و ﮐﺎھﻼن
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ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺗﺻدﯾق ﮔردد .ﯾﮏ طﻔل ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ ﺑداﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺧﺷم ﺧود را ﺑطرز ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﮐﻧﺗرول ﯾﺎ اظﮭﺎر
ﮐﻧد.
ﮐﺎھﻼن ﻣﯾﺗواﻧﻧد اطﻔﺎل را در ﻗﺳﻣت ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﮐﻧﺗرول و ﻣدﯾرﯾت ﺧﺷم ﺷﺎن ﺑدون ﭘرﺧﺎﺷﮕری ﮐﻣﮏ
ﻧﻣﺎﯾﻧد.ﭘرﺧﺎﺷﮕری اطﻔﺎل ﮔب ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﮕردد ﭼرا ﮐﮫ ﭘرﺧﺎﺷﮕری اﻧﮭﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯾﺷود اﻓراد دﯾﮕر ﺗﺎ ﺿرورﯾﺎت
اطﻔﺎل را ﺑﻔﮭﻣﻧد و ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﺧﺷم از ﺗرس و از ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت ﻣزﯾد ﺧود از اذﯾت و ازار ﻣﻧﺷﮫ ﻣﯾﮕﯾرد .اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد در
ﭘﺳراﻧﯾﮑﮫ ﺧود را ﺑدﻟﯾل ﻋدم ﻣﺟﺎدﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟم ﺿﻌﯾف ﻣﯾﭘﻧدارﻧد ﻣﺷﮭود ﺑﺎﺷد  .ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت اﯾﺷﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺧودﺷﺎن را از
طرﯾق اذﯾت و ازار ﺳﺎﯾر اطﻔﺎل و ﯾﺎ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻗدرﺗﻣﻧد اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﭘرﺧﺎﺷﮕر ﺑودن ﻣﯾﺗواﻧد ﮔب ﺳرزﻧش اطﻔﺎل ﻧزد ﺧودﺷﺎن ﺷده و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻋزت ﻧﻔس ﭘﺎﯾﯾن ﺧود ﺷﺎن را
ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺗر ﺳﺎزﻧد ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ اﯾﺷﺎن رﻓﯾق و دوﺳت ﻧدارﻧد و ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ ﺗﮑﻠﯾف و زﺣﻣت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

ﺳﺎﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻧزد اطﻔﺎل:
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺟﻧدر ﻧزد اطﻔﺎل ﻣﯾﺗواﻧد ﺣﻠﻘﮫ وﺳﯾﻌﯽ را اﺣﺗوا ﮐرده و ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺷد .ﺳﺎﯾر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺷﺎﻣل از ﺳر ﮔﯾری رﻓﺗﺎر ھﺎی
ﻣراﺣل ﻗﺑﻠﯽ اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎ ﺗوﻗف اﻧﮑﺷﺎف ﻣراﺣل ﮐﮕﯽ ﺑﻌدی ) ﻣﺎﻧﻧد اطﻔﺎﻟﯾﮑﮫ اﻣوزش ﺗﺷﻧﺎب رﻓﺗن را ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﻣﻣﮑن دو ﺑﺎره ﺧود
را ﺗر ﮐﻧﻧد( ﮔوﺷﮫ ﮔﯾری از ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ،ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻣرﮐز در ﻣﮑﺗب  ،ﻓﻘدان ﻋﻼﻗﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزاﻧﮫ ،ﺗرس ﺷدﯾد از
اﺟﺎﻧب ،و رﻓﺗﺎر ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ،و ﺗﻐﯾﯾر در ﺑﺎور ھﺎ و ارزش ھﺎ) ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻣﯾﺎن ﻧو ﺟواﻧﺎن( .
ﺗﺎﺛﯾرات ﺛﺎﻧوی ﻣﺎﻧﻧد اﻧزوای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﺳﺗﮕﻣﺎﺗﯾزﯾﺷن ،ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧدن در ﻣﮑﺗب ،و ﻧداﺷﺗن ﻓرﺻت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ازدواج ،ﻣﯾﺗواﻧد اﺳﯾب
اوﻟﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر را ﻣﻐﻠق ﺗر ﮐرده و اﻧﮑﺷﺎف اﻧﮭﺎ را در طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺑرد.
اﮔر اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣورد رﺳﯾدﮔﯽ ﻗرار ﻧﮕرﻓت و ﯾﺎ ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد  ،اﯾن ﺣﺎﻟت اﻧﮑﺷﺎف ھﯾﺟﺎﻧﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ طﻔل را ﺑﮫ ﺧطر ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﮔب ﺗﺧرﯾب ان ﻣﯾﮕردد

ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ اطﻔﺎل ) ﻣواد درﺳﯽ(٢)٣.٢.٢را ﻧﯾز ﺑﺑﯾﻧﯾد(
ھﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎھﻼن ﻓﮑﺗور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﻻی ﺳﺎزش ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ اطﻔﺎل ﺗﺎﺛﯾر دارﻧد.
ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی اﻧﻔﺮادی اطﻔﺎل:
ﺑﺻورت ﻋﻣوم اطﻔﺎل ﺗﻌداد وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺑرای ﺗطﺎﺑق و ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺟﺎرب ﺑﻌد از ﺣﺎﻻت ﻣﺷﮑل و ﭘر ﻓﺷﺎر در اﺧﺗﯾﺎر
دارﻧد ،در ﺣﻘﯾﻘﯾت اطﻔﺎل ﺑﺻورت ﻋﻣوم ﻣﻘﺎوﻣت ﻋظﯾم ﻧﺷﺎن داده و ظرﻓﯾت ﭘس ﺟﺳﺗن را دارﻧد
ﺳﮫ ﺟواﻧب ﺑﮭﺑودی ﺑﺎﻻی ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻔﺎل ﻏرض ﺗطﺎﺑق و ﺳﺎزش ﺗﺎﺛﯾر دارﻧد:14
 oداﻧش و ﻣﮭﺎرت :ﺷﺎﻣل ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی زﻧدﮔﯽ و ﺣرﻓوی ﻣﯾﮕردد ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﮫ و ﻗﺎﺑﻠﯾت
ﺑرای ﭘروﺳس ﻧﻣودن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
 oﺑﮭﺑودی ھﯾﺟﺎﻧﯽ :ﺑﮫ اﺣﺳﺎس اﺳﺎﯾش ﺧﺎطر ،اﻋﺗﻣﺎد ،اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس و اﻣﯾدواری ﺑرای اﯾﻧده ﻓرد ﻧﮕت داده ﻣﯾﺷود.
ﺑﮭﺑودی ﻣﻌﻧوی ﺗﻣﺎم اﯾن ﻓﮑﺗور ھﺎ را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺧود ﻗرار ﺧواھد داد ،اﯾن ﻣﻣﮑن راھﯽ ﺑرای ﺣس ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ
ﻧظم در ﺟﮭﺎن وی ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ ﻣﻌﻧﯽ ﺑرای ﺗﺟﺎرب وی ﻓراھم ﮐﻧد.
 oﺑﮭﺑودی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﻋﺑﺎرت از ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑرای ﺷﮑل دادن و ﺗﻣدﯾد رواﺑط ﻣﺛﺑ ت ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت دھﻧدﮔﺎن ،ھﻣﺗﺎ ھﺎ و ﮐﺎھﻼن
ﻣورد ﭘﺳﻧد ﮐﮫ ﮐﺎرﮐرد ھﺎی ﺳﺎﻟم را ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﺎﺷد.اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺑﮫ اﻧﮭﺎﯾﮑﮫ ﻧﻘش ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
از ﺧود در ﺟﺎﻣﻌﮫ دارﻧد ﻧﯾز ﻧﺳﺑت داده ﻣﯾﺷود
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
اطﻔﺎل ﺑﺧﺎطر ﺣس ﺣراﺳت و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾرات ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺎھﻼن ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی واﻟدﯾن ،ھﻣﺷﯾره ھﺎ،
ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ و دوﺳﺗﺎن ﺧود ﺿرورت دارﻧد .واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت دھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺛﺑﺎت و ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ دﯾوار ﺑﻧﯾﺎدی
ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﺳﺎﻟم ﺑﺷﻣول اﻧﮑﺷﺎف ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ اﻧﮭﺎ اﺳت .ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣﺻوون ﺧﺎﻧوادﮔﯽ – ﮐﮫ ھﯾﭻ
ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده در ﺟرم ﺳو اﺳﺗﻔﺎده دﺳت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد -طﻔل -ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و ھﯾﺟﺎﻧﺎت
ﺧود ﺳرﮔرﻣﺎﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد و از ﺧﺷوﻧت ﺷﻔﺎﯾﺎب ﮔردد
UNICEF, Psychosocial support of children in emergencies, field version 2007. p. 9
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ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﺬھﺐ:
ﻓﮑﺗور ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻓرھﻧﮓ و ﻣذھب ﻧﯾز ﺑﺎﻻی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ،ﻣﻘﺎوﻣت و ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ اطﻔﺎل ﺗﺎﺛﯾر ﺧواھد داﺷت ،ارزش ھﺎ
و ﻣﻌﯾﺎرات ،ﻧﮕرش ھﺎ ﻣﻣﮑن طﻔل را در ﻣﻘﺎﺑل اﺳﯾب ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣوده و اﻧﮭﺎ در ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣذھب و ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻋﻧﻌﻧوی ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺷرﯾﻔﺎت و اﯾﯾن ھﺎی ﺷﻔﺎ دادن و ﻋﻔﯾف ﮐردن ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺑﺧﺷد.
اﯾن ﺑﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎور ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ را در ﻣورد ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ اطﻔﺎل ﺑﺷﻣول ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎی
ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﺎ اطﻔﺎل را ﺑداﻧﯾم ﺑطور ﻣﺛﺎل :اﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن طﻔل ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ در اﺧﯾر اﻧﮭﺎ ھم ﺟﻧس
ﮔراﯾﺎن اطﻔﺎل ) ﺑﭼﮫ ﺑﺎز( ﺧواھﻧد ﺷد؟ ﺗوﻗﻊ اطﻔﺎل از ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ و اﮔر اﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﯾوه ﻣﺗﻔﺎوت
ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن دادﻧد ﺑﺎز ﭼﮫ؟ درﻣﺎن ھﺎ و راه ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺟﮭت ﺑر ﮔردان ﺗﺎﺛﯾرات ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﮫ اطﻔﺎل ﺑﮫ ان
ﺑﺎور دارﻧدﭼﮫ اﺳﺗﻧد؟
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎﻟﮭﺎی ﻣﺤﺪود:
 oاطﻔﺎل ﻣﻣﮑن ﺟﮭت ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾرات ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺷﮑل اﻧﻔرادی ﯾﺎ ﮔروﭘﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزی ﯾﺎ رﺳﺎﻣﯽ و
ﻏﯾره ﺑﭘردازﻧد) ظرﻓﯾت ھﺎی اﻧﻔرادی(
 oﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣراﻗﺑﯾن ﻣﻣﮑن ﺑﮫ اطﻔﺎل اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺟدد و ﻣﺻووﻧﯾت را ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﻧﮭﺎ
را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾرات ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد ).ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ(
 oﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ) ﻣﮑﺗب ،ورزش  ،ﺳرﮔرﻣﯽ( ﻣﯾﺗواﻧد ﯾﮏ اﺟﻣﺎﻋﯽ را ﻓراھم ﮐﻧد ﺗﺎ طﻔل ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﺧود
را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﺻووﻧﯾت و ﺑﺎز ﭘس ﮔﯾری اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﺑﻌد از ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ اظﮭﺎر ﺑدارد ) ﺟﺎﻣﻌﮫ،
ﻓرھﻧﮓ و ﻣذھب(
 oﺗطﮭﯾر وﻋﻔﯾف ﺳﺎزی ﺗوﺳط ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻋﻧﻌﻧوی ﻣﻣﮑن اطﻔﺎل و ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﻧﮭﺎ را ﺑرای اﻏﺎز ﭘروﺳﮫ
ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ و/ﯾﺎ ﻗرﯾب ﺷدن ﺑﮭم ﺑﻌد از ﺧﺷوﻧت ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد) ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻓرھﻧﮓ و ﻣذھب(
ﺑﮫ ﻣواد درﺳﯽ  ٣.٣.٢ﻧﯾز رﺟوع ﻧﻣﺎﯾﯾد

روش ھﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ اطﻔﺎل
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ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺻووﻧﯾت:
.a
.b

.c

.d
.e

طﻔل را ﻣﺣﺎﻓظت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی را ﮐﮫ ﺑرای اطﻔﺎل ﺧطرﻧﺎک اﻧد ﻣﺣدود ﺑﺳﺎزﯾد .ﺑﺎ ﻣراﻗﺑﯾن اطﻔﺎل
ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺧطر اﯾﻧﮑﮫ طﻔل ﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻣزﯾد ﻣواﺟﮫ ﺷود ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ،ﺑرای اطﻔﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾق و
اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺟدد در ﺑﺎره ﻣﺻووﻧﯾت وی را ﺑطرﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﺳن وی ﺑﺎﺷد ﻓراھم ﮐﻧﯾد
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺧطر و ﯾﺎ ﺗرس ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﻗوع ﻣﺟدد ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻧزد طﻔل ) دﺧﺗر /ﭘﺳر(ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ﯾﮏ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ھﻣرای طﻔل ﺑﺳﺎزﯾد ،ﺟﺎھﺎی را ﮐﮫ طﻔل از اﻧﺟﺎ ھراس دارد ﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﺑﮫ اﻧﺟﺎ ھﺎ ﺑرود ﺑﺎ
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده  ،دوﺳﺗﺎن و ﯾﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد  .اﮔر طﻔل ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﻧﻣﺑر ھﺎی ﺣوزه ھﺎی
ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ را ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﺑدھﯾد .ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻔﺎل ) دﺧﺗر  /ﭘﺳر( ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻧﮭﺎ را ﻧﺎ ﺧواﺳﺗﮫ
ﺗﻣﺎس ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻧﮫ ﺑﮕوﯾﻧد
طﻔل را از زﺟرت و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ھﺎی ﻣزﯾد ﺣﻔﺎظت ﻧﻣﺎﯾﯾد ،از ﮐوﺗﺎه ﺳﺎﺧﺗن ﯾﺎ ﻗطﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﮑﮫ اطﻔﺎل را
ﻧﺎﺧوش ﻣﯾﺳﺎزد ﯾﺎ اﻧﮭﺎ را ﻓرﺻت ﻣﯾدھد ﮐﮫ از ﺑﻌﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺧﺎرج ﺷوﻧد درﯾﻎ ﻧورزﯾد ،اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ طﻔل را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد ﺑﺻورت ﻣﻧﻔرد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ دﻻﯾل اﻧرا ﺑداﻧﯾد  .ﺗﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺿرور
ﻧﺑﺎﺷد از طﻔل ﺳواﻻت ﺷﺧﺻﯽ و ﺣﺳﺎس ﭘرﺳﺎن ﻧﮑﻧﯾد  ،و اﮔر ﺿرور ﺑود از ﻓردی ﮐﮫ طرف اﻋﺗﻣﺎد طﻔل
ﺑﺎﺷد ﺑﺻورت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﭘرﺳﯾد
ﯾﮏ طرح ﻧﻣوﻧوی روزاﻧﮫ  ،ﻗﺎﺑل ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑرای طﻔل ﺑﺳﺎزﯾد و ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ طﻔل طرح را
ﻣﯾﻔﮭﻣد :ازﯾن طرﯾق ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎ ﻣﯾدھﯾد ﮐﮫ ﻣراﻗﺑﯾن طﻔل در ﮐﻧﺗرول ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد
اطﻔﺎل را در اﻧﺗﺧﺎب ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزاﻧﮫ ﻣطﺎﺑق ﺳن و ﺳطﺢ اﻧﮑﺷﺎف ﺷﺎن ﺷﺎﻧس ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی
اﺣﺳﺎس ﮐﻧﺗرول ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزاﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎھﻼن اطﻔﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺧﺷوﻧت ﻧﯾز
وﺿﻌﯾت ھﺎی را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ ﺿﻣن ان ﮐﺎﻣﻼ در ﮐﻧﺗرول ﺧود ﻧﺑوده اﻧد .ﮐﻧﺗرول اﻧﮭﺎ را ﻣطﺎﺑق ﺳن
15

Partly drawn from: Macksoud M. (1993) Helping children cope with the stresses of war. UNICEF, New York.
V. Patel (2003). Where there is no psychiatrist. Gaskell, London. p. 170 – 175.
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و ﺳطﺢ اﻧﮑﺷﺎف ﺷﺎن دوﺑﺎره ﺑرﮔداﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد اﯾن اﺣﺳﺎس را ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﺑدھد ﮐﮫ ﺧود را دوﺑﺎره ﻣﺻوون و
ﻣطﻣﯾن اﺣﺳﺎس ﮐﻧﻧد.
 .fاﻧﮭﺎ را اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺟدد دھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑﯾن ﺧود ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷﻧد .،اﮔر ﺷﻣﺎ ﺟﺎی ﻣﯾروﯾد از ﻗﺑل ﺑﺎ طﻔل اﻧرا در
ﺑﮕذارﯾد .ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد اطﻔﺎل را ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ ﮐﮫ وی ) دﺧﺗر/ﭘﺳر(ﺧوب ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد.

ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣودن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑرای اظﮭﺎر ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎر :
 (aﺑﺮای اطﻔﺎل در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻮون ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻓﮑﺎرش را اظﮭﺎر ﺑﺪارد ،ﺑﺎ اطﻔﺎل
در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ارام ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﮫ اطﻔﺎل اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﻧﭽﮫ در ذھﻦ ﺷﺎن
ﻣﯿﮕﺮدد از طﺮﯾﻖ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ،رﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزی ) ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ( اﺣﺴﺎﺳﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﮫ اطﻔﺎل ﺷﺎﻧﺲ
دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﮐﺎﺑﻮس ھﺎ و ﻋﺒﻮر ھﺎی ذھﻨﯽ ) ﻓﻠﺶ ﺑﮏ( ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای اطﻔﺎل ﺧﻮرد ﺗﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﺪی ﮔﮏ ھﺎ و ﻋﺮوﺳﮏ ھﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﮭﺎ را در اظﮭﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺼﻮوﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 (bاطﻔﺎل را ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﻻی ﺷﺎن ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻓﺸﺎر ﻧﺪھﯿﺪ  ،ﺑﮭﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﺮﯾﻖ
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎ طﻔﻞ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه دارﯾﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﮭﺎ ھﺮ ﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﮭﺎ را ﻗﻀﺎوت ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﮫ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﮫ ﮔﻔﺘﻦ ان ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﺷﻤﺎ ان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ھﺎ را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭﺪاری ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد
 (cﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ اطﻔﺎل را در ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﮭﺎرا در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﮐﺎوش راه ھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 (dاطﻔﺎل را در ﻗﺴﻤﺖ دﺧﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ دو ﺑﺎره ﺷﺎن ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی روز ﻣﺮه و ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺮﺣﺎﻟﯽ
اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺷﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد ،اﺣﺴﺎس ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ ﺷﺎن
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﺰد اطﻔﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮدﺗﺎ ﺣﺲ ھﺪﻓﻤﻨﺪی و اﻣﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن دو ﺑﺎره ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدد.

ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣودن ﺣﻣﺎﯾت:
 (aﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد اطﻔﺎل در ﻣورد ﺧود ) دﺧﺗر/ﭘﺳر( ﻣﺛﺑت ﻓﮑر ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﮫ طﻔل ﭘﯾﺎم ھﺎی اطﻣﯾﻧﺎﻧﯾﮫ ﻣﺟدد و واﺿﺢ
ﺑدھﯾد :اﯾن اﺷﺗﺑﺎه ﺷﻣﺎ ﻧﺑوده اﺳت ،ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺟﺎع ھﺳﺗﯾد ،اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﺗرس ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﺧوب
اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ان ﺻﺣﺑت ﻧﻣودﯾد ،اﮐﻧون ﻣﺎ وﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯾﮑﻧﯾم /ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑﺧرج
ﻣﯾدھﯾم ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﺗﮑرار ﻧﮕردد ،اﮔر ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺣﻣل ﺷده
ﺑود ﻣﺎ ﺑﮫ ان ﻓرد ﺣﻣﺎﯾت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﮑﻧﯾم و اﮔر ﻗﺿﯾﮫ ﭼﻧﯾن ﺑود در ﻣورد اﺣﺳﺎﺳﺎت طﻔل ھﻣﯾﺷﮫ در ﻣورد اﻓﺷﺎی
وﺿﻌﯾت ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﺎﺷﯾد.
 (bاﮔر ﯾﮏ طﻔل رﻓﺗﺎر ھﺎی ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﻧﺷﺎن داد ،ﺧوﻧﺳرداﻧﮫ ﮐوﺷش ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ اطﻔﺎل ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﭼرا اﯾن ﺣﺎﻟت
ﻣﻣﮑن رخ داده و ﻣﺎ ﺑرای ﺗوﻗف ان ﭼﮫ ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﯾم .ﻟﺳﺎﻧﯽ را اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ اﻧﮑﺷﺎف طﻔل ﺗطﺎﺑق
ﺑﺗواﻧد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ) :ﺑﻌد از ﺗر ﻧﻣودن ﺑﺳﺗر( اﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ھر ﮐس واﻗﻊ ﺷود ،ﺑﯾﺎ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺧﺷﮏ و دو
ﺑﺎره ﺑﮫ ﺑﺳﺗر ﺑر ﮔرداﻧﯾم ،اﯾﺎ ﭼﯾزی اﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ازرده و اﺷﻔﺗﮫ ﻣﯾﺳﺎزد؟
 (cﺑﺎ طﻔل ﻋواطف ﮔرم ﻧﺷﺎن دھﯾد اﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ طﻔل ﺑﺎ ان اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﮐﻧد.
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ﺑﻌﺿﯽ ﻧﮑﻧﯾد ھﺎ:







ﺑﺎﻻی اطﻔﺎل ﻓﺷﺎر وارد ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎدرﺑﺎره ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ﺧﺷوﻧت ﯾﺎ درﺑﺎره ﺧواب ھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎک  ،ﻋﺑور ﺧﺎطرات
ﯾﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻗﺻﮫ ﮐﻧد.
اطﻔﺎل را ﺑﺧﺎطر روﯾﮫ ﺑدﺷﺎن ﺟزا ﻧدھﯾد )ﻣﺎﻧﻧد ﺗر ﻧﻣودن ﺟﺎی ﺧواب  ،ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺟﻧﺳﯽ و رﻓﺗﺎر ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ
وﻏﯾره(.
ﺑﮫ اطﻔﺎل ﭼﯾزﯾﮑﮫ درﺳت ﻧﺑﺎﺷد ﻧﮕوﯾﯾد؛
اطﻔﺎل را ﻧﮫ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮫ در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﮔﺮ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ،ﺗﻤﺎس ﻓﺰﯾﮑﯽ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺮای اطﻔﺎل
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﮐﺜﺮا ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ  ،درد  ،ﺗﺮس و ﺗﺮک ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
اطﻔﺎل را در ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ  ،ھﻤﺸﯿﺮه ھﺎ وﻏﯿﺮه ﻧﺎ آرام ﻧﮑﻨﯿﺪ؛
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن طﻔﻞ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در دور ﺑﺮ ﺷﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﯿﺰی را
ﮐﮫ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮﭼﮫ ان ﭼﯿﺰ اﻧﮭﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺣﺴﺎس ﺑﮭﺘﺮی ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﺪھﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﮭﺎ
را ﺑﺮای اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮان ﺻﺪﻣﮫ ﻣﯿﺰﻧﺪ.

41

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ
رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﭘﻼن
رﯾﺎﺳت ﺟﻧدر

ﻣﺎدﯾول ﭼﮭﺎرم :ﻣﻔﺎھﻣﮫ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور

أ

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم :ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر 1 .................. ................................ ................................
رھﻨﻤﺎی ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه 1 ............................................................................................................
ھﺪف1 .......................................................................................................................... :
اھﺪاف ﺧﺎص1 ............. ................................ ................................ ................................ :
ﺑﺨﺶ ﭼﺎرم در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه2 ....................................................................................................... :
ﻣﻮاددرﺳﯽ 2 ........................................................................................................................
زﻣﺎن 2 ............................................................... ................................ ................................
ﺟﻠﺴﮫ 2 ..............................................................................................................................
ﺑﺨﺶ : ١اﻧﮑﺸﺎف ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و ﻣﺸﻖ ﻧﻤﻮدن ان 2 ..............................................................................
ﻣﻮاددرﺳﯽ2 ............. ................................ ................................ ................................ ١.٢.۴ :
٧۵دﻗﯿﻘﮫ 2 ........................... ................................ ................................ ................................
ﺟﻠﺴﮫ١.۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر 2 ................ ................................................................
ﻣﻮاددرﺳﯽ : ١.٢.۴رازداری،داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و رﺿﺎﯾﺖ 2 ..............................................................
١.۵ﺳﺎﻋﺖ 2 ........................................................................................................................
ﺟﻠﺴﮫ :٢.۴رازداری،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و داﺷﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ 2 ......... ................................ ................................
ﻣﻮاددرﺳﯽ2 ................ ................................................................................................ ٣.٢.۴
٣ﺳﺎﻋﺖ١۵دﻗﯿﻘﮫ 2 .................. ................................ ................................ ................................
ﺟﻠﺴﮫ .٣.۴ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﻔﺎھﻤﮫ و اﺳﺘﻔﺎده از ان :ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮔﻮش ﺑﺪھﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ 2 ..........................
ﺑﺨﺶ : ٢ﻣﺸﻖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ 2 ............................................................
ﻣﻮاددرﺳﯽ2 .................. ................................ ................................ ................................ .۴.۴
٢ﺳﺎﻋﺖ 2 ........................... ................................ ................................ ................................
ﺟﻠﺴﮫ :۴.۴ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر در ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﺻﺤﯽ 2 ................ ................................
ﺑﺨﺶ اول :اﻧﮑﺸﺎف ﻣﮭﺎرت ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ان 3 .....................................................................
ﺟﻠﺴﮫ : ١.۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر 3 ............. ................................ ................................
اھﺪاف3 ......................... ................................................................................................ :
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ 3 ......................... ................................................................................................
اﻣﺎدﮔﯿﮭﺎ3 ...................... ................................ ................................ ................................ /:
:ﻣﻮاددرﺳﯽ 3 ...................................................................................................................
ﻣﻮادﺗﺪرﯾﺲ3 .................. ................................ ................................ ................................ /:
١.٢. ۴ﺑﺤﺚ :ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ 4 ...................................................................
ﺟﻠﺴﮫ :٢.۴رازداری ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و رﺿﺎﯾﺖ دادن 5 ......... ................................ ................................

ب

اھﺪاف 5 ..........................................................................................................................
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ5 ........................................................................................................................ :
اﻣﺎدﮔﯿﮭﺎ5 ....................................................................................................................... :
ﻣﻮاددرﺳﯽ 5 .....................................................................................................................
ﻣﻮاددرﺳﯽ5 ................................................................................................................... /:
آﻣﺎدﮔﯿﮭﺎ7 ....................................................................................................................... :
ﻣﻮاددرﺳﯽ 7 .....................................................................................................................
ﻣﻮاد ﻣﻤﺪ7 ...................... ................................ ................................ ................................ :
ﺗﻤﺮﯾﻦ٣.٣.۴ﯾﮑﺪاﻧﮫ ﮐﻼه 7 .....................................................................................................
١.٣.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل7 .................................................................................... :
 . ٣.٣.۴ﻟﮑﭽﺮ  :ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل و ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪن 8 ........................................................
۴.٣.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ:ﻣﺸﻖ ﻧﻤﻮدن ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﮑﺎر اﻧﺪازی 10 ....................................................................
ﺑﺨﺶ  :٢ﻣﺸﻖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ 12 ...................................................................
 .۴.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﻣﺸﻖ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ 12 ..................... ................................
ﻣﺎدﯾﻮل : ۴ارﺗﺒﺎط و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر 13 .........................................................................
رھﻨﻤﺎی ﺷﺎﮔﺮد 13 ................. ................................................................................................
ﺟﻠﺴﮫ -۴.٢ﻣﻮاددرﺳﯽ : ۴.٢.١رازداری ،ﺣﻖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب و رﺿﺎﯾﺖ 15 ..............................................
رازداری15 ....................................................................................................................... :
:اﺳﺘﺜﻨﺎات ﻣﻤﮑﻨﮫ 16 ........ ................................................................................................
ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ اطﻔﺎل…… 16 .............................................................................
ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت16 ................ ................................ ................................ …..
رﺿﺎﯾ ﺖ – ﭘﺨﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 17 ....................................................................................................
ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻧﮫ17 ........ ................................................................................................ :
ﺣﻖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب17 ............................................................................................................. :
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ و اﯾﻤﻨﯽ18 ................................................................................................... :
ﺟﻠﺴﮫ – ٢.۴ﻣﻮاددرﺳﯽ :٢.٢.۴درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ؟ 18 .........................................................................
ﺟﻠﺳﮫ – ۴.٣ﻣواد درﺳﯽ .۴.٣.٣ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﻧﮭﯽ ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺷﻧﯾدن 20 ........................
ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل20 ............................................................................................... :
ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮا راه ﮔﻮش دادن22 .................................. ................................ ................................ :
ﺟﻠﺴﮫ -٣.۴ﻣﻮاد درﺳﯽ : ۵.٣.۴ارﺗﺒﺎطﺎت ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮑﻨﯿﺪھﺎ 22 .............................. ................................
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺎﺳﯽ را در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ24 ................ ................................ :
ﺑﺨﺶ دوم :ﻣﺸﻖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی ﺻﺤﯽ 24 .................................. ................................
ﺟﻠﺴﮫ :- ۴.۴ﻣﺸﻖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر 24 ......................................................

ت

ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم :ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر
رھﻨﻤﺎی ﺗﺴﮭﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه
ھدف:
ھدف اﯾن ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ﺑرای اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺳت ﺗﺎ اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻔﺎھﻣﮫ را داﻧﺳﺗﮫ و اﻧرا ﻣﺷق و ﺗﻣرﯾن
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑر ﻣﻼ ﺳﺎزی ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدردر زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣواﺟﮫ
ﻣﯾﺷوﻧد اﻧر ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﻧد .ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﯾن ﻓرﺻت را ﻧﯾز دارﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧوﯾش را
درﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻧﮑﺷﺎف دھﻧد
اھﺪاف ﺧﺎص:
در ﺧﺎﺗﻣﮫ اﯾن ﺑﺧش اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﺗﺎ:


اھﻣﯾت ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور را ﺑداﻧﻧد
 oداﻧﺳﺗن اھﻣﯾت راز داری ،ﮔرﻓﺗن رﺿﺎﯾت آﮔﺎھﺎﻧﮫ و رﻋﺎﯾت ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎزﻣﺎﻧده ،
داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎ را زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻔﺎھﻣﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد در
ﻋﻣل ﭘﯾﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد
 oداﻧﺳﺗن اھﻣﯾت ﻧﮕرش ﻏﯾر ﻣﻼﻣت ﮐﻧﻧده ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده
 oداﻧﺳﺗن ﺗﻔﺎوت آﮔﺎھﯽ رﺳﺎﻧﯽ و اﻧدرز
 ﺑﮑﺎر ﮔﯾری و ﺳر و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻔﺎھﻣﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و
ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺳوال ﭘرﺳﯽ در ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺧود ﺷﺎن
زﻣﺎن ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ 8 :ﺳﺎﻋت
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ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه:
ﺟﻠﺴﮫ

ﻣﻮاد درﺳﯽ

زﻣﺎن
ﺑﺨﺶ  : ١اﻧﮑﺸﺎف ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و ﻣﺸﻖ ﻧﻤﻮدن ان
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 . ١١.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﮔﺮﻓﺘﻦ اطﻼﻋﺎت

ﻣﻮاد درﺳﯽ١.٢.۴ :
 ٧۵دﻗﯿﻘﮫ

ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور

 . .٢.١.۴ﺑﺣث :ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﭼﯾﺳت

ﺟﻠﺴﮫ  :٢.۴رازداری ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و داﺷﺘﻦ رﺿﺎﯾﺖ
١.٢.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ :درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ؟

 ١.۵ﺳﺎﻋﺖ

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

ﻣﻮاد درﺳﯽ٣.٢.۴
ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﮔوش دادن و ﮔوش
دادن ﻓﻌﺎل

 ١.٣.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﻣﻌرﻓﯽ گوش دادن ﻓﻌﺎل
٢.٣.۵ﺗﻤﺮﯾﻦ  :ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﮐﻼه
 ٣.٣.۴ﻟﮑﭽﺮ  :ﺗﮑﻨﯿﮑﮭﺎی ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل و ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪن

ﻣﻮاد درﺳﯽ : ١.٢.۴رازداری،
داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و رﺿﺎﯾﺖ

 ٣ﺳﺎﻋﺖ ١۵
دﻗﯿﻘﮫ

 ۴.٣.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ  :ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی

ﻣواد درﺳﯽ  ۴.٣.۵ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﻧﯾد
و ﻧﮑﻧﯾد

 .۵.٣.۴ﺗﻣرﯾن :ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﻧﯾد و ﻧﮑﻧﯾد

ﺑﺨﺶ  : ٢ﻣﺸﻖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ
ﺟﻠﺴﮫ  :۴.۴ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر در
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ

ﻣﻮاد درﺳﯽ.۴.۴
 ٢ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ

 .1ﻗﺴﻤﺎ از ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﺗﺪاوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﺘﺐ دﺳﺘﯽ
وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺤﯽ ﺟﮭﺎن ﺗﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 2015
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ﺑﺨﺶ اول :اﻧﮑﺸﺎف ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ان
ﺟﻠﺴﮫ  : ١.۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر

اھداف:
داﻧﺳﺗن اھﻣﯾت ﮐﺎرﺑرد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾد و ﺑطور ﺧﺎص
وﻗﺗﯾﮑﮫ وی اطﻼﻋﺎت ﺧوﯾش را ﺑﺷﻣﺎ ﻓﺎش ﻣﯾﺳﺎزد

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
 ١.١.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔﺎن و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮی اﻧﮭﺎ
 ٢.١.۴ﺑﺤﺚ :ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
:ﻣواد درﺳﯽ
ﻣواد درﺳﯽ داﺷﺗﮫ  : ٢.١.۴ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور

ﻣواد ﺗدرﯾس/:
 : ١.١.۴ﺗﻣرﯾن :ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده و درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت
ﻣﻮاد ﻣﻤﺪ :ﻓﻠﭗ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐﺮ /:
آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
ﻣواد درﺳﯽ /:
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن  ۴۵ :دﻗﯾﻘﮫ
 .1ﺑرای ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ در ﺑﺎره ﺗﺟﺎرب ﺧود ﺷﺎن در ﻣورد ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ
ﺑر ﺟﻧدر ﻓﮑر ﻧﻣﺎﯾﻧد

 اﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﺮﮔﺰ اطﻼﻋﺎت ﺳﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ؟ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﮫ ان دادﯾﺪ؟ ﭼﮫ ﮐﺮدﯾﺪ؟ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر /ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ان ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪه اﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮده و از ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺺﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی اﻧﺮا ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮد؟
 .2از اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ھﻤﭽﻨﺎن ﭼﯿﺰ ھﺎی ﮐﮫ اﻧﮭﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ:
 ﺑﺮای ﻣﺜﺎل " :ﻣﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﮔﻮش ﺑﺪھﻢ "،ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭼﮫ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﺎراﺣﺖ اﺣﺴﺎسﻣﯿﮑﺮدم "،ﻣﻦ ﺑﮫ وی ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد "،ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﭼﻄﻮر"....
 .3از اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ دور اﺗﺎق ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از  30ﺛﺎﻧﯿﮫ ،از اﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ان ﺷﺨﺺ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺮا ﮐﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮده ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و طﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از اﻧﮭﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮال ھﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﺎت واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ھﺎ
ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد .اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ  15-10وﻗﺖ را ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
 .4ﺑﺤﺚ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﮫ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺠﺎرب ،ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ی ﮐﮫ
اﻧﮭﺎ ﺑﺎ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮدﻧﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺤﺚ را ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ
را در ﻓﻠﭗ ﭼﺎرت ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،اﻧﮭﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ،و ﻣﺸﮑﻼت ان ﮔﺮوپ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺳﺘﻮن دوم ) ﻣﺸﮑﻼت( ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﺮا ﮐﮫ ﻣﺜﺒﺖ وﻣﻔﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪاﻣﺎ
ﻧﮕﺮش ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﯿﺴﺎزﻧﺪ ) ﻣﺜﻼ اﻧﺪرز ﯾﺎ ﭘﻨﺪ دادن( را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺎزﯾﺪ
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 .5اﺧﺘﯿﺎری :ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰھﺎی ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺠﺎرب اﻧﮭﺎ
را زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد اﻧﺮا ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺴﺎﺧﺘﻨﺪ اﺳﺎن و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت
ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ھﻤﮕﺎم ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
-

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل" :ھﻤﮑﺎر ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻮش ﻣﯿﺪاد " و او ﺳﻮاﻻت درﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ) ﮐﺪام
ﺳﻮاﻻت( " ﯾﺎ " اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزم ﻣﻦ واﻗﻌﺎ اﯾﻨﺮا ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ " ،ﻣﻦ
ﺧﻮد را راﺣﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮدم ) ﭼﺮا( "؟

ﺧوب اﺳت داﻧﺳﺗﮫ ﺷود!

.V


ﺑرای اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی /اﺻول اﺳﺎﺳﯽ را ﯾﺎد آوری ﻧﻣﺎﯾﯾد:

-

اﯾﺸﺎن ھﯿﭽﻮﻗﺖ ھﻮﯾﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮاﺷﺘﺮک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺷﮑﺎر ﻧﻤﯿﺴﺎزﻧﺪ
اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮭﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ﮔﻔﺘﻦ ان ﺧﻮد را راﺣﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ و
ھﺮﮔﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺨﻮاھﻨﺪ اظﮭﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را وھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
ﻣﻮاﺟﮫ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ روی ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎر ھﻤﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮادث ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻏﻢ
اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻨﺎزﻋﮫ و وﺿﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﻐﻠﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ
ﺑﺎﻻی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﺪﻣﮫ ﭘﻨﺠﻢ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

-

-

 ١.٢. ۴ﺑﺤﺚ :ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣواد ﻣﻣد :ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر
آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/ :
ﻣواد درﺳﯽ  :٢.١.۴ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور
اﻧدازه ﮔرو پ  :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن  ٣٠ :دﻗﯾﻘﮫ
 .1ﺑﺣث را ﺗوﺳط ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﺗﻣرﯾن ﻗﺑﻠﯽ اﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﮫ ردﯾف ﻧﺧﺳت ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ رﻓﺗﮫ و ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ھﺳﺗﻧد ﮔﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯾدھﻧد

-

از اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﺧﻄﺎب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﭼﺮا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﮭﻢ اﺳﺖ

ﺣرف ھﺎی ﮐﻠﯾدی را روی ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﺑﻧوﯾﺳﯾد

 .2ﻣواد درﺳﯽ دﺳﺗﯽ  .٢.١.۴را ﺗوزﯾﻊ و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ را ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧﯾد و از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﺗﻘﺎض ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻣﺛﺎل
ﺑدھﻧد .ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور و اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی را ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ در ﻣﺎدﯾول  ٣ذﮐر ﺷده ﺑﮭم رﺑط
دھﯾد
) ﺑﮫ ﻣواد دﺳت داﺷﺗﮫ درﺳﯽ  ٢.١.۴ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد(
 .3ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن اﮔﺎه ﻧﻣودن اﻧدرز دادن را واﺿﺢ ﺑﺳﺎزﯾد ) ﺑﮫ ﻣواد دﺳت داﺷﺗﮫ درﺳﯽ ٢.۴.١ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد(
 .4ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﻌدی ،در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﻣﺷق و
ﺗﻣرﯾن ﻧﻣوده و ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھﯾم اﻣوﺧت
ﺧوب اﺳت داﻧﺳﺗﮫ ﺷود
ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﭘس زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻓراھم ﻧﻣودن ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای اﻓراد در ﺣﺎﻻت اﺿطراری ﻣﺧﺗﻠط ،
ﺑﺧش ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣﺷﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ رھﻧﻣود IASCرا ﭼﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺻﻔﺣﮫ  ) ١١٩ﻓراھم ﻧﻣودن
ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ .در http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.as
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ﺟﻠﺴﮫ  :٢.۴رازداری ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب و رﺿﺎﯾﺖ دادن

اھداف
داﻧﺳﺗن اھﻣﯾت رازداری ،ﺣﺻول رﺿﺎﯾت اﮔ ﺎھﺎﻧﮫ و ﺣق ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ،ﻣﻧﺣﯾث ﻋﻧﺎﺻر ﻣرﮐزی ﻧﮕرش ﺑﺎزﻣﺎﻧده
ﻣﺣور
داﻧﺳﺗن ﻧﺣوه ﺑﮑﺎرﮔﯾری اﯾن ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ در ﮐﺎر ھﺎی روزﻣره زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم

ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ:
 ١.٢.۴ﻟﮑﭼر :رازداری ،ﺣق ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب و رﺿﺎﯾت دادن
 ٢.٢.۴ﺗﻣرﯾن :درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط

اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ:
ﻣواد درﺳﯽ
ﻣواد درﺳﯽ دﺳت داﺷﺗﮫ  ١.٢.۴راز داری ،ﺣق اﻧﺗﺧﺎب و رﺿﺎﯾت دادن
ﻣواد درﺳﯽ  ٢.٢.۴درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط؟

ﻣواد درﺳﯽ/:
 :١.٢.۴ﻟﮑﭼر :رازداری ،ﺣق اﻧﺗﺧﺎب و رﺿﺎﯾت دادن
ﻣواد ﻣﻣد :ﻗﻠﭘﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
ﻣواد درﺳﯽ /:رازداری ،ﺣق اﻧﺗﺧﺎب و رﺿﺎﯾت دادن
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن ١ :ﺳﺎﻋت
 .1ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد رازداری ،ﺣق ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب و رﺿﺎﯾت دادن ﺻﺣﺑت ﺧواھﯾد ﮐرداﯾﻧﮭﺎ ﺳﮫ
ﻋﻧﺻر ﻋﻣده ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در ﻋﯾن ﺣﺎل ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎھم دارﻧد
 .2ﻣﻔﮭوم رازداری را ﺑﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﻧﻣﺎﯾﯾد .از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﭘرﺳﯾد ﭼرا اﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ
در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده رازداری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت؟ ﺟواب اراﯾﮫ ﺑدارﯾد ) ﻣواد دﺳﺗﯽ درﺳﯽ  ١.٢.۴را
ﺑﺑﯾﻧﯾد(
 .3ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣوارد زﯾر را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾد:

.4
.5
.6
.7

 ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ) ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ و ھﻤﺮاھﺎن وی( رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاز اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ رازداری در زﻣﯾﻧﮫ ﻧﮕرش ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯾدھد .ﺳوال
اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد .و ﻣواد درﺳﯽ دﺳﺗﯽ  .١.٢.۴را دﯾده ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد
اﺳﺗﺛﻧﺎات رازداری را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺑﺳﺎزﯾد )ﻣواد درﺳﯽ دﺳﺗﯽ  ١.٢.۴را ﺑﺑﯾﻧﯾد(
ﺑﭘرﺳﯾد رازداری ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯾدھد .ﺟواب ﺑدھﺑد .ﻣﻔﮭوم رﺿﺎﯾت آﮔﺎﻧﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد )ﻣواد درﺳﯽ
دﺳﺗﯽ  ١.٢.۴را ﺑﺑﯾﻧﯾد(
ﺣق ﺑرای رﺿﺎﯾت دادن و اﻧﺗﺧﺎب را ﺑﮭم ارﺗﺑﺎط دھﯾد .ﺣق اﻧﺗﺧﺎب را ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد )ﻣواد درﺳﯽ
دﺳﺗﯽ  ١.٢.۴را ﺑﺑﯾﻧﯾد(

ﺧوب اﺳت داﻧﺳﺗﮫ ﺷود:
ﺑر ﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎرﯾد ﺟﺎھﺎﯾﮑﮫ اطﻔﺎل ﻣورد ﻧﮕراﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻗدم ھﺎی اﺣﺗﯾﺎطﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای رﺿﺎﯾت آﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷوﻧد.
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 .1ﻣطﻣﯾن ﺑﺳﺎزﯾد ﺷﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑودن رازداری ،رﺿﺎﯾت آﮔﺎﻧﮫ و ﺣق اﻧﺗﺧﺎب را ﻣﻧﺣﯾث ﺑﺧﺷﯽ از
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور واﺿﺣﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾد)ﻣواد درﺳﯽ دﺳﺗﯽ ١.٢.۴را ﺑﺑﯾﻧﯾد(

 : ٢.٢.۴ﺗﻣرﯾن درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط؟
ﻣواد ﻣﻣد :ﻓﻠﭘﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
ﻣواد درﺳﯽ /:درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط؟
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن ٣٠ :دﻗﯾﻘﮫ
 .1ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻣرﯾن ﮐوﺗﺎھﯽ را در را ﺑطﮫ ﺑﮫ روﺷن ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻔﮭوم رازداری ،رﺿﺎﯾت آﮔﺎﻧﮫ و ﺣق ﺑرای
اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻧﺣﯾث ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور اﺟرا ﺧواھﯾد ﻧﻣود
 .2اﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣواد دﺳﺗﯽ درﺳﯽ ﺷﻣﺎره  ٢.٢.۴را ﺑﺧواﻧش ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﻌد از ﺧواﻧدن ھر ﺑﯾﺎن اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده در ﺑﺎره ان
ﻓﮑر ﻧﻣوده و ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺑﺳﺎزﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت درﺳت اﻧد ﯾﺎ ﻏﻠط.

 اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ درس اﺳﺖ ﮐﻒ ﺑﺰﻧﻨﺪ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺼﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪﻧﺨﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﺮ
 .3ﺑﮫ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺗﻔﻮق ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮔﻮش دھﯿﺪ ،ﺟﻮاب درﺳﺖ را ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ و دوراه ﺑﮫ
ﻣﻮاد دﺳﺘﯽ درﺳﯽ  ١.٢.۴رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 .4ﻣﻮاد دﺳﺘﯽ درﺳﯽ ١.٢.۴
ﺧوب اﺳت داﻧﺳﺗﮫ ﺷود:
ﺑﻌﺿﯽ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﯾﺗواﻧد درﺳت ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳت ﺑﺎﺷﻧد !ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﺷﻣﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟزﯾﯽ اﻧرا ﺧوب ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣوده اﯾد

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

اھداف:
داﻧﺳﺗن ﮐﺎر ﺑرد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ و ﻣﺷﻐﻠوی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﻣﺎﻧﻧد ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺳوال ﭘرﺳﯽ ﺑﺣﯾث
ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور

ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ:
 .١.٣.۴ﺗﻣرﯾن  :ﻣﻌرﻓﯽ ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل
 .٢.٣.۴ﺗﻣرﯾن :ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون ﮐﻼه
 .٣.٣.۴ﻟﮑﭼر :ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﺳوال ﭘرﺳﯾدن
 .۴.٣.۴ﺗﻣرﯾن :ﻣﺷق ﻧﻣودن ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ
 .۵.٣.۴ﺗﻣرﯾن  :ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﻧﯾد ،ﻧﮑﻧﯾد
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آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ:
ﺗﻣرﯾن .۵.٣.۴
 ١٢ﻋدد ﮐﺎرت اﺷﺎره :روی ھر ﮐﺎرت ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﮐﻧﯾد ﻧﮑﻧﯾد را ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب روی
ﺗﻣﺎم ﮐﺎرت ھﺎ ﺟﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد

ﻣواد درﺳﯽ
ﻣواد درﺳﯽ  : ٣.٣.۴ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﻗطﻊ ﮐﻧﻧده ھﺎی ﮔوش دادن
ﻣواد درﺳﯽ  ۵.٣.۴ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﻧﯾد ﻧﮑﻧﯾد

ﻣواد ﻣﻣد:
ﺗﻣرﯾن  ٣.٣.۴ﯾﮏ داﻧﮫ ﮐﻼه
ﻧﻣرﯾن ۵.٣.۴ﯾﮏ داﻧﮫ ﺗوپ
 ١٢داﻧﮫ ﮐﺎرت اﺷﺎره

 ١.٣.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮش دادن

ﻓﻌﺎل1:

ﻣواد ﻣﻣد :ﻓﻠﭘﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
ﻣواد درﺳﯽ /:درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط؟
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن ٢٠ :دﻗﯾﻘﮫ
 .1اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده را ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﻟﺣظﮫ اﯾرا ﻣﺟﺳم ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ در اﻧﺣﺎﻟت واﻗﻌﺎ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮔوش ﻣﯾدادﻧد
 .2ﺳواﻻت رھﻧﻣودی:

 ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ان ﻣﻤﮑﻦﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﺷﻮاری ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺷﻤﺎﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺮا ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزﯾﺪ
 زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﺎ ان ﺷﺨﺺ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ  ،ﺗﺮﺳﮭﺎ ُ ،نگراﻧﯽ ھﺎ واﻓﮏار ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺮا ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮔﻮش ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﮫ ﺑﻮد؟
 ﭼﮫ ﮐﻮاﯾﻒ ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺼﻮن ﺧﻮاھﺪﺑﻮد؟
 ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰ ھﺎی ﮐﮫ ان ﻓﺮد ﺑﺸﻤﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼ ﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ان ﺷﺨﺺ واﻓﻌﺎ ﺑﺸﻤﺎ ﮔﻮش داده ﺑﻮد؟ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ اﺣﺴﺎس ﮔﻮش دادن واﻗﻌﯽ او را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ؟ .3از ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺸﺮا ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺠﺎرﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ان اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯿﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزﻧﺪ!
 .4ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺜﺎﻟﮭﺎی ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل ﺑﻮد ،اﯾﻨﮭﺎ ﻧﻮﻋﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ وی ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺸﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯿﺴﺎزد ﯾﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ
 .5از ﺷﺎﻣﻠﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا اﻧﮭﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﮫ ﻣﮭﻤﯽ از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر اﺳﺖ
 : ٢.٣.۴ﺗﻣرﯾن  :ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون ﮐﻼه؟  -ﺳواﻻت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ
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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ﻣواد ﻣﻣد :ﻓﻠﭘﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ /:ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﻼه ﯾﺎ ﭼﯾز دﯾﮕری را ﮐﮫ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻣﺣﻠﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﺷد اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﻣواد درﺳﯽ/:
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن ٢۵ :دﻗﯾﻘﮫ
 .1ﯾﮏ ﮐﻼه را ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﺧوﯾش ﺑﮕ ﯾرﯾد ،از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﺳواﻻت ﺳﺎده ﺑﺳﺗﮫ ﺑﭘرﺳﯾد و ﮐﻼه را ﺑﮫ ﺷر ﺗﺎن ﺑﮕذارﯾد و
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧرا دوﺑﺎره دور ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺳواﻻت ﺳﺎده ﺑﺎز ﺑﺑرﺳﯾد.

 ﺑطور ﻣﺛﺎل:ﺑﻣن ﺑﮕوﯾﯾد ﺷﻣﺎ دﯾﺷب ﮐﮫ ﺑﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗﯾد ﭼﮫ ﮐردﯾد؟ ) ﯾﮏ ﺳوال ﺑﺎز -ﮐﻼه را ﺑﮫ ﺳر ﺑﮕذارﯾد(
اﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺣﯾن وﻗﻔﮫ ﻏذای ﭼﺎﺷت ﺗﺎن را ﺧوردﯾد؟ ) ﯾﮏ ﺳوال ﺑﺳﺗﮫ  :ﮐﻼه را از ﺳر ﺗﺎن دور ﮐﻧﯾد(
 .2اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده را ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﺳواﻻﺗﯽ ﮐﮫ در اﺛﻧﺎی ﺑﺳر ﮔذاﺷﺗن و از ﺳر ﮐﺳﺷدن ﮐﻼه وﺟود
داﺷت ﺣرف ھﺎی ﮐﻠﯾدی را در دو ﺳﺗون ﯾﺎداﺷت ﻧﻣﺎﯾﯾد ) ﺳواﻻت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ –رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧده(
ﻣﺛﺎل :ﻓرق ﻣﯾﺎن ﺳواﻻت ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ –ﯾﻌﻧﯽ رھﻧﻣودی را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﺎﯾﯾد
 ﺟواب ﺳواﻻت ﺑﺎز ﻣﻌﻣوﻻ طوﻻﻧﯽ ﺗر اﺳت ،اﯾن ﺟواﺑﺎت ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺳواﻻت ﺑﺎزﻣﻌﻣوﻻ ﺟواب دھﻧده را رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧد.
 ﺳواﻻت رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧده ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﻧﯾﺳﺗﻧد زﯾرا اﯾﻧﮭﺎ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯾﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﮐﮫ ﺟوابﻣﺷﺧﺻﯽ در ﮐﺎر اﺳت ،اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻻ ﺣرف را ﺑﮫ دھن ﺟواب دھﻧده ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ﺑطور
ﻣﺛﺎل ﺷﻣﺎ ﺟواب ﺟﻧﮓ ﺷﺎن را دادﯾد ،ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﮕ ﯽ ﺑطور ﺧﺎص در ﮐﺎر
اﺳت .ﺑﻌوض اﯾﻧﮑﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷود ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐردﯾد؟ ﮐﮫ ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ در اﻧﺟﺎ ﻋﻣل
ﺧﺎﺻﯽ ) ﻣﺛل ﺟﻧﮓ(در ﮐﺎر ﺑوده ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﯾﮑرد ،ﺑﻌوض اﯾﻧﮑﮫ ﮔرﻓﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت
از ﻓرد در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷد.
 .3از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﺑﭘرﺳﯾد:
-

ﮐدام ﺳﺑﮏ ﺳوال ﮐردن ﺑرای اﺳﺗﺧراج ﺟواﺑﺎت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﻣﮑﻣل ﺑﮭﺗر اﺳت؟
ﭼﮫ واﻗﻊ ﺧواھد ﺷد اﮔر ﺳواﻻت ذﯾل ﺑﺎﻻی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗﺣﻣﯾل ﺷود؟ اﯾﺎ ﺷﻣﺎ ھم ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻧﮓ
را دادﯾد؟ اﯾﺎ ﺑﺷﻣﺎ ﺑطرف او ﺑﮫ ﯾﮏ طرﯾق ﻣﻌﯾن ﻧﮕﺎه ﮐردﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﺧﻔﮫ ﯾﺎ ﻗﮭر اﺳﺗﯾد؟

ﺑر ﺟﺳﺗﮫ ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ:
-

ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎز ﺟﻮاب دھﻨﺪه را ﺑﮫ ﺟﻮاب دادن رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺟﻮاﺑﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﺧﻮب اﺳﺘﻨﺪ
ﺳﻮاﻻت رھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻼﻣﺖ ﺷﺪن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ھﻮﯾﺪا
ﮔﺮدد

 . ٣.٣.۴ﻟﮑﭽﺮ  :ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل و ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪن
ﻣواد ﻣﻣد ٢ :داﻧﮫ ﭼوﮐﯽ ﺑرای ﻧﻘش ﺑﺎزی – ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎﮐر
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
ﻣواد درﺳﯽ ٣.٣.۴ /:ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﺗوﻗف دھﻧده ھﺎی آن
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
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زﻣﺎن ۴۵ :دﻗﯾﻘﮫ
 .1ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل ﺑﯾش از ﮔوش دادن ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳت ،اﯾن ﯾﮏ ﻧﮕرش ﻓﻌﺎل و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی
ﺧﺎص را اﯾﺟﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﮔذﺷﺗﮫ از اﺳﺗﻔﺎده ﺳواﻻت ﺑﺎز ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﺑﮫ ﮔوش دادن و ﺳوال ﭘرﺳﯾدن در روش ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد
 .2ﯾﮑﻧﻔر را ﺑﮑل داوطﻠب ﺟﮭت اﺷﺗراک در ﻧﻘش ﺑﺎزی دﻋوت ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﺧص داوطﻠب ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد و از ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻗﺻﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺧوﯾﺷرا ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﺧص داوطﻠب ﻗﺻﮫ اﯾرا اﺗﻧﺧﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ ﺣﯾن ﮔﻔﺗﻧش ﺑﺎ
دﯾﮕران اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر ﺿرورت ﺑود ﺷﻣﺎ از ﻗﺑل اﻧرا ﺑﺣث ﮐﻧﯾد
 .3روش ھﺎی را ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت و ﮐﻣﮏ را ﺑﮫ ﮔوﯾﻧده ﻗﺻﮫ ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕ ذارﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗوﻗف
دھﻧده ھﺎی ﮔوش دادن را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺷﺎن دھﯾد ).ﻣواد درﺳﯽ  .٣.٣.۴را ﺑرای ﻣﺛﺎل دادن ﺑﯾﻧﯾد(
 .4ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺗوﻗف ﻧﻣوده و از ﻓرد داوطﻠب ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ او ﺟﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد .ﮐدام ﻣداﺧﻼت ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻗﺻﮫ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﮑﻧﻧده ﺑودﻧد
 .5ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﺳوال ﭘرﺳﯾدن را ﺑﺎ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﯾﮑﺟﺎ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ، ،ﻣﺷﺧص ﺑﺳﺎزﯾد ﭼﮕوﻧﮫ
اﯾن ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧد ھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷﻧد ؟ ) ﻣواد درﺳﯽ (.٣.٣.۴
 .6ﻟﯾﺳت دﯾﮕری از ﺗوﻗف دھﻧده ھﺎی ﮔوش دادن را ﺑﺳﺎزﯾد :ﻋﻧﺎﺻرﯾﮑﮫ ﻣﻣﮑن ﺷﺧص را از ﮔﻔﺗن ﻗﺻﮫ اش ﺑﮫ طرﯾﻘﮫ
ﺧوب ﺑﺎز دارد و ﯾﺎ از ﮔوش ﻧﻣودن ﻓﻌﺎل ﺷﻣﺎ ﺟﻠوﮔ ﯾری ﻧﻣﺎﯾد ) ﻣواد درﺳﯽ (
 .7ﻣواد درﺳﯽ  ٣.٣.۴را ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾﯾد
 .8ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺳﺎزﯾد ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑر اﯾﻧﮑﮫ:
ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل ﻧﮕرش ﺧوب ،داﻧش و ﻣﮭﺎرت را اﯾﺟﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺷﻣﺎ ﺧود ﺿرورت ﺑﮫ ﻣﯾل ﺑرای ﺷﻧﯾدن دارﯾد و
ﺿﻣﻧﺎ از ھر ﻧوع ﻓرﺿﯾﺎت )ﺣدس و ﮔﻣﺎن( در ﻣورد ﻓرد ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد او را ﺑﮫ طرﯾق ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور
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
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ آﯾﻦ اﻣﻮزش ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی اﺑﺘﺪ اﯾﯽ را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻤﺎ را در
طﻮل ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﺸﺎور ﻧﻤﯿﺴﺎزد

2ﺧوب اﺳت داﻧﺳﺗﮫ ﺷود
ﻣﻼﺣظﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل را ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
 ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﻏﯾر ﮐﻼﻣﯽ ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل را ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﯾد ﺟﻣﻼت ﺧﻼﺻﮫ ﺳﺎزی و ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺑﯾﺎن ﻧﻣودن را ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﯾد از ﻣﺷﺎﺟره و ﻧظر دادن ﺑﭘرھﯾزﯾد ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد دﺳت و ﭘﺎﭼﮫ ﻧﺷوﯾد ﺗﻣرﮐز ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻻی ﻓرد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻓرض ﻣﯾﮑﻧد ﯾﺎ اﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻗدم ھﺎی ﺑﻌدی ﭼﮫﺧواھﯽ ﮔﻔت
 ﺑﯾدار ،دﻗﯾق و ﺗوﺟﮫ دار ﺑﻣﺎﻧﯾد -ﺑرای ﻓﮑر ﮐردن و ﺧﺎﻣوﺷﯽ )ﺳﮑوت ﻧﻣودن( وﻗت ﺑدھﯾد
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 ۴.٣.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ:ﻣﺸﻖ ﻧﻤﻮدن ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﮑﺎر اﻧﺪازی
ﻣواد ﻣﻣد ٢ :داﻧﮫ ﭼوﮐﯽ ﺑرای ﻧﻘش ﺑﺎزی – ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎﮐر
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/:
ﻣواد درﺳﯽ ٣.٣.۴ /:ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﺗوﻗف دھﻧده ھﺎی آن
اﻧدازه ﮔروپ ٣ :ﮔروپ
زﻣﺎن ١ :ﺳﺎﻋت
3ﺧوب اﺳت داﻧﺳﺗﮫ ﺷود:
اﯾن ﺗﻣرﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳوﯾﮫ و ﺗﺟرﺑﮫ ﮔروپ ﻋﯾﺎر ﮔردد .اﻧﺗﺧﺎب اول ﺑرای ﮔروپ ھﺎی دارای ﺗﺟرﺑﮫ ﮐم ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯾرود ،اﻧﺗﺧﺎب  ٢ﺑرای ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﮔروپ دارای ﻗدری ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ وﺳﯾﻊ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ھﺎ
ﺑﺎﺷد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮔروﭘﯽ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺧﺗﻠط ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻧﺗﺧﺎب اول ﯾﺎ
دوم را ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﯾد ﯾﺎ ﭼﺎﻧس اﻧﺗﺧﺎب را ﺑﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده واﮔذار ﺷوﯾد
ﮔزﯾﻧﮫ :١
ﮔروپ را ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروپ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد
ھر ﻓرد را ﺑﮫ ﻧﻘش ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻣور ﺑﺳﺎزﯾد :ﮔوش دھﻧده ،ﺟواب دھﻧده و ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧده.

 .1از ﮔروپ ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻋﺎدی را ﺑرای  ۵-١٠دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث ﺑﮕﯾرﻧد ) ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻏذا:
ﭼﮫ ﻏذای را ﺣﺎﻻ ﻧوش ﺟﺎن ﻧﻣودﯾد؟ و ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾن ﻏذا ﺑﺎ ﻏذاﯾﮑﮫ در طﻔوﻟﯾت ﻣﯾﺧوردﯾد
دارد(
 .2وظﯾﻔﮫ ﺑدھﯾد
ﺟواب دھﻧده ﯾﮏ ﻗﺻﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را روی ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﺑﯾﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
ﮔوش دھﻧده ﺑﺎﯾد وی را ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗﺻﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾد
ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧده در ﻣورد ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎﯾﮑﮫ ﮔوش دھﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﺣرﮐﺎت ﺑدﻧﯽ اﯾﮑﮫ ﺟواب دھﻧده از ﺧود
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﯾﺎداﺷت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن او ﭼﯾز ھﺎﯾرا ﮐﮫ ﺳﺑب ﺗوﻗف ﮔوش دادن ﻣﯾﺷود ﻧﯾز ﯾﺎد داﺷت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد

 .3وﻗت را ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ھر ﮔروپ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺧود را ﺑﯾن  ۵-١٠دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧد ) ﺑﺻدای
ﺑﻠﻧد ﺑﮕوﯾد وﻗت ﺗﻣﺎم ﺷد(
 .4زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻣﻼﺣظﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﺎزﻧده ان ﺑﺎ ﮔوش
دھﻧدﮔﺎن ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزد
 .5ﺟواب دھﻧدﮔﺎن در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧظرﯾﺎت ﺧود را در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺷرﯾﮏ
ﺑﺳﺎزﻧد) ﭼﮫ ﭼﯾز اﻧﮭﺎ را ﮐﻣﮏ ﮐرد ﺗﺎ ﻗﺻﮫ ﺧود را ﺑﮕوﯾﻧد؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻣﺷﮑل ﺑود و ﺟﮫ ﭼﯾزی
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﻧﺑود(
ﺑرای ﻣﺛﺎل :ﺷﻣﺎ در ﭼوﮐﯽ ﺧود زﯾﺎد ﺣرﮐت ﻣﯾﮑردﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اﺣﺳﺎس اﯾﻧرا ﮐﮫ ﻣن ﺑﺎﯾد ﻗﺻﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر
ﺳرﯾﻌت ﺑﮕوﯾم ؛

 .6اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻧﻘش ھﺎی ﺧود را در ﻋﯾن ﮔروپ ﻋوض ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﻧﺎ ھر ﮐدام ﻣﯾﺗواﻧﻧد رول
ھﺎی ﮔوش دھﻧده ،ﺳوال ﮐﻧﻧده و ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧده را ﺑﺎزی ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﮔروپ ﮐﻼن ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻣوده و ﻣﺧﺗﺻرا ﭼﻣﻊ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾﯾد
 .7ﺗوﺳط ﺟﻣﻊ ﺷدن دوﺑﺎره در ّ
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺣث ﮐﻧﯾد:

Adapted from UNFPA Myanmar PSS and GBV training.
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ﭼﮭﭼﯾزھﺎﯾراﮔوﺷدھﻧدھﻣﺷﮑﻠﯾﺎﻓت
ﭼﮭﭼﯾزﯾﮭﺎﯾراﻣﺷﺎھدھﮑﻧﻧدھﺑﺣﯾﺛﻣﺷﮑﻠﻣﻌﻣوﻟﻣﻼﺣظﮭﮑرد
ﺟواﺑدھﻧدﮔﺎﻧﭼﮭﺎﺣﺳﺎﺳﻧﻣودﻧد؟زﻣﺎﻧﯾﮑﮭﺎﯾﺷﺎﻧﺑﺟﺎﯾﺳواﻻﺗﺑﺎزﺳواﻻﺗﺑﺳﺗﮭﭘرﺳﯾدھﺷدﻧدﯾﺎﮔوﺷدھﻧدھﭼﯾزﯾراﻓر
ﺿﻧﻣود ) ﺣدﺳوﮔﻣﺎﻧزد(
 .8دو ﺑﺎره ﺑﮫ ﻟﯾﺳت ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﺗوﻗف ﺋﮭﻧده ھﺎی ﮔوش دادن رﺟوع ﻧﻣﺎﯾد.

ﮔزﯾﻧﮫ :٢
ﭘروﺳﯾﺟر اﺟرای اﯾن ﺗﻣرﯾن ھﻣﺎﻧﻧد ﮔزﯾﻧﮫ اول اﺳت.
ﺑﮭر ﺣﺎل ،ﺑﻌوض ﺑﮫ ﺑﺣث ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻋﺎدی ،اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﻧﻘﺷﯽ ﺑﺎزی اﯾرا ﺗﻧظﯾم
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ در آن:
 ﺟواب دھﻧده ﻧﻘش ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﺎزی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮔوش دھﻧده ﻧﻘش اﯾرا ﮐﮫ وی در زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺧود دارد ﺑﺎزی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ) ﻧرس ،ﻗﺎﺑﻠﮫ،داﮐﺗر طب ،ﻣﺷﺎور رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﺎرﻣﻧد ﺻﺣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ (......
 ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﻧده ﻧﻘش ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮔزﯾﻧﮫ اول را دارد ﺑر ﻋﻼوه ﺗوﺟﮫ روی ﺗﺎﺛﯾر ﺳواﻻت ﮔوشدھﻧده ﺑﺎﻻی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧده /ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﯾز ﺑﺧرج ﻣﯾدھد
طور ﻣﺛﺎل:
؛ ﮔوش دھﻧده ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻼﻣت ﺷود – ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﯾﺷﺗر راﺣت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳﯾد؛
؛ ﺑﮫ ﻣﺟردﯾﮑﮫ ﺧﺎﻣوﺷﯽ واﻗﻊ ﺷد ،ﮔوش دھﻧده ﻋﺟﻠﮫ ﻧﻣود ﺗﺎ ﺳوال ﻧﻣﺎﯾد – ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺧش ھﺎی ﻣﮭم
ﻗﺻﮫ ﺧود را ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﮔذاﺷت
ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﺑﮕﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود
طور ﻣﺛﺎل:
ﮔوش دھﻧده ﻧﺻﯾﺣت ﻧﻣﯾﮑﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﯾﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﮔوش ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﯾن ﭼﺎﻧس را ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد
ﮔوش دھﻧده از ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑرای اﺧذ رﺿﺎﯾت ﭘرﺳﯾد

ﺧوب اﺳت داﻧﺳﺗﮫ ﺷود!
اﮔر ﺷﻣﺎ ﮔزﯾﻧﮫ دوم را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣودﯾد:





اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده رازداری را رﻋﺎﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺳرﮔذﺷت ھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺧود را در ﺗﻣﺛﯾل ﻧﻘش ﺑﯾﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﯾﺎ
اﺷﺗراک ﮐﻧﻧدﮔﺎن را ﮐﮫ ﻧﻘش ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﺎزی ﻧﻣودﻧد و ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻧرا ﺣﯾن ﻧﻘش
ﺑﺎزی ﺑﺧﺎطر اﯾﺟﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻧﻘش اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻧﻣودﻧد ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرﺳش ھﺎی ﮔروﭘﯽ را ﺑرای ﭼﺎﻧس دادن ﺑﮫ اﺷﺗراک
ﮐﻧﻧده ﺟﮭت اراﯾﮫ ﻧظرﯾﺎت ﺷﺎن در ﻣورد ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎزی ﻧﻣودن ﻧﻘش ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﯾﺎ ﺑﮑﺎر
ﮔﯾری ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزد
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 ۵.٣.۴ﺗﻣرﯾن  :ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﻧﯾد و ﻧﮑﻧﯾد
ﻣواد ﻣﻣد :ﮐﺎرت اﺷﺎره  ،ﯾﮏ ﺗوپ
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ ١٢ /:داﻧﮫ ﮐﺎرت اﺷﺎره را اﻣﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد ،روی ھر ﮐﺎرت ﮐﻧﯾد و ﻧﮑﻧﯾد ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣواد درﺳﯽ ۴.٣.۵ /:ارﺗﺑﺎطﺎت ﮐﻧﯾد و ﻧﮑﻧﯾد
اﻧدازه ﮔروپ ٣ :ﮔروپ
زﻣﺎن ۴۵ :دﻗﯾﻘﮫ

.1
.2
.3
.4
.5
.6

اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده را ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروپ ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﺎرت ھﺎی اﺷﺎره را ﮐﮫ ﺗرﺗﯾب ﻧﻣوده اﯾد ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ھر ﮐدام اﯾن ﮐﺎرت
ھﺎ در ﺧود ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﯾد و ﻧﮑﻧﺑد را دارا ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای ھر ﮔروپ  ۴ﮐﺎرت ﺑدھﯾد ) ﻣواد
درﺳﯽ  ۴.٣.۵را ﺑﺑﯾﻧﯾد(
ھر ﮔروپ را ھداﯾت دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔ ﻧﺟﯽ از اﺗﺎق رﻓﺗﮫ و ﯾﮏ ﺗوپ را در وﺳط اﺗﺎق ﻗرار ﺑدھﻧد
ﺑﻌد از ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ اﻣﺎدﮔ ُﯽ از ﮔروپ ھﺎ ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ھر ﮐﺎرت را در ظرف  ٣٠ﺛٍﺎﻧﯾﮫ ﺑﺷﮑل ﺗﻣﺛﯾل ﻧﻘش ﯾﺎ ﺑﺎزی دﯾﮕر
ﭘرﯾزﻧت ﻧﻣﺎﯾﻧد ) ﺑطور ﻣﺛﺎل رﺳم ﮐﺷﯾدن (.....اﯾﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺟﻣﻠﮫ روی ﮐﺎرت را ﺑﺧواﻧش ﺑﮕ ﯾرﻧد ﻧﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ﮐﻧﯾد اﺳت ﯾﺎ
ﻧﮑﻧﯾد
ھر ﺑﺎرﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﮐﻧﯾد  /ﻧﮑﻧﯾد ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯾﺷودﮔروّ ھﺎی دﯾﮕر ﺣدس ﻣﯾزﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯾدھد زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾﺷﺎن ﺟواب
درﺳت را ﻣﯾداﻧﻧد ﺑﮫ طرق وﺳط اﺗﺎق رﻓﺗﮫ ﺗوّ را ﻣﯾﮕﯾرﻧد و ﺟواب را ﺑﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮕوﯾﻧدو ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺟواب را ﺑﻠﻧد
ﻣﯾﺧواﻧد اﯾﻧرا ﻧﯾز اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﮑﻧﯾد اﺳت
ﺗﻣﺎم ﮐﺎرت ھﺎ را ﺑﺧواﻧش ﺑﮕﯾرﯾد ،در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﮔروﭘﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺟواب ھﺎی درﺳت را دارد ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد ﻧﮑﻧﯾد را ﺑرﻧده
ﻣﯾﺷود
ﻣواد درﺳﯽ  ۴.٣.۵ﺗﻣﺎم ﮐﻧﯾدھﺎ و ﻧﮑﻧﯾد ھﺎ را ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﺳﻣﺎﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﻣﺛﺎل ھﺎی دﯾﮕری
دارﻧد ﮐﮫ درﯾن ﺗﻣرﯾن ذﮐر ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد؟

ﺑﺨﺶ  :٢ﻣﺸﻖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﮑﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ
 .۴.۴ﺗﻤﺮﯾﻦ :ﻣﺸﻖ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ
ﻣﻮاد ﻣﻣد :ﮐﺎرت ھﺎی اﺷﺎره
آﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ /:ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ھر داﺳﺗﺎﻧﯽ داده ﺷده را ﺑرای اراﯾﮫ وﺿﻌﯾت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد
ﻣواد درﺳﯽ :ﻣﺷق ارﺗﺑﺎط ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣو
ﺳﺎﯾز ﮔروپ  :ﺗﻣﺎم ﮔروپ و ﺳﮫ ﮔروپ
زﻣﺎن ٢ :ﺳﺎﻋت
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ﻣﺎدﯾﻮل  : ۴ارﺗﺒﺎط و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر
رھﻨﻤﺎی ﺷﺎﮔﺮد
ﺟﻠﺳﮫ  -١.۴ﻣﻮاد درﺳﯽ  :٢.١.۴ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور  ،اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﺎﻣل  practiceﺷده اﺳت
ﻣرور اﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی و ﮐﺗﺑﯽ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور:

ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور

آﺳﺎﺳﺎت رھﻧﻣودی
 اﻣﻧﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد:

 .1از ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ
ﻓﺰﯾﮑﯽ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ)ھﺎ(/
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
)ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن(
اطﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ

 .2رازداری
را ﺗﺿﻣﯾن
ﻧﻣﺎﯾﯾد

o

o
o
o
o

ھﻣﯾﺷﮫ از ﺗﮭدﯾدات اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﻌد از ﯾﮏ ﭘﯾش آﻣد ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر و ﯾﺎ در ﺟرﯾﺎن
وﻗوع ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﮫ ان ﻣواﺟﮫ اﺳت اﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ،ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت و ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ
را در ﺟﺎ ھﺎی ﻣﺻوون اﻧﺟﺎم دھﯾد
ﺑﮭر اﻧدازه اﯾﮑﮫ ﻣوﻗف و زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎری ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯾدھد در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺻووﻧﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮐوﺷش ﻧﻣﺎﯾﯾد) اﯾﺎ
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺟﺎی ﻣﺻون ﺑرای رﻓﺗن دارد ،اﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣرﺗﮑب ﻣواﺟﮫ ﺧواھدﺷد؟(
ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺷﺗرک درﺑﺎره ﻣﺻووﻧﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده راه اﻧدازی ﻧﻣﺎﯾﯾد
در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑرای رﺟﻌت دھﯽ ﺧود را اﮔﺎه ﺑﺳﺎزﯾد
در ﺻورت ﻣﻣﮑن ،ﺗداﺑﯾر ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ از ﻣﺻووﻧﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ) ﺑﺷﻣول دﺧﯾل ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺧﺷﮭﺎی دﯾﮕر(

 از ﺗﺎﻣﯾن رازداری اطﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد

 oﺳرﮔذﺷت ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺷرﯾﮏ ﻧﺳﺎزﯾد
 oاﮔر ﺷﻣﺎ ﺿرورت دارﯾد ﺗﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت راﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑﻐرض رﺟﻌت دھﯽ ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزﯾددر
ﺻورﺗﯾﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑداﻧد ﭼﮫ ﻣطﺎﻟﺑﯽ را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد و ﺑرای ان از ﻗﺑل رﺿﺎﯾت داده ﺑﺎﺷد
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 .3ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎ،
ﺣﻘوق و وﻗﺎر
ﺑﺎزﻣﺎﻧده/ﻗرﺑﺎ
ﻧﯽ اﺣﺗرام
و
ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ
را
اطﻔﺎل
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ را
روی
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای
ﺗداﺑﯾر
از
ﺑرای وﻗﺎﯾﮫ
ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﯾﮏ واﻗﻌﮫ
ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ
ﺟﻧدر
ﺑر
ﻣﯾﮕﯾرﯾد در
ﻧظر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد

 .4از
ﺗﺑﻌﯾض
ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد

ﻋدم

o
o
o
o
o

ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮭﺎ ،ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ و ظرﻓﯾت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺣﺗرام ﻧﻣﺎﯾد

ھر اﻗداﻣﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﺗﺧﺎذ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺧواﺳﺗﮭﺎ ،ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎ و ظرﻓﯾت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺳﻣت دھﯽ ﺷده ﺑﺎﺷد
ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎزﻣﺎﻧده دﺳﺗرﺳﯽ دارد :ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی طﺑﯽ و رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﯾﺎز ھﺎی
اﻣوزﺷﯽ و ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﺑﮫ ظرﻓﯾت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑرای ﺳﺎزش ﺑﺎ ﭼﯾزﯾﮑﮫ ﺑﺎ وی واﻗﻊ ﺷده اﺣﺗرام ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده از ﺗﻣﺎم ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ در ﻗﺳﻣت ﺣﻣﺎﯾت و رﺟﻌت دھﯽ اﮔﺎه ﺷد او اﯾن ﺣق را دارد ﮐﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ﻣورد ﻧظر
ﺧوﯾش را ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھد اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾد
ﺑرای اطﻔﺎل  ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ طﻘل ﺑﺎﺷد و اطﻔﺎل ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ در ھر ﻧوع ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮭر ﺣﺎل ﮐﺎھﻼن ﺑﺎﯾد ﺳن طﻔل و ظرﻓﯾت ھﺎی او را زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ را
ﻣطﺎﺑق ﺧواﺳت ﺧود ﺑﺎﻻی 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 ﻣﻼﻣت ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ،و
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣرﻣﯾت او را اﺣﺗرام ﻣﯾﮕذارﯾد

 ﻧﮕرش ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد:
o
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
ﻧﮕرش ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺧوﯾﺷرا ﻧﮕﮭدارﯾد ،ﺻرف ﻧظر از ﻧوع ﻣداﺧﻠﮫ اﯾﮑﮫ ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد.

 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻮﻗﻌﺎت را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 oدر ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺸﺮا اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﺑﻨﺪ
 oﺟﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ اﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗﻣﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﻣﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﮭﻣﯾده ،و در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺿرورت ﺑﺎﺷد ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ
ﺧوﯾﺷرا در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻣطﺎﺑق ظرﻓﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻋﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾد
 oاﮔﺎه 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
 oھﻣﯾﺷﮫ در ﻣورد ﻧﻘش و ﻧوﻋﯾت ﺣﻣﺎﯾت و ﻣﻌﺎوﻧت ﺧود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد واﺿﺢ و روﺷن ﺑﺎﺷﯾد
 oھرﮔز وﻋده ﭼﯾز ھﺎﯾرا ﻧدھﯾد ﮐﮫ از ﻋﮭده ان ﻧﻣﯽ ﺑﺑراﯾﯾد
 oھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت در ﺧور و ﻣﻧﺎﺳب رﺟﻌت دھﯾد
 oھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﻧﭼﮫ را ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧﯾز رﻋﺎﯾت و اﺣﺗرام ﻧﻣﺎﯾﯾد
 از رﺟﻌت دھﯽ و داﺷﺗن ﭘﺎﯾواز ) ھﻣراھﺎن( ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد:

 oاطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اورا از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی رﺟﻌﺖ دھﯽ ) طﺒﯽ -رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﻀﺎﯾﯽ(
و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮده ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ آن ﺧﻮب آﮔﺎه ﮐﺮده اﯾﺪ
 oﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را از ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎ اﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ
 oﻣﻄﻤﯿﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪھﺒﮫ ﺧﺪﻣﺎت در ﺧﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد
 oاﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ھﻤﺮاه )ھﻤﺮاھﺎن( را در طﻮل ﭘﺮوﺳﮫ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ -ﮐﮫ ﺷﺨﺺ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد وﺟﻮد دارد  .ﮐﺴﯿﮑﮫ از ﭘﺮوﺳﮫ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﮔﺎه اﺳﺖ
 ھر ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﮫ طرﯾﻘﮫ ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮭو ﻣﺟزا از ﺟﻧس ،ﭘس ﻣﻧظر ،ﻧژاد ﻗوم ﯾﺎ ﺷراﯾط ﺣﺎدﺛﮫ ) ﺣوادث( ﺗداوی ﻧﻣﺎﯾﯾد،
 oﺗﻤﺎم ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ھﺎ را ﻣﺴﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺗﺪاوی ﮐﻨﯿﺪ
 oدر ﻣﻮرد داﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ھﺎ ) ﻓﺮﺿﯿﺎت( ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
 oاز ﺗﻌﺼﺐ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﺗﺎن در ﻣﻮرد ﺟﻨﺪر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،اﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ
و اﻧﮭﺎ را ﻧﮕﺬارﯾﺪ راه ھﺎی را ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﺗﺪاوی ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
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 .1ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﻣﮭم اﻧد:

 oﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از اﺳﯿﺐ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
 oﺑﺮای ﻣﮭﯿﺎ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ) ﺑﺸﻤﻮل اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺨﻮاﺳﺖ اﻧﮭﺎ ﺑﻮده ( ﺑﺪون ﻓﺸﺎر
 oﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﺎن در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻤﮏ  ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
 oﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺮس اﯾﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ )از طﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﯾﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده( دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮭﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪه ﻣﻼﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ
 oﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
 oﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن دوﺑﺎره ﮐﻨﺘﺮول ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه  ،ﮐﮫ او از ﺳﺒﺐ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺳﺸﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﺮا از دﺳﺖ
داده
 ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ ﮐﺴﯿﮑﮫ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻘﺶ ﺷﺎن در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻒ ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد-ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﺒﺸﺎﻧﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن اﻧدرز دادن و اﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗن:
اﻧدرز دادن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﭼﮫ را ﻓﮑر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻓرد ﻣﯾﮕوﯾﯾد ﮐﮫ اﺟراﮐﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﻧد .اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن ﻣﻌﻧﯽ
را ﻧﯾز ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧظرﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧوﯾش را ﻣﯾدھﯾد .اﻧدرز دادن ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﻧﯾﺳت زﯾرا ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾداﻧﯾد ﮐﮫ اﯾﺎ
اﻧدرز درﺳت ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﯾدھﯾد .ﺑﮑﺎرﮔﯾری ﻧﮕرش ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور در ﻣورد ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺟﮭت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
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 ﮔوش ﻧﻣﯾدھﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﻧد

اﮔﺎھﯽ دادنﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﮔﻔﺗن ﺣﻘﺎﯾق ﺑﮫ ﮐﺳﯽ اﺳت ﺑﻧﺎ وی ﻣﯾﺗواﻧد ﯾ ﮏ ﺗﺻﻣﯾم اﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧد
ﺑﮕﯾرد .اﮔﺎھﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور اﺳت زﯾراﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺗواﻧﻣﻧد ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎﻻی اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی ﺧود ﮐﻧﺗرول داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت و ﻗﺿﺎوت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺣﺗرام ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد
اﮔﺎھﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺳﺎس ﺳن و ظرﻓﯾت ﻓرد ﻋﯾﺎر ﺷده ﺑﺎﺷد

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

رازداری:




ﺑرای ھر ﮐﺳﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﮐﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﯾﻔﺎﯾﯽ رازداری ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾﻧﺳت
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ھﯾﭻ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ) ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ،ھوﯾت( ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑدون اﺟﺎره
ﺷﺧص ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزﯾد
اﯾﻔﺎی رازداری ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ھﯾﭼﮑس ﺑﺟز از ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﻣوظف ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ
ﺑﮫ ارﻗﺎم و ﻣﻌﻠوﻣﺎت طﺑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑدون اﺟﺎزه ﺧودش دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارد ) ﮔذارش ﺗﺣرﯾری و
ﻏﯾره( .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﮔذارﺷﮕران ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود



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



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



رازداری ﯾﮏ از ﻋﻧﺎﺻر اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣﺳﺎس روز اﻓزون ﻣﺻووﻧﯾت را ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﯾدھد ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
رازداری را رﻋﺎﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﺑﯾﺷﺗر ازﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺣﯾن ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﻧﮭﺎ ﭼﮫ واﻓﻊ ﺷد اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﻧﺎ ﺑران
اﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ اداﻣﮫ ﺑدھﻧد ١



زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر رازداری را ﻣﯾﺷﮑﻧﺎﻧﻧد ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز
ﺻﺣﯽ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت رﯾﮑﺎرد ھﺎی ﺧوﯾش ﻣﺻون ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔ ﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ دﺳﺗرس اﻓراد
ﻏﻠط ﻗرار ﺑﮕﯾرد .اﮔر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳﺗرس ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﻗرار ﮔرﻓت ،ﻧﺗﯾﺞ و ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی آن ﻣﯾﺗواﻧد وﯾران ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷﻧد.
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زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ رازداری ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺷد ،ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن و ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھر دو در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺎی ﻣزﯾد ﻗرار
ﻣﯾﮕﯾرﻧد
اﺳﺘﺜﻨﺎات ﻣﻤﮑﻨﮫ :

4

 ﻣظﻧوﻧﯾت ﺑﮫ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ﻏﻔﻠت اطﻔﺎل
-

ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ واﻗﻌﺎت ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ ﻏﻔﻠﺖ اطﻔﺎل را راﭘﻮر ﺑﺪھﯿﺪ ،درﯾﻨﻄﻮری
ﺣﺎﻻت ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ طﻔﻞ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﺗﺮ از رازداری اﺳﺖ

 ﺷراﯾط اﺿطراری ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺣﯾﺎت
-

-

در ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در ﻣﺨﺎطﺮه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده و
اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ) ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻓﺮد دارای اﻓﮑﺎر ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺼﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده
ﮐﮫ زﻧﺪ ﮔﯽ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را اﺳﯿﺐ ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ(
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﯾﮏ واﻗﻌﮫ را ﺑﺎ ھﻤﮑﺎران ،ﺟﮭﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﻮره ھﺎی ﺗﺨﻨﯿﮑﯽ و ﯾﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ از اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد

4

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


ﮔرﻓﺗن رﺿﺎﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﺟﺎزه ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑرای ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد وی ﺑﺎ دﯾﮕران اﺳت ) ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺑﺎ
ﺧدﻣﺎت رﺟﻌت دھﯽ ،و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯾﺗورﻧﮓ ﺳﺎزﻣﺎن( = رﺿﺎﯾت



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



ﺗﺣت ھﯾﭻ ﻧوع ﺷراﯾطﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎزﻣﺎﻧد ﮔﺎن ﺑرای دادن رﺿﺎﯾت ﺟﮭت اﺟرای آزﻣﺎﯾﺷﺎت ،ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ،ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
و ﯾﺎ ﻣداﺧﻼت دﯾﮕر ﮐﮫ وی ﺧود را ﺑﺎ اﺟرای ان راﺣت اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯾﮑﻧد ،ﻓﺷﺎر داده ﺷود .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺣق دارﻧد
ﮐﮫ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﻣداﺧﻠﮫ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﻗطﻊ ﯾﺎ ﺗوﻗف آن ﺑﮕﯾرﻧد) ﺑطور ﻣﺛﺎل ،در ﺟرﯾﺎن اﺟرای
آزﻣﺎﯾش ھﺎی طﺑﯽ(



ﻓراھم ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،و ﯾﺎ در ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺑﺎزرس ھﺎ ﯾﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﻓﺎرم
رﺿﺎﯾت را اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﻧد ﮐرد .ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮔذاﺷﺗن اﻣﺿﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻓورم ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﯾﺗواﻧد) رﺳﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﯾﺎ ﻋدم ﻣواﻓﻘت
ﺧوﯾﺷرا( ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻓزﯾﮑﯽ  ،درﯾﺎﻓت ادوﯾﮫ ،ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕر و ﻏﯾره ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾد،
ﻓﺎرم ﺑوﺿﺎﺣت ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھد داد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﮕوﻧﮫ ﺷرﯾﮏ ،ذﺧﯾره ﯾﺎ اﻧﺗﺷﺎر داده ﺷود( داده ﺷود



اﮔر ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑرای ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﻠوﻣﺎت رﺿﺎﯾت ﻧﻣﯾدھد درﯾﻧﺻورت ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدون ھوﯾت ﻓرد ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕر ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد) ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺑﺎره ﺗﻌداد واﻓﻌﺎت(



ﻣﺎ در ﻣورد رﺿﺎﯾت اﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﻧﻣودﯾم ،ازﯾﻧرو ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﻣواﻓﻘت ﺧود ﺑﺎﯾد ﺧوب ﺑﻔﮭﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ
رﺿﺎﯾت ﻣﯾدھد .ﻧﺧﺳت وی ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت اﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود .ﺣﻠﻘﮫ وﺳﯾﻌﯽ از
اﻧﺗﺧﺎب ھﺎ ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﭘﯾﺷﮑش ﮔردد ،ﺻرف ﻧظر از ﺑﺎور ھﺎی اﻧﻔرادی ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ھﺎ ﮐﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد



در ﺻورت واﻗﻌﮫ ﺑﺎﺷد رﺿﺎﯾت اﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد از واﻟدﯾن طﻔل ﯾﺎ ﻣراﻗﺑﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﯾﺎ ﺧود طﻔل اﺧذ ﻣﯾﮑرد

ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻧﮫ:









ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﮕ وﯾﯾد ﺑﺎ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده
ﺑرای وی ﻓواﯾد و ﺧطرات ﻣﻣﮑﻧﮫ ﯾﮏ ﻣداﺧﻠﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ) ﺗداوی طﺑﯽ ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ(.....
وﺿﺎﺣت دھﯾد ﮐﮫ او ﺣق دارد ھر ﺑﺧﺷﯽ از ﯾﮏ ﻣداﺧﻠﮫ را رد و اﻧﮑﺎر ﮐﻧد
وﺿﺎﺣت دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﺷﮑﻠﯽ اﻋﻣﺎل ﻓﺷﺎر ﻧﺧواھد ﺷد
وﺿﺎﺣت دھﯾد ﮐﮫ اﮔ ر ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﺧواھد در ﺑﺎره ﭘﯾﺷﺎﻣد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧد ،اﯾن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت
ﺻﺣﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت را ﻣﺗﺎﺛر ﻧﺧواھد ﮐرد و ﺳﮭﻣﮕﯾری وی را ﺟﮭت ﭘﯾﺷﺑرد ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﻣرﺑوطﮫ ﻣﺳدود ﻧﺧواھد ﮐرد.
ﺑﺎزﻣﺎﻧده را در ﺑﺎره ﮔذارﺷﺎت ﺣﺗﻣﯽ اﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد از ﺗﺳﮭﯾل ﺻﺣﯽ ﺧود ﺑدھﯾد اﮔ ﺎه ﮐﻧﯾد
ﺑﺎزﻣﺎﻧده را از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺷﺎن در ﺗﯾم ﺑﺣث ﺧواھد ﺷد اﮔﺎه ﻧﻣﺎﯾد
ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﭼﯾز ھﺎی را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ وی ﮔﻔﺗﯾد ﻓﮭﻣﯾده اﺳت

ﺣﻖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب:






ﺣﻖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب دارای اھﯿﻤﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮول دوﺑﺎره و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
اﯾﺮا ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه در ﺣﯿﻦ وﻗﻮع ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﯾﺎ در ﺳﯿﺮ زﻣﺎن در ﺻﻮرت ﺣﻮادث ﻣﺘﻌﺪد  /ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن از دﺳﺖ داده دوﺑﺎره ﺑﮫ وی ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﮐﺪام ﻧﻮع ﺗﺪاوی ،ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮﺧﻼف
ﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ،
ﻣﺸﺎوره ،ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻮده و ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
5
ﺧﺎﻧﻢ/ﻣﺮد ﯾﺎ در ﺻﻮرت اطﻔﺎل ﺧﻮد طﻔﻞ ،واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ طﻔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .
اﯾﻦ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ درﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺨﺎﺻﮫ را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب
اﮔﺎھﺎﻧﮫ ﮐﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

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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ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی را ﻧﯿﺰ دارد ﮐﮫ ﮐﮫ ﭼﮫ در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯽ ھﺎ
ھﻤﺮاه ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ،
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ) ﺣﺘﻤﯽ( رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدﻧﺪ

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ و اﯾﻤﻨﯽ :
ﺻرف ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺗﺎﺳس ﮐرده ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑوک اﺳت  ،ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ در
ﮐل ﺗﺻﺎﻣﯾم و اﻗداﻣﺎت ﺷﺎن از اﺳﺎﺳﺎت ذﯾل اﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد:



ھﯾﭼوﻗت ﺑﯾﻣﺎر ﺧود را ﺑدون ﮐﻣﮏ ﻧﮕذارﯾد .از ﻣﻌﺎوﻧت ھﺎی ﮐﮫ ﺧﻼف ﺗﻌﺎﻟﯾم اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ رھﻧﻣود
ھﺎی اﺧﻼﻗﯽ-طﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ﺟﮭت ﺗداوی ﺷﺧص ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ ﺑﭘرھﯾزﯾد
ﻣﺻوﻧﯾت ﻓزﯾﮑﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده  /ﻗرﺑﺎﻧﯽ و ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﻧﮭﺎ را ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده اﻧد ﺑﺎﯾد در ﻣرﮐز ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎ ﻗرار
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﻣﺻووﻧﯾت و ﺑﮭﺑودی اطﻔﺎل ) اﺣﺗﻣﺎل ﻣدارک ﺳو اﺳﺗﻔﺎده( ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن ﻧﮕراﻧﯾﮭﺎ ﺑﺎﺷد .ﺗﺻﺎﻣﯾم و
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
ھﻣﮫ ﺣﺎل ﺗوﺳط ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﺣﺎﻓظت ﮔردﻧد
ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧد ﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑﺎﯾد در ﺗﻣﺎم ﺣﺎﻻت ﺧواﺳت ھﺎ ،ﺣﻘوق ،و وﻗﺎر ﺑﯾﻣﺎر را اﺣﺗرام و
رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧد ﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾﻣﺎر را در ھﻣﮫ ﺣﺎل اﺣﺗرام و ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد
ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧد ﮔﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺑﯾﻣﺎران را ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻏﯾر ﻗﺿﺎوﺗﯽ ،ﺗوام ﺑﺎ دﻟﺳوزی و
ﺗﻔﺎھم ﺗداوی ﻧﻣﺎﯾﻧد



ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮم ،ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺲ،ﻣﺬھﺐ ،ﺛﺮوت ،و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﮑﺘﻮر ھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺘﯿﺎز دھﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺮک رواﺑﻂ ) ارﺗﺒﺎطﺎت( ﺗﻮھﯿﻦ اﻣﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﮭﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﮫ ﮔﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد



ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾد ﺣد اﮐﺛر ﮐوﺷش ﺧود را ﺑرای ﻓراھم ﻧﻣودن ﻣﺣرﻣﯾت ﺑﯾﻣﺎرﯾﮑﮫ در رﻧﺞ اﺳت
ﺑﺧرج دھد) ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎل رﻧﺞ ﺑردن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر(
ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﯾد ﺑﺎ راه ھﺎی ﺧروﺟﯽ و دﺧوﻟﯽ ﻣﺻوون ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﺻﺣﯽ اﺷﻧﺎ ﺑوده و
ﺿرورت اﺳت ﻣطﻣﯾن ﺷود ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﺻﺣﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺻوون دارد












ﺟﻠﺴﮫ  – ٢.۴ﻣﻮاد درﺳﯽ  :٢.٢.۴درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ؟
 .1ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺎﻣﯿﻞ وی ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ
از وی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻏﻠﻂ ) :او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ او را اﮔﺎه ﮐﻨﺪ(
 .2ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ) زن( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ) دﺧﺘﺮ(ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاھﺪ اﮔﺮ
او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوردر ﻣﻮرد اﻧﭽﮫ وی ازآن رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد ﺻﺣﺑﺗﮑﻧد.
ﻏﻠﻂ) :او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﮔﺮد را از ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﮔﺎه ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد(
 .3ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﻦ ﺻﺤﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺼﺎﯾﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺟﻨﺪر ﺑﮫ ﻣﺸﻮرت اﻣﺪه اﻧﺪ را ) ﺑﺸﻤﻮل اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ( را ﺑﺪون
رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را ﻧﮕﮭﺪارد
درﺳﺖ ) :ﺗﺎ ھﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ھﺎ ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ(
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 .4ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،ﮐﺴﯿﮑﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ زود ﺑﻌﺪ از ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ ،ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدن و راه اﻧﺪازی اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ
ﻏﻠﻂ ) :ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ذھﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﺴﯽ را ﻣﺘﮭﻢ
ﮐﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ از ان ﻣﻄﻤﯿﻨﺎ او ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ ﺑﮫ دادن ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ(
.5

.6

.7

.8

ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ طﺒﯽ را از ﯾﮏ ﻧﺮس ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺪام ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ای ﺷﻮد
و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ را ﺑﮫ وی ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﯿﺮد
درﺳﺖ) ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺪاوی ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ وی ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎ ﻣﻮﺟﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﮭﻤﯿﺪه اﺳﺖ(
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﮐﮫ وی در ﻣﻮرد واﻗﻌﮫ ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر ﺧﻮد
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
درﺳﺖ) اﮔﺮ ﻣﺸﺎور در اواﯾﻞ ھﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﮫ وی ﻗﻀﯿﮫ را در ﻧﻈﺎرت ھﺎ ﺷﺮﯾﮏ
ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ ) ﮔﻤﻨﺎم(
اﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه زﯾﺎد ﺟﮕﺮ ﺧﻮن اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن دادن ﺑﯿﺎن ﺑﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮔﻔﺘﮫ
ﻧﺸﻮد
درﺳﺖ ) اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﯿﻦ اﺳﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را در ﻗﺪﻣﮫ ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد(
ﻏﻠﻂ) اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺘﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای وی ﺧﻮب ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮان ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
را ﺑﮫ وی ﻧﻤﯿﺪھﯿﺪ(
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮھﺮش ﻟﺖ و ﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﺸﻤﺎ ﻣﺮاﺟﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ،زﺧﻢ ھﺎﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻢ زﻧﺪﮔ ﯽ وی را دارﯾﺪ  ،ﻣﮕﺮ او ﻧﻤﯿﺨﻮاھﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ﮐﺎری
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻏﻠﻂ) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮوﯾﺪ(
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 ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﻧﮭﯽ ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺷﻧﯾدن.۴.٣.٣ – ﻣواد درﺳﯽ۴.٣ﺟﻠﺳﮫ
6

6

:ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل

Raising 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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 ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻣﻦ  .......ھﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ( ......
 ﺳﻮاﻻت وﺳﯿﻊ ﭘﺮﺳﺎن ﮐﻨﯿﺪ ) در ﻣﻮرد ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟" آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد اﻧﭽﮫ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؟(
 ﺳﻮاﻻت ﺑﺎز ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
 ﻓﺮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ اﻧﭽﮫ را واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ وی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﺎزﯾﺪ )
ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻌﯽ ﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ؟ اﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ؟ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از
ﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟(....

 ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮاﻟﯽ وﻗﺎﯾﻊ را ﭘﺸﺖ ھﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ )"ﭼﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ؟ " ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ان اﯾﻦ
ھﻤﮫ واﻗﻊ ﺷﺪ"(
 ﺑﮫ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎوره اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ
 ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ ) " ﺑﻠﯽ" آه"اوه" ﻣﻦ اﻧﭽﮫ را ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪم(....

 ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻮﺟﮫ وی ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﻦ ﺧﻮب
ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮای ﮔﻮش دادن ﺑﮫ ھﺮدو ﭘﯿﺎم ھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎھﯽ اﻧﮭﺎ
ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ،
راه ھﺎی ﻣﺗﻌددی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد ﻣﺗوﺟﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﯾد:

 oوﺿﻌﯾت:

 (aوﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﻓﺮاخ و ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﮕﻨﺎل ﺑﺪھﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ
اﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎزو ھﺎی ﺧﻮد را در ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﯿﻨﮫ ﺗﺎن ﺑﺴﺘﮫ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
 (bﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﭼﻮﮐﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ
 (cﺑﮫ ﭼﻮﮐﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻨﺸﺴﺘﮫ ﯾﺎ ھﻢ در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
 oﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﯽ:

 (aﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﯽ دواﻣﺪار و ﭘﺎﯾﺪار را ﻧﮕﮭﺪارﯾﺪ ،ﻣﮕﺮﺑﻄﺮف ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﺧﯾره ﻧﺷوﯾد! ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎس
ﭼﺷﻣﯽ ﺧود را ﺑﺧﺎطر ﺣﺿور ﭘﺎﯾدار ﺧود ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد
 (bﻋﺎدی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ طﺮﯾﻘﮫ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﺗﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ
 oﺗﻈﺎھﺮ ﭼﮭﺮه:
-

ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎ در ﻗﺒﺎل اﻧﭽﮫ وی ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن
اﯾﺠﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﭼﮭﺮه ﺷﻤﺎﺑﮫ وی ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ اﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ!

-

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

 ﺑﺎزﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑدھﯾد ) اﯾن دﻟﯾری ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﺳرﮔذﺷت ﺧود را ﻣﯾﮕوﯾد(
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 در ﻣورد ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺷﻧﯾدﯾد ﯾﺎ دﯾدﯾد ﺑﮫ او ﺑﺎزدھﯽ ﮐﻧﯾد ،از ﻓرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت راﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﺎﯾد )ﻣن
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﭼوﮐﯽ) ﺟﺎی ﺧود ( ﺷور ﻣﯾﺧوردﯾد ....ﭼﮫ ﮔپ اﺳت ؟ ﻋﺿﻼت ﺷﻣﺎ ﺳﺧت ﻣﻌﻠوم
ﻣﯾﺷوﻧد ....ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد؟ ،ﻣن ﻣﯾﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮔرﯾﮫ دارﯾد ،ﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد؟( ...
 ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻓرد ﻣﯾﮕوﯾد ﺗﮑرار ﯾﺎ ﺑﺎزﮔوﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﭼﮫ را ﻣﻧظور وی ﺑوده درﺳت ﻓﮭﻣﯾده ﺑﺎﺷﯾد ) ﺑﮫ ﻣن
اﯾﻧطور ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺑﯾﭼﺎره ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ذﮐر ﮐردﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺑﯾﮭودﮔﯽ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد.
 اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺗﺎﻧرا را ﻣﻧﻌﮑس ﺳﺎزﯾد ) ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﮭر ھﺳﺗﯾد(
 ﮐﺎووش ﮐﻧﯾد ) ؛ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ان ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕوﯾﯾد؛(
 ﺣﻣﺎﯾت ﻋﺎطﻔﯽ ﭘﯾﺷﮑش ﻧﻣﺎﯾﯾد ) "ﻣن ﻣﯾﻔﮭﻣم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﻏﻣﮕﯾﻧﯽ زﯾﺎد ﻣﯾﮑﻧﯾد"(

ﻣواﻧﻊ ﻓرا راه ﮔوش دادن:
 ﻧﺑود ﻣﺣرﻣﯾت ﯾﺎ ﺟﺎی ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ) ﯾﮏ اﺗﺎق ﻧﺎرام ،ﻗطﻊ ﺷدن ﺟرﯾﺎن ﮐوش ﮔرﻓﺗن ﺗوﺳط دﯾﮕران(
 ﭘرﺳﯾدن ﺳواﻻت رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧده :اﯾن ﺳواﻻت ھﻣﯾﺷﮫ ﺟواب دھﻧده را در وﺿﻌﯾت دﻓﺎﻋﯽ ﻗرار
ﻣﯾدھد و ﯾﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﻼﻣت ﮐﻧﻧده ﺗﺑﺎرز ﮐﻧﻧد )ﭼرا ﺑﮫ ﮐﺷﯽ دﯾﮕر ﻧﮕﻔﺗﯾد؟ ﭼرا ﺑﮫ اﻧﺟﺎ رﻓﺗﯾد؟(
 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
 اﺳﺗﻔﺎده از ﺣرﮐﺎت ﺑدﻧﯽ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﺑری از وﺿﻌﯾت ﺑدﻧﯽ ﺧود ) ﺗون ﺻدا ،ﺑﮫ ان و
اﯾﻧطرف ﻓرد ﻧﮕﺎه ﮐردن ،ﺑﺳﺗﮫ ﻧﻣودن ﺑﺎزو ھﺎ ،در ﭼوﮐﯽ ﺧود را اوﯾزان اﻧداﺧﺗن ،و ﺣواس ّرت
ﺑودن(
 ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻓرﺿﯾﺎت در ﻣورد ﻓرد :ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺻرﯾﺣﺎ اﻧرا اظﮭﺎر ھم ﻧﮑﻧﯾد ﻓرد اﻧرا ﺧواھد
ﻓﮭﻣﯾد  ) ،ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﮐﮫ :اﯾن ﻏﻠطﯽ وی ﺑوده " ،ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﯾد :ﮐﮫ او ﯾﮏ ﺑد ﮐﺎره ﺑوده اﺳت ،ﺷﻣﺎ
ﭼﮫ اﻧﺗظﺎر دارﯾد(
 ﺻﺣﺑت ﮐردن در ﻣورد ﺧود ﺑﺟﺎی ﮔوش ﮔرﻓﺗن ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺧدھﯽ ﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود ﺑﺟﺎی ﺗﻣرﮐز ﺑﺎﻻی
اﯾﻧﮑﮫ ﮔوﯾﻧده ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد )" ﺑﺎ ﻣن ھم ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ھﻣﯾن واﻗﻊ ﺷده ﺑود" ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻗﮭر ﺷدم زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣن اﯾﻧرا ﻗﺻﮫ ﮐردﯾد"(...
 ﺗﻣﺎس ) ﻟﻣس ﮐردن( ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﻓرد
 ﺳﺎﯾر ﻣوارد.....

ﺟﻠﺴﮫ  -٣.۴ﻣﻮاد درﺳﯽ  : ۵.٣.۴ارﺗﺒﺎطﺎت ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮑﻨﯿﺪ ھﺎ
ﮐﻧﯾد
رازداری را رﻋﺎﯾت ﻧﻣوده از ان ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد:

ﻧﮑﻧﯾد
ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﻣﺟﺑور ﻧﮑﻧﯾد ﺟزﺋ ﯾﺎت اﻧﭼﮫ را واﻗﻊ ﺷده ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎزﮔو ﮐﻧد:
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺑﯾﺎن آﺷﮑﺎرا و ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺳر

اﮔر طﻔل ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻣﯽ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ او ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺿرورت دارد
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ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ در ﺟﺎی ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ او ﮔذﺷت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ واﻗﻊ ﺷد ﻧداﺷت اﺻرار ﻧﮑﻧﯾد
اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻣﻣﮑن ﯾﮏ ﺟﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ
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:

ﺗﺟﺎرب ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﺳﺎزﯾد و ﺑﮫ ان ﺑﺎور ﮐﻧﯾد:

ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔوش ﺑدھﯾدو ﺑﺎ ان ﺑﺎور ﮐﻧﯾد .اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺟدی ﻧﮕرﻓﺗن ﺳرﮔذﺷت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﻘض اﻋﺗﻣﺎد وی اﺳت
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﮕذارﯾد و ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺣﯾث ﻣﺎﻧﻌﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﻣﮏ ﺗﻠﻘﯽ
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑداﻧد ﮐﮫ او ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت و ﺷﻣﺎ ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﮫ او ﺷود .ﺟدی ﻧﮕرﻓﺗن ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن دو ﺑﺎره
اﺳت
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد
رﺟﻌت دھﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوام ﺑﺎ رازداری و اﺣﺗرام
ﻧﯾﺳت راﺟﻊ ﻧﮑﻧﯾد
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
ﻣوﺟود را ﻓراھم ﮐﻧﯾد ) ﻣﺎﻧﻧد ﺗراﻧﺳﭘورت ،ﺗﻠﻔون زدن ﺑﮫ
ﺧدﻣﺎت ،ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺳﯽ ﺑرای ھﻣراھﯽ ﮐردن ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﯾﻌﻧﯽ
ﭘﺎﯾواز(

ﮔروپ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھم ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣطﻣﯾن ﺑﺷوﻧد
ﮐﮫ اﻧﮭﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﮐﮫ رﺟﻌت ﻣﯾدھﻧد ﺑﮫ
اﻧﮭﺎ ھﻣﻧواﯾﯽ ﮐرده و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺳری ) رازداراﻧﮫ(
ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد

ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺑرای ﻣﺻووﻧﯾت ﺧود ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺳﺎزد:

ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﻧﺎ دﯾده ﻧﮕﯾرﯾد:

ﺑﺎزﻣﺎﻧده را دﺳﺗور ﻧدھﯾد ﮐﮫ دو ﺑﺎره ﺑﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻗرﯾﮫ ای ﺑر
ﺑزودی ﻣﻣﮑن ،ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﮔردد ﮐﮫ او ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ ﺑراﯾش ﻣﺻوون ﻧﯾﺳت  ،ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮑﮫ
ﻣﻌرض ﺧطر ﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن دوﺑﺎره ﻗرار ﻧدارد ،اﮔر ﻣرﺗﮑب او ﻣﮑررا او را ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد
ﻣرﺗﮑب ﺧﺷوﻧت در ﻣﻧزل ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻗرار دارد ،ﺑﺎزﻣﺎﻧده
را ﮐﻣﮏ ﮐﻧﺑد ﮐﮫ ﻣﺳﮑن ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ﺧودش ﭘﯾدا ﮐﻧد ﯾﺎ
ﺑطرﯾﻘﯽ ﻋﻣل ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺻوون ﺑﻣﺎﻧد ) ﮐﺳﯽ دﯾﮕر
ھﻣراﯾش ﺑﺎﺷد ( ،اﯾن ﻣﻣﮑن در ﺷراﯾط ﺟﻧﮕﯽ ﻣﺷﮑل
ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑرای ﺑﮭﯾود ﻣﺻووﻧﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﯾد ﺟد و ﺟﮭد
ﮔردد
ﺑﯽ اﻧﺻﺎﻓﯽ را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﯾد

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ:

ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻧﺎﺷﯽ ار اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﯾﺳت ،ﺳواﻻت ﻣﺎﻧﻧد "ﭼرا ﻓرار ﻧﮑردی؟" ﺑﺎز ﭼﮫ ﮐردی ﮐﮫ ﺑﮫ
ھر ﻗدر ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﯾن ﻣطﻠب را اﻧﮭﺎ اﺳﯾب رﺳﺎﻧده ﺑﺎﺷﯽ؟" ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
ﺑﻔﮭﻣد
ھﯾﭼوﻗت اﺷﺗﺑﺎه ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت  ،اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده
ﺑﺎر ﺑﺎر ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓراھم ﮐﻧﯾد:

ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﮕوﯾﯾد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد:

ﺑﺎزﻣﺎﻧده را در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﯽ ھﺳﺗﯾد اﮔﺎه ﮐﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﺑرای ﻣﻌﺎوﻧت ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺑرای او ﭼﮫ ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧد ،و ﭼﮫ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﯾد ،و ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯾد ﺗﺎ از ﺑﯾن اﻧﮭﺎ اﻧﺗﺧﺎب
ﮐﻧد ،ﻣﮕر ﺷﻣﺎ ھرﮔز ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻧﮕوﯾﯾد ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد
ﭼﺳﺗﺟوی ﮐﻣﮏ وﺟود دارد.

!ﺧوب اﺳت داﻧﺳﺗﮫ ﺷود

7

Adapted from UNFPA Myanmar PSS and GBV training.
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ﻣﻼﺣظﺎت اﺳﺎﺳﯽ را در ﻗﺳﻣت ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ارﺗﺒﺎط را ﺑﮑﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ
از ﺧﻼﺻﮫ ﺳﺎزی و ﺑﯿﺎن دو ﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻮاﻻت را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ
از دادن ﻧﻈﺮ و ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ھﻮش ﭘﺮک ) ﺣﻮاس ﭘﺮت( ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
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

ﺑﺨﺶ دوم:ﻣﺸﻖ وﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ

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

 .1ﺷﻤﺎ وﻗﺖ دارﯾﺪ ﮐﮫ  ٣ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ھﺮ دو  ،ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﯽ ﻣﺮوج و ﺟﺎ ھﺎی دﯾﮕﺮ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه  /ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر در اﻧﺠﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 .2ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﭘﮭﺎ ھﺮ  3داﺳﺘﺎن را ﮐﺎر ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد

 .3ھﺮ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوت را در ھﺮ داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ھﺮ ﻧﻔﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﺑﺒﺮای
اﻟﻒ :ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ،ب :ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ) ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻔﺎوت را در ھﺮ دﻓﻌﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﺸﻤﻮل
ﻧﺮس  ،ﻗﺎﺑﻠﮫ  ،داﮐﺘﺮ و ﻣﺸﺎور رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( و ت :ﻧﺎظﺮ
 .4ﻓﺮد اول ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ھﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را ﺳﺮی
ﻧﮕﮭﺪارد و اﻧﺮا ﺑﮫ دﯾﮕﺮان اﻓﺸﺎ ﻧﮑﻨﺪ .ﺧﻼق ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﮫ ھﺮ طﺮﯾﻘﯿﮑﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﺎری ازﯾﻨﮑﮫ
در ﻧﻘﺶ ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﯾﮫ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮھﻢ ﺑﮫ
ﻗﮭﺮ اﻧﺪ – اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ
ﻣﻨﺤﯿﺚ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﮐﮫ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﯽ ھﺴﺖ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .

 .5ﻓﺮد دوم ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ اﺳﺖ .ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ اﻣﻮﺧﺘﯿﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ان
اﯾﻨﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ را در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی را ﺑﺨﺎطﺮ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮد و ﺳﻮاﻻت ﺑﺎز طﺮح
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﻮش دادن ﻓﻌﺎل را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺳﺎﺳﺎت رھﻨﻤﻮدی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را ﺣﯿﻨﯿﮑﮫ ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺮای ﻓﮭﻤﯿﺪن اﯾﻦ دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻗﯿﻖ را
ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮد
 .6ﻓﺮد ﺳﻮم ﻧﺎظﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد ).ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺎداﺷﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ( ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎی ﮐﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی
ﺻﺤﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر و ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ھﺎی ﺻﺤﯽ ﯾﺎداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .وی ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮا راه ﺷﻨﯿﺪن را اﮔﺮ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﻤﻮد
8
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ﯾﺎداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮاﻻت ﮔﻮش دھﻨﺪه ﺑﺎﻻی ﮔﺬارش دھﻨﺪه /ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﻮﻧﺪه
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
" ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ -و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﺮد" "
از اﻧﺠﺎﯾﯿﮑﮫ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺠﻠﮫ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﺪ -ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﮭﻤﯽ
از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﻔﺖ.
ﻧﺎظﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ را اﻟﯽ ﺧﺘﻢ ان رھﺒﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی
ﺻﺤﯽ ﮐﺎر ھﺎی ﺧﻮب اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪھﯿﺪ .ﺑﻌﺪا ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻧﺪه در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﯿﺰ ھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪھﺎراﯾﮫ ﺑﺪارﯾﺪ .ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﻮر
ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻗﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل:
" ﮔﻮش دھﻨﺪه ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد اﻣﺎ ﮔﻮش ﻣﯿﺪاد و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ) اﮔﺎھﯽ( اراﯾﮫ ﻣﯿﮑﺮد"
" ﮔﻮش دھﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داد ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ"
" ﮔﻮش دھﻨﺪه رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه را ﮔﺮﻓﺖ
.1

.2

.3
.4
.5

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮدر ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ وی در زﻣﺎن ﺑﯿﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮد
ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ھﺎ وی را در زﻣﺎم ﺑﯿﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺗش ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑرد؟ ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺷﮑل و ﯾﺎ ھم
ﮐﻧﻧده ﻧﺑودﻧد؟ ﺑطور ﻣﺛﺎل " ﺷﻣﺎ در ﭼوﮐﯽ ﺧود زﯾﺎد ﻣﺗﺣرک ﺑودﯾد ،ﮐﮫ ﻣرا وادار ﻣﯾﮑرد ﺗﺎ ﺳرﮔذﺷت
ھﺧود را ﺳرﯾﻊ ﺗر ﺑﮕوﯾم".
ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑﺎﯾد در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ در زﻣﺎن ﺷﻧﯾدن ﺳرﮔذﺷت ﭼﮕوﻧﮫ اﺣﺳﺎس
ﻣﯾﮑردﻧد .ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑودﻧد؟ اﯾﺎ اﯾﺷﺎن ﻣﺛل اﯾن اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺧﻔﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد؟ در ﺑﯾن
ھر ﺳﮫ ﺑﺣث ﮐﻧﯾد.
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺤﺚ را ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﺪ  ،ﻧﻘﺶ ھﺎ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻓﺮد اوﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ھﺎی ﺻﺤﯽ  ،ﻓﺮد دوم ﻧﻘﺶ ﻧﺎظﺮ و ﻓﺮد ﺳﻮم ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ :اﯾﻨﺒﺎر ﻓﺮد اوﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﺎظﺮ  .ﻓﺮد دوم ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر و ﻓﺮد ﺳﻮم ﻋﺮﺿﮫ
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
را در ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
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وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ
رﯾﺎﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و ﭘﻼن
رﯾﺎﺳت ﺟﻧدر
ﻣﺎدﯾﻮل  .۵اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪاﺧﻼت ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺪر
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ج

رھﻨﻤﺎی اﺳﺘﺎد
ھدف
ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑﻠﻧد و ﺑردن ظرﻓﯾت اﻧﮭﺎ ﺑرای ﻋرﺿﮫ اﻧواع ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت رواﻧﯽ
و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف  :ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-
ﯽ ﭘﯾﮕﯾری و رﺟﻌت دھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﻣﺷﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋ ُ
اھداف ﻣﺷﺧص:
در ﺧﺗم اﯾن ﺑﺧش ،ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ:







ﻓﮭم ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺎﺛﯾرات رواﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
ﻋرﺿﮫ ﻣداﺧﻼت ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور
ﻓﮭﻣﯾدن ﺧطوط زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺗﻐﯾرات ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﺑﺎزﻣﺎﻧده
ﻓﮭﻣﯾدن اﯾﻧﮑﮫ ﺟﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﻣﺎﻧده رﺟﻌت داده ﺷود
ﻓﮭﻣﯾدن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ظرﻓﯾت ھﺎی ﻣوﺟود ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ان اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد
ﺑﮑﺎر ﮔﯾری ﺑﻌﺿﯽ ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﻣﺷﺎوره و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

زﻣﺎن ﺗﺧﻣﯾن ﺷده  11ﺳﺎﻋت

ﻣﻧﺎﺑﻊ:
اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻣﺎده اﻧد ،ﻣﺎ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﮫ اﻗدام اﻧﻐور ﻧﻣودﯾم ،و ﻣواد دﯾﮕر را ﻣطﺎﺑق زﻣﯾﻧﮫ ﺧود
ﻣﺎن ﺗﻌدﯾل ﻧﻣودﯾم

ﻗدﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻣم در ﻣدﯾرﯾت ﮐﻠﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر :ﻣﺷﺎوره ﺑﺎزﻣﺎﻧده
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دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﺑﻌد از ﯾﮏ ﭘﯾﺷﺎﻣد ﺑﺣراﻧﯽ و ﯾﺎ ﻗﺿﯾﮫ در ﺣﺎل ﺟرﯾﺎن ﺧﺷوﻧت ﺑﺳﯾﺎر ﭘر دﺳت و ﭘﺎﭼﮫ ) ﭘرﯾﺷﺎن(
ﺑوده و ﻣﻣﮑن ﺗوﺻ ﯾﮫ ھﺎی داده ﺷده درﯾن وﻗت را ﺑﺧﺎطر ﻧﺳﭘﺎرﻧد.
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﺷﺎﮐﯽ از ﺧﺷوﻧت ھﺎی طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﻣﮏ ﻣﯾﺎﯾﻧد ﻣﻣﮑن
اﺣﺳﺎس ﻋدم ﻣﺻؤﻧﯾت و ﮔﻧﺎه ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﻧﺎ اﯾن اﯾﺟﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را در ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺑﻌدی اﯾﮑﮫ ﺑﻐرض ﭘﯾﮕﯾری
ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﺑﺎﯾد ﺗﮑرار ﮐﻧﯾم.ﺗﮭﯾﯾﮫ ﺗوﺻﯾﮫ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣرﯾری اﺳﺗﻧدرد ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد ،و ﻗﺑل از ﺗرک ﺑﺎزﻣﺎﻧده
از ﻣرﮐز ﺻﺣﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ اﻧرا ﺑراﯾش ﺑدھﯾد ) ﺣﺗﯽ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﮔر ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﯾﺳواد ھم ﺑﺎﺷد ،ﺑﻌد ھﺎ او ﻣﯾﺗواﻧد اﻧرا
ﺗوﺳط ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺧوﯾش ﺑﺧواﻧد(
ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﯾن ﻓرﺻت را ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﺳواﻻت ﺧود را ﺑﭘرﺳد و ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد

ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ھﯾﺟﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧ ُﯽ ﺗداوی و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ /رﺟﻌت دھﯽ ﺑرای ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد اﺧﺗﻼﻻت ﻣﻌﻣول رواﻧﯽ ،اﺳﺗﮕﻣﺎ و ﺗﺟرﯾد ،ﺳو
اﺳﺗﻔﺎده ﻣواد ،رﻓﺗﺎر ھﺎی ﭘر ﻣﺧﺎطره و طرد ﺷدن از ﻓﺎﻣﯾل .اﮔرﭼﮫ اﻋراﺿﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻدﻣﮫ رواﻧﯽ ﻣﻣﮑن واﻗﻊ ﻧﺷود ،و ﯾﺎ
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ﻣﻣﮑن در ﺳﯾر زﻣﺎن از ﺑﯾن ﺑرود .ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن رﺟﻌت دھﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺎور رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾﮑﮫ در ﺑﺧش ﺧﺷوﻧت
ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﮐﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮔردد
اﮐﺛرﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در ﻣورد رﺧداد ﻧﻣﯾﮕوﯾﻧد .اﮔر ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده،
اﯾن ﯾﮏ ﻋﻼﻣﮫ ﺑرای اﻋﺗﻣﺎد وی ﻧﺳﺑت ﺑﺷﻣﺎ اﺳت .ﭘﺎﺳﺦ دﻟﺳوزاﻧﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل اظﮭﺎرات وی ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ در
ﺷﻔﺎﯾﺎﺑﯽ وی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ،ﻏﯾر ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ و ﻋﻣﻠﯽ را ﻓراھم ﮐﻧﯾد .ﮔوش ﺑدھﯾد اﻣﺎ ﺑرای ﮔﻔﺗن ﭘﯾﺷﺎﻣد ﻣﺟﺑورش ﻧﺳﺎزﯾد.و ﻣطﻣﯾن
ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اش ﺗﺎﻣﯾن ﺷده .ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﻣﻣﮑن ﺳﺑب ﻣﺷﮑﻼت ﺑزرﮔﺗر رواﻧﯽ ﮔردد.ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﻣﺟﺑور
ﻧﺳﺎزﯾد) ﺷﻠﮫ ﻧﺷوﯾد( ﺗﺎ ﺗﺟﺎرب ﺷﺧﺻﯽ ﺧوﯾش را ﭘﯾراﻣون آﻧﭼﮫ وی ﺑﺻورت طﺑﯾﻌﯽ ﺷرﯾﮏ ﻣﯾﺳﺎزد ﺑﯾﺎن دارد
ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺟﺎی ﻣﺻؤﻧﯽ ﺑرای رﻓﺗن دارد ،و ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد وی ﻣﯾﺗواﻧد وی را زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﺻﺣﯽ را
ﺗرک ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ھﻣراھﯽ ﮐﻧد .اﮔر او ﺟﺎی ﻣﺻؤﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرود ﻧدارد .ﺑرای درﯾﺎﻓﺗن ﮐﺳﯽ ﺑرای وی ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻣﻌﺎوﻧت ھﺎی ﭼﻧدﯾن ﺳﮑﺗوری را ﺑراﯾش ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد ،اﮔر ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺳﺗﮕﺎﻧﯽ دارد ﮐﮫ وی را ﻣراﻗﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،اﻣﺎ از
ﻋﮭده ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزاﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺻدﻣﮫ وارده ﺑر وی ﺑرآﻣده ﻧﻣﯾﺗواﻧد  ،ﺗداﺑﯾر ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺑرای ﺑﺳﺗﮕﺎن وی ﻧﯾز
ﺣﺗﻣﺎ ﺗدارک ﮔردد
ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ﻣﻌرض ﺧطر ﺗﻌداد روز اﻓزوﻧﯽ از ﻋﻼﯾم و ﻧﺗﺎﯾﺞ ،ﺷﺎﻣل:










اﺣﺳﺎس ﮔ ﻧﺎه و ﺷرم
ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﮐﻧﺗرول ﺷده ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗرس ،ﺧﺷم و اﺿطراب
ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک
اﻓﮑﺎر ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ اﻗدام ﺑﮫ ان
ﮐرﺧﺗﯽ
ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻣواد
ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺎت طﺑﯽ و ﺟﺳﻣﯽ ﺗﺷرﯾﺢ ﻧﺎ ﺷده
و اﻧزوای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻗرار دارد.

ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ وی ﺣوادث ﻓزﯾﮑﯽ و ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺟدی را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﮫ او در ﻣورد ﻣﺷﮑﻼت ھﯾﺟﺎﻧﯽ ،رواﻧﯽ
 ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺟﺳﻣﯽ اﯾﮑﮫ ﻣﻣﮑن ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮕوﯾﯾد و ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ در ﺣﺎﻻت ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر اﯾن ﺣﺎﻻت
ﻣﻌﻣول ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺑﺎزﻣﺎﻧده را در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ وی ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ –اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺿرورت دارد ﻣﺷوره ﺑدھﯾد -اﻣﺎ او را ﻣﺟﺑور
ﻧﮑﻧﯾد ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣورد اﻋﺗﻣﺎدش ھﺳت ﺑﮕوﯾد و از او ﺣﻣﺎﯾت ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺑﮕﯾرد ،ﺷﺎﯾد ھم از ﮐدام ﻓرد ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل ﯾﺎ
دوﺳت .ﺳﮭﻣﮕﯾری ﻓﻌﺎﻟش را در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺷوﯾق ﻧﻣﺎﯾﯾد .
در اﮐﺛر ﻓرھﻧﮓ ھﺎ ،ﯾﮏ ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای ﺳرزﻧش ﻓردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻣﻌروض ﺷده وﺟود دارد .اﮔر ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺑراز
ﺷرم و ﮔﻧﺎه ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﮫ ﺟرات ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ در ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ھرﮔز ﻣﻘﺻر ﻧﺑوده و ھﻣﯾﺷﮫ ﻣرﺗﮑب ان ﻣﻘﺻر اﺳت .
وی را اطﻣﯾﻧﺎن دھﯾد ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺳز اوار ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺑوده ،و ﭘﯾﺷﺎﻣد ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﺻﯾر وی ﻧﯾﺳت .و ھﯾﭼوﻗت طرز ﻟﺑﺎس
ﭘوﺷﯾدن و ﯾﺎ رﻓﺗﺎر ھﺎی وی ﺳﺑب ان ﻧﺷده .در ﻣورد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻗﺿﺎوت اﺧﻼﻗﯽ ﻧﮑﻧﯾد

ﻣﻼﺣظﺎت ﺧﺎص ﺑرای ﻣردان :
ﻣردان ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺧﺎطر ﻓرط ﺧﺟﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوﻋﺎ ً ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺗﻣﺎﯾل ﮐﻣﺗر ﺑرای اﺑراز ان ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب
ﺧﺎﻧم ھﺎ دارﻧد .ﻣﺎداﻣﯾﮑﮫ ﺗﺎﺛﯾرات ﻓزﯾﮑﯽ ان ﻓرق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗﺎﺛﯾرات ﺻدﻣﮫ رواﻧﯽ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﺑﻌدی ان ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ اﻧﭼﮫ
اﺳت ﮐﮫ زﻧﮭﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ:
ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗﺟﺎوزات ﺟﻧﺳﯽ ،در ﻣورد اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷدن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮕران ﺧواھﻧد ﺑود .ﺑﮫ
ﺣﻣﺎﯾت ھﯾﺟﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺿﺢ ﺿرورت اﺳت ﺗﺎ اﻧﮭﺎ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد اﻧﺗﺧﺎب ھﺎی ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس وﺟود
دارﻧد:
ﻣﻣﮑن در ﺳﺎﺣﮫ ﺷﻣﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﮔﯾری و ﭘرورﺷﮕﺎھﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﻧوع ﺧدﻣﺎت وﺟود
دارد و اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑدھﯾد
در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﻧون ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺟﺎوزات ﺟﻧﺳﯽ اﺟﺎزه ﻣﯾدھد .ﻋﻼوه ﺑر آن ،ﺗﻌﺑﯾر
ﻣﺣﻠﯽ ﻗﺎﻧون ﺳﻘط در ﻗﺳﻣت ﺻﺣت ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﺎﻧم ﻣﻣﮑن اﺟﺎزه ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن ﺑﮫ ﺣﻣل را اﮔر ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ
ﺑﺎﺷد ﺑدھد .درﯾﺎﺑﯾد اﮔر در ﻣﻌﺎﺷره ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن اﺳت .ﻣﺷﺧص ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳﻘط ﻣﺻؤن در ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺳر اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﮫ ﺟﺎی ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد و ﺧودش ﺑﺧواھد رﺟﻌت دھﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ان اﻋﺗﻣﺎد دارد ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻣﻣﮑن ﯾﮏ ﻋﺎﻟم دﯾﻧﯽ  ،ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل ،دوﺳت ﯾﺎ
ﮐﺎرﻣﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ.
ﺧﺎﻧم ھﺎی ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺣﺎﻣﻠﮫ اﻧد از ﻧظر ﻓزﯾﮑﯽ و رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑطور ﺧﺎص اﺳﯾب ﭘذﯾر اﻧد ،اﯾﻧﮭﺎ ﺧﺎﺻﺗﺎ
ﺑﮫ ﺳﻘط ﭼ ﻧﯾن ،ﻓﺷﺎر ﺧون ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و وﻻدت ﻗﺑل از وﻗت ﻣﺳﺗﻌد ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮫ ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺣﺎﻣﻠﮫ درﯾن ﺧﺻوص
ﻣﺷوره دھﯾد ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣﻧظم در طول ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻗﺑل از وﻻدت ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﻣﮑن ﻧوزادان ﺷﺎن در ﻣﻌرض
ﺧطر ﺑﻠﻧد ﺗرک ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ﺑﻧﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺗﻌﻘﯾﺑﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﺿروری اﺳت.

وﯾروس ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ اﻧﺳﺎن  /اﻧﺗﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﻣﻘﺎرﺑت ﺟﻧﺳﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﺷوﻧد ) (HIV/STIs
اﯾﻧﺟﺎ ﯾﮏ ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣورد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻧﺗن ﺷدن ﺑﺎ اﻧﺗﺎن اچ آی وی در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺟﺎور ﺟﻧﺳﯽ وﺟود دارد .ﺣﺎﻻﻧﮑﮫ ﺧطر ﮐﺳب
اچ آی وی از طرﯾق ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ واﺣد ﮐم اﺳت ،اﯾن ﻧﮕراﻧﯽ در ﺟﺎ ھﺎﯾﮑﮫ اچ آی وی و  /اﻧﺗﺎﻧﺎت ﮐﮫ از طرﯾق ﻣﻘﺎرﺑت
ﺟﻧﺳﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺷﯾوع ﺑﺎﻻ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﺷﺎوره دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط درﯾن ﻣورد اﺳﺎﺳﯽ اﺳت .ﮐﺎرﻣﻧد ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ
ﻣﻣﮑن در ﻣورد ﺧطر اﻧﺗﻘﺎل اچ آی وی و ﯾﺎ اﻧﺗﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل از طرﯾق ﺟﻧﺳﯽ را ﺑﮫ ﺷرﮐﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺣث
ﻧﻣﺎﯾد
ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره اچ ای وی  /اﻧﺗﺎن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ اﻧﺳﺎن در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد راﺟﻊ ﺷود
ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﯾد ﺗوﺻﯾﮫ ﮔردد ﺗﺎ از ﮐﺎﻧدم ) ﭘوش( ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺷرﮐﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑرای ﯾﮏ دور ﺣد اﻗل  6ﻣﺎه ) ﯾﺎ ﯾوﻧت اﻧﺗﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ
از طرﯾق ﻣﻘﺎرﺑت ﺟﻧﺳﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد /وﯾروس ﮐﺳﺑﯽ ﺗﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ اﻧﺳﺎن وﺿﻌﯾت را ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد( اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد
در ﻣورد ﻋﻼﯾم ﻣﻣﮑﻧﮫ اﻧﺗﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﺟﻧﺳﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﺷوره دھﯾد ،و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﯾﺎﯾد .ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ ﭘروﺗوﮐول ﺗداوی ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺟوع ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣواد درﺳﯽ
ﺷﺎﻣﻠﯾن .وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣﯽ ﺟﮭﺎن .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن 2015

ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺗﻌﻘﯾﺑﯾﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻌﻘﯿﺒﯿﮫ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ اﻣﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ً ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را در اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار
دھﯿﺪ ،ﺑﺨﺎطﺮﯾﮑﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ اﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮررھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد درﺳﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﻣراﻗﺑت اطﻔﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧده
رھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد درﺳﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﻮده و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺎطﺮ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﮫ:
ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺸﻮ وﻧﻤﺎ ،اﻧﮑﺸﺎ ف و ھﻤﭽﻨﺎن اﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻧﺎرﻣﻞ اطﻔﺎل ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﺠﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮزش ھﺎی ﻣﺨﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اطﻔﺎل ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ دﯾﺪه
ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﺣﯾط ﻣﺻؤن اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾد







در ﻗﺳﻣت ﻣﺷﺧص ﻧﻣودن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ در زﻣﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻓزﯾﮑﯽ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺿرورت ﺑﺎﺷد
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد اﺣﺗﯾﺎط ﺧﺎص ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل ﻣرﺗﮑب ﺳو اﺳﺗﻔﺎده
ﺑﺎﺷد ﯾﺎ طﻔل از ان ﭼﮫ رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد از ﺳﺑب ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﺎ ﻓرد ھﻣراه اﺳت .اﯾن ﻣﻣﮑن ﺗرﺟﯾﺢ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
واﻟدﯾن و ﯾﺎ ﻣراﻗﺑﯾن ﺑﺎﯾد در اﺛﻧﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﯾرون ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻓزﯾﮑﯽ ،ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣراﻗب ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺷﺧص ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﯾد ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ از طﻔل ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .و ﺑﮫ
ﺧواﺳت ھﺎی او اﺣﺗرام ﻧﻣﺎﯾﯾد ) ﺑﭘذﯾرﯾد(
ﺧود را طﻔل ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد
در ﺑراﺑر ﭼﺷم ھﺎﯾﮭﻣدﯾﮕر ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد و ﺗﻣﺎس ﭼﺷﻣﯽ ﺧوﯾﺷرا را ﻧﮕﮭدارﯾد
طﻔل ) دﺧﺗر ﯾﺎ ﺑﭼﮫ ( را ﻣطﻣﯾن ﺑﺳﺎزﯾد ﮐﮫ در ﮐدام درد ﺳری ﮔﯾر ﻧﯾﺳت
ﭼﻧد ﺳواﻟﯽ ﻣﺣدودی در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﺎدی ﭘرﺳﺎن ﮐﻧﯾد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل :ﻣﮑﺗب ،دوﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﮐﯽ ھﺎ زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﮑﻧد و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ وی ﮐدام ھﺎ اﻧد

ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺑﮕﯾرﯾد







ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ را ﺑﺎ طرح ﺳواﻻت ﺑﺎز اﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد "ﭼرا اﻣروز ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده اﯾد؟ ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﻣدن
ﺗﺎن ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﭼﮫ ﮔﻔﺗﯾد؟"
از طرح ﺳواﻻت ﺑﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
طﻔل را ﻣطﻣﯾن ﺳﺎزﯾد ﮐﮫ اﯾن درﺳت اﺳت اﮔر ﺑﮫ ھر ﺳوال ﺟواب ﺑدھد" ﻣن ﻧﻣﯾداﻧم"
ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺧودش ﭘﯾش ﺑروﯾد ،ﻗطﺎر ﻓﮑرش را ﻗطﻊ ﻧﮑﻧﯾد
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﭘﯾﺷﺎﻣد ﺳواﻻت ﺑﺎز ﺑﭘرﺳﯾد .ﺳواﻻت ﺑﺎ ﺟواب ھﺎی ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺧﯾر را ﺑرای واﺿﺢ
ﮐردن ﺗﻔﺻﯾﻼت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﺑرای دﺧﺗران ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺳن ﺷﺎن در ﻣورد ﻋﺎدت ﻣﺎھوار و ﺗﺎرﯾﺧﺟﮫ وﻻدی ﺷﺎن ﺑﭘرﺳﯾد.

اﻟﮕوی ﺳو اﺳﺗﻔﺎده اطﻔﺎل ﺑﺻورت ﻋﻣوم از ﮐﺎھﻼن ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ،ﺑطور ﻣﺛﺎل ،اﮐﺛرا ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻣﮑرر وﺟود دارد .ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﺗﺻوﯾر واﺿﺢ ازﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده اﺳت ،ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ذﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد.







وﺿﻌﯾت ﻣﻧزل ) اﯾﺎ طﻔل ﺟﺎی ﻣﺻؤ ﻧﯽ ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ اﻧﺟﺎ دارد( ؟
ﻣوﺿوع ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﭼﮫ ﮔوﻧﮫ ﺑر ﻣﻼ ﮔردﯾد؟
ﮐﯽ اﻧرا اﺟرا ﮐرد؟ و اﮔر ھﻧوز ھم او ) ﻣرد/زن( ﺗﮭدﯾدی ﺑﺎﺷد
اﮔر در ﺳﺎﺑق ھم اﯾن اﺗﻔﺎق رخ داده ﺑود ،ﭼﻧد ﺑﺎر و ﺗﺎرﯾﺦ اﺧرﯾن ﭘﯾﺷﺎﻣد؟
اﮔر ﮐدام ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻓزﯾﮑﯽ ﻣوﺟود ﺑوده ﺑﺎﺷد ) ﺧوﻧرﯾزی ،ﺗﺷوﯾش ادرار ،اﻓرازات ،ﻣﺷﮑل راه رﻓﺗن ( و ﻏﯾره
اﮔر ﮐدام ھﻣﺷﯾره ) ﺑرادر ﯾﺎ ﺧواھر( دﯾﮕر در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺎﺷد.

در دﺳت داﺷﺗن ﯾﮏ ﮔدی ﮔﮏ ﺑرای ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗن ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ و ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ ﻣﻔﯾد اﺳت .ﻓر آورده ھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات را
ﺑﮫ طﻔل ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد ،ﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗﮑش ھﺎ ،ﭘﻧﺑﮫ ،ﻏﯾره" ﺑﮫ طﻔل اﺟﺎزه دﯾد از اﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻی ﮔدی ﮔﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.

 .1ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺷﺎوره و ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
2ارزﯾﺎﺑﯽ
-

در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎص ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود
اﺳﺎﺳﺎ ﺗوﺳط ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮕردد.
ھدف ﻣﺷﺧص دار ُد ﯾﻌﻧﯽ :ﺟﻣﻊ اوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ ارﻗﺎم در ﯾﮏ زﻣﺎن ﯾﺎ ﻟﺣظﮫ ﻣﻌﯾن و اﺳﺗﻔﺎده از ان
در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺗداﺑﯾری ﺑﺎﯾد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
از ﻋﻣﻠﯾﮫ ھﺎی ﺑﺎزﺟوﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺻﻣﯾم اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺗداﺑﯾری ﺑﺎﯾد ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﻣﻧوط ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ارﻗﺎم
و ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ را اﺟرا ﻣﯾﮑﻧد.
در ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧ ﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﺑﺎﯾد ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.

ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ :
2

RHRC Consortium, Communication Skills Training Manual – Facilitator’s Guide, p.23.
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html
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-

ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﯾﺎ ﮐﺎرﮐن رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾﮑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺧﺎطر درﯾﺎﻓت ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی رواﻧﯽ-
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده راه اﻧدازی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
ﯾﮏ ﮐﺎرﮐن ﺻﺣﯽ اﯾﮑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ طﺑﯽ را ) ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ( ﺑﺧﺎطر درﯾﺎﻓت اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻧوع
ﺗداوی ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺿرورت اﺳت راه اﻧدازی ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد

ﻣﺷﺎوره:
-

در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮕردد و ﺗوﺳط ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺳﻠﮑﯽ اﻣوزش دﯾده و ﺗﺟرﺑﮫ دار ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﮕردد:
ﻣﺷﺎورﯾن ،رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن و در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﺗوﺳط ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺻﺣﯽ اﻣوزش دﯾده.
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﮐﺛرا ﭘروﺳﮫ اﯾﺳت ﮐﮫ طﯽ ان ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﻣﺷﮑﻼت و اﻣور
ﺧوﯾﺷرا از طرﯾق اﺣﺳﺎﺳﺎت رﻓﻊ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.3
ﻓراھم ﻧﻣودن ﺣﻣﺎﯾت در ﻣﯾﺎن اھداف ﻋﻣده ﻣﺷﺎوره ﻗرار دارد
در ﻣﺷﺎوره ھﺎی ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺧﺻوﺻﺎ ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ ،ﻣﺷﺎوره ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده را ﯾﺎری ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﺗﺎ
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺧوﯾﺷرا ﮐﮫ از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺷده ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ دھد .ﺑر
ﻋﻼوه ﺑﺧﺎطر ﻋرﺿﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ و ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﻣﺷﺎور ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧﺣﯾث ﺗواﻧﻣﻧد ﮐﻧﻧده و ﺣﺎﻣﯽ
وی ﻋﻣل ﮐﻧد وی ﻣﯾﺗواﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺧدﻣﺎت را ﻓراھم ﮐﻧد .ﺣﻘوق و دﺳﺗرﺳﯽ اﻓراد را از
طرﯾق ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺗﻣدﯾد ﮐﻧد ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺳﺎزﺷﯽ را ﻣواظﺑت و ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﭘﯾوﺳﺗﮕﯽ ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ
و دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را دو ﺑﺎره ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.4.

ﻣﺛﺎل ھﺎی ﻣﺷﺎوره:
-

ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﻣوﺳﺳﮫ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻣﺷﺎوره اﻧﻔرادی را ﺑرای ﺧﺎﻧم ھﺎ ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﻣرﮐز ﺻﺣﯽ ﮐﺳﯾﮑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرای ﺧﺎﻧم ھﺎ ﯾﮑﮫ ﺑﺧﺎطر واﻗﻌﺎت
ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﻣﯾﯾﺂﯾﻧد ﻣﯾدھد  ،ﺑﺷﻣول واﻓﻌﺎت ﺑﻌد از ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ  ،و ﯾﺎ ﺑرای ﺧﺎﻧم ھﺎﯾﮑﮫ
ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺻﺣﯽ ﺑﺧﺎطر ﺳﺎﯾر ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد  ،و ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر
ﺧدﻣﺎت رﺟﻌت ﻣﯾدھد.

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ:
-

ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﺑوده و در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود
اھداف ﺧﺎص داﺷﺗﮫ ،ﯾﻌﻧﯽ :ﺟﻣﻊ اوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﮐﺳب ﺣﻘﺎﯾق ،ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺑوطﮫ ﺑﮫ
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده و  /ﯾﺎ وﺿﻌﯾت /ﺗﮭﺎﺟم ﺟﻧﺳﯽ.
ﺿروری ﻧﯾﺳت ھدف ﻋﻣده ان ﻣﻌﺎوﻧت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ) ﻣﺛﻼ ﻣﻘﺻد ﻋﻣده ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺣﺎﺻل ﮐردن
5
ارﻗﺎم در ﻣورد ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎﺷد(
اﮐﺛرا ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺛﺎﺑت داﺷﺗﮫ و ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﺳواﻻت ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧده ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور
ﺑﺎﯾد در ﺳراﺳر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮕرش ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را در ﻗﺑﺎل ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧده ﻧﮕﮭدارد .ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور
ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ رﻋﺎﯾت ﮔردد!

ﻣﺛﺎل ھﺎی از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ در ﻗﺿﺎی ﭼﻧد ﺳﮑﺗوری ) رﺷﺗوی(:
-

ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ طﺑﯽ-ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻋدﻟﯽ در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت ﺟﻧﺳﯽ :ﮐﺎرﻣﻧد ﺻﺣﯽ ﺳواﻻت ﻣﺷﺧﺻﯽ
ﺑﺧﺎطر درﯾﺎﻓت ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺗﮭﺎﺟم ﺟﻧﺳﯽ ﺗوام ﺑﺎ ھدف اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ راھﻧﻣﺎی ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ طﺑﯽ
ﺑﺎﺷد ﺧواھد ﭘرﺳﯾد

3

 Adapted from: glossary of the Royal College of Psychiatristshttp://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinformation/definitions
4
IRC Tanzania, SGBV Counselling Training, p.18
5
Although an interview not always aims at assisting the survivor (e.g. in case of data-collection), it is
necessary to ensure that the interviewed survivors have access to minimum services.

5

ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد:
-

ﮔﻔت و ﺷﻧود اﺑزار ﯾﺎ  toolsاﺳت ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ھر ﮐس اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﻣﯾﺗواﻧد
راه اﻧدازی ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺷﺎوره ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﯾﺟﺎب اﻣوزش ھﺎی ﺧﺎص را ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن وﺳﺎﯾل و
اﺑزار)  (toolsﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ﮔروپ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﺧﺎص ان ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ھدف ﻋﻣده ﮔﻔت و ﺷﻧود و ﻣﺷﺎوره ﻣﻌﻣوﻻ ﻓراھم ﻧﻣودن ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ھﯾﺟﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣﻘﺻد ﻋﻣده ﯾﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺟﻣﻊ اوری ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺳت
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور اﺑزاری اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ھر ﮐس در ﺣﺎﻻت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺻرف ﻧظر از
ﻧوع ﯾﺎ ھدف ﺑر ﻗراری رواﺑط ﺑﺎﯾد ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود!

ﺑﺧش ﭘﻧﺟم در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه :
ﺟﻠﺳﮫ
 ۵.١ﻟﮑﭼر :ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﮫ
ﮐدام ﻧوع ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی
رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت
 ۵.٢ﺑﺣث :ﻧﻘش ﺗداوی
رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻋواﻗب
ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر

اھداف
ﻓﮭﻣﯾدن ﺗﺎﺛﯾرات
رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
ﻓراھم ﻧﻣودن ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی
رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ /ﺗداوی
ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن

 ۵.٣ﻟﮑﭼر :ﭼﮫ ﻧوع
ﭘﯾﮕﯾری ﺿرورت اﺳت؟
 ۵.۴ﺣﻣﺎﯾت و ﺗداوی
اﺧﺗﻼﻻت ﺷدﯾد رواﻧﯽ
 ۵.۵ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺳﺎده
ﺑرای ﻋﻼﯾم ﻋﻣده و ﭘﯾﺎﻣد
ھﺎ ی ﻣرﺑوطﮫ

ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده رﺟﻌت دھﯽ
و ﭘﯾﮕﯾری ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﯾد

زﻣﺎن
 ١ﺳﺎﻋت

ﻣواد درﺳﯽ
ﻣواد درﺳﯽ  ۵.١ﮐﻣﮏ ھﺎی
اوﻟﯾﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

 ١.۵ﺳﺎﻋت

ﻣواد درﺳﯽ  : ۵.٢رھﻧﻣود
اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت
رواﻧﯽُ ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و
ادوﯾﮫ

 ١.۵ﺳﺎﻋت
 ۶ﺳﺎﻋت

ﻣواد درﺳﯽ ۵.۴

 ١ﺳﺎﻋت

ﻣواد درﺳﯽ ۵.۵

 ۵.١ﻟﮑﭼر :ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﮐدام ﻧوع ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت؟
ﻣواد ﻣﻣد درﺳﯽ :ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر ) ﯾﺎ ﭘﺎور ﭘﺎﯾﻧت  /ﻣوﻟﺗﯽ ﻣﯾدﯾﺎ( ﺳﺎﻋت دﺳﺗﯽ ﯾﺎ دﯾواری ﺑرای ﺗﻧظﯾم زﻣﺎن
ﻣواد درﺳﯽ  :ﻣواد درﺳﯽ  ۵.١ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
اﻣﺎدﮔﯽ ھﺎ/ :
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن  :ﯾﮑﺳﺎﻋت

.1
.2
.3
.4

در ﺟرﯾﺎن ﺑﺣث ،ﻧﻘﺎط ﻋﻣده ﻣﯾﺗواﻧد روی ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷود ﯾﺎ از ﭘﺎور ﺑﺎﯾﻧت ﯾﺎ ﺳﻼﯾد
ﺑﻌوض ان اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد.
ﻣواد اﯾن ﺑﺣث در ﻣواد درﺳﯽ ﮐﺗﺎب راھﻧﻣﺎی ﺷﺎﮔردان در ھﻣﯾن ﺑﺧش ﻣوﺟود اﺳت
اﯾن ﻟﮑﭼر را ﻣﻧﺣﯾث ﻣرور ﮐﻠﯽ ﺑر ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﻣﻌرﻓﯽ
ﻧﻣﺎﯾد
ﺷﺎﻣﻠﯾن را ﺑﮫ ﻣواد درﺳﯽ  ۵.١راﺟﻊ ﺳﺎزﯾد :ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ در رھﻧﻣود
ﺷﺎﻣﻠﯾن در ﺧﺗم ﻟﮑﭼر ﻣوﺟود اﺳت`.

 ٢ .۵ﺑﺣث :ﻧﻘش ﺗداوی رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻋواﻗب ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر
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ﻣواد ﻣﻣد درﺳﯽ :ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر ،ﺳﺎﻋت دﺳﺗﯽ  /دﯾواری ﺑرای ﺳﻧﺟش زﻣﺎن:
ﮐﺗﺎﺑدرﺳﯽ :ﻣواد درﺳﯽ  ۵.٢رھﻧﻣود اﺑﺗداﯾﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺗﺟوﯾز ادوﯾﮫ
ﭘس ﻣﻧظر ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯾﺎت و رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﻟﮑﭼر  ۴.٣.٣ﮔوش دادن ﻓﻌﺎل و ﻣواﻧﺳر راه ﺷﻧﯾدن؛ ﻣواد
درﺳﯽ  : ۵.١ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺷﺎوره ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن ١.۵ :ﺳﺎﻋت

ﺧﻮب اﺳﺖ داﻧﺴﺘﮫ ﺷﻮد!
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد و ﺑﺎﯾد در ھر زﻣﯾﻧﮫ ای ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﺑﮭر ﺣﺎل ﺗطﺎﺑق ﻣزﯾد راھﺑرد ھﺎی ﺗداوی ھﺎی
ﺑﻌدی را ﻣطﺎﺑق زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ/ﻣذھﺑﯽ در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﻧﺟﺎ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﯾد در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

 .1ﺑﺣث را ﻣﻧﺣﯾث ﺑﺣث روی ﻧﻘش ﺗداوی ﻧﺗﺎﯾﺞ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑﺷﻣول ﺧﺷوﻧت ھﺎی ﺟﻧﺳﯽ
ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﮕ ﯾرﯾد
 .2ﺳواﻻت زﯾر را از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﭘرﺳﯾد و ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋﻣده را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﯾرون ﻧوﯾس ﺷده در ﻓﻠپ ﭼﺎرت
ﺑﻧوﯾﺳﯾد
 .aاﺧﺗﻼل ﯾﺎ ﻣرﯾﺿﯽ رواﻧﯽ از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﯽ دارد؟
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ داﻧش ﺻﺣت رواﻧﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت دارای ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐم ﻣﺣدود اﺳت،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ ﻣﺣدود ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻻت ﺷدﯾد رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾﮑوزس ) ﺑﺧﺎطر ﺿرورت اوﻟوﯾت
ﺑﺧﺷﯽ ﺑرای اﻣراض ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده زﻧدﮔﯽ ،ﻣواﻧﻊ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺑود ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗداوی و ﻏﯾره( ﺷده و
اﺧﺗﻼﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﺧﺗﻼﻻت اﺿطراﺑﯽ و اﺧﺗﻼﻟت ﺧﻠﻘﯽ ﺗوﺳط ﻣرﯾﺿﺎن و در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﺗوﺳط
ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺻﺣﯽ اﮐﺛرا اﺧﺗﻼل ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﯾﺷوﻧد ،داﻧش ﺗﺷﺧﯾص و ﺗداوی اﺧﺗﻼﻻت
رواﻧﯽ اﮐﺛرا ﻧﺎﭼﯾز اﺳت
 .bﺟواﻣﻊ ﺷﻣﺎ در ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺎﯾل ﺻﺣت رواﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد )ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾﮑوزس ،اﺧﺗﻼل
ﺷدﯾد ﺧﻠﻘﯽ ﯾﺎ ﺣس اﺿطراب ﻏﯾر ﻣرﺿﯽ(؟ ان ﺣﺎﻻﺗﯽ را ﮐﮫ ﻣرﯾﺿﯽ رواﻧﯽ ﺗﺻور ﺷده اﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ
ﺑﮕ ﯾرﯾد ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣراﻗﺑت ﻣوﺟود اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣردم ﺣﻣﺎﯾت و ﺗداوی ﺷده اﻧد ،و ﺳﺎﯾر ﻣوارد
 .cﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﮔ ﯾری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد اﻧﭼﮫ را
ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺻورت ﺑﺎﻟﻘوه در آﻣوزﺷﮕﺎه ھﺎ طﯽ ﮐورس ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﯾﺎ ﺗﻌﻘﯾﺑﯾﮫ
اﻣوﺧﺗﮫ ﻋﻧوان ﻗرار دھﯾد ) ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺷﺧﯾص و ﺗداوی( ،ﺑﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﮭﺎ ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷد ،و
اﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻧظﺎرت ﮐﻠﻧﯾﮑﯽ ﻣوﺟود ﺑوده ﺑﺎﺷد اﻧرا ﭼﮕوﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد.
 .dاﯾﺎ ادوﯾﮫ اﺳﺎﺳﯽ رواﻧﯽ ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﻣﯾﺳر اﺳت؟ اﯾﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ ﺻﻼﺣﯾت ﻧوﺷﺗن ﻧﺳﺧﮫ
را دارد؟ ﮐدام ﻧوع ﮐﺎرﻣﻧد ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﺳﺧﮫ ﺑﻧوﯾﺳﻧد؟ اﮐر ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در
ﺣﺎﻻت ﺿرورت ﺑﺎ اﻧﮭﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد؟ اﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ﺗﺟوﯾز ادوﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﺟوﯾز ادوﯾﮫ زﯾﺎد
وﺟود دارد؟ اﯾﺎ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ﺑﮫ اﻧﮭﺎ ﻓرﺻت اﯾﻧرا ﻣﯾدھد ﮐﮫ وﻗت
ﺑﯾﺷﺗری را ﺑرای ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﻣرﯾﺿﺎن اﺧﺗﺻﺎص ﺑدھﻧد .در ﺗﺳﮭﯾل ﺻﺣﯽ ﺷﻣﺎ ﺻﺣت رواﻧﯽ و
ﻣﺷﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﻓراھم ﻧﻣودن ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﺑﺷﻣول زﻣﺎن
اﺿﺎﻓﯽ از طرف ﺷﻣﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷود؟
 .3اﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ اﻓراد دارای ﻣﺷﮑﻼت رواﻧﯽ ﻣﻌﻣول را ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ،
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾو رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺳطﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ رﺟﻌﺗﺑدھد؟
 .4اﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﺣث را ﺗوﺳط ﭘرﺳﯾدن ﺳوال از ﺷﺎﮔردان ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓوق ﭼﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﻣﮑن ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ
رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺗﺟﺎرب ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﺧواھﻧد داﺷت ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﯾﮏ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﮕﺎه ھﺎی ﻣﻣﮑن در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﮕرﯾﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود؛ و ﭼﮕوﻧﮫ از طرف ﮐﺎرﻣﻧد ﺻﺣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣراﻗﺑت ﻣﻧﺎﺳب و در ﺧور ﺑرای وی اراﯾﮫ ﺷده
ﻣﯾﺗواﻧد؟
 .5ﺑﺧش ﺑﻌدی ﺑﺣث ،ﻣرور ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺧواھد ﺑود ،ﻣﺎ ﺳرﮔذﺷت ﻓﮭﯾﻣﮫ را ﺑﮫ ﺑﺣث ﺧواھﯾم ﮔرﻓت
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ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗﺿﯾﮫ  :ﻓﮭﯾﻣﮫ ٢۵ ،ﺳﺎﻟﮫ
ﺧﺎﻧم ﻓﮭﯾﻣﮫ دو روز ﺑﻌد ازﯾﻧﮑﮫ ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ﺑﮫ ﮐﻠﻧﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده .ﻣرﺗﮑب ﻋﻣل ﺟﻧﺳﯽ در ﺷب
ﺑﮫ ﻣﻧزل وی داﺧل ﺷد و او را ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار داد و او ﻓﺎﻣﯾل وی را ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﮐﺷﺗن ﮐرد .او ﻣﺎدر دو ﻓرزﻧد ه
اﺳت
او ﺑرای ﺗﻌﻘﯾب ارزﯾﺎﺑﯽ ھﻔﺗﮫ ﺷﺷم ﺑﻌد از ﺗداوی ﺧوﯾش ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده ﺑود .او ﺗﻣﺎم ادوﯾﮫ ﻣﺟوزه ﺧوﯾﺷراﺑدون ﮐدام ﻣﺷﮑل
ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻣوده ﺑود
ﺷﻣﺎ از وی ﻣﯾﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼطور اﺳت و وی ﭼﻧﯾن ﺟواب ﻣﯾدھد:

ﻣن ﺧوب اﺳﺗم ،اﻣﺎ از آن ﺷب ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﺑﺧواﺑم .ﺧواﺑﮭﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ در ﻣورد آن ﻣردھﺎﯾﮑﮫ ﺑﺎﻻﯾم ﻣن ﺣﻣﻠﮫ
ﮐرده و ﭘدرم را ﮐﺷﺗﻧد ،ﻣﯾﺑﯾﻧم .زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﯾدار ﻣﯾﺷوم ،ﺧﯾﻠﯽ ﻋرق ﮐرده ﻣﯾﺑﺎﺷم و در ﺿﻣن ﺿرﺑﺎن ﻗﻠﺑم ﺧﯾﻠﯽ ﺷدﯾد ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺣﺎﻻ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷم و ﺗﺎ ﮐﮫ ﻻزم ﻧﺷود از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻧﻣﯾروم .ﺧواھراﻧم ﮐﺎرھﺎی ﻣرا ﭘﯾش ﻣﯾﺑرﻧد .ﺑﻧﺎ در ﺟرﯾﺎن روز،
در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷم و ﺗﻣﺎم روز در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﺑﻼی ﺑﮫ ﺳرم آﻣد و اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﻧﺟس ﺷده ام ،ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم .ﮐﺎر ﻣن ﻓﻌﻼ
ﺗﻧﮭﺎ ﻏذا ﭘﺧﺗن ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻣن آﻧرا اﻧﺟﺎم داده ﻣﯾﺗواﻧم ،اﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻧﻣﯾروم .اﺻﻼ ﺗواﻧش را ﻧدارم و ﺿﻣﻧﺎ
ﻧﻣﯾﺧواھم ﻣردم ﻣرا ﺑﺑﯾﻧﻧد .ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ﺧودم ﻏذا ﻣﯾﭘزم اﻣﺎ ﺧودم ﻏذا ﻧﻣﯾﺧورم ،اﺻﻼ ﻧﻣﯾﺧواھم ﺑﺧورم .ﺑﺎ ﺷوھرم
ﺻﻣﯾﻣﯾت ﻧدارم زﯾرا ﻣن ﺷرﻣﻧده اﺳﺗم.؛
ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓﺗﯾد ﮐﮫ ﻓﮭﯾﻣﮫ  10kgوزن ﺧود را از واﻗﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن طرف ،از دﺳت داده اﺳت.

 .6از ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺳواﻻت ذﯾل را ﺑﭘرﺳﯾد؟ ) ﻧﻘﺎط ﻋﻣده را در ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﺑﻧوﯾﺳﯾد( :
 .1ﺷﻣﺎ ﮐدام اﻋراض را درﯾﺎﻓت ﻧﻣودﯾد؟
اﻋراض ﺷﺎﻣل ﺧواﺑﮭﺎی ﺗرﺳﻧﺎک ،اﻧزوای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﺣﺳﺎس ﺷرم و ﮔﻧﺎه ،ﺗرس ،ﮐﺎھش اﺷﺗﮭﺎ ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ
در اﻧﺟﺎم دادن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزاﻧﮫ.
 .2ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ وی را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾدھﯾد؟
ﺟواﺑﺎت ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺷﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و رﺟﻌت دھﯽ ﺑرای
ﭘﯾﮕﯾری ﺑﻌدی
 .3آﯾﺎ ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد از وی ﺑﭘرﺳﯾد؟ اﮔر اﺳت ،ﮐدام ھﺎ اﻧد؟
ﺳواﻻت ﻣﻣﮑﻧﮫ“ :اﯾﺎ وی ﮐﺳﯽ را دارد ﮐﮫ ﺑﺎ وی در ﺧﺎﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد”؟“ﭼﮕوﻧﮫ وی ﺗﻼش ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮐﮫ دارد ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧد”؟
 .4آﯾﺎ ﺑرای اﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻻزم اﺳت ،ادوﯾﮫ ﺗﺟوﯾز ﮔردد؟
اﺣﺗﻣﺎﻻ ادوﯾﮫ ﺿد اﻓﺳردﮔﯽ ﻣﻣﮑن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود اﻣﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد ﻧﺳﺧﮫ ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﺿرورت
دارﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﺗﺧﺻص ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﺎر ﺻﺎﺣب ﺻﻼﺣﯾت ﺑﺎﺷد ﻣﺷوره ﻧﻣﺎﯾﯾد ﯾﺎ در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ
اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وی ﺑﮫ ﮐدام ﻧوع ﺣﻣﺎﯾت دﯾﮕری ﺿرورت دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد.
 .5ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﺟوﯾز ادوﯾﮫ را ﺑرای ﺗداوی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن در ﻧظر ﻣﯾﮕﯾرﯾد و ﭼﮫ دوای را اﺳﺗﻔﺎده
ﺧواھﯾد ﮐرد؟
ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﯾد ﻧظرﯾﺎت ﺷﺧص ﺧودﺷﺎن را درﯾن ﻣورد ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺟﺎرﺑﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎر ھﺎی روزاﻧﮫ ﺧود
دارﻧد اراﯾﮫ ﺑدارﻧد و ﺷﻣﺎ در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﭘروﺗوﮐول ﺗداوی را ﻣرور ﻧﻣﺎﯾﯾد
 .6ﭼﮫ ﻧوع ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را ﺷﻣﺎ ،ﺑﯾرون از ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺗﺎن ،ﺑرای ﻓﮭﯾﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد؟
) ﺑﺣث را ﺑﮫ اﻧﭼﮫ در ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎر ﺷﺎﻣﻠﯾن ﻣوﺟود اﺳت ﻣﻧﺣﺻر ﻧﺳﺎزﯾد ،ﺑل ﺑﺣث ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﺗﺎب واﻗﻌﯾت
ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﮐﮫ در اﮐﺛرﯾت ﻣراﮐز ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﺎﺷد(
ﺟواﺑﺎت ﻣﻣﮑن ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﮔروﭘﯽ ،ﻣﺷﺎورﯾن ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن رواﻧﯽ ،و ﻏﯾره در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ
ازﯾن ﺧدﻣﺎت در ﺳﺎﺣﮫ ﺷﻣﺎ ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد اﻣﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕری ﻣوﺟود اﺳت ﯾﺎ در ﻣورد اﻧﮭﺎ در اﺳﻧﺎد
ﻣﻠﯽ ذﮐر ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﯾﺎ ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درﯾن ﻣوارد ﮐرده ﺑﺗواﻧﯾد؟
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ﭼﮕوﻧﮫ ﻓﮭﯾﻣﮫ را ازﻧظر اﻓﮑﺎر ﺧودﮐﺷﯽ ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯾدھﯾد؟ و اﮔر وی ﭼﻧﯾن اﻓﮑﺎری
داﺷﺗﮭﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم داده ﻣﯾﺗواﻧﯾد؟
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺷﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﯾد ﻧظرﯾﺎت ﺧود ﺷﺎﻧرا درﯾن ﻣورد ﺑﮫ اﺳﺎس اﻧﭼﮫ در ﺳﺎﺣﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد اﺑراز ﺑدارﻧد،
و ﺷﻣﺎ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺗداوی را در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣرور ﺧواھﯾد ﻧﻣود
 .7ﺑﻌدا ﺷﺎﻣﻠﯾن را ﺑﮫ ﻣواد درﺳﯽ  ۵.٢در رھﻧﻣود درﺳﯽ ﺷﺎن راﺟﻊ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﺗداﯾﯽ ﺻﺣت
رواﻧﯽ ،ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗداوی و رﺟﻌت دھﯽ را ﺑﺎ ﺷﺎﻣﻠﯾن ﻣرور ﻧﻣﺎﯾﯾد

 ٣ .۵ﻟﮑﭼر :ﮐدام ﭘﯾﮕ ﯾری ﻻزم اﺳت؟
ﻣواد درﺳﯽ  :ﻓﻠپ ﭼﺎرت و ﻣﺎرﮐر ) ﭘروﺟﮑﺗور  /ﭘﺎور ﭘﺎﯾﻧت( ﺳﺎﻋت دﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻋت دﯾواری ﺑرای ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن
ﻣواد درﺳﯽ :ھﯾﭼﮑدام
ﭘس ﻣﻧظر ﺑﺧش ﻋﻣوﻣﯽ و رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ :ﻣﺎدﯾول ٣
اﻧدازه ﮔروپ :ﺗﻣﺎم ﮔروپ
زﻣﺎن ١.۵ :ﺳﺎﻋت

ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ
از اﻧﺟﺎﯾﮑﮫ ﺻﺣت رواﻧﯽ و ﻣﺷﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺧﺷﯽ ﻣدﻏﻣﯽ از ﺳﯾﺳﺗم در واﻗﻌﺎت ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدراﺳت،
ﭘرﺗوﮐول ھﺎی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن اﺳﻧﺎد ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ درﺑﺎره ﭘﯾﮕﯾری و رﺟﻌت دھﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓراھم ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن
اﺳﻧﺎد ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣﺎ را رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻟطﻔﺎ ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد:





ﺑﺳﺗﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ اﺳﺎﺳﯽ ٢٠١٠
ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣﺷﺎورﯾن رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﮫ در ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد،
دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺻﺣت رواﻧﯽ وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
ﺑﺳﺗﮫ ﺳﺗﻧدرد ﺑرای ﻗﺎﺑﻠﮫ ھﺎ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ﻧرس ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺑﺗداﯾﯽ را در
ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋرﺿﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺻﺣت رواﻧﯽ وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ

دو ﺳﻧد اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕر:
ﭘرﺗوﮐول ﺗداوی ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﺗﺎب ﺷﺎﻣﻠﯾن وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣﯽ ﺟﮭﺎن .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .٢٠١۵
ﻣﺎدﯾول ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ در ﺧﺷوﻧت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻧدر ،ﺻﻧدوق ﺟﻣﻌﯾت و ﻧﻔوس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ﺿﻣﯾﻣﮫ (١
 .1در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺑﺣث ھﺎ ،ﻧﻔﺎط ﻋﻣده را ﻣﯾﺗوان ﺑروی ﻓﻠپ ﭼﺎرت ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻣود ،و ﯾﺎ ﺑﻌوض ان ﭘﺎور
ﭘﺎﯾﻧت را ﺑﺎ ﺳﻼﯾد ان اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود .ﻣواد ﺑرای اﯾن ﺑﺣث در ﮐﺗﺎب اﻣوزﮔﺎر ﻣوﺟود اﺳت
اﯾن ﻟﮑﭼر را ﻣﻧﺣﯾﺛﻣروری ﺑر ﭘﯾﮕ ﯾری اﯾﮑﮫ ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﺿرورت اﺳت ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺑﮕ ﯾرﯾد
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ﻣﺎدﯾﻮل  . ۵اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪاﺧﻼت ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ و ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺟﻨﺪر

رھﻧﻣﺎی ﺷﺎﻣﻠﯾن
ﻣواد درﺳﯽ  :۵.١ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

6

ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﻓرادی ﮐﮫ زﺟرت ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﺣﺎد را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣوده اﻧد و ﺑﻌدا ﺑﮫ ﺣوادث ﭘر ﻓﺷﺎر ﺗر ﻧﺎﺷﯽ از ان ﻣواﺟﮫ ﺷده اﻧد
ﺑدون ادوﯾﮫ ﺧوب ﺣﻣﺎﯾت ﺷده اﻧد ،ﺗﻣﺎم ﻣددﮐﺎران ،و ﺑﺧﺻوص ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮐﺎن ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ ،ﺑﺎﯾد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻋرﺿﮫ
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر اﺑﺗداﯾﯽ و اوﻟﯾﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ را داﺷ ﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد
اﮐﺛرا دﯾده ﺷده ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﺎ ﻣداﺧﻼت ﻋﺎﺟل رواﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن
ﺗوﺻﯾﻔﯽ از ﯾﮏ دﻟﺳوزی ،ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ھﻣﻧوع،ﮐﺳﯾﮑﮫ رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد و ﮐﺳﯾﮑﮫ ﻣﻣﮑن ﺿرورت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
اﺳت .ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از داﻏدﯾدﮔﯽ رواﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت درﯾن ،ﺿرور ﻧﯾﺳت در ﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ واﻗﻊ
ﺷد ﮐﮫ ﺳﺑب اﯾن ھﻣﮫ زﺟرت ﮔردﯾد ﭘرﺳﯾده ﺷود .ﮐﻣﮏ ھﺎی اوﻟﯾﮫ رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧده راھﺑرد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور اﺳت
اﯾن ﻣوارد زﯾر را در ﺑر ﻣﯾﮕ ﯾرد:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9
.10
.11

ﻣﺣﺎﻓظت از آﺳﯾب ﺑﯾﺷﺗر )در واﻗﻌﺎت ﻧﺎدر ،اﻓراد ﮐﮫ زﺟرﺗﺑﯾﺷﺗر دارﻧد ،ﻣﻣﮑن ﺗﺻﺎﻣﯾﻣﯽ ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را
ﻣﻌروض ﺑﮫ آﺳﯾب ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎﯾد(
ﻓراھم ﺳﺎزی ﻓرﺻت ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﺗﺎ در ﻣورد واﻗﻌﺎت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﺑدون ھر ﻧوع
ﻓﺷﺎر ﺑﺎﺷد .ﺧواﺳت ﺻﺣﺑت ﻧﮑردن ﺑﺎزﻣﺎﻧده را اﺣﺗرام ﻧﻣوده و از ﻓﺷﺎر آوردن ﺑﺧﺎﺻر ﮐﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑﺎ
ورز ﯾد ،زﯾرا ﻣﻣﮑن ﺑﻌدا ﺑﺎزﻣﺎﻧده آﻣﺎده ﺷود ﺗﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزد.
ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ ﻣﻧدی و ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻏﯾر ﻗﺿﺎوﺗﯽ و ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔوش دھﯾد.
در طول ﻣﺿﺎﺣﺑﮫ ﺷﻔﻘت و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺧوﯾش را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی واﻗﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯾﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و از ﺑرآورده ﺷدن آﻧﮭﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن را ﭘرﺳﯾده و ﮐوﺷش ﺷود ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯾده ﮔﯽ ﺷود.
راه ھﺎی ﺳﺎزش ﻣﻧﻔﯽ را ﺗﺎﺋﯾد ﻧﮑﻧﯾد )ﺧﺻوﺻﺎ ﺳﺎزش از طرﯾق اﺳﺗﻔﺎده از اﻟﮑول و ﺳﺎﯾر ﻣواد ﻣﺧدر ،ﺑﺎ
ﺗﺷرﯾﺢ اﯾﻧﮑﮫ اﻓرادﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﺷدﯾد ﻣواﺟﻊ اﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر در ﺧطر اﺳﺗﻔ ﺎده از ﻣواد ﻣﺧدر اﻧد(
اﻓراد را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزﻣره زﻧدﮔﯽ )اﮔر اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﻧد و در ﺿﻣن
ﺗﺷوﯾق ﺷﺎن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ راه ھﺎی ﺳﺎزش ﻣﺛﺑت را ﺑﮑﺎر ﺑﺑرﻧد) .ﻣﺛﻼ؛ ﻣﯾﺗود ھﺎی آرام ﺑﺧش ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻓرھﻧﮓ،
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣوﺛر ﻣذھﺑﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ(.
ﺷرﮐت ﯾﮏ و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل و ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﻓﺷﺎر ﻧﯾﺎورﯾد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ،اﻣﮑﺎن ﺑرﮔﺷت دوﺑﺎره ﺷﺎن را ﺑﺧﺎطر درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑراﯾﺷﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ،اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﮔﺎن آﻣوزش دﯾده ﺻﺣﯽ و ﯾﺎ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺣﻣﺎﯾوی ﻣﺣﻠﯽ ﻣوﺟود
رﺟﻌت دھﯾد.

ﻣواد درﺳﯽ  :۵.٢رھﻧﻣود ھﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺣت رواﻧﯽ ،ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ و ﺗﺟوﯾز ادوﯾﮫ
رھﻧﻣودھﺎﺑراﯾﺎرزﯾﺎﺑﯾﺻﺣﺗرواﻧﯽ
•

ارزﯾﺎﺑﯾﺻﺣﺗرواﻧﯾﻧزدھرﻣراﺟﻌﮭﮑﻧﻧده )ﭼﮭﺑﺎزﻣﺎﻧدھﺑﺎﺷدﭼﮭﻐﯾران( ﺑﺎﯾداﺟراﺷود ،اﯾن ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗراردادی)
ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ( ﺑﺎﺷد،
اﮐﺛراوﻗﺎت،ﺷﻣﺎﺑﮭﺂﺳﺎﻧﯾﻣﯾﺗواﻧﯾدﺑﺎﻣﺷﺎھدھزﺑﺎﻧﺑدﻧﯾﯾﮑﻔردواﯾﻧﮑﮭوﯾﭼﮕوﻧﮭﺑﮭﺳواﻻﺗﺷﻣﺎوﻣﺣﯾطﻣﺎﺣوﻟﺧوﯾﺷﭘﺎﺳﺧﻣﯾدھد،اﯾﻧﺎ
رزﯾﺎﺑﯾرااﻧﺟﺎﻣﺑدھﯾد،
ھﻣراھﺑﺎﯾﮑﺑﺎزﻣﺎﻧده،اﯾﻧﻣﮭﻣﺎﺳﺗﮑﮭﻧﮭﺗﻧﮭﺎﻣﺷﺎھدھﮑﻧﯾد،ﺑﻠﮑﮭﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎدرﻣورداﻋراﺿرواﻧﯾﺎزوﯾﺑﭘرﺳﯾد

6

Adapted from IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings,
Action Sheet 6.2, pg. 119-120. © Inter-Agency Standing Committee 2007.
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.asp

10

•

ﺑﺎزﻣﺎﻧدھﮕﺎﻧﻣﻣﮑﻧﺎزاﻋراﺿﺣﺎدرﻧﺟﺑﺑرﻧدوﻣﻣﮑﻧﻧﺑرﻧد.
ﺑﺎوﺟودآن،اﯾﻧﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻌرﺿﮭﮑﻧﻧدھﻣراﻗﺑﺗﺻﺣﯾﺎﺳﺗﮑﮭوﯾراارزﯾﺎﺑﯾﻧﻣوده،ﺗﻌﻠﯾﻣﺑدھدودرﺻورﺗﻘﺿﯾﮭﺧﺷوﻧﺗﻣﺑﺗﻧﯾﺑرﺟﻧدر،ﺑ
ازﻣﺎﻧدھﮕﺎﻧراﺑﮭﻣﻧظورﮐﻣﮏ،ﭘﯾﮕﯾرﯾﻧﻣﺎﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎﻧﺑراﯾﺎﯾﺷﺎﻧﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺑدھﯾدﮐﮭﺑﻌﺿﯾﺎﻋراﺿوﻋﮑﺳﺎﻟﻌﻣﻠﮭﺎﻣﻣﮑﻧﺑراﯾﮭﻔﺗﮭﮭﺎوﺣﺗﯾﺑراﯾﻣﺎھﮭﺎﺑﻌدازﺣﺎدﺛﮫ،ﺑﺎﻗﯾﺑﻣﺎﻧد.

•

ﺑﺧﺎطرداﺷﺗﮭﺑﺎﺷﯾدﮐﮭﺎزﻣﮭﺎرﺗﮭﺎﯾﺑﺎزﻣﺎﻧدھﻣﺣورﺗﺎﻧﺎﺳﺗﻔﺎدھﻧﻣودھوھرﮔزﮐﺳﯾراﺑﺧﺎطرﺟواﺑدادﻧﺑﮭﺳواﻻﺗﺗﺎﻧوﯾﺎاﯾﻧﮑﮭوﯾﻧﻣﯾ
ﺧواھدﺟواﺑﺑدھد،ﺗﺣﺗﻔﺷﺎرﻗرارﻧدھﯾد.

•

ﺑراﯾﺑﺎزﻣﺎﻧدھﮕﺎﻧﯾﮑﮭﺎزﭘﯾﺎﻣدھﺎﯾرواﻧﯾرﻧﺟﻣﯾﺑرﻧد،ﻧﻘﺷﺷﻣﺎﻓراھﻣﺳﺎزﯾﺣﻣﺎﯾﺗﺑﮭوﯾﻣﯾﺑﺎﺷد
)ودرﺻورﺗﺿرورت،ﺗداوی(،اﻣﺎﺑﺧﺎطردرﯾﺎﻓﺗﺣﻣﺎﯾﺗرواﻧﯾﺑﺎﻻﯾﺷﺎﻧﻔﺷﺎرﻧﯾﺎورﯾد )داﺷﺗﻧﺎﻓﮑﺎرﺧودﮐﺷﯾﯾﮑﺎﺳﺗﺛﻧﺎاﺳت.
دراﯾﻧﺻورﺗﺑﺎزﻣﺎﻧدھﮑﮭدرﻣﻌرﺿﺧطرﻗراردارد،ﻧﺑﺎﯾدﺗﻧﮭﺎﮔذاﺷﺗﮭﺷود(.

آﻧﭼﮫ را ﮐﮭﻣﯾﺧواھﯾدﺑداﻧﯾد؟درذﯾﻠﺑﻌﺿﯾﺎﺳﺎﺳﺎﺗﯾﮑﺎرزﯾﺎﺑﯾﺎﺳت:
 .1آﯾﺎﺷﻣﺎﻏذاﻣﯾﺧورﯾد؟
)اﮔرﻧﮫ،ﭼرا؟آﯾﺎاﺷﺗﮭﺎﻣوﺟودﻧﯾﺳﺗوﯾﺎذاﯾﻘﮭﻐذاﺧراﺑﺎﺳﺗوﯾﺎﻏذاﻣوﺟودﻧﯾﺳﺗوﯾﺎﯾﮑﻣﺷﮑﻠﻔزﯾﮑﯾﻣﺛﻠدﻟﺑدی،اﺳﺗﻔراﻏوﯾﺎاﺳﮭﺎﻟﻣوﺟ
وداﺳت؟(
 .2آﯾﺎﺧواﺑﺷﻣﺎدرﺳﺗﺎﺳت؟
)اﮔرﻧﮫ،ﭼرا؟ﺧواﺑﮭﺎﯾوﺣﺷﺗﻧﺎﮐﻣﯾﺑﯾﻧد،اﺣﺳﺎﺳﺑﯾﻘرارﯾدار ﯾد،ﻣﺻؤ ﻧﯾﺗﻧدارﯾد،ﭘرﺧواﺑﺎﺳﺗﺑﺧﺎطرﯾﮑﮭﺎﻧرژﯾﻧداردوﻏﯾره(.
 .3آﯾﺎﺷﻣﺎﻗﺎدرھﺳﺗﯾدﭼﯾزھﺎﯾراﮐﮭدﻟﺗﺎﻧﻣﯾﺧواھد،اﻧﺟﺎﻣدھﯾدوﯾﺎﺿرورﺗﺑﮭﺎﻧﺟﺎﻣﺂﻧدرروزدارﯾد؟
)اﮔرﻧﮫ،ﭼرا؟ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻔزﯾﮑﯾﻣوﺟوداﺳت،اﻧرژی ﻧدارﯾد،ﺗرﺳﺎزﺗرﮐﺧﺎﻧﮭدارﯾد،درﺗﻣرﮐزﮐردﻧﺧودﻣﺷﮑﻠدارﯾد(.
)اﮔرﺑﻠﯽ(
 .4راﺑطﮭﺗﺎﻧﺑﺎھﻣﺳر/ﻓﺎﻣﯾﻠﺗﺎﻧﭼﮕوﻧﮭﺎﺳت؟آﯾﺎآﻧﮭﺎﻣﯾداﻧﻧدﭼﮭواﻗﻌﺷدھﺎﺳت؟
ﻋﮑﺳﺎﻟﻌﻣﻶﻧﮭﺎﭼﮕوﻧﮭﺑود؟آﯾﺎراﺑطﮭﺷﻣﺎراﻣﺗﺎﺛرﺳﺎﺧﺗﮭﺎﺳت؟ )اﮔرﺑﻠﯽ،ﭼطور؟( .ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﻣﺳرﺗﺎﻧدرﻣﻘﺎﺑﻠﺷﻣﺎﭼﮕوﻧﮭﺎﺳت
)وازﻓﺎﻣﯾﻠﺗﺎن(؟ﺷﻣﺎﭼﮭﺎﺣﺳﺎﺳﻣﯾﮑﻧﯾدﮐﮭﺎﯾﻧﺣﺎدﺛﮭراﺑطﮭﺷﻣﺎراﺑﺎھﻣﺳرﺗﺎﻧوﻓﺎﻣﯾﻠﺗﺎﻧﻣﺗﺎﺛرﺳﺎﺧﺗﮭﺎﺳت؟
 .5راﺑطﮭﺗﺎﻧﺑﺎدوﺳﺗﺎﻧﺗﺎﻧوھﻣﺳﺎﯾﮭﮭﺎﭼﮕوﻧﮭﺎﺳت؟آﯾﺎﮐداﻣﻣﺷﮑﻠﯾﺎﺳت؟
 .6آﯾﺎﺷﻣﺎاﻓﮑﺎرﺿرررﺳﺎﻧدﻧﺑﺧودرادارﯾد؟
)اﮔرﺑﻠﯽ(،ﻣﯾﺗواﻧﯾدﺗﺷرﯾﺣﮑﻧﯾدﮐﮭﭼﮕوﻧﮭﺎﻓﮑﺎرراداﺷﺗﯾد؟آﯾﺎﻓﮑرﮐردھﺎﯾدﮐﮭﭼﮕوﻧﮭﺑﮭﺧودﺿررﺑرﺳﺎﻧﯾد؟ﭘﻼﻧﺷﻣﺎﭼﮭﺎﺳت؟آ
ﯾﺎﻓﮑرﻣﯾﮑﻧﯽ،واﻗﻌﺎﻣﯾﺗواﻧﯾﺎﯾﻧﮑﺎررااﻧﺟﺎﻣﺑدھﯽ؟ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾن ھﻣﮫ ﺳواﻻت ﭘﯾﮕ ﯾری اﯾﻧﺳت ﺗﺎ داﻧﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ
اﻓﮑﺎر ﺧودﮐﺷﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ اﻧدازه دور ﺷده اﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﻣردم ) ﺑﺎزﻣﺎﻧده و ﺳﺎﯾرﯾن( اﻓﮑﺎر اﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﺧود را
داﺷﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ دارﻧد ،اﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﮐدام ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن ان ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .ﺳﺎﺧﺗن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای
ﺧودﮐﺷﯽ دﻻﻟت ﺳطﺢ روز اﻓزون ﺗﻌﮭد ﻓرد را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﮐردن اﻧرا ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھدو ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود.
اﮔر ﺷﻣﺎ درﯾﺎﻓﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ در ﺧطر ﺣﺎد ﺧودﮐﺷﯽ ﻗرار دارﻧد ،ﻣداﺧﻠﮫ آﻧﯽ ﺿروری اﺳت) ﻓرد را ﺗﻧﮭﺎ
ﻧﮕ ذارﯾد( ) .ﺑﮫ ﺟﻣﻼت ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺑﯾﻧﯾد(

ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
•

•
•
•

ﺣﻣﺎﯾﺗرواﻧﯾﺑﺎﯾدﺑﮭﺗﻣﺎﻣﺑﺎزﻣﺎﻧدھﮕﺎﻧﻔراھﻣﺷود،
ﺑﺧﺎطرداﺷﺗﮭﺑﺎﺷﯾدﮐﮭﮭﻣﯾﺷﮭﺎزاﺻوﻟﮑﻣﮑﮭﺎﯾﺎوﻟﯾﮭرواﻧﯾﺎﺳﺗﻔﺎدھﮑﻧﯾد.ﻻزﻣﻧﯾﺳﺗﮑﮭﺷﻣﺎﺑﺧﺎطرﻓراھﻣﺳﺎزﯾﺣﻣﺎﯾﺗرواﻧﯽ،ﯾﮑﻣ
ﺷﺎورآﻣوزﺷدﯾدھﺑﺎﺷﯾد.
ھرﮔﺎھﺧدﻣﺎﺗﺣﻣﺎﯾﺗرواﻧﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﻣﻧﺎﺳﺑﻣوﺟودﻧﺑﺎﺷد
)ﯾﺎﺧدﻣﺎﺗﺻﺣﺗرواﻧﯽ(،ﺷﻣﺎﻣﯾﺗواﻧﯾدﺑﺧﺎطرﻓراھﻣﺳﺎزﯾﺣﻣﺎﯾت،ازﻣﮭﺎرﺗﮭﺎﯾﺎﺑﺗداﯾﯾﮕوﺷدادﻧﻔﻌﺎﻻﺳﺗﻔﺎدھﮑﻧﯾد.
اﻏﻠﺑﺎ ًداﺷﺗﻧﯾﮑﺷﺧﺻﮑﮭﻣورداﻋﺗﻣﺎدﺑﺎزﻣﺎﻧدھﺑﺎﺷدوﮐﺳﯾﮑﮭﺑﮭﺑﺎزﻣﺎﻧدھﺑدوﻧﻘﺿﺎوﺗﮕوﺷﺑدھد،ﯾﮑﺗداوﯾﻣوﺛراﺳت.
ﺷﻣﺎ،ﺑﻌﻧواﻧﻌرﺿﮭﮑﻧﻧدھﻣراﻗﺑﺗﺻﺣﯾوی،ﻣﯾﺗواﻧﯾدآﻧﺷﺧﺻﺑﺎﺷﯾد.
ﮐﻣﮑﯾراﮐﮭﺷﻣﺎﺑﺎﮔذراﻧدﻧوﻗﺗﺗﺎﻧﺑراﯾﮕوﺷدادﻧﺑﮭوﯾﻔراھﻣﺳﺎزﯾد،دﺳﺗﮑﻣﻧﮕﯾرﯾد.
ﺷﻣﺎھﻣﭼﻧﺎﻧﻣﯾﺗواﻧﯾدﺑﮭوﯾﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﮐﻧﯾدﺗﺎﺑﺎﻻﯾﺷﺧﺻﯾدﯾﮕرﯾﺎﻋﺗﻣﺎدﻧﻣﺎﯾد )ھﻣﺳر،دوﺳﺗوﻏﯾره(
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ﭼﮭﺑﺎﯾدﺑﮕوﯾم؟
• ازﻣﮭﺎرﺗﮭﺎﯾﺑﺎزﻣﺎﻧدھﻣﺣورﺗﺎﻧﺎﺳﺗﻔﺎدھﻧﻣﺎﯾد
• ازﺳواﻻﺗﺑﺎزاﺳﺗﻔﺎدھﻧﻣودھوﺑﮭﺑﺎزﻣﺎﻧدھوﻗﺗﺑدھﯾدﺗﺎآزاداﻧﮭوﺑدوﻧوﻗﻔﮭﺻﺣﺑﺗﻧﻣﺎﯾد.
• ﺑﺎﻻﯾﺑﺎزﻣﺎﻧدھﻔﺷﺎرﻧﯾﺎورﯾدﺗﺎﺻﺣﺑﺗﮑﻧد،ﯾﺎاﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺷراﺷرﯾﮑﺳﺎزدوﻏﯾره.
• ﺑراﯾﺷﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺑدھﯾدﮐﮫ؛داﺷﺗﻧﺎﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻣﻧﻔﯾوﻗوﯾوﯾﺎاﺣﺳﺎﺳﺑﯾﺣﺳﯾﺑﻌدازﯾﮑواﻗﻌﮭﻔزﯾﮑﯾﯾﺎھﯾﺟﺎﻧﯽ،ﻧزدﻣردﻣﻣﻌﻣوﻟﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﮭﺑﺎزﻣﺎﻧدھﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺑدھﯾدﮐﮭوﯾﻣﻣﮑﻧﺎزﻣﺷﮑﻼﺗدرﺧواب،ﺧوردﻧوﺗداوﻣﻔﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾروزﻣرھرﻧﺟﺑﺑرد.
درﺣﺎﻟﯾﮑﮭﺎﯾﻧﮭﺎاﻏﻠﺑﺎﺑﺎﮔذﺷﺗزﻣﺎﻧﮑﺎھﺷﻣﯾﺎﺑد،وﯾﻣﯾﺗواﻧدﺑﺧﺎطرﺑﺣﺛروﯾﺎﯾﻧﻣﺷﮑﻼت،ھرزﻣﺎﻧﯾﮑﮭﺑﺧواھد،ﺑﮭﮑﻠﯾﻧﯾﮑﻧزدﺷﻣﺎﺑﯾﺎﯾد
از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﺣور ﺧوﯾﺷرا ﺑﯾﺎد دارﯾد  ،ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮐردن ﺧواھﯽ ﺑود ،ﺳوال ھﺎی ﺑﺎز را
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺟﺎزه دھﯾد ازاداﻧﮫ ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺻﺣﺑت وی را ﻗطﻊ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﻣﺟﺑور
ﻧﺳﺎزﯾد ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ،ھﯾﺟﺎﻧﺎت و ﺳﺎﯾر ﻣﺳﺎﯾل را ﺷرﯾﮏ ﺑﺳﺎزﯾد .ﺑرای وی ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دادن ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻗوی
ﻣﻧﻔﯽ و اﺣﺳﺎس ﮐرﺧﺗﯽ ﺑﻌد از ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺟدی ھﯾﺟﺎﻧﯽ و ﻓزﯾﮑﯽ اﻣر ﻣﻌﻣول اﺳت
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧده را در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﮑن وی از ﻣﺷﮑﻼت ﺧواب ،ﺧوراک و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی روزاﻧﮫ ﻧﯾز در ﺗﮑﻠﯾف ﺑﺎﺷد
اﮔﺎه ﺳﺎزﯾد  .در ﻋﯾن ﺣﺎل اﯾن ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن ﮐﺎھش ﺧواھد ﯾﺎﻓت ،و او ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﺑﺣث روی اﯾن ﻣﺷﮑﻼت ھر
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﮐﻠﻧﯾﮏ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده ﻣﯾﺗواﻧد.

ﭼﮭﺑﺎﯾدﺑﮑﻧﯾم،اﮔرﺧدﻣﺎﺗﺣﻣﺎﯾﺗرواﻧﯾﻣوﺟودﺑﺎﺷد؟
•
•
•
•

ازﻣوﺟودﯾﺗﺣﻣﺎﯾﺗﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾورواﻧﯾدرﺟﺎﻣﻌﮭﺗﺎﻧواﯾﻧﮑﮭﭼﮕوﻧﮭﯾﮑﺑﺎزﻣﺎﻧدھﻣﯾﺗواﻧدﺑﮭﺎﯾﻧﺧدﻣﺎﺗدﺳﺗرﺳﯾداﺷﺗﮭﺑﺎﺷد،ﺑداﻧﯾد
)درﮐﺟﺎ،ﭼﮭزﻣﺎﻧﯽ،ﻗﯾﻣﺗﺂن،رازداری،ﮐﯾﻔﯾﺗوﻏﯾره(.
ﺗﻣﺎﻣﺑﺎزﻣﺎﻧدھﮕﺎﻧﺑﮭرﺟﻌﺗدھﯾﺿرورﺗﻧﻣﯾداﺷﺗﮭﺑﺎﺷﻧد.
درﺻورﺗﯾﮑﮭﺷﻣﺎاﺣﺳﺎﺳﻣﯾﮑﻧﯾد،ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾدﻣﺷﮑﻼﺗﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾورواﻧﯾﯾﮑﺑﺎزﻣﺎﻧدھراﺑﺻورﺗدرﺳﺗﺗداوﯾﻧﻣﺎﯾد،ﭼﮭدرارزﯾﺎﺑﯾﺎﺑﺗداﯾ
ﯾوﯾﺎﺟﻠﺳﺎﺗﺗﻌﻘﯾﺑﯽ،درھﻣﭼوواﻗﻌﺎت،ﺑﮭﺗرﯾﻧﮕزﯾﻧﮭرﺟﻌﺗدھﯾﺎﺳت.
رﺟﻌﺗدھﯾﮭﯾﭼﮕﺎھﯾﺑدﯾﻠﻣراﻗﺑﺗﮭﺎﯾﺎﺑﺗداﯾﯾﮑﮭﺷﻣﺎﺑﮭﯾﮑﺑﺎزﻣﺎﻧدھﻔراھﻣﻣﯾﺳﺎزﯾد،ﺑودھﻧﻣﯾﺗواﻧد.

ﭼﮭﺑﺎﯾدﮐرد،ھرﮔﺎھﻔﮑرﮐﻧﯾدﯾﮑﺑﺎزﻣﺎﻧدھدرﻣﻌرﺿﺧطرﺣﺎدﺧودﮐﺷﯾﻘراردارد؟
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•

اطﻣﯾﻧﺎﻧﺑﺑﺧﺷﯾدﮐﮭﺑﺎزﻣﺎﻧدھﺎزﺧطرآﻧﯾﺑدوراﺳت،ﻣﺛﻼآﯾﺎوﯾﮑداﻣدواﯾﺧوردھﺎﺳﺗوﯾﺎﺟرﺣﮭﺷدﯾدﯾداردﮐﮭﺗداوﯾﻌﺎﺟﻠطﺑﯾﻧﯾﺎزﺑﺎﺷ
د؟وﯾﻧﺑﺎﯾدﺗﻧﮭﺎﮔذاﺷﺗﮭﺷود؛ازﯾﮑﻌﺿوﻓﺎﻣﯾﻠوﯾﺎدوﺳﺗﺷﺑﺧواھﯾدﮐﮭﯾﮑﻣﻘداروﻗﺗراﺑﺎوﯾﺑﮕزاﻧﻧد،ﺧﺻوﺻﺎھرﮔﺎھوﯾﺎﻗداﻣﺑﮭﺧودﮐ
ﺷﯾﻧﻣودھﺑﺎﺷدوﺷﻣﺎﻓﮑرﻣﯾﮑﻧﯾدﮐﮭﻣﻣﮑﻧوﯾدرﻣﻌرﺿﺧطرﺿرررﺳﺎﻧدﻧدوﺑﺎرھﺑﮭﺧودﺑﺎﺷد.

•

ھرﮔﺎھﻔﺎﻣﯾﻠوﯾدرﺳﻼﻣﺗﯾﺑﺎزﻣﺎﻧدھﻌﻼﻗﮭﻧداﺷﺗﮭﺑﺎﺷد،ﮐوﺷﺷﮑﻧﯾدﮐﮭﺑﺎاﻗﺎرﺑدورﺗروﯾﺎدوﺳﺗﺎﻧوی،ﺑﺧﺎطرﺣﻣﺎﯾت،ﺗﻣﺎﺳﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔراﯾﻧﺎﻗداﻣﮭﻣﻧﺎﮐﺎﻣﺷد،ﺑﮭﮕروﭘزﻧﺎﻧﮑﮭدرﺟﺎﻣﻌﮭوﺟوددارﻧد،ﺟﮭﺗﻔراھﻣﺳﺎﺧﺗﻧﺣﻣﺎﯾﺗﺑﮭﺑﺎزﻣﺎﻧده،ﺗﻣﺎﺳﺑﮕﯾرﯾد.اﮔر ﯾﮑﯽ
ازﯾن ﮔروپ ھﺎ ﺟﺎی ﺑودوﺑﺎش ﻓراھم ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ،اﯾن ﻣﻣﮑن ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣوﻗﺗﯽ ﺑرای
ﺧود ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﯾد

•

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧطر آﻧﯽ ﺑرطرف ﺷد ،ﺑﺎزﻣﺎﻧده را در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﻧظم ﺣﻣﺎﯾت رواﻧﯽ دﺧﯾل ﺳﺎزﯾد ﺗﺎ وی اﺣﺳﺎس
ﮐﻧﺗرول ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻻی ﻣﺷﮑﻼت ﺧود را ﺑدﺳت آورد.

•

ھرﮔﺎه وی اﻓﺳرده اﺳت ،ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد او را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص رﺟﻌت دھﯾد .ھرﮔﺎه ﻣﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد ،از
ادوﯾﮫ ﺿد اﻓﺳردﮔﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗداوی ﻣﻣﮑن  ٣-۴ھﻔﺗﮫ را در ﺑرﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯾرات
ﺧود را ﻧﺷﺎن ﺑدھد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد.

•

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اﻗدام ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ ﺟدی و ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺣﯾﺎت وی ﺑوده ،اﻓﮑﺎر ﺧودﮐﺷﯽ ﺑﺎوﺟود ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻓراھم
ﺷده ھﻧوز ھم ﺑﺎﻗﯽ ﺑوده و ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺷدﯾد رواﻧﯽ )ﻣﺛل ﺳﺎﯾﮑوزس( ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ اﻗدام ﻣﺗﮑرر ﺑﮫ ﺧودﮐﺷﯽ
ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎزﻣﺎﻧده را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ رﺟﻌت داده ﺷود.

7

Adapted from Where There is No Psychiatrist: A mental health care manual. Vikram Patel © The
Royal College of Psychiatrists, 2003. Pages 63-69
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ﺗداوﯾدواﯾﯽ :ﺗﻧﮭﺎﺑراﯾﺎﺳﺗﻔﺎدھدرواﻗﻌﺎﺗﻌﮑﺳﺎﻟﻌﻣﻠﮭﺎﯾﺷدﯾدرواﻧﯽ
•

ﺗﻧﮭﺎدرﺻورﺗﯾﺎﻋراﺿرواﻧﯾراﺗداوﯾدواﯾﯾﮑﻧﯾدﮐﮭﺿرورﺗﮑﺎﻣﻠﺑﮭﺂﻧﻣوﺟودﺑﺎﺷد-
دراﮐﺛرواﻗﻌﺎت،ﺑﺎزﻣﺎﻧدھﮕﺎﻧﺿرورﺗﺑﮭﺗداوﯾدواﯾﯾﻧدارﻧد.

ﭼﮭزﻣﺎﻧﯾﺗﺟوﯾزادوﯾﮭرادرﻧظرﺑﮕﯾرﯾد؟وﮐداﻣﺎدوﯾﮭرا؟
•

ھرﮔﺎھﯾﮑﺑﺎزﻣﺎﻧدھﺎﻋراﺿرواﻧﯾﺣﺎدوﺷدﯾدراداﺷﺗﮭﺑﺎﺷد،ﻣﺛﻼاﻋراﺿﯾﮑﮭﺳﺑﺑﻣﺣدودﺷدﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﺎﺑﺗداﯾﯾﺷدھﺑﺎﺷد
)ﻣﺛﻠﻘﺎدرﻧﺑودھﺗﺎدر٢۴ﺳﺎﻋﺗﮕذﺷﺗﮭﺑﺎﻣردﻣﺻﺣﺑﺗﻧﻣﺎﯾد(.

.1
.2
.3
.4
.5

اطﻣﯾﻧﺎﻧﺑﺑﺧﺷﯾدﮐﮭﺑﺎزﻣﺎﻧدھﺎزﻧظرﻓزﯾﮑﯾﭘﺎﯾدارﯾﺎﺛﺎﺑﺗﺎﺳت.
ﺗﺎﺑﻠﯾﺗدﯾﺎزﯾﭘم١٠-۵ﻣﻠﯾﮕرام،ﯾﮑﺗﺎﺑﻠﯾﺗﺎزطرﻓﺷﺑﺑراﯾﺣداﻋظم٣ﺷب
درﺻورﺗﺎﻣﮑﺎن،ﺑﺎزﻣﺎﻧدھراﺑﮭﯾﮑﻔردﻣﺳﻠﮑﯾﺻﺣﺗرواﻧﯾرﺟﻌﺗدھﯾد.
ھرﮔﺎھرﺟﻌﺗﺎﻣﮑﺎﻧﻧداﺷﺗﮭﺑﺎﺷد،ﺑﺎزﻣﺎﻧدھراﺑﺻورﺗروزاﻧﮭﺎرزﯾﺎﺑﯾﻧﻣوده،رژﯾﻣوﯾراﺑطورﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻧظﯾﻣﻧﻣﺎﯾد.
ھﯾﭼﮕﺎھﯾدﯾﺎزﯾﭘﻣراﺑﮭﮭدﻓﮑﺎھﺷﺎﺿطراﺑﺎﺳﺗﻔﺎدھﻧﮑﻧﯾد،اﮔرﭼﮭﻣﻣﮑﻧﺎﺳﺗﺑراﯾﻣﺷﮑﻼﺗﺧواﺑﺑراﯾﭼﻧدروزدرﻧظرﮔرﻓﺗﮭﺷود.
ﺧﯾﻠﯾﻣﺣﺗﺎطﺑﺎﺷﯾد :اﺳﺗﻔﺎدھﺑﻧزودﯾﺎزﯾﭘﯾﻧﮭﺎﻣﻣﮑﻧواﺑﺳﺗﮕﯾراﺑﻣﯾﺎﻧﺂورد،ﺧﺻوﺻﺎدرﻧزدﺑﺎزﻣﺎﻧدھﮕﺎﻧﯾﮑﮭزﺟرﺗﺷدﯾددارﻧد.
ھرﮔﺎھﯾﮑﺑﺎزﻣﺎﻧدھﺷﮑﺎﯾﺗﺎزﭘرﯾﺷﺎﻧﯾدواﻣداروﺷدﯾدﮐﮭﺣداﻗﻠدوھﻔﺗﮭدواﻣﻧﻣودھوواﻗﻌﮭﺳﺑﺑﯾﺂﻧدردوﺗﺎﺳﮭﻣﺎھﮕذﺷﺗﮭواﻗﻌﺷدھو
ﺧودﺑﺎزﻣﺎﻧدھﺑﮭﺗداوﯾﺷدﯾدﺗﻘﺎﺿﺎﻣﻧداﺳتوﺿﻣﻧﺎﺷﻣﺎﻧﻣﯾﺗواﻧﯾدوﯾرارﺟﻌﺗﺑدھﯾد،ﭘس:

•

 .1ادوﯾﮭﻣﺛلImipramine, amitriptylineوﯾﺎادوﯾﮭﺿداﻓﺳردﮔﯾﻣﺷﺎﺑﮫ را ازﻣﺎﯾش ﮐﻧﯾد .ﻣﯾﺗواﻧﯾدﺑﮭدوز-٧۵
١۵٠ﻣﻠﯾﮕراﻣﺎزطرﻓﺷب )ازدوز٢۵ﻣﻠﯾﮕراﻣﺷروﻋﻧﻣودھودرﺻورﺗﺿرورﺗدوزراﺗﻧظﯾﻣﻧﻣﺎﯾد( ﺗﺟوﯾزﻧﻣﺎﯾد.
 .2ﻣﺗوﺟﮭﻌوارﺿﺟﺎﻧﺑﯾﺎدوﯾﮫ،ﻣﺛﻠﺧﺷﮑﯾدھن،دﯾدﻣﻐﺷوش،ﺿرﺑﺎﻧﻐﯾرﻣﻧظﻣﻘﻠﺑوﺳﺑﮑﺳرﯾوﯾﺎﮔﻧﮑﺳﯽ،ﺑﺎﺷﯾد.
ﺧﺻوﺻﺎزﻣﺎﻧﯾﮑﮭﺑﺎزﻣﺎﻧدھﺻﺑﺣﺎزﺑﺳﺗرﺧواﺑﺧودﻣﯾﺧﯾزد.
 .3ﻣدﺗﺗداوﯾﻣﻣﮑﻧﻧظرﺑﮭﭘﺎﺳﺧدھﯾﻣﺗﻔﺎوﺗﺑﺎﺷد.
ﺑراﯾﯾﮑﻣرﯾﺿﮑﮭﺎزاﻋراﺿرواﻧﯽ/ﺑﯾﻣﺎرﯾرواﻧﯾرﻧﺟﻣﯾﺑرد،ﺻرﻓﻧظرازﻧوﻋﺎﻋراض،ﺗﺷﺧﯾﺻوﯾﺎﺗداوﯾﺗﺟوﯾزﺷده،ﭘﯾﮕﯾرﯾﯾﺎ
ﺗﻌﻘﯾﺑﻘﺿﯾﮭﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت.
 .1ﺣﺗﯾﺎﮔرﺷﻣﺎﯾﮑ ﺑﺎزﻣﺎﻧدھراﺑﮭﯾﮑﻔردﻣﺳﻠﮑﯾﺻﺣﺗرواﻧﯾراﺟﻌﻣﯾﺳﺎزﯾد،ﻣﮭﻣﺎﺳﺗﺗﺎﺷﻣﺎھﻣﺎﻋراﺿوﯾراﭘﯾﮕﯾرﯾﻧﻣﺎﯾد.

ﻣواد درﺳﯽ  :۵.۴ﺣﻣﺎﯾت و ﺗداوی اﺧﺗﻼﻻت ﺷدﯾد ﺗر ﺻﺣت رواﻧﯽ
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ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻓراد دارای اﺧﺗﻼﻻت ﺷدﯾد ﺗر رواﻧﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻟت رواﻧﯽ
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﺣﺎﻟت رواﻧﯽ ﻓرد را ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﺟرای ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺻﺣﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﯾد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﻟت رواﻧﯽ ﺑﺎ دﯾدن و
ﮔوش دادن آﻏﺎز ﻣﯾﮕردد .ﻧﻘﺎط ذﯾل را ﯾﺎداﺷت ﻧﻣﺎﯾﯾد:
آﯾﺎﺑﮭوﺿﻌﯾﺗظﺎھرﯾﺧودرﺳﯾدﮔﯾﻣﯾﮑﻧد؟
آﯾﺎﻟﺑﺎﺳوﻣوھﺎﯾﻣرﯾﺿﻣﻧظﻣﺎﺳﺗﯾﺎﻏﯾرﻣﻧظم؟
آﯾﺎاوﻣﺿطرﺑﯾﺎﭘرﯾﺷﺎﻧﺣﺎﻻﺳت؟
آﯾﺎاوﺑﯾﻘراراﺳﺗﯾﺎآرام؟
آﯾﺎ ﻋﻼﯾم ﺗﺳﻣم ) ﺣﺎﻟت ﻧﺷﮫ( و ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ادوﯾﮫ ﻣوﺟود اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر؟
آﯾﺎاوآراﻣﺎﺳت؟ﮔرﯾﮭﻣﯾﮑﻧد؟ﺗﺷوﯾﺷﺎﺳت؟ﺑﺳﯾﺎرﻏﻣﮕﯾﻧﺎﺳت؟وﯾﺎﺑدوﻧﮑداﻣﺎﺣﺳﺎﺳوﺟﮭﯾﺎﺳت؟

ظﺎھﺮ و رﻓﺘﺎر

ﺧﻠﻖ ،ھﺮدو اﻧﭽﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪ و
اﻧﭽﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻤﺎ ﮔﺰارش ﻣﯿﺸﻮد

آﯾﺎاوآراﻣﺎﺳت؟
ﭼﮭﺷﮑﻠﺳﺧﻧﻣﯾﮕوﯾد ) واﺿﺣﯾﺎﺑﺎﻣﺷﮑﻼت(؟
8

This chapter has been adapted from Clinical Handbook on Health care for women
subjected to intimate partner violence or sexual violence. WHO, UN Women, UNFPA
2014.

-
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ﺑﺳﯾﺎرﺳرﯾﻌﯾﺎﺑﺳﯾﺎرﺑﮭﺂھﺳﺗﮕﯽ؟
آﯾﺎﺳﺣﻧﺎﻧﺎوﻣﻐﺷوش)ﻏﯾرﻗﺎﺑﻠﻔﮭم( اﺳت؟
آﯾﺎاﻓﮑﺎرآﺳﯾﺑرﺳﺎﻧدﻧﺑﮭﺧودرادارد؟
آﯾﺎﺧﺎطراﺗﺑدازﮔذﺷﺗﮭﺑﮭﺷﮑﻠدواﻣداردوﺑﺎرھﺑﮭﯾﺎدﺷﻣﯾﺂﯾد؟
آﯾﺎﻣواﻗﻌﺑدﮔذﺷﺗﮭرادوﺑﺎرھﺗﺟرﺑﮭﻣﯾﻧﻣﺎﯾد؟

ﮔﻔﺘﺎر

اﻓﮑﺎر

ﺷﻤﺎﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﺮاﺗﻮﺳﻄﭙﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال ھﺎی ﺳﺎده ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ:

• “ﭼﮫ اﺣﺴﺎس دارﯾﺪ؟
• ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺎﺣﻮل و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﮫ ﻗﺴﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
• آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﺪ؟
• آﯾﺎدرﺣﻠﻣﺷﮑﻼﺗروزﻣرھﺗﺎﻧﻣﺷﮑﻠدارﯾد؟
اﮔرارزﯾﺎﺑﯾﻌﻣوﻣﯾﺗﺎﻧﻣﺷﮑﻼﺗراﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯾﮑردھﺎﺳﺗدرﺑﺧﺷﺣﺎﻟﺗرواﻧﯽ،اﻓﮑﺎر،روش،وﻋدﻣﻣوﻓﻘﯾﺗﺧﺎﻧﻣدرزﻧدﮔﯾروزﻣره،ﭘﺳﺎو
داراﯾﻣﺷﮑﻼﺗﺷدﯾدﺗرﺻﺣﺗرواﻧﯾﻣﺑﺗﻼﻣﯾﺗواﻧدﺑﺎﺷد.
Details on the assessment and management of all the problems mentioned below and other
common mental health problems can be found in the mhGAP intervention guide and its annex
on
conditions
specifically
related
to
stress.
http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/

ﺧﻄﺮﺑﺮﺟﺴﺘﮭﺨﻮدﮐﺸﯿﻮﺻﺪﻣﮭﺒﮭﺨﻮد

ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺻﺤﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﺎره ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﮐﺜﺮا ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺧﺎﻧﻢ ھﺎ را در ﻣﻮرد اﻓﮑﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﮫ و
آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ارزش ﺧﻮد را درک ﮐﻨﻨﺪ
اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ اﻓﮑﺎر زﯾﺮ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ:
• ا ﻓﮑﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺪﻣﮫ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﮫ ﺧﻮد و ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﯾﺎ
• ﺗﺎرﯾﺧﭼﮭﺎﻓﮑﺎرﺻدﻣﮭرﺳﺎﻧدﻧﺑﮭﺧودوﯾﺎﭘﻼﻧﺎﯾﻧﻌﻣل،درﻣﺎھﮭﺎﯾﮕذﺷﺗﮭوﺻدﻣﮭﺑﮭﺧوددرﺳﺎﻟﮕذﺷﺗﮫ،وﻓﻌﻼﺷدﯾداﻣ
ﺿطرب،ﺧﺷن،ﻣﺷوش،وﻏﯾراﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎﺳت.
ﭘﺳﺧطرﻋﺎﺟﻠﺻدﻣﮭﺑﮭﺧودﯾﺎﺧودﮐﺷﯾﻣوﺟودﺑودھوﺧﺎﻧﻣﺑﺎﯾدﺗﻧﮭﺎﮔذاﺷﺗﮭﻧﺷود
ﺧﺎﻧﻣراﺑﮭﺷﮑﻠﻌﺎﺟﻠﺑﮭﯾﮑﻣﺗﺧﺻﺻوﯾﺎﺗﺳﮭﯾﻠﺻﺣﯾﻌﺎﺟﻠرﺟﻌﺗدھﯾد.

اﺧﺗﻼﻻﻓﺳردﮔﯾﻣﺗوﺳط-ﺷدﯾد
•

ﺧﺎﻧﻣﮭﺎﯾﮑﮭﺗﺣﺗﺧﺷوﻧﺗﯾﺎﺑﮭرھﺑردارﯾﺟﻧﺳﯾﺎزطرﻓﮭﻣﺳرﺧودﻗرارﮔرﻓﺗﮭﺎﻧد،اﺣﺳﺎﺳﺗرﺳﺷدﯾد،اﺣﺳﺎﺳﮕﻧﺎه،ﺷرم،ﻏﻣوﻧﺎاﻣﯾدﯾو
دﯾﮕراﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺷدﯾدراﺧواھﻧدﮐرد .اﯾﻧﺎﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺑطورﻋﻣوﻣﻣوﻗﺗﯾﺑودھوﯾﮑﻌﮑﺳﺎﻟﻌﻣﻠﻌﺎدﯾدرﺑراﺑرﻣﺷﮑﻼﺗﻣﯾﺑﺎﺷد.

وﻗﺗﯾﯾﮑﺧﺎﻧﻣﻧﺗواﻧدﺑراﯾﻣﺷﮑﻠﺧودراھﺣﻠﭘﯾداﮐﻧد،اﯾﻧﻌﻼﯾﻣدواﻣدارﻣﯾﺷوﻧد .وﺑﻌداﺧﺎﻧﻣﺎزاﺧﺗﻼﻻﺗرواﻧﯾﻣﺛﻼﺧﺗﻼﻻﻓﺳردﮔﯾرﻧﺟﺧواھدﺑرد.
• ﻣردﻣﺣﺗﯾﺎﺧﺗﻼﻻﻓﺳردﮔﯾراﺑدوﻧروﺑروﺷدﻧﺑﮭﺣوادﺛﻧﺎﮔوارزﻧدﮔﯾﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﻧد.
• ھراﺟﺗﻣﺎﻋداراﯾﺎﻓرادﯾﮑﮭﺎزﻗﺑﻼﺧﺗﻼﻟرواﻧﯾدارﻧدﻣﯾﺑﺎﺷد .
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• اﮔرﯾﮑﺧﺎﻧﻣﺎزﭼﻧﯾﻧﯾﮑﺎﺧﺗﻼﻟرواﻧﯾﻘﺑﻼزﻣواﺟﮭﺷدﻧﺑﮭﺧﺷوﻧﺗﮕذﺷﺗﮭﺎﺳت،ﭘﺳﺎوزﯾﺎدﺗرآﺳﯾﺑﭘذﯾرﺗراﺳﺗودرﻣﻌرﺿدوﺑﺎرھﻣﺑﺗﻼ
ﺷدﻧﻘراردارد.
ﻧوت :ﺗﺻﻣﯾﻣﺑراﯾﺗداوﯾﺎﺧﺗﻼﻻﻓﺳردﮔﯾﻣﺗوﺳط–
ﺷدﯾدﺑﺎﯾدزﻣﺎﻧﯾﮕرﻓﺗﮭﺷودﮐﮫ؛ھرﮔﺎھﺧﺎﻧﻣﺎﻋراﺿدواﻣدارﺑراﯾﺣداﻗﻠدوھﻔﺗﮭﮕذﺷﺗﮭداﺷﺗﮭوﺿﻣﻧﺎﻧﺗواﻧدﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﻧورﻣﺎﻟزﻧدﮔﯾﺧودرا
درﺳﺗﺑﮭﭘﯾﺷﺑﺑرد.

ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻧﻣﺎدﯾﮑﮭﺎزﯾﮑﺎﺧﺗﻼﻟرواﻧﯾﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯾﻣﯾﮑﻧد
•
•
•
•

ﮐﻢ اﻧﺮژی  ،ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ،و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻼﯾﻢ ﻓﺰﯾﮑﯽ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺪام ﻋﻠﺖ واﺿﺢ ،ﻣﺜﻞ درد ھﺎی ﮔﻨﮓ
ﺣﺎﻟﺗﺟﮕرﺧوﻧﯾدواﻣداروزﺟرت
ازﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﺗﻔرﯾﺣﯾﻠذﺗﻧﺑردﻧوﯾﺎھﻣﮑﻣﻠذﺗﺑردن

ارزﯾﺎﺑﯾﺎﺧﺗﻼﻻﻓﺳردﮔﯾﻣﺗوﺳط-ﺷدﯾد
آﯾﺎﺧﺎﻧﻣﺎﺧﺗﻼﻻﻓﺳردﮔﯾﻣﺗوﺳط-ﺷدﯾددارد؟
ﻧﮑﺎﺗﺬﯾﻠﺮاارزﯾﺎﺑﯿﮑﻨﯿﺪ.
 .Aﺧﺎﻧﻣﮭﺎﯾﮑﮭﺣداﻗل  2ﻋﻼﯾﻣﻌﻣدھذﯾﻠراﺣداﻗﻠﺑﮭﻣدت  2ھﻔﺗﮭداﺷﺗﮭﺎﺳت.
– ﺣﺎﻟﺗرواﻧﯾﺎﻓﺳرده )اﮐﺛرﺟرﯾﺎﻧروز،وﯾﺎھﻣﮭرروز( ﺑراﯾﺎطﻔﺎﻟوﻧوﺟواﻧﺎن :
ﻣوﺟودﯾﺗﺗﺧرﺷﯾت،وﯾﺎھﻣﺣﺎﻟﺗرواﻧﯾﺎﻓﺳرده.
– ازﺑﯾﻧرﻓﺗﻧدﻟﭼﺳﭘﯾﯾﺎﺧوﺷﯾدرﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﺗﻔرﯾﺣﯽ.
– اﻧرژﯾﭘﺎﯾﯾﻧوﯾﺎھﻣﺑﯾﺣﺎﻟﯽ.
 .Bﺧﺎﻧﻣﮭﺎﯾﮑﮭﺣداﻗل  3ﻋﻼﯾﻣﻌﻣدھﺎﻓﺳردﮔﯾذﯾﻠراﺣداﻗﻠﺑﮭﻣدت  2ھﻔﺗﮭداﺷﺗﮭﺎﺳت.
– ﮐﺎھﺷﺗوﺟﮭودﻗﺗﺑﮭﮑﺎرھﺎ
– ﮐﺎھﺷﺎﻋﺗﻣﺎدﺑﮭﻧﻔﺳوﻋزﺗﻧﻔس.
– اﻓﮑﺎراﺣﺳﺎﺳﮕﻧﺎھوﺑﯾﺎرزﺷﯽ
– دﯾدﻧﺎاﻣﯾداﻧﮭﺑﮭﺂﯾﻧده
– اﻓﮑﺎرﺻدﻣﮭﺑﮭﺧودوﺧودﮐﺷﯽ
– اﺧﺗﻼﻟﺧواب
– ازﺑﯾﻧرﻓﺗﻧﺎﺷﺗﮭﺎ
 .Cﺧﺎﻧﻣﻣﺷﮑﻼﺗﻘﺎﺑﻠﻣﻼﺣظﮭدروظﺎﯾﻔﺷﺧﺻﯽ،ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﻣﺳﻠﮑﯾود ﯾﮕرزﻣﯾﻧﮭﮭﺎﯾﻣﮭﻣزﻧدﮔﯾداﺷﺗﮭﺎﺳت.
• درﺑﺎرھﭼﯾزھﺎﯾﻣﺧﺗﻠﻔزﻧدﮔﯾروزﻣرھﻣﺛﻠوظﯾﻔﮫ،ﻣﮑﺗب،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﺧﺎﻧﮕﯾواﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺑﭘرﺳﯾد.
• اﮔرA,B ,Cھرﺳﮭﺑراﯾﻣدت  2ھﻔﺗﮭﻣوﺟوداﻧد،ﭘﺳﺎﺧﺗﻼﻻﻓﺳردﮔﯾﻣﺗوﺳط–ﺷدﯾدﻣوﺟوداﺳت.

آﯾﺎﺑﺮاﯾﺎﻋﺮاﺿﻤﻮﺟﻮدھﮑﺪاﻣﺘﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺪﯾﮕﺮوﺟﻮددارد؟ ) ﻏﯿﺮازاﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ-ﺷﺪﯾﺪ(
 .Aازﻋدﻣﻣوﺟودﯾﺗﺗﻣﺎﻣﺣﺎﻻﺗﮑﮭﺳﺑﺑﺎﯾﺟﺎداﻋراﺿﻣﺎﻧﻧداﺧﺗﻼﻻ ﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮد را ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺳﺎزﯾﺪ.
 .Bازﻋدﻣﻣوﺟودﯾﺗﮑﻣﺧوﻧﯽ،ﺳوءﺗﻐذی،ﻋدﻣﮑﻔﺎﯾﮭﻐدھﺗﺎﯾروﯾد،ﺳﮑﺗﮭﻣﻐزﯾوازاﻋراﺿﺟﺎﻧﺑﮭﺎدوﯾﮭﮑﮭﺳﺑﺑﺑروزﭼﻧﯾﻧﺎﻋرا
ﺿﻣﯾﮕردد ) ﻣﺛﻼ :ﺗﻐﯾرﺣﺎﻟﺗرواﻧﯾﺎزﺳﺑﺑﺎﺳﺗﻔﺎدھﺳﺗﯾروﯾد( ﺧودراﻣطﻣﯾﻧﺳﺎزﯾد.
 .1ازﻋﺪﻣﻤﻮﺟﻮدﯾﺘﺤﻤﻼﺗﻤﺎﻧﯿﺎﺧﻮدراﻣﻄﻤﯿﻨﺴﺎزﯾﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯿﻨﻤﺎﯾﯿﺪﮐﮭﻄﯿﻤﺪﺗﮑﮭﭽﻨﺪﯾﻨﺒﺎرﺣﻤﻼﺗﺮﺧﺪادھﺂﯾﺎﺧﺎﻧﻤﻌﺎدﺗﻤﺎھﻮارﺧﻮﯾﺸﺮاﮔﺬﺷﺘﺎﻧﺪھﺎﺳﺘﯿﺎﺧﯿﺮ؟
 .aﮐﺎھﺶ ﺿﺮورت ﺑﮫ ﺧﻮاب.
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.b
.c
.d
.e
.f

ﺧﻮﺷﯽ ﮐﺎذب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،ﮔﺸﺎده ﺧﻮﯾﯽ ،و ﯾﺎ ھﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰاﺟﯽ ﻣﺨﺮش.
اﻓﮑﺎر ﻣﻐﺸﻮش ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎن ھﻮاس ﺷﺪن.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ ،اﺣﺴﺎس اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ،و ﺳﺨﻦ ھﺎی ﺳﺮﯾﻊ.
روﺷﮭﺎﯾﮭوﺳﯾوﺑﯾﭘرواﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻗﻤﺎر زدن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﺎ ﺧﺮچ ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺎی ﻣﮭﻢ
ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻧﻮع ﭘﻼن ﮔﺬاری.
وﯾﺎھﻣﺎﻋﺗﻣﺎدﺑﮭﻧﻔﺳدورازﺣﻘﯾﻘﺗواﻏراﻗﺂﻣﯾز.

ﺧﺎﻧﻣﯾﮑﯾﺎزﺣﻣﻼﺗﻣﺎﻧﯾﺎراﮔذﺷﺗﺎﻧدھﺎﺳﺗﺎﮔرﭼﻧدﯾﻧﺎز 5اﻋراﺿذﯾﻠﺑراﯾﺣداﻗﻠﻣدت 1
ھﻔﺗﮭﻣوﺟودﺑودھواﻋراﺿﻣذﮐورﺳﺑﺑﺎﺧﺗﻼﻟدروظﺎﯾﻔروزﻣرھﮕردﯾدھﺎﺳت،وﺑﺎﻋﺛﺎﯾﺟﺎدﺧطرﺑﮭﺧودﺧﺎﻧم ودﯾﮕراﻧﮕردﯾدھﺑﺎﺷد.
اﮔرﭼﻧﯾﻧﺎﺳت،ﭘﺳﺎﻓﺳردﮔﯾﺎزﺳﺑﺑﺎﺧﺗﻼﻟدﯾﮕرﯾﺑﻧﺎﻣﺎﺧﺗﻼﻟدوﻗطﺑﯾﯾﺎ ) (bipolar disorderﻣﯾﺑﺎﺷد .وﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﺑﯾﻣﺧﺗﻠﻔﮑﺎردارد.
ﺑﺎﯾدﺑﺎﻣﺗﺧﺻﺻدرﺗﻣﺎﺳﺷوﯾد.
.A
.B
.C
.D

ازﻋدﻣﻣوﺟودﯾتﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻧﻮرﻣﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮد را ﻣﻄﻤﯿﻦ ﺳﺎزﯾﺪ .ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺘﯽ ﻧﻮرﻣﺎل
ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﮫ :
ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ طﯽ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ھﯾﭼﻧوﻋﺗﺎرﯾﺧﭼﮭﮕذﺷﺗﮫاﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ –ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ھﻢ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺎﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻧﺎﻋراﺿﺳﺑﺑﺂﺳﯾﺑرﺳﺎﻧدﻧوظﺎﯾﻔروزﻣرھﻧﻣﯾﮑردد.

ﻣدﯾرﯾت اﺧﺗﻼﻻت ﻣﺗوﺳط و ﺧﻔﯾف اﻓﺳردﮔﯽ :ﻣﮭﺎر ﻧﻣودن و ﻣدﯾرﯾت اﺧﺗﻼل اﻓﺳردﮔﯽ ﻣﺗوﺳط-ﺷدﯾد:
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت رواﻧﯽ را ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

.1
.2
.3

.4

.5
.6
-

ﭘﯿﺎﻣﮭﺎﯾﻌﻤﺪھﺒﺮاﯾﺨﺎﻧﻤﮭﺎ ) اراﺋﮭﮑﻨﻨﺪھﺨﺪﻣﺎت،درﺻﻮرﺗﻤﻨﺎﺳﺒﺒﻮدن(
اﻓﺳردﮔﯾﯾﮑﺣﺎﻟﺗﻌﺎدﯾﺑودھﮑﮭﻣﯾﺗواﻧدﺑﮭﮭرﮐﯾرﺧدھد.
رﺧدادﻧﺎﻓﺳردﮔﯾﺑﮭﺎﯾﻧﻣﻌﻧﯾﻧﯾﺳﺗﮑﮭﺧﺎﻧﻣﺿﻌﯾﻔﯾﺎﺗﻧﺑﻼﺳت.
ﺑرﺧورد ﻣﻧﻔﯾدﯾﮕران ) طورﻣﺛﺎل،ﺷﻣﺎﺑﺎﯾدﻗوﯾﺑﺎﺷﯾد،ﺟودراادارھﮑﻧﯾد(.
ﺑﮭﺎﯾﻧﺣﻘﯾﻘﺗرﺑطﻣﯾﮕﯾردﮐﮭﺎﻓﺳردﮔﯾﯾﮑﺣﺎﻟﺗﻘﺎﺑﻠدﯾدﻧﯾﺳت)،ﺑرﺧﻼﻓﯾﮑﮑﺳرﯾﺎزﺧم(
وھﻣﭼﻧﺎﻧﻌﻘﯾدھﻐﻠطﮑﮭﺷﺧﺻﻣﯾﺗواﻧداﻓﺳردﮔﯾﺧوﯾﺷراﺗوﺳطزورﯾﺎاﺧﺗﯾﺎرﯾﮑﻧﺗروﻟﮑردھﻣﯾﺗواﻧد.
اﻓرادﺑﺎاﻓﺳردﮔﯾدرﺑﺎرھﺧود،زﻧدﮔﯾﺧوﯾﺷوآﯾﻧدھﺧوﯾﺷﺎﻓﮑﺎرﻣﻧﻔﯾﻣﯾداﺷﺗﮭﺑﺎﺷﻧد.
ﺣﺎﻟﺗﻔﻌﻠﯾﺷﺎﻧﺧﯾﻠﯾﮭﻣﻣﺷﮑﻠﺑوده،وﻟﯾﺎﻓﺳردﮔﯾﻣﯾﺗواﻧداﻓﮑﺎرﻏﯾرﻣﻧطﻘﯾوﻧﺎاﻣﯾدﯾراﺳﺑﺑﮕردد.
اﯾﻧﺎﻋراﺿروﺑﮭﺑﮭﺑودﯾﻣﯾرودوﻗﺗﯾﺎﻓﺳردﮔﯾﮑﻧﺗروﻟﮕردد.
ﺗﺎاﯾﻧﮑﮭﺗداوﯾﺟواﺑﮕوﯾد،ﭼﻧدھﻔﺗﮭرادرﺑرﻣﯾﮕﯾرد
اﮔرﻣﺷﮑﻠﮭﻣﺑﺎﺷدﺧﺎﻧﻣﺑﺎﯾدﮐوﺷﺷﺑراﯾﺎﺟراﯾﮑﺎرھﺎﯾذﯾﻠﻧﻣﺎﯾد .اﯾﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﺳﺑﺑﺑﮭﺗرﺷدﻧﺣﺎﻟﺗﺧراﺑرواﻧﯾوﯾﻣﯾﮕردد.
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﮑﮭدرﮔذﺷﺗﮭﻠذﺗداﺷﺗﻧدآﻧﮭﺎراﮐوﺷﺷﺑﮭدواﻣدادﻧﻧﻣﺎﯾﯾد
وﻗﺗﺧواﺑﯾدﻧوﺑﯾدارﺷدﻧﺧوﯾﺷراﺗﻧظﯾﻣﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﮭﮭراﻧدازھﮑﮭﻣﯾﺗواﻧد،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﻔزﯾﮑﯾﺎﺟراﮐﻧد.
ﮐوﺷﺷﻧﻣﺎﯾدﺗﺎﺑﮭوﻗﺗﻣﻧﺎﺳﺑوﻣﻘدارﻣﻧﺎﺳﺑﻐذاﺻرﻓﻧﻣﺎﯾد،ﺑﺎوﺟوداﯾﻧﮑﮭﺗﻐﯾردراﺷﺗﮭﺎدارد.
ﮐوﺷﺷﻧﻣﺎﯾدﮐﮭﺑﺎدوﺳﺗﺎﻧوﻓﺎﻣﯾﻠﻘﺎﺑﻼﻋﺗﻣﺎدﺧودوﻗﺗﺳﭘرﯾﻧﻣﺎﯾد
ﮐوﺷﺷﻧﻣﺎﯾددراﺟﺗﻣﺎﻋوﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎﯾﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺳﮭﯾﻣﺑﺎﺷد.
ازاﻓﮑﺎرﺧودﮐﺷﯾوﺻدﻣﮭﺑﮭﺧودآﮔﺎھﺑﺎﺷﯾد .اﮔرﭼﻧﯾﻧﺎﻓﮑﺎررادرﻣﯾﯾﺎﺑﯾد،ﺑﻼﯾﺷﺎﻧﻔﺷﺎرﻧﯾﺎرﯾد.
ﺑﮭﯾﮑﺷﺧﺻﻘﺎﺑﻼﻋﺗﻣﺎدﺧﺑردھﯾدوﺑﮭزودﯾﮑﮭﺎﻣﮑﺎﻧداﺷﺗﮭﺑﺎﺷدﺑﮭﮑﻣﮑدوﺑﺎرھﺑﯾﺎﯾﯾد.

ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻘﻮﯾﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﮐﻨﺘﺮول ﻓﺸﺎر را ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺪاوی ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﮫ رﺟﻌﺖ دھﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوی ﮐﻮﺗﺎه رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺴﺮدﮔﯽ
را ھﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 ﻣﺷﺎوره ﺣل ﻣﺷﮑﻼت
 ﺗداوی ﺑﯾن اﻟﻔردی
 ﺗداوی ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ –رﻓﺗﺎری
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ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی رﻓﺗﺎری

ادوﯾﮫ ھﺎی ﺿد اﻓﺳردﮔﯽ را ﻣد ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.


ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺟوﯾز ﺿد اﻓﺳردﮔﯾﮭﺎاﻗداﻣﻧﻣﺎﯾﯾدﮐﮭدرﻗﺳﻣﺗﺎﺳﺗﻔﺎدھﺎزاﻧﮭﺎاﻣوزﺷدﯾدھﺑﺎﺷﯾد

در ﺣﺎﻻت زﯾر ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص ﻣﺷوره ﮐﻧﯾد.



ﻓرد ) ﺧﺎﻧم( ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺗداوی ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻔردی و ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ-رﻓﺗﺎری ﯾﺎ ﺿد اﻓﺳردﮔﯽ ھﺎ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد
وی )ﺧﺎﻧم( در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﺧودﮐﺷﯽ ﯾﺎ ﺧود ازاری ﻗرار دارد

 .1ﻗﺿﯾﮫ را ﺗﻌﻘﯾب ﻧﻣﺎﯾﯾد



ﭘﯾﮕﯾری ھﺎی ﻋﺎدی ) ﻣﻌﻣول ( را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻧﯾد .ﻣﻼﻗﺎت دوﻣﯽ را ﺑﯾن ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ و ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺑﻌدی را ﻣطﺎﺑق
ﺑﮫ ﮐورس اﺧﺗﻼل ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد
اﻋراض ﻧزد وی را ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾﯾد:در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﮭﺑود در وﺿﻊ ﻓرد دﯾده ﻧﺷود /ﻧﺑﺎﺷد رﺟﻌت دھﯽ را در ﻧظر
ﺑﮕ ﯾرﯾد

Details on the assessment and management of moderate severe depressive disorder,
including prescription of antidepressants can be found in the mhGAP intervention
guide: http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/
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ا ﺧﺗﻼل ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﭘس از ﺣﺎدﺛﮫ:
دﻓﻌﺗﺎﺑﻌدازﯾﮑﺗﺟرﺑﮭﺗروﻣﺎﺗﯾﮑﻔﻌﺎﻟﻣﺎﻧﻧدﺑﮭرھﺑردارﯾﺟﻧﺳﯽ،اﮐﺛرﺧﺎﻧﻣﮭﺎازﯾﮑﺎﺧﺗﻼﻟرواﻧﯾرﻧﺟﻣﯾﺑرﻧد.
ﺑراﯾﺗﻌدادﯾﺎزﺧﺎﻧﻣﮭﺎاﯾﻧﯾﮑﻌﮑﺳﺎﻟﻌﻣﻠﮕذرﯾﺑودھوﺿرورﺗﺑﮭﮑﻧﺗروﻟﮑﻠﯾﻧﯾﮑﯾﻧدارد.
وﻗﺗﯾﯾﮑﻣﺟﻣوﻋﮫءازاﻋراﺿﺧﺎص )ﺗﺟرﺑﮭﮭﺎﯾدوﺑﺎره،اﺟﺗﻧﺎﺑواﺣﺳﺎﺳﺷدﯾدﺗﮭدﯾدﻣوﺟوده( ﺑﮭﺷﮑﻠدواﻣدارﺑراﯾﺎﺿﺎﻓﮭﺎز 2
ﻣﺎھﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧد،ﭘﺳﺧﺎﻧﻣﺎﺧﺗﻼﻟﭘﺳﺎزﺗروﻣﺎﻧزدﺷﺑروزﮐردھﺎﺳت.
ﺑﺎوﺟودﻧﺎﻣﺂن،اﺧﺗﻼﻻﺳﺗرﺳﭘﺳﺎزﺗروﻣﺎﺿرورﻧﯾﺳﺗﮑﮭﯾﮕﺎﻧﮭﺣﺗﯾﺣﺎﻟﺗﻌﻣدھﻧﯾﺳﺗﮑﮭﺑﻌدازﺧﺷوﻧﺗرﺧﻣﯾدھد.
اﯾﻧﻧوﻋواﻗﻌﺎﺗﮭﻣﭼﻧﺎﻧﻣﯾﺗواﻧﻧدﺳﺑﺑﻔﻌﺎﻟﺳﺎزﯾﺎﻧواﻋﻣﺧﺗﻠﻔﺎﺧﺗﻼﻻﺗﺻﺣﯾرواﻧﯾﻣﯾﺷود.

ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﻧﻣﺎدﯾﺎﺧﺗﻼل ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﭘس از ﺣﺎدﺛﮫ:
ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی ﮐﮫ دارای اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﺑﻌﺪ از ﺗﺮوﻣﺎ اﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻞ از ﺧﺎﻧﻢ ھﺎی از ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺨﺎطﺮﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ
در اﺑﺘﺪاء اﻋﺮاض ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﻣﺜﻞ:
• ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب )ﻣﺜﻼ :ﮐﻤﺒﻮد ﺧﻮاب(
• ﺗﺧرﺷﯾت ،ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﯽ اﻓﺴﺮده و اﺿﻄﺮاب دواﻣﺪار.
• ﭼﻧدﯾﻧﺎﻋراﺿﻔزﯾﮑﯾدواﻣدارﮐﮭﺳﺑﺑﻔزﯾﮑﯾواﺿﺣﻧداﺷﺗﮭﺑﺎﺷد ) .ﻣﺛل :ﺳردردی،ﺿرﺑﺎﻧﺳرﯾﻌﻘﻠب(
ﮔرﭼﮭﺑﺎﺳواﻟوﺟواﺑﺂﻧﮭﺎﺷﺎﯾدواﺿﺣﺑﺳﺎزدﮐﮭﺎزﻣﺷﺧﺻﺎﺗﺎﺧﺗﻼﻻﺳﺗرﺳﭘﺳﺎزﺗروﻣﺎﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯾﻣﯾﮑﻧد.
ﻣﺎﻧﻧداﺧﺗﻼﻻﻓﺳردﮔﯽ،واﺧﺗﻼﻻﺳﺗﻔﺎدھﺎﻟﮑوﻟﻣﯾﮕردد.
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ارزﯾﺎﺑﯽ اﺧﺗﻼل ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﭘس از ﺣﺎدﺛﮫ:

ھرﮔﺎه ﺧﺷوﻧت ﺣدود ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺑل واﻗﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺧﺎﻧم را ﺑرای اﺧﺗﻼل اﺳﺗرس ﭘس از ﺗروﻣﺎ
) (PTSDﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
•

ارزﯾﺎﺑﯾﮑﻧﯾد:

 .1اﻋراﺿﺗﺟرﺑﮭدوﺑﺎرھﯾﺎﻣﻌروﺿﺷدﻧدوﺑﺎره-:
ﻣرورﯾﺎﺑرﮔﺷﺗﺧﺎطراﺗﺑدﺧﺷوﻧت،ﭼﻧﺎﻧﮑﮭﻔﮑرﻣﯾﮑﻧﻧدﮐﮭﮭﮭﻣﯾﻧﺧﺷوﻧﺗدروﻗﺗﺣﺎﻟﺣﺎﺿرﺑﮭوﻗوﻋﻣﯾﭘﯾوﻧد ) .ﻣﺛﻼ:
ﺧواﺑﮭﺎﯾوﺣﺷﺗﻧﺎک،ﭘﺳﻧﻣﺎھﺎ،وﯾﺎھﻣﺧﺎطراﺗﺑدﯾﮑﮭﺑﺎﺗرﺳووﺣﺷﺗﺷدﯾد (
 .2اﻋراﺿﺎﺟﺗﻧﺎﺑﮑﻧﻧده – :اﺟﺗﻧﺎﺑﻌﻣدﯾﺎﻓﮑﺎر،ﺧﺎطرات،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎوواﻗﻌﺎﺗﮑﮭﺧﺎﻧﻣراوادارﺑﮭﺧﺷوﻧﺗﮑردھﺎﺳت .ﻣﺛﻼ:
اﺟﺗﻧﺎﺑﺎزﺳﺧﻧﮕﻔﺗﻧدرﺑﺎرھﻣﺷﮑﻼﺗﮑﮭﺎوراﺑﮭﯾﺎدﺧﺷوﻧﺗﻣﯾﻧدازد .وﯾﺎھﻣﺎﺟﺗﻧﺎﺑﺎزرﻓﺗﻧﺑﮭﺟﺎھﺎﯾﮑﮭﺧﺎﻧﻣراﺑﮭﯾﺎدﮔذﺷﺗﮭﻣﯾﻧدازد.
 .3اﻋراﺿﻣرﺑوطﺑﮭﺎﺣﺳﺎﺳﺷدﯾدﺗﮭدﯾدﻓﻌﻠﯽ :ﻧﮕراﻧﯾﺷدﯾدوآﮔﺎھﺑودﻧﺎزﺧطروﯾﺎﻋﮑﺳﺎﻟﻌﻣﻠﻧﺷﺎﻧدادﻧﺑﮭﺣرﮐﺎﺗﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ )
طورﻣﺛﺎل :ﮔوﺷﺑﮭزﻧﮕﺑودن،وﯾﺎﻋﺻﺑﯾﺑودن(.
 .4ﻣﺷﮑﻼﺗدروظﺎﯾﻔروزﻣرھﺎﮔرﺗﻣﺎﻣﻌﻼﯾﻣذﯾل  1ﻣﺎھﺑﻌدازﺧﺷوﻧﺗﻣوﺟودﺑﺎﺷدﭘﺳﺎﺧﺗﻼﻻﺳﺗرﺳﭘﺳﺎزﺗروﻣﺎﻣﻣﮑﻧﺎﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎﻧﭼﮑﮑﻧﯾدﮐﮭﺧﺎﻧﻣﮑداﻣﻣﺷﮑﻠدﯾﮕرطﺑﯽ،اﺧﺗﻼﻻﻓﺳردﮔﯾﻣﺗوﺳط–
ﺷدﯾد،اﻓﮑﺎرﺧودﮐﺷﯾو ﯾﺎﻣﺷﮑﻼﺳﺗﻔﺎدھﺎدوﯾﮭﻣﺧدرﯾﺎاﻟﮑوﻟداردﯾﺎﺧﯾر

ﻣﮭﺎرﻧﻣودﻧﯾﺎﻣدﯾرﯾﺗﻧﻣودﻧﺎﺧﺗﻼﻟﻔﺷﺎررواﻧﯾﭘﺳﺎزﺣﺎدﺛﮫ
.1
.2
.3
.4
.5

ﺧﺎﻧﻣرادرﺑﺎرهاﺧﺗﻼﻟﻔﺷﺎررواﻧﯾﭘﺳﺎزﺣﺎدﺛﮫﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗدھﯾد.
ﺣﻣﺎﯾﮭﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾراﺗﻘوﯾﺗﮑﻧﯾد،وﮐﻧﺗروﻟوﻣدﯾرﯾﺗﺎﺳﺗرﺳراﺑراﯾﺷﺎﻧﺗﻌﻠﯾﻣدھﯾد.
اﮔردرﻣﺎﻧ راﻧﺂﻣوزﺷدﯾدھوارزﯾﺎﺑﯾﺷدھﻣوﺟوداﻧد،رﺟﻌﺗدھﯾراﻣدﻧظرﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔرﻣﺗﺧﺻﺻﻣوﺟوداﺳت،ﺑﺎاوﻣﺷورھﮑﻧﯾد.
ﺗﻌﻘﯾﺑﮑﻧﯾد.

ﻣدﯾرﯾت اﺧﺗﻼل ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﭘس از ﺣﺎدﺛﮫ:
-

-

-

ﺧﺎﻧﻢ را در ﺑﺎره اﺧﺘﻼل ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دھﯿﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ:
ﺑﺳﯾﺎری ﻣرﯾﺿﺎن از اﺧﺗﻼل ﭘس از ﺗروﻣﺎ ﺑﻌد از ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﺑدون ﺗداوی ﺻﺣت ﯾﺎب ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺗداوی ﺻﺣت
ﯾﺎﺑﯽ ﻣرﯾض را ﺳرﻋت ﻣﯾﺑﺧﺷد.
اﺷﺧﺎص ﺑﺎ اﺧﺗﻼل ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﭘس از ﺣﺎدﺛﮫ اﮐﺛرا ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ھﻧوز ھم در ﺧطر اﻧد ،و آﻧﮭﺎ زﯾﺎد ﺑﮫ ﺗﺷوﯾش
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زودی ﻋﺻﺑﯽ ﻣﯾﺷوﻧد .و ﯾﺎ ھم ھﻣﯾﺷﮫ در اﻧﺗظﺎر ﺧطر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
اﺷﺧﺎص ﺑﺎ اﺧﺗﻼل ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﭘس از ﺣﺎدﺛﮫ ﺗروﻣﺎﺗﯾﮏ ﺧﺎطرات ﺑدی ﻣﯾداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن رخ ﻣﯾدھد،
آﻧﮭﺎ از اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺛل ﺗرس و وﺣﺷت را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ﺑوده ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت رخ
داده ﺑود .آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺧواب ھﺎی ﺗرﺳﻧﺎک ﻣﯾداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﺷﺧﺎص ﮐﮫ اﺧﺗﻼل اﺳﺗرس ﭘس از ﺗروﻣﺎ دارﻧد ،ﮐوﺷش ﺑﮫ اﺟﺗﻧﺎب از ﺧﺎطره ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯾﮑﻧد .ﻗﺳﻣﯾﮑﮫ ) اﯾن
ﻧوع دوری ﮐردن ھﺎ ﺳﺑب اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑﻼت در زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ﻣﯾﺷود.
)اﮔر اﻣﮑﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد( اﺷﺧﺎص ﮐﮫ اﺧﺗﻼل اﺳﺗرس ﭘس از ﺗروﻣﺎ دارﻧد ،ﺷﺎﯾد ﻣﺷﮑﻼت دﯾﮕر ﻓزﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺛل :درد ﺑدن ،ﮐﺎھش اﻧرژی ،ﺑﯾﺣﺎﻟﯽ ،ﺗﺧرﺷﯾت ،و ﺣﺎﻟت رواﻧﯽ اﻓﺳرده.
ﺑﮫ او )زن( ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
ﮐﺎر ھﺎی روزﻣره ﺧود را ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧﺎرﻣل اداﻣﮫ ﺑدھد.
ھﻣراه ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد وی ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﯾد ،در ﺑﺎره ﺣﺎدﺛﮫ اﯾﮑﮫ رخ داده و ﭼﮫ اﺣﺳﺎس دارد .ﻻﮐن اﯾن ﮐﺎر
را وﻗﺗﯽ اﺟرا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﮫ آن آﻣﺎده ﺑﺎﺷد.
در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﻧده ﺧود را ﻣﺻروف ﺳﺎزد .ﺗﺎ اﺿطراب و ﺗﺷوﯾش وی ﮐم ﺷود.
ﺑرای ﻣﮭﺎر ﮐردن اﺧﺗﻼل اﺳﺗرس ﭘس از ﺻدﻣﮫ ﺑﺎﯾد از اﻟﮑول و ﻣواد ﻣﺧدر دوری ﮐرد.
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 .1ﺣﻣﺎﯾﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾد ،و ﮐﻧﺗرول و ﻣدﯾرﯾت اﺳﺗرس را ﺑرای ﺷﺎن ﺗﻌﻠﯾم دھﯾد.
 .2اﮔر درﻣﺎﻧ ران آﻣوزش دﯾده و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده ﻣوﺟود اﻧد ،رﺟﻌت دھﯽ را ﻣد ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
-

ﺗداوی ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ -رﻓﺗﺎری ﻣﺗﻣرﮐز ﺑر ﺻدﻣﮫ ﺑﺷﮑل اﻧﻔرادی و ﯾﺎ ﮔروﭘﯽ )(CBT-T
ﺣﺳﺎﺳﯾت زداﯾﯽ ﺣرﮐﺎت ﭼﺷﻣﺎن و اﺟراﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗن دوﺑﺎره )(EMDR

 .3اﮔر ﻣﺗﺧﺻص ﻣوﺟود اﺳت  ،ﺑﺎ او ﻣﺷوره ﮐﻧﯾد.
-

اﮔر ﺧﺎﻧم ﻗﺎدر ﻧﯾﺳت ﺗداوی ھﺎی ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ-رﻓﺗﺎری و ﯾﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾت زداﯾﯽ ﺣرﮐﺎت ﭼﺷﻣﺎن و اﺟراﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗن دوﺑﺎره
را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد
ﺧﺎﻧم در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرﯾب اﻟوﻗوع ﺧوﮐﺷﯽ/ﺧود آزاری ﻗرار دارد

 .4ﺗﻌﻘﯾب ﮐﻧﯾد.
-

ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺑﻌدی را در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دو ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد و ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺑﻌدﺗر ان ﻧظر ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎد
اﺧﺗﻼل ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﮕردد

ﻣواد درﺳﯽ  .۵.۵ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﺳﺎده ﺑرای اﻋراض ﻋﻣده و ﭘﯾﺎﻣد ھﺎ:
ﺗﻣرﯾن اراﻣﺳﺎزی وﺗﻣرﯾن در ﺣﺎل ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺗﻤﺮﯾﻦ اراﻣﺴﺎزی ﺳﺎده :

ﻣﻌﺮﻓﯽ“:ﺗﺸﻮﯾﺶ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮوض ﺷﺪن ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎدی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .و ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺴﺎزد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﮫ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﺪ ،آﻧﺮا ﺣﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﯾﺪ ،راه ﺣﻞ آﺳﺎن ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻻﮐﻦ ورزش ھﺎی آرام ﮐﻨﻨﺪه در طﻮل روز ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ،ﺑﮭﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،و
اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ”.
ﺑﺮاﯾﮑﺎھﻠﯿﻦ:
• ﺑﮭﺂھﺳﺗﮕﯾﺷﮭﯾﻘﺎﺟراﮐﻧﯾد (... ،1003 ،1002 ،1001) ،ﺗﺎازطرﯾﻘﺑﯾﻧﯾرﯾﮭﮭﺎﯾﺗﺎﻧراﭘرﻧﻣﺎﯾﯾد.
وﺑﮭﮭﻣﯾﻧﺷﮑﻠﺑطﻧﺗﺎﻧراﭘرﻧﻣﺎﯾﯾد.
• ﺑﮭﺂراﻣﯾوﺧﺎﻣوﺷﯾﺑﮭﺧودﺑﮕوﯾﯾد،ﺑدﻧﻣﺑﺎآراﻣﺷﭘرﺷدھﺎﺳت .ﺑﮭﺂھﺳﺗﮕﯾذﻓﯾراﺟراﮐﻧﯾد( ...،1003 ،1002 ،1001) .
ازطرﯾﻘدھﻧﺗﺎﻧوﺑﮭﺑﺳﯾﺎراراﻣﯾﺷﺷﮭﺎﯾﺗﺎﻧراﺧﺎﻟﯾﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺗﺎﭘﺎﺋﯾﻧﻣﻌدھﺗﺎن.
• ﺑﮭﺂراﻣﯾوآھﺳﺗﮕﯾﺑﮭﺧودﺑﮕوﯾﯾدﮐﮭﺑدﻧﻣﻧﺗﻣﺎﻣﺗﺷوﯾﺷﮭﺎراازﺧوددورﻣﯾﮑﻧد.
• .اﯾﻧﺟﻣﻠﮭرا  5ﺑﺎرﺗﮑرارﮐﻧﯾد.
• اﯾﻧﮑﺎررادرروزﭼﻧدﯾﻧﺑﺎرﮐوﺷﺷﮑﻧﯾدﮐﮭﺎﻧﺟﺎﻣدھﯾد.
ﺑﺮاﯾﺎطﻔﺎل:
• ﺑﯾﺎﯾﯾدﯾﮑﻧوﻋدﯾﮕرازﺗﻧﻔﺳراﺗﻣرﯾﻧﮑﻧﯾﻣﮑﮭﺳﺑﺑﺎراﻣﺷﺑدﻧﻣﺎﻣﯾﺷود.
• .ﯾﮑدﺳﺗﺗﺎﻧراﺑﺎﻻﯾﻣﻌدھﺗﺎﻧﺑﮕذارﯾد) .ﻋﻣﻠﯾﻧﺷﺎﻧدھﯾد(
• ﺧوب،ﺣﺎﻟوﻗﺗﯾﻣﺎﺗﻧﻔﺳﻣﯾﮑﻧﯾﻣﺎزطرﯾﻘﺑﯾﻧﯾﺧود .ﻣﺎرﯾﮭﮭﺎﯾﺧودراازھواﭘرﻣﯾﮑﻧﯾﻣوﺷﮑﻣﻣﺎﺑﮭﺎﯾﻧﺷﮑﻠﺑﯾروﻧﺑرآﻣدھﻣﯾﺑﺎﺷد.
• ﺑﻌدﻣﺎازطرﯾﻘدھﻧﺎﯾﻧﮭواراﺧﺎرﺟﻣﯾﺳﺎزﯾم،ﺑﺑﯾﻧﯾدﮐﮭﺷﮑﻣﮭﺎﯾﻣﺎدوﺑﺎرھداﺧﻠﻣﯾرود،ﺑﮭﺎﯾﻧﺷﮑل،ﻋﻣﻼﻧﺷﺎﻧدھﯾد.
• ﻣﺎﺑﺳﯾﺎرﺑﮭﺂھﺳﺗﮕﯾﺗﻧﻔﺳﻣﯾﮑﻧﯾﻣﮭﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮭﻣﻧﺗﺎ  3ﺣﺳﺎﺑﻣﯾﮑﻧم .وﺑﻌدﺗﺎ  3ﺣﺳﺎﺑﻣﯾﮑﻧﻣوﺷﻣﺎھواراازﺷﺷﮭﺎﯾﺗﺎﻧﺧﺎرﺟﻣﯾﮑﻧﯾد.
• ﺑﯾﺎﮐﮭﯾﮑﺟﺎاﯾﻧرااﺟراﮐﻧﯾم .آﻓرﯾن،ﺑﺳﯾﺎرﻋﺎﻟﯽ.
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ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ:
ﻣﻌﺮﻓﯽ:
ﺑﻌدازﺗﺟرﺑﮭﻧﻣودﻧﺧﺷوﻧت،ﺷﻣﺎﺧودراﺳراﭘﺎﭘوﺷﯾدھﺑﺎاﺣﺳﺎﺳﺎﺗدرﻣﯾﺎﺑﯾد،وﻧﻣﯾﺗواﻧﯾددرﺑﺎرھﺣﺎدﺛﮭﻔﮑرﺧودراﻣﺗوﻗﻔﺳﺎزﯾد.
ﭘﺳﺷﻣﺎﻣﯾﺗواﻧﯾدازﯾﮑﻣﯾﺗودﺑﻧﺎمgroundingاﺳﺗﻔﺎدھﮑﻧﯾدﮐﮭﺑﮭﺷﻣﺎﮐﻣﮑﻣﯾﮑﻧدﺗﺎﮐﻣﺗرزﯾراﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻐرﻗﺷوﯾد .ﺗﻣرﯾن در ﺣﺎﻟت
ﻧﺷﺳﺗﮭطورﯾﮑﺎرﻣﯾﮑﻧدﮐﮭﺗوﺟﮭﺷﻣﺎراازاﻓﮑﺎرﺗﺎﻧﺑﮭﺟﮭﺎﻧﺧﺎرﺟﻣﻧﺣرﻓﻣﯾﺳﺎزد .و اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮑﻧﯾد.
ﺑﺮاﯾﮑﺎھﻠﯿﻦ.
ﺑﮭﯾﮑﺣﺎﻟﺗﺎﺳﺗراﺣﺗﺑﺧﺷﺑﺷﯾﻧﯾدﮐﮭﭘﺎھﺎودﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎﻧروﯾﮭﻣﻧﺑﺎﺷد .ﺑﮭﺂھﺳﺗﮕﯾوﻋﻣﯾﻘﺗﻧﻔﺳﮑﻧﯾد
ﻣﻧﻔرﺷراﻣﯾﺑﯾﻧم،ﺑوﺗراﻣﯾﺑﯾﻧم.
ﻣﺛﻼ:
ﭼﯾزراﮐﮭﺗﺷوﯾﺷﺑراﻧﮕﯾزﻧﺑﺎﺷدﺑﮕﯾرﯾد.
5
ﺑﮭﭼﮭﺎراطراﻓﺗﺎﻧﻧﮕﺎﮐﻧﯾدوﻧﺎم
ﻣﺛﻼ:
ﺻداﯾراﻣﯾﺷﻧوﯾد،وﺗﺷوﯾﺷﺑراﻧﮕﯾزﻧﯾﺳﺗﻧﺎﻣﺑﮕﯾرﯾد.
5
ﺑﻌدا
وﻏﯾرھﺗﻧﻔﺳﺂھﺳﺗﮭوﻋﻣﯾﻘﺎﺟراﮐﻧﯾد.
ﻣﻧﺻداﯾﯾﮑﺧﺎﻧﻣراﻣﯾﺷﻧوم،ﺻداﯾﺑﺳﺗﮭﺷدﻧدروازه .ﺻداﯾﺗﺎﯾﭘﮑردن،ﺻداﯾزﻧﮕﺗﯾﻠﯾﻔوﻧوﻏﯾره
5
ﻣﺛﻼ:
اﺷﯾﺎﯾراﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺳﺎﺳﻣﯾﮑﻧﯾد،وﺗﺷوﯾﺷﺑراﻧﮕﯾزﻧﯾﺳﺗﻧﺎﻣﺑﮕﯾرﯾد.
5
 .ﺑﻌدا
ﺑﮭﺂھﺳﺗﮕﯾوﻋﻣﯾﻘﺗﻧﻔﺳﮑﻧﯾد
ﻣﻧدﺳﺗﮭﭼوﺑﯾﺎﯾﻧﭼوﮐﯾرااﺣﺳﺎﺳﻣﯾﮑﻧم،ﻣﻧﺎﺣﺳﺎﺳﻣﯾﮑﻧﻣﮑﮭﭼوﮐﯾﺑﮭﭘﺷﺗﻣﺗﻣﺎﺳدارد،ﻣﻧﮑﻣﭘﻠرااﺣﺳﺎﺳﻣﯾﮑﻧﻣﺑﺎدﺳﺗﺎﻧﺧود.
ﺑﮭﺂھﺳﺗﮕﯾوﻋﻣﯾﻘﺗﻧﻔﺳﮑﻧﯾد .
ﺑﺮاﯾﺎطﻔﺎل:
5
آﯾﺎﻣﯾﺗواﻧﯽ
ﺑﮭطﻔﻠﺑﮕوﯾﯾد.
طورﻣﺛﺎل:
ﺷﻣﺎﺣﺗﻣﺎاطﻔﺎﻟرادﯾدھﺎﯾدﮐﮭﺎﺳﻣرﮔﮭﺎﯾﺎطراﻓﺧودراﺗﮑرارﻣﯾﮑﻧد.
رﻧﮕراﮐﮭدرﭼﮭﺎرطرﻓﮭﻣﯾﻧﻠﺣظﮭﻣﯾﺑﯾﻧﯾﻧﺎﻣﺑﮕﯾری.
آﯾﺎﺑﮭرﻧﮕﺂﺑﯾﭼﯾزﯾراﻣﯾﺑﯾﻧﯾد؟رﻧﮕزرد؟وﯾﺎﺳﺑزراﻣﯾﺑﯾﻧﯽ؟اﮔراﯾﻧﻣداﺧﻼﺗﮑﻣﮑﯾﺳﺑﺑﺑﮭﺑودﯾﺎﺣﺳﺎﺳﺎﺗﺷدھﻧﻣﯾﺗواﻧد،ﭘﺳﺑﺎﯾدﺑﺎﺷﺧﺻﻣﺳﻠﮑﯾﺻﺣ
ﺗرواﻧﯾﻣﺷورھﻧﻣﺎﯾﯾد،ﭼوﻧﺷﺎﯾدﺑﮭﺗﺟوﯾزادوﯾﮭﺿرورﺗﺑﺎﺷد.
واﯾﻧﻧوﻋﻣداﺧﻠﮭراﺑﮭﺎﺷﺧﺎﺻ ﯾﺎﺧﺗﺻﺎﺻدھﯾدﮐﮭﻣﺷﮑﻠدﯾد،ﺷﻧواﯾﯽ،وﺗﮑﻠﻣداﺷﺗﮭﺑﺎﺷﻧد.

ﺗﻣرﯾﻧﺎﺗﮑﺎھﺷﻔﺷﺎر رواﻧﯽ
طﺮﯾﻘﮭﺘﻨﻔﺴﺂھﺴﺘﮫ
دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎﻧراﺑﺎﻻﯾﭘﺎھﺎﯾﺗﺎﻧﺑﮕذارﯾد.
ﭘﺎھﺎﯾﺗﺎﻧراھﻣوارﮐردھﺑﺎﻻﯾزﻣﯾﻧﺑﻧﺷﯾﻧﯾد.
اﯾﻧﺗﻣرﯾﻧﺎﺗﺷﻣﺎراآراﻣوﻣﺳﺗرﯾﺣﻣﯾﺳﺎزد.
ﺑﻌدازاﯾﻧﮑﮭﯾﺎدﮔرﻓﺗﯾدﮐﮭﺗﻣرﯾﻧراﭼﮕوﻧﮭﺎﺟراﮐﻧﯾد،.آﻧراﺑﺎﭼﺷﻣﺎﻧﺑﺳﺗﮭﺎﺟراﻧﻣﺎﯾﯾد.
وﻗﺗﯾﭘرﯾﺷﺎﻧواﻓﺳردھﺑﺎﺷﯾدوﯾﺎﻧﺗواﻧﯾدﺑﺧواﺑﯾد.
واﯾﻧﺗﻣرﯾﻧرادرھرﺟﺎﻣﯾﺗواﻧﯾداﺟراﮐﻧﯾد.
اوﻟﺑدﻧﺗﺎﻧرااﺳﺗراﺣﺗﺑدھﯾد،دﺳﺗﮭﺎوﭘﺎھﺎﯾﺗﺎﻧراﺣرﮐﺗدادھوﺳﺳﺗﺑﺳﺎزﯾد،ﺷﺎﻧﮭﮭﺎﯾﺗﺎﻧراﺑﮭﻌﻘﺑراﻧدھوﺳرﺗﺎﻧراﺑﮭدوطرﻓﺣرﮐﺗدھﯾد.دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎﻧر
اﺑﺎﻻﯾﺷﮑﻣﺗﺎﻧﺑﮕذارﯾد .ودرﺑﺎرھﺗﻧﻔﺳﺗﺎﻧﻔﮑرﮐﻧﯾد.
ﺑﮭﺂھﺳ ﺗﮕﯾﺗﻣﺎﻣﮭواﯾﺷﺷﮭﺎﯾﺗﺎﻧراازطرﯾﻘدھﻧﺧﺎرﺟﻧﻣﺎﯾﯾد،وﺷﮑﻣﺗﺎﻧراﺑﮭداﺧﻠﻔرورﻓﺗﮭﺎﺣﺳﺎﺳﮑﻧﯾد.
ﺣﺎﻟﺑﮭﺂھﺳﺗﮕﯾوﻋﻣﯾﻘﺎزطرﯾﻘﺑﯾﻧﯾﺗﻧﻔﺳﮑﻧﯾد .وﺷﮑﻣﺗﺎﻧراﺑرآﻣدھﺑﮭﺑﯾروﻧﺎﺣﺳﺎﺳﮑﻧﯾد .ﺑﮭﺂھﺳﺗﮕﯾوﻋﻣﯾﻘﺎزطرﯾﻘﺑﯾﻧﯾﺗﻧﻔﺳﮑﻧﯾدو 3،2،1
درھرﺷﮭﯾﻘﺷﻣﺎرﮐﻧﯾد .ﺑﮭﮭﻣﯾﻧﺷﮑﻠدرھرذﻓﯾرھﻣﺗﺎ  3ﺷﻣﺎرﮐﻧﯾد.
ﺑﮭﮭﻣﯾﻧﺷﮑﻠﺑرای  2دﻗﯾﻘﮭﺗﻧﻔﺳﮑﻧﯾد .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮭﺗﻧﻔﺳﻣﯾﮑﻧﯾداﺣﺳﺎﺳﮑﻧﯾدﮐﮭﺎﺿطراﺑﺎزﺑدﻧﺗﺎﻧﺧﺎرﺟﻣﯾﺷود.
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طﺮﯾﻘﮭﺎﺳﺘﺮﺧﺎﯾﻌﻀﻠﯿﭙﯿﺸﺮوﻧﺪه.
دراﯾﻧﺗﻣرﯾﻧﺷﻣﺎﻋﺿﻼﺗﺗﺎﻧراﺗﻘﺑﺿدادھﺑﻌداآﻧرااﺳﺗرﺧﺎﻣﯾدھﯾد .ازاﻧﮕﺷﺗﺎﻧﭘﺎھﺎﯾﺗﺎﻧﺂﻏﺎزﮐﻧﯾد.
اﻧﮕﺷﺗﺎﻧﭘﺎھﺎﯾﺗﺎﻧراﺣﻠﻘﮭﮑﻧﯾد .وﻋﺿﻼﺗﺎﻧﮕﺷﺗﺎﻧﺗﺎﻧرادرﺣﺎﻟﺗﻘﺑﺿﻧﮕﮭﮑﻧﯾد.درﻋﯾﻧﺣﺎﻟﺗﻧﻔﺳﻌﻣﯾﻘﺑﮕﯾرﯾدوﺗﺎ3ﺷﻣﺎرﮐﻧﯾد.
ﺑﻌدااﻧﮕﺷﺗﺎﻧﺗﺎﻧرااﺳﺗرﺧﺎدھﯾد،ودرﻋﯾﻧﺣﺎﻟﻧﻔﺳﺗﺎﻧراﺧﺎرﺟﮑﻧﯾد.
ﺑﮭﺷﮑﻠﻌﺎدﯾﺗﻧﻔﺳﻧﻣودھوﻣﺳﺗرﯾﺣﺷدﻧرادراﻧﮕﺷﺗﺎﻧﺗﺎﻧﺎﺣﺳﺎﺳﮑﻧﯾد.
ﻋﯾﻧﺗﻣرﯾﻧراﺑراﯾﮭرﻋﺿوﺑدﻧﺗﺎﻧﺑﮭﻌﯾﻧﺷﮑﻠﺗﮑرارﮐﻧﯾد.
ﻋﺿﻼﺗﭘﺎھﺎوراﻧﮭﺎﯾﺗﺎﻧرادرﺣﺎﻟﺗﺗﻘﺑﺿﻧﮕﮭدارﯾد.
ﺷﮑﻣﺗﺎﻧراﺗﻘﺑﺿدھﯾد.دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎﻧراﺑﮭﺣﺎﻟﺗﻣﺷﺗدرآورﯾد.
دﺳﺗﮭﺎﯾﺗﺎﻧراازآرﻧﺟﮭﺎﻗﺑﺿﻧﻣﺎﯾﯾدوﺑﮭﮭﻣﯾﻧﺣﺎﻟﺗﻧﮕﮭدارﯾد.
اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎﯾﺷﺎﻧﮭﺗﺎﻧراﺑﮭﮭﻣﻧزدﯾﮑﮑردھدرﺣﺎﻟﺗﻘﺑﺿﻧﮕﮭدارﯾد.
ﺷﺎﻧﮭﮭﺎﯾﺗﺎﻧراﺑﮭﮭراﻧدازھﮑﮭﻣﯾﺗواﻧﯾدﺑﺎﻻﺑﻧدازﯾد .ﺗﻣﺎﻣﻌﺿﻼﺗﭼﮭرھﺗﺎﻧراﺷﺧﺑﮕﯾرﯾد.
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-

-

ﺣﺎل زﻧﺦ ﺗﺎﻧراﺑﺎﻻی ﺳﯾﻧﮫ ﺗﺎن ﭘﺎﯾﯾن ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻧﻔس ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﺑﮫ آھﺳﺗﮕﯽ و اﺣﺗﯾﺎط ﺳر ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷﮑل داﯾروی
راﺳت ﭼرخ ﺑدھﯾد .و ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻧﻔس ﺗﺎن را ﺧﺎرج ﻣﯾﺳﺎزﯾد ﺳر ﺗﺎن را دوﺑﺎره ﺑﮫ طرف ﭼپ ﻧزدﯾﮏ ﺳﯾﻧﮫ ﺗﺎن
ﭼرخ دھﯾد .اﯾﻧﮑﺎر را  3ﺑﺎر اﺟرا ﮐﻧﯾد .و ﺣﺎل ﻋﮑس آﻧرا اﺟرا ﮐﻧﯾد .ﺗﻧﻔس را ﺑﮫ طرف ﭼپ اﺟرا ﮐﻧﯾد و دو ﺑﺎره
ﺑﮫ طرف راﺳت ذﻓﯾر اﺟرا ﮐﻧﯾد .اﯾﻧﮑﺎر راھم  3ﺑﺎراﺟرا ﮐﻧﯾد.
ﺣﺎل ﺳر ﺗﺎن را ﺑﮫ وﺳط ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑﯾﺎورﯾد ،و اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ اﻧدازه آراﻣش ده اﯾد.

ﺿﻤﯿﻤﮫ:

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻔﺎظت

ﺷﻣﺎره راﺟﺳﺗر

رﻣز ﺷﺧﺻﯽ

رﻣز روﯾداد

ﻣﺣرﻣﺎﺳت
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ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﺰد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﮔ ﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯽ:
ﯾﺎداﺷﺖ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ :
ﺗﻧﮭﺎ ﺳواﻻت و ﻗدﻣﮫ ھﺎﯾرا در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧده وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧﺎﻧم ﺣد اﻗل ﺑﮫ ﺳﮫ ﺗﺎ از ﺳواﻻت زﯾر ﺟواب ﺑﻠﯽ ﻣﯾدھد اﺣﺗﻣﺎﻻ وی ﺑﮫ ﺧطر ﺑﻠﻧد و آﻧﯽ ﺧﺷوﻧت ﻗرار دارد
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﻌرض ﺧطر آﻧﯽ ﻗرار دارﯾد؟
اﯾﺎ طﯽ  ۶ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ اﮐﺛر اوﻗﺎت ﺧﺷوﻧت ﻓزﯾﮑﯽ واﻗﻊ ﺷده ﯾﺎ درھر ﻣﺎه ﺑد ﺗراز ﻗﺑل ﺷده؟
اﯾﺎ ھرﮔز ) ﻣرد( از اﺳﻠﺣﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺷﻣﺎ را ﺗوﺳط اﺳﻠﺣﮫ ﺗﮭدﯾد ﻧﻣوده ؟
ﺑﻠﯽ ☐ﻧﯽ☐
اﯾﺎ ﺑﺎوردارﯾد ﮐﮫ وی ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﻣﯾﮑﺷد؟
ﺑﻠﯽ☐
اﯾﺎ ھرﮔز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑوده اﯾد ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﻟت و ﮐوب ﺷﻣﺎ ﻧﻣوده اﺳت؟
ﺑﻠﯽ ☐ ﻧﯽ☐
اﯾﺎ ﺑﺻورت دواﻣدار وی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﺳود و ﭘرﺧﺎﺷﮕر اﺳت؟

ﺑﻠﯽ ☐ﻧﯽ☐
ﺑﻠﯽ☐ ﻧﯽ☐
ﺑﻠﯽ ☐ ﻧﯽ☐
ﻧﯽ☐

اﮔﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ وی را در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی رﺟﻌﺖ دھﯽ و ﺣﻘﻮﻗﺶ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دھﯿﺪ
ﺑرای ﺣﻔﺎظت ھﯾﺟﺎﻧﯽ:ارﯾﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻧﮕﯾزه دھﯽ و رﺟﻌت دھﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﯾد
رﺟﻌت دھﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺛﺎﻧوی ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﻓراھم ﮐﻧﯾد ،ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﯾﺗوان از طرﯾق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺳﺗری ﺷدن از
ﻣﺻووﻧﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣطﻣﯾن ﺷد ﺗﺎ وی راه ﺣل ﻣﻧﺎﺳب را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و ﺣﻔﺎظت ﺧودش را ﺧود ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده رﺟﻌت دھﯽ را ﻗﺑول ﮐرد ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ رﺟﻌت داده ﺷود
-

او را ) زن -ﻣرد( ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻؤﻧﯾت ﺧوﯾش را ﺑﺳﺎزد
ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت را ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﺑﻌدی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻؤﻧﯾت ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﯾﺎداﺷﺖ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ :ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯾد ﮐﮫ وی ) زن ﯾﺎ ﻣرد( ﺑﺎﻻی رﻓﺗﺎر ھﺎی
ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟم ) ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن( ﺧود ﮐﻧﺗرول ﻧدارد .اﻣﺎ وی ) زن ﯾﺎ ﻣرد( ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟم)
ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن( ﺑدھد ﺗﺎ ﺧود ) زن ﯾﺎ ﻣرد( و اطﻔﺎﻟش ﻣﺻؤن ﺑﻣﺎﻧﻧد.
 .1اﮔر ﺷﻣﺎ ﺿرورت ﯾﺎﻓﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﻧزل ﺧود را ﺑﮫ ﻋﺟﻠﮫ ﺗرک ﮐﻧﯾد؟ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑروﯾد؟
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .2اﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾروﯾد ﯾﺎ اطﻔﺎل را ﻧﯾز ﺑﺎ ﺧود ﺧواھﯽ ﺑرد؟
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
 .3ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺠﺎ ﻣﯿﺮﺳﯾد؟
_____________________________________________________________________________
 .4اﯾﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻧزل را ﺗرک ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﻧﯾﺎز اﺳت ﺑﻌﺿﯽ اﺳﻧﺎد ،ﮐﻠﯾد ھﺎ ،ﭘول ،ﻟﺑﺎس ھﺎ ﯾﺎ اﺷﯾﺎی دﯾﮕر را ﺑﺎ ﺧود
ﺑﮕ ﯾرﯾد؟
_____________________________________________________________________________
 .5اﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﺷﯾﺎ را ﺑﺎ ھم در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﺻؤن ﯾﺎ ﻧزد ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮕذارﯾد ،ﻓﻘط در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺿرورت ﺑﺎﺷد؟
_____________________________________________________________________________
 .6زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻧزل را ﺗرک ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﮫ ﭘول دﺳﺗرﺳﯽ دارﯾد ؟ در ﮐﺟﺎ ﻗرار دارد؟ ﺷﻣﺎ در ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟل ﻣﯾﺗواﻧﯾد
اﻧرا ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد؟
_____________________________________________________________________________
 .7آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐدام ﯾﮏ از ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧوﯾﺷرا ﺳراغ دارﯾد ﮐﮫ ﺑراﯾش در ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﺑﮕوﯾﯾد و وی در ﺻورﺗﯾﮑﮫ
ﺳر و ﺻدا را ﺑﺷﻧود ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس زﻧﮓ ﺑزﻧد ﯾﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎوﻧت ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن ﺑﯾﺎﯾد.
_____________________________________________________________________________

رﻣز ﺷﺧﺻﯽ

رﻣز روﯾداد

ﻧﻣﺑر راﺟﺳﺗر

ﻣﺣرم اﺳت

ﺧﺷوﻧت ﻏﯾر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧطر ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻏﯾر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﯾﺎداﺷﺖ ﺑﺮی ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﯽ :
ﺗﻧﮭﺎ ﻗدﻣﮫ ھﺎ و ﺳواﻻﺗﯽ را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد.
 .1اﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷدن دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟم وﺟود دارد؟
در ﺻورت ﺑﻠﯽ ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد:

ﺑﻠﯽ ☐

ﻧﺨﯿﺮ ☐
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_____________________________________________________________
 .2ﻣﮭﺎﺟم در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕر ﺑطور ﻣﻧظم ﻣﯾروﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت
دارد؟
ﻧﯽ☐
______________________________________ﺑﻠﯽ ☐
ﺑﻠﯽ ☐
 .3اﯾﺎ ﺑﺎوردارﯾد ﮐﮫ وی ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﮑﺷد؟
 .4اﯾﺎ از زﻣﺎن وﻗوع ﭘﯾﺷﺎﻣد ﺗﺎ اﮐﻧون ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ
در ﺻورت ﺑﻠﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد:

ﻧﯽ☐
ﺑﻠﯽ ☐

ﻧﯽ☐

______________________________________________________________
ﻧﯽ☐
ﺑﻠﯽ ☐
 .5اﯾﺎ ﻣﮭﺎﺟم ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺷﻣﺎ دﺳﺗرﺳﯽ دارد؟
.6

در ﺻورت ﺑﻠﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد:

______________________________________________________________
.7

اﯾﺎ ﮐﺳﯽ ) ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل ،ﺧﺳران ،ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،دوﺳﺗﺎن ،ﯾﺎ ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﮫ( اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻧﻘش ﺣﻘﺎظﺗﯽ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺎزی ﮐﻧد و
ﻧﯽ☐
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ وی درﯾن ﻣورد ﻣﺷوره و ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﻠﯽ ☐
در ﺻورت ﺑﻠﯽ ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد:

______________________________________________________________
اﮔر ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺧود را در ﺧطر اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ وی) زن ﯾﺎ ﻣرد( در ﻣورد ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی رﺟﻌت دھﯽ و ﺣﻘوﻗش
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯾد

 ﺑرای ﻣﺻؤﻧﯾت :در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﮔری ،ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗوی اراﯾﮫ ﺑدارﯾد ﺑرای ﻣﺻؤﻧﯾت ھﯾﺟﺎﻧﯽ :در ﻣورد ﺳﯾﺳﺗم ﺻﺣت رواﻧﯽ و رﺟﻌت دھﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﯾﮫ ﻧﻣوده و اﻧﮕﯾزهﺑدھﯾد
 ﺑرای ﺣﻔﺎظت ھﯾﺟﺎﻧﯽ:ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻧﮕﯾزه ﺑرای رﺟﻌت دھﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾﯾد رﺟﻌت دھﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺛﺎﻧوی ﺻﺣت رواﻧﯽ را ﻓراھم ﮐﻧﯾد ،ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻣﯾﺗوان از طرﯾق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺳﺗریﺷدن از ﻣﺻؤﻧﯾت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣطﻣﯾن ﺷد ﺗﺎ وی راه ﺣل ﻣﻧﺎﺳب را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و ﺣﻔﺎظت ﺧودش را ﺧود
ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده رﺟﻌت دھﯽ را ﻗﺑول ﮐرد ﻣطﻣﯾن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ رﺟﻌت داده ﺷود
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده در ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ رﺟﻌت دھﯽ را ﻧﭘذﯾرﻓت :
 در ﻗﺳﻣت ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ھﻣراﯾش ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد -ﺟﮭت ﭘﯾﮕﯾری ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﺑﻌدی ﻗرار ﺑﮕذارﯾد

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﺧﺷوﻧت ﻏﯾر ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ
ﯾﺎداﺷت ﺑرای ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧده ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ:
ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯾد ﮐﮫ وی ) زن ﯾﺎ ﻣرد( ﺑﺎﻻی رﻓﺗﺎر ھﺎی ﭘرﺧﺎﺷﮕراﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟم ) ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن( ﺧود ﮐﻧﺗرول ﻧدارد .اﻣﺎ
وی ) زن ﯾﺎ ﻣرد( ﻣﯾﺗواﻧد اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟم) ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن( ﺑدھد ﺗﺎ ﺧود ) زن ﯾﺎ ﻣرد( ﻣﺻؤن ﺑﻣﺎﻧﻧد.
 .1اﮔر ﺷﻣﺎ ﺿرورت ﯾﺎﻓﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﻧزل ﺧود را ﺑﮫ ﻋﺟﻠﮫ ﺗرک ﮐﻧﯾد؟ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑروﯾد؟
 .2ﻣرﺗﮑب در ﮐدام ﺟﺎ ھﮫ ﻣﮑررا ظﺎھر ﻣﯾﮕردد؟
________________________________________________________________

ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه وﺿﺎﺣﺖ دھﯿﺪ آﮔﺎه ان ﺟﺎ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 .3ﮐﯽ ﺷﻣﺎ را ﺣﻔﺎظت و ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده ﻣﯾﺗواﻧد؟) ﺣﺗﯽ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ اﻧﮭﺎ را اﮔ ﺎه ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد(؟
________________________________________________________________
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 .4ﭼﮫ راھﺑرد ھﺎی را ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻣﺣﺎﻓظت ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣوده ﻣﯾﺗواﻧﯾد؟
________________________________________________________________
 .5ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﻣﻨﺰل را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ ﯾﺎ وظﯿﻔﮫ ﻣﯾروﯾد ھﻤﺮاھﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟
________________________________________________________________
 ﺗﺟرﺑﮫ ﺧﺷوﻧت ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﺎﺗوان ﮐﻧﻧده ﺑوده وﺳﺑب زھﮑﺷﯽ ھﯾﺟﺎﻧﺎت ﻣﯾﮕردد ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ اﯾن
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ وی ھﯾﺟﺎﻧﺎت و اﻧرژی ﯾﺎ ﺗوان و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧود را ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮭدارد وﮐوﺷش ﻧﻣﺎﯾد از ﺣﺎﻻت
ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﻣﺷﮑل اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾد
 .aاﮔر ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣﮭﺎﺟم ﻣﻘﺎﺑل ﺷدﯾد ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن در ان ﻣوﻗﻊ ﺑﮑﻧﯾد؟
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .bان ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧود ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﻗوت ﻻزم  ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟم ﮐوﺷش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺷﻣﺎ را
زﯾر اﻧداﺧﺗﮫ ،ﮐﻧﺗرول و ﺳو اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد ﻣﯾﮕوﯾﯾد؟
_________________________________________________________________________
______________________________________________________
 .cﺑﺎ ﮐﯽ ﺑﺧﺎطر درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد؟-------------------------------------------------

ﻋﻧﺎﺻر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ
ﻋﻧﺎﺻر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻔﺎظﺗﯽ

ﺟﺎی ﻣﺻؤون ﺑرای رﻓﺗن
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای اطﻔﺎل
اﻧﺗﻘﺎﻻت
اﺷﯾﺎی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺑﮕﯾرﯾد

ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺎﻟﯽ

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺿﺮورت ﺑﮫ ﺗﺮک اﻧﯽ ﻣﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ رﻓﺖ؟
اﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﯽ رﻓﺖ ﯾﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ اطﻔﺎل؟
ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاھﯽ رﻓﺖ؟
اﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪام اﺳﻨﺎد ،ﮐﻠﯿﺪ ھﺎ ،ﭘﻮل ،اﻟﺒﺴﮫ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺰل ﺗﺮک ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺿﺮورت دارﯾﺪ ؟ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ھﺎی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺎﺳﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
اﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﺷﯿﺎ را ﺑﺎ ھﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﺤﻔﻮظ ﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻧزل را ﺗرک ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﮫ ﭘول دﺳﺗرﺳﯽ دارﯾد؟ در ﮐﺟﺎ
ﻗرار دارد؟ ﺷﻣﺎ در ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟل ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻧرا ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد؟
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ﺣﻣﺎﯾت ﯾﮏ ﺷﺧص ﻧزدﯾﮏ

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐدام ﯾﮏ از ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧوﯾﺷرا ﺳراغ دارﯾد ﮐﮫ ﺑراﯾش
در ﻣورد ﺧﺷوﻧت ﺑﮕوﯾﯾد و وی در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺳر و ﺻدا را
ﺑﺷﻧود ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس زﻧﮓ ﺑزﻧد ﯾﺎ ﺑرای ﻣﻌﺎوﻧت ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎن ﺑﯾﺎﯾد.

_____________________________________________________________________________
.1

ﭼﺎرت رﺟﻌت دھﯽ

9

وظﯾﻔﮫ ﮐﻣﮑﯽ
ﭼﺎرت رﺟﻌت دھﯽ
ﺑرای ﭼﮫ رﺟﻌت ﻣﯾدھﯾد

ﺑﮫ ﮐﺟﺎ  /و ﺑﮫ ﮐﯽ
رﺟﻌت ﻣﯾدھﯾد

ﺗﻣﺎس ادرس

ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﭘﯾﮕﯾری

ﭘﻧﺎھﮕﺎه /ﺳر ﭘﻧﺎه
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺤﺮان
ﻣﺴﺎﻋﺪت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮔﺮوپ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﻣﺸﺎوره
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺻﺤﺖ رواﻧﯽ
ﻣراﻗﺑت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻣراﻗﺑت ھﺎی اطﻔﺎل

9

Please use the Model of Healthcare Sector Response to GBV developed by UNFPA Afghanistan as a
reference.
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