جيل
االحترام

دليل عملي للتحادث مع
راشدين آخرين من أجل تربية
شبيبة تحترم اآلخرين.

جيل
االحترام

كيف يمكننا جميعاً أن
نعمل معاً لتربية األطفال
عىل احترام اآلخرين

يمكننا جميعا ً مساعدة نظرائنا الراشدين
ليكونوا مثاال ً إيجابيا ً أعىل للشبيبة عن
طريق إجراء أحاديث مفتوحة ومستمرة
حول احترام بعضنا البعض.

عندما يقوم الراشدون – من أهل،
وأفراد العائلة ،ومعلمين ،ومدربين،
وأصحاب عمل ،وسواهم من األمثلة
األعىل في المجتمع – بالعمل معا ً
كفريق من أجل الترويج لالحترام ،فإننا
نعطي مثاال ً إيجابيا ً ألوالدنا.
يشارك هذا الدليل نصائح عملية
لمساعدتك عىل بناء الثقة لديك من
أجل البدء في محادثة مع راشدين
آخرين حول تربية جيل من الشبيبة عىل
احترام اآلخرين .يشمل ذلك التحادث
مع بعضكم البعض عن االحترام –
أو عدم االحترام – عندما ترونه.

نحن نخلق العالم الذي
تترعرع فيه الشبيبة
تهتم إليز التي تبلغ من العمر أربعة عشر
ً
أي شيء آخر .تريد
عاما بكرة السلة أكثر من ّ
أن تشعر بالتقدير لمهاراتها في كرة السلة،
تعامل باحترامّ ،
بغض النظر عن جنسها.
وأن
َ
تركيزها األساسي هو أن تسجّل رمية الثالث
تعامل بطريقة
نقاط في مباراة السبت ،وأن ال
َ
مختلفة ألنها فتاة .أحياناً ،هناك تركيز أكثر عىل
ما إذا كان بنطلونها القصير قصيرا ً جداً ،أو كيف
تلعب كـ “فتاة”.
العالم الذي تترعرع فيها إليز خلقه راشدون
عما
تعتبرهم مثالها األعىل .نحن مسؤولون كثيرا ً ّ
إذا كانت تشعر بأنها مقدّرة لألسباب الصحيحة،
وما إذا كان يتم التعامل معها باحترام وهي
تكبر .هذا ألن االحترام – وعدم االحترام – أمران
نتعلّمهما ولدينا جميعا ً القدرة عىل تعليمهما.
كيف نتص ّرف ،كيف نعامل اآلخرين وما الذي
نقبله من الذين حولنا ،كل ذلك له تأثير كبير
عىل الشبيبة.
قد يبدو وكأن هناك الكثير من المسؤولية
حدث حقا ً فرقا ً
ُّ
لتحملها ،لكنَّ أعماال ً صغيرة تُ ْ
كبيراً .لدينا جميعا ً القدرة عىل خلق العالم الذي
تريد إليز – وأطفال آخرون – العيش فيه.

إذا تعاونّا كلنا معا ً كمجتمع ووجدنا
صوتنا الجماعي ،نستطيع بناء
خال من
مستقبل أفضل ألطفالنا،
ٍ
عدم االحترام.
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كيف يمكنني أن أ ْ
حدِث فرقاً؟
كمجتمع ،نعلم أن العنف ضد النساء خطأ .نريد المساعدة في كسر هذه الد ّوامة من أجل الجيل المقبل.
لقد بدأنا نفهم ما نقول وما نعمل إذ أنّ الراشدين يساهمون في هذه الد ّوامة ،غالبا ً من دون إدراك ذلك.
إن كلماتنا وأعمالنا تؤثر عىل الذين حولنا .أحياناً ،قد نسمع شخصا ً راشدا ً آخر يقول شيئا ً ال نستسيغه ،أو قد
نرى أطفاال ً يتصرفون بطريقة غير مقبولة .قد نشعر أنه من األسهل التغاضي عن األمرّ ،
إل أن البقاء صامتين
يمكن أن يرسل رسالة بأن هذا التص ّرف مقبول أحياناً .لكنّ الخبر السار هو أنه يمكننا كلنا أن نتعاون معا ً
حدِث تغييرا ً إيجابيا ً من أجل إليز.
ون ُ ْ
أدناه ،بعض األفكار عن خطوات صغيرة يمكننا جميعا ً اتخاذها ،من شأنها أن تجعلنا أقرب إىل ثقافة خالية من
عدم االحترام:
 .1فكّر مل ّياً باللغة التي نستخدمها بوجود الشبيبة .عندما نختلق أعذارا ً لعدم االحترام ،بقول أشياء مثل
“لقد فعل ذلك فقط ألنها تعجبه” و“عىل األرجح إنها تبالغ بردة فعلها” ،فقد نكون في صدد تعليم الشبيبة
أن عدم االحترام تجاه الفتيات جزء طبيعي من مرحلة النمو.
 .2تص ّرف محترم للمثال األعىل .تتعلم الشبيبة كيفية التص ّرف منا نحن الراشدين الذين نؤثّر عليهم .عندما
نف ّعل االحترام كمثال أعىل تجاه الجميع ،فإننا نقدّم مثال ً إيجابيا ً للشبيبة حولنا ،وللمجتمع األوسع.
 .3ابدأ محادثة استباقية عن االحترام مع الشبيبة في حياتك .من خالل أحاديث منفتحة وصادقة عن
االحترام ،نساعد في تحضير أطفالنا للمستقبل .بعد ذلك ،عندما يواجهون موقفا ً صعباً ،فإنهم سيعرفون
بأن هناك طرقا ً مختلفة يمكنهم االستجابة من خاللها .اقرأ “دليل التحادث” The Conversation Guide
لنصائح تدلك من أين تبدأ.
 .4عالج التص ّرف القائم عىل عدم االحترام عندما تراه .إذا ن ّبهنا عنه عندما نراه ،بدال ً من اختالق األعذار أو
عما هو مقبول وما هو غير مقبول.
البقاء صامتين ،فإننا نوجّه رسالة واضحة إىل الذين حولنا ّ
 .5تح ّ
دث مع راشد آخر تثق به حول تربية األطفال عىل احترام اآلخرين .تربية األطفال تحتاج إىل قرية
بأمس الحاجة
بكاملها ،وبإمكان الراشدين اآلخرين حولنا أن يكونوا بمثابة شبكة دعم أو مصدر مشورة نحن
ّ
إليهما .واصل القراءة لنصائح عن كيفية البدء في محادثة مع راشدين آخرين في مجتمعك.
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أين يمكنك البدء

التحادث مع أفراد العائلة واألصدقاء والراشدين اآلخرين حول تربية األطفال عىل احترام اآلخرين قد يبدو
أمرا ً شاقاً ،لكنك تجد أدناه بعض األفكار لمساعدتك عىل البدء.
اسأل أحد الوالد ْين الذي تكنُّ له التقدير عن كيفية تعليمه أطفاله عن العالقات المبنية
عىل االحترام.

شارك كيف أنّك طرحت موضوع االحترام مع أطفالك وكيف تجاوبوا معك.

شارك كيف شهدت م ّرة عىل تص ّرف قائم عىل عدم االحترام من قِـبل شخص شاب،
كيف كان ردك ،وكيف شعرت حياله.
تبك كفتاة” والتي
ناقش عبارات مثل “رقص التانغو بحاجة إىل اثنين” أو “ال
ِ
سمعتها من أهلك ،والتي لن تعيدها أمام أطفالك.
شارك كيف تسامحت م ّرة عن غير قصد مع تص ّرف قائم عىل عدم االحترام بقول
بك” ،قبل أن
عبارات مثل “الصبيان يظلون ِ
صبية” أو “فعل ذلك ألنه معجب ِ
تدرك التأثير الذي تركه فعال ً هذا الكالم عىل أطفالك.
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كيف ن ُ ْ
حدِث تأثيرات إيجابية في مواقف اجتماعية
عندما نرى عدم احترام في مواقف اجتماعية ،فإن معالجته قد تشعرنا باإلحراج أو الخوف ،وقد نعتقد بأنه من
األسهل أن ّ
نغض النظر عنه .لكنها فرصة عظيمة إلثارة محادثة حول االحترام ،ومشاركة خبراتنا مع راشدين آخرين.
قد يبدو األمر مع ّقدا ً – فقد نعتقد بأن األهل اآلخرين سيطلقون علينا أحكاماً ،أو أن إثارة الموضوع قد تطلق
نزاعا ً غير مرغوب فيه – لكننا غالبا ً ما نر ّكز عىل أسوأ سيناريو محتمل بدال ً من النتائج اإليجابية التي يمكن أن
توحي بها إثارة الموضوع.
نحتاج إىل أن ننظر إىل هذه المواقف بطريقة مختلفة ،وأن نتذ ّكر أن أصدقاءنا وعائلتنا واألهالي اآلخرين قد
يكونون مثلنا غير متأكدين من هذا الموقف .بجعل صوتنا مسموعا ً والبدء بمحادثة عن االحترام ،يمكننا إعطاء
مثال إيجابي للذين هم حولنا.
أدناه ،بعض المواقف الشائعة حيث البدء بمحادثة عن االحترام قد يبدو مع ّقداً ،وبعض األمثلة عن كيفية النظر
إىل المواقف بطريقة مختلفة:

1#
أنت في اجتماع توجيهي في مدرسة ثانوية،
وإحدى التلميذات ترتدي تنورة قصيرة.

تقول إحدى األمهات“ ،هذه الفتاة تبحث عن المتاعب –
لن أسمح أبدا ً البنتي بأن تخرج من المنزل وهي ترتدي هكذا”.

أحد الفتيان القريبين منها يسمع التعليق وينظر حوله.

قد تف ّكر:

“ال أدري ما إذا كان يجب أن أقول شيئاً.
ال أريد أن أتسبب بنزاع”.

بداية المحادثة:

أي فتاة “تبحث عن
ال أعتقد بأن ّ

المتاعب” .الفتيات والنساء يستحقن
االحترام ّ
عما يلبسن.
بغض النظر ّ

بدال ً من ذلك ،خذ في االعتبار:

إجراء محادثة عن الموضوع يمكنه أن يساعدنا عىل فهم بعضنا البعض
بطريقة أفضل .قد ال تدرك هذه الوالدة أن كلماتها قد تعلّم الفتيان أن

هناك ظروفا ً يكون فيه عدم احترام الفتيات مقبوالً .بخروجك عن صمتك،

يمكنك مساعدتها في فهم أنه يتوجب علينا تربية صبيان عىل معاملة

عما يلبسن.
الفتيات باحترام ،بغض النظر ّ

نصيحة:

حافظ عىل هدوئك وعدم إطالق األحكام.
تذ ّكر ،األمر ال يتعلق في التسبب بنزاع،

بل في وضع معيار لكيفية معاملة الناس.
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2#
تجمع مع بعض العائالت األخرى .بعض
أنت مدع ّو إىل
ّ

الصبيان يلعبون بألعاب الفيديو وإحدى الفتيات تريد أن
تنضم إليهم.

يقول الصبيان “الفتيات ال يستطعن أن يكنّ العبات”،

لكن يبدو أن األهالي اآلخرين يتجاهلون جدالهم.

قد تف ّكر:

بداية المحادثة:

“إذا قلت شيئا ً ما ،فقد أجعل هذا الجدال أسوأ.

إذا تس ّببت باإلحراج ،فإن األهالي اآلخرين قد ال يدعونني في المرة المقبلة”.

أعتقد بأنه يجب علينا أن نتدخل ونجعلهم يعرفون
أن في ذلك تمييزا ً بين الجنسين فعالً .بإمكان
الفتيات أن يفعلن كل ما يمكن للفتيان عمله.

بدال ً من ذلك ،خذ في االعتبار:

نصيحة:

إذا لم تقل شيئاً ،قد يظن األطفال أن هذا التص ّرف القائم عىل التمييز

بين الجنسين مقبول .قد ال يكون األهالي اآلخرون قد سمعوا الجدال،

أو قد يشعرون أنهم غير متأكدين من كيفية معالجة الموقف بأنفسهم.

قد يشعر الراشدون اآلخرون أيضا ً أنهم غير

متأكدين أو أنهم خائفون من جعل صوتهم
مسموعا ً عندما يرون تص ّرفا ً قائما ً عىل
عدم االحترام .إذا جعلت صوتك مسموعاً،
يمكنك أن تعطي مثاال ً إيجابيا ً للجميع.

3#
َ
أدركت أن أحد أبناء أصدقائك بدأ دردشة عىل وسائل التواصل
ً
االجتماعي ودعا أشخاصا التقاهم عبر اإلنترنت إىل المشاركة
في الدردشة .ترى تعليقات غير الئقة عن الفتيات.

والدي الصديق فيجيبان“ :هذا فقط ألن
تثير الموضوع مع
ْ
كصبية”...
الصبيان يتص ّرفون ِ

قد تف ّكر:

بداية المحادثة:

“سيعتقدون بأنني أحكم عليهم بصفتي والداً .أنا نفسي لست كامالً،

ال ،هذا غير مقبول .يجب أن نجعلهم

بدال ً من ذلك ،خذ في االعتبار:

نصيحة:

وقد يستعملون ذلك كسبب للحكم عىل تربيتي ألطفالي”.

قد ال يكون هذان الوالدان قد فكّرا بما يتعلّمه ابنهما عندما يستخدمان
ص ً
بية” .يمكنك مشاركة خبرتك الخاصة وما
عبارات مثل “الصبيان يظلون ِ
تعلّمته حول بدء محادثة مع طفلك عن االحترام تجاه الفتيات.

يعرفون أن معاملة الفتيات بهذا الشكل
ليس مقبوالً .دعونا نتحدث إليهم معاً.

أَقِر بأن تربية األطفال مسألة صعبة ،لكننا
نستفيد جميعا ً من خلق ثقافة ال تسىامح

فيها مع التص ّرف القائم عىل عدم االحترام.
بالعمل معاً ،والتنبيه عن عدم االحترام عندما

نراه ،يمكننا أن نخلق مستقبال ً أفضل ألطفالنا.
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4#
تجمع لألقرباء عند بركة السباحة.
أنت في
ّ
أحد الصبيان يضايق فتاة باستمرار ،ويجذب رباط

القطعة العليا من لباس السباحة .إنها مستاءة ،وتطلب

من الصبي أن يتركها وشأنها.

قد تف ّكر:

بداية المحادثة:

“إذا ن ّبهت أن هذا األمر تص ّرف قائم عىل عدم االحترام فإن عائلتي قد تعتقد
بأنني خبيث .هم يعرفون أنني قمت بأشياء سخيفة كهذه عندما كنت شابا ً”.

لقد فعلنا جميعا ً أشياء سخيفة عندما
كنا أطفاالً ،لكنه تمادى بذلك وواضح أنها
مستاءة .سآخذه جانبا ً لدردشة سريعة.

بدال ً من ذلك ،خذ في االعتبار:

نصيحة:

كلنا نرتكب أخطاء ،وال أحد كامل .تعلّمت أن هذا السلوك غير مقبول،
ولكن إذا بقيت صامتاً ،فقد يستمر هذا الصبي في االعتقاد بأن هذا النوع
من السلوك مقبول .من خالل معالجة هذا األمر اآلن ،فإنك تساعده كي
يكبر ليكون شخصا ً راشدا ً لطيفا ً يحترم اآلخرين.

أفضل وقت لمعالجة تص ّرف قائم عىل

عدم االحترام هو عند حدوثه .الرد بهدوء أو
سؤال الشخص بطريقة خالية من التكلّف

عما إذا كنت تستطيع إجراء محادثة سريعة
معه ،طريقة جيدة للبدء.
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07

أهم النصائح للحديث عن االحترام

أدناه ،بعض النصائح المفيدة لتذكُّرها لدى الحديث عن االحترام مع أشخاص آخرين راشدين في حياتك.

 .1كن منفتحاً

 .2كن متعاطفاً

وتذ َّكر أن لدينا جميعا ً خبرات مختلفة،

ولغة مختلفة نستخدمها للتعامل مع التص ّرف

ال تطلِق األحكام .من المهم أن تصغي إىل آراء
وتثمنهاّ ،
بغض النظر عن أفكارك وآرائك الخاصة.
اآلخرين
ّ
التعامل مع عدم االحترام يمكن أن يكون صعباً،

 .3كن صادقاً

 .4ابتعد عن التكلّف

شارك بخبراتك ووجهة نظرك الخاصة ،حتى في

من شأن ذلك أن يساعد الجميع عىل الشعور بالراحة لدى

القائم عىل عدم اإلحترام.

المواقف التي قد ال تسير فيها األمور كما هو مخطط لها.
ال ننجح دائما ً بما نقوم به ،لكن بإمكاننا أن نتعلّم من

خبرات بعضنا البعض.

لكن علينا أن نتذ ّكر أننا جميعا ً في هذا األمر معاً.

الحديث عن االحترام .شجّع اآلخرين عىل مشاركة وجهات
نظرهم وخبراتهم .يمكنك مشاركة قصتك الشخصية

الخاصة أو طرح أسئلة للمساعدة في توجيه المحادثة.

 .5اترك الحوار مفتوحاً
التحدث عن االحترام وعدم االحترام ال يجب أن يكون
أمرا ً صعباً .يمكنه أن يحصل كجزء من محادثاتنا

اليومية مع أولئك الذين هم حولنا .كلما أكثرنا من

الحديث عن االحترام ،كلما أصبح الحديث عنه أسهل.
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لمزيد من المعلومات

بصفتنا أمهات وآباء ،أفراد عائلة ،معلمين ،مد ّربين ،أصحاب عمل وأشخاصا ً يحتذى بهم،
لدينا جميعا ً دور نلعبه في كسر د ّوامة عدم االحترام والعنف ضد النساء في نهاية المطاف.
كأفراد ومجتمع ،لدينا الفرصة لخلق مستقبل أفضل ألطفالنا .لدينا جميعا ً القدرة عىل خلق العالم

الذي تريد إليز العيش فيه.

لمزيد من المعلومات ،زوروا www.respect.gov.au/arabic
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