نسل
احترام

یک راهنمای عملی برای صحبت کردن
با سایر بزرگساالن در مورد پرورش
جوانانی که احترام را رعایت میکنند.

نسل
احترام
چگونه همه ما میتوانیم
برای پرورش بچههایی که
احترام را رعایت میکنند با
یکدیگر همکاری کنیم
همه ما می توانیم با گفتگوهای رو
راست و مداوم با یکدیگر درباره احترام
به بزرگساالن هم ردیفمان کمک کنیم تا
الگوهای مثبتی برای جوانان باشند.
وقتی بزرگساالن – والدین ،اعضای
خانواده ،معلمین ،مربیان ،کارفرمایان و
سایر الگوهای جامعه – مثل یک تیم با
یکدیگر کار می کنند تا احترام را ترغیب
کنند ،ما نمونه مثبتی را برای فرزندانمان
می سازیم.
این راهنما نکاتی عملی را با شما به
اشتراک می گذارد تا کمک کند اعتماد
بنفس تان را برای شروع گفتگو با سایر
بزرگساالن درباره تربیت نسل جوانی که
احترام را رعایت میکند تقویت کنید.
این گفتگوها شامل صحبت کردن با
یکدیگر در مورد احترام – یا بی احترامی –
وقتی آن را می بینید می باشد.

دنیایی را که جوانان در آن
بزرگ میشوند ما میسازیم
الیز  14ساله بیش از هر چیز دیگر به بسکتبال
عالقه دارد .میخواهد بدون توجه به جنسیتش
بخاطر مهارتهایش در بسکتبال احساس
ارزشمندی کند و با احترام با او رفتار شود .تمرکز
اصلی او روی این است که در بازی روز شنبه
سه امتیاز کسب کند و چون دختر است رفتار
متفاوتی با او نشود .بعضی وقتها روی اینکه
شورتش خیلی کوتاه است یا ،به عنوان یک دختر،
چگونه بازی میکند تمرکز بیشتری میشود.
دنیایی که الیز در آن بزرگ میشود توسط
بزرگساالنی که او به آنها احترام میگذارد و
تحسین میکند ایجاد میشود .ما در اینکه آیا او
احساس میکند به دالیل درستی برایش ارزش
قائلند ،و اینکه به تدریج که بزرگ میشود رفتار
با او محترمانه است نقش زیادی داریم .این برای
این است که احترام – و بی احترامی – چیزهایی
هستند که ما یاد میگیریم ،و چیزهایی که همه
ما قدرت تدریس آن را داریم .اینکه ما چگونه
رفتار میکنیم ،با دیگران چه رفتاری داریم و چه
چیزهایی را از اطرافیانمان میپذیریم تأثیر زیادی
روی جوانان می گذارد.
ممکن است به نظر برسد که این مسئولیت
پذیری بسیار زیادی است ،اما اقدامات کوچک
واقعا ً تفاوت زیادی ایجاد می کند .همه این
قدرت را داریم که دنیایی را که الیز – و بچههای
دیگر – میخواهند در آن زندگی کنند بسازیم.

اگر همه ما به عنوان یک جامعه دور هم
جمع شویم و صدای مشترکمان را بیابیم،
میتوانیم آینده بهتری را ،فارغ از بی
احترامی ،برای فرزندانمان بسازیم.
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من چگونه میتوانم تغییری را ایجاد کنم؟
به عنوان یک جامعه ما میدانیم که خشونت علیه زنان نادرست است .ما میخواهیم که این چرخه را برای
نسل بعدی بشکنیم.
ما شروع کردهایم درک کنیم که آنچه میگوییم و انجام میدهیم میتواند به این چرخه کمک کند – اغلب بدون
اینکه خود بدانیم.
حرفها و اعمال ما روی اطرافیانمان اثر میگذارند .بعضی وقتها ممکن است بشنویم بزرگسال دیگری حرفی
میزند که به نظر ما خوب نیست ،یا ببینیم بچهها رفتاری میکنند که قابل قبول نیست .ممکن است آسانتر
باشد که به آن اهمیت ندهیم .ساکت ماندن میتواند پیام دهد که این رفتار گاهی اوقات خوب است .ولی خبر
خوب این است که همه ما میتوانیم دور هم جمع شویم و تغییر مثبتی را برای الیز به وجود آوریم.
برخی از ایدههای گامهای کوچکی که همه ما میتوانیم برداریم ،در زیر آورده شده است که ما را به یک فرهنگ
عاری از بی احترامی نزدیکتر خواهد کرد:
 .1به زبانی که در حضور جوانان به کار میبریم با دقت فکر کنیم .وقتی با گفتن حرفهایی مثل “او این
کار را فقط کرد چون دوستش دارد” و “او احتماال ً بیش از حد واکنش نشان میدهد” برای بی احترامی بهانه
میآوریم ،حرف ما میتواند به جوانان بیاموزد که بی احترامی به دختران یک بخش طبیعی بزرگ شدن است.
 .2رفتار احترام آمیز را الگو کنیم .جوانان از ما – بزرگساالنی که روی آنها تاثیر داریم – یاد میگیرند که
چگونه رفتار کنند .با الگو کردن فعاالنه احترام نسبت به همه کس ،ما نمونه مثبتی را برای جوانان دور و
برمان – و جامعه وسیع تر – به وجود میآوریم.
 .3با جوانان زندگی تان یک گفتگوی فعاالنه در باره احترام شروع کنید .با داشتن گفتگوهای آزاد و
صادقانه در مورد احترام ،ما فرزندانمان را برای آینده آماده میکنیم .بعدها ،وقتی با یک موقعیت دشواری
روبرو میشوند ،خواهند دانست که میتوانند به راههای متفاوتی واکنش نشان دهند .برای نکات مفید در
باره اینکه از کجا شروع کنید  The Conversation Guideرا بخوانید.
 .4وقتی رفتار نامحترمانه میبینید با آن برخورد کنید .وقتی چنین رفتاری را میبینیم ،اگر بجای بهانه
آوردن یا سکوت کردن ،آن را بیان کنیم پیام واضحی را در باره آنچه که قابل قبول هست و نیست به
اطرافیانمان میفرستیم.
 .5در باره پرورش فرزندانی که احترام را رعایت میکنند با فرد بزرگسال دیگری که مورد اعتمادتان
است صحبت کنید .پرورش فرزندان به همه افراد مربوط می شود ،و بزرگساالن دیگری که دور و بر ما
هستند میتوانند یک نقش شبکه پشتیبانی بسیار مورد نیاز یا منبع راهنمایی را بازی کنند .برای نکات
مفید در باره چگونگی شروع گفتگو با بزرگساالن دیگر در جامعه تان به خواندن ادامه دهید.
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جایی که میتوانید از آن شروع کنید

گفتگو با اعضای خانواده ،دوستان و بزرگساالن دیگر در باره پرورش فرزندانی که احترام را رعایت میکنند
میتواند دلهره آور به نظر برسد ،اما در زیر چند ایده برای کمک به شما در ابتدای کار آورده شده است.
از پدر یا مادری که تحسینش میکنید بپرسید که روابط احترام آمیز را چگونه به
فرزندانش یاد میدهد.
این که موضوع احترام را چگونه با فرزندانتان مطرح کردید و واکنش آنها چه بود را با او
به اشتراک بگذارید.
زمانی را که در آن شاهد رفتار نامحترمانه از جانب یک شخص جوان بودید،
واکنشی که نشان دادید ،و احساسی که در مورد آن داشتید را به اشتراک بگذارید.
در مورد عبارتهایی مانند “تانگو دو نفره است” یا “مثل دخترا گریه نکن” که از
والدین خودتان شنیده بودید و برای فرزندانتان تکرار نمیکنید صحبت کنید.
زمانی را که در آن با گفتن عبارتهایی مثل “پسرا همینن دیگه” یا “این کار رو کرد
چون دوستت داره” تصادفا ً برای رفتار نا محترمانه بهانه آوردید ،قبل از اینکه تاثیر
واقعی آن را روی فرزندانتان تشخیص ،صحبت کنید.
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طرز داشتن تاثیر مثبت در موقعیتهای اجتماعی
وقتی شاهد بی احترامی در موقعیتهای اجتماعی هستیم پرداختن به آن میتواند احساس ناجوری یا
ترسناکی را به وجود آورد و ممکن است فکر کنیم آسانتر است که از آن بگذریم .اما این فرصت بسیار خوبی
است برای آغاز کردن گفتگویی در باره احترام و به اشتراک گذاشتن تجربیاتمان با بزرگساالن دیگر.
ممکن است طاقت فرسا به نظر برسد – ممکن است فکر کنیم که والدین دیگر در باره ما قضاوت خواهند کرد،
یا صحبت کردن ممکن است درگیری ناخواستهای را شروع کند – ولی ما اغلب بجای نتایج مثبتی که صحبت
کردن میتواند الهام بخش آن باشد ،روی بد ترین سناریوی بالقوه تمرکز میکنیم.
باید به این موقعیتها بطور متفاوتی نگاه کنیم و به یاد داشه باشیم که دوستانمان ،اعضای خانواده و والدین
دیگر ممکن است همانقدر در مورد آن موقعیت نا مطمئن باشند که ما هستیم .با صحبت کردن و شروع
گفتگویی در باره احترام ما میتوانیم نمونه مثبتی برای آنها که در اطرافمان هستند باشیم.
در زیر برخی از موقعیتهای معمول آورده شده است که در آن شروع یک گفتگو در مورد احترام ممکن است
طاقت فرسا به نظر برسد ،و چند نمونه از نحوه نگاه متفاوت به آن موقعیت ها:

1#
شما در برنامه راهنمایی یک دبیرستان هستید و یکی از
دانشآموزان دختر دامن کوتاهی پوشیده است.
یکی از مادران میگوید “اون دختره دنبال درد سر میگرده –
من هرگز به دخترم اجازه نمیدم اونو بپوشه و از خونه بیرون بره”.
پسر جوانی در نزدیکی این گفته را می شنود ،و با تعجب نگاه
می کند.

شما ممکن است فکر کنید:

“ام ،فکر نکنم من باید چیزی بگم.
من نمیخوام اختالف ایجاد کنم”.

آغاز کننده گفتگو:

من فکر نمی کنم هیچ دختری هرگز
“دنبال درد سر بگرده” .دخترها و زنان
بدون توجه به اینکه چه پوشیده اند
شایسته احترام هستند.

بجای این ،در نظر بگیرید که:

گفتگو کردن در باره این مسئله میتواند کمک کند یکدیگر را بهتر درک کنیم.
این مادر ممکن است نفهمد که کلماتش می تواند به پسر های جوان یاد
بدهد که موقعیت هایی هست که بی احترامی به دخترها اشکالی ندارد.
با سکوت نکردن خودتان ،می توانید کمک کنید این خانم بفهمد که ما باید
پسرهایی تربیت کنیم که با دخترها با احترام رفتار کنند ،بدون توجه به اینکه
چه پوشیده اند.

نکته مفید:

آرام و غیر قضاوتی بمانید .به یاد داشته
باشید ،این برای ایجاد اختالف نیست،
بلکه برای تعیین استانداردی برای نحوه
رفتار با افراد است.
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2#
شما با چند خانواده دیگر به یک گرد هم آیی دعوت شدهاید.
تعدادی از پسرها در حال بازیهای ویدیویی هستند و یکی از
دخترها میخواهد به آنها بپیوندد.
پسرها میگویند “دخترا نمیتونن بازیکن باشن” ،ولی به نظر
میرسد پدر و مادرهای دیگر بحث آنها را نادیده میگیرند.

شما ممکن است فکر کنید:

آغاز کننده گفتگو:

“اگر چیزی بگم ممکنه بحثشون بد تر بشه .اگر صحنهای رو به وجود بیارم،
پدر و مادرهای دیگه ممکنه دفعه بعد منو دعوت نکنن”.

من فکر می کنم ما باید قدم پیش بگذاریم و بگذاریم
بدانند که این حرف واقعا جنسیت طلبی است –
دخترها می توانند هرکاری که پسرها می کنند انجام دهند.

بجای این ،در نظر بگیرید که:

نکته مفید:

اگر چیزی نگویید ،بچهها ممکن است فکر کنند که این رفتار جنسیت طلبانه
قابل قبول است .والدین دیگر ممکن است نشنیده باشند ،یا مطمئن نباشند
که خودشان چگونه میتوانند با آن موقعیت برخورد کنند.

بزرگساالن دیگر نیز ممکن است وقتی
رفتار غیر محترمانه میبینند احساس عدم
اطمینان یا ترس از صحبت کردن داشته
باشند .اگر حرفتان را بزنید ،می توانید یک
نمونه مثبت برای هر کسی باشید.

3#
شما مطلع می شوید که یکی از دوستان پسرتان در شبکه
های اجتماعی مکالمه ای را شروع کرده و از افرادی که آنالین
مالقات کرده بوده دعوت کرده است به گپ بپیوندند.
شما اظهار نظرهای نامناسبی را در مورد دخترها میبینید.
شما موضوع را با والدین آن دوست مطرح میکنید و آنها
پاسخ میدهند“ ،این کار همیشگی پسرا است”...

شما ممکن است فکر کنید:

آغاز کننده گفتگو:

“اونا فکر میکنن من دارم بعنوان پدر و مادر در موردشون قضاوت میکنم.
من خودم هم بی عیب نیستم ،و ممکنه اونا از این استفاده کنن که در
مورد پرورش بچه من قضاوت کنن”.

نه ،این درست نیست – ما باید بگذاریم
بدانند که چنین رفتاری با دختران شایسته
نیست .بیایید با هم با آنها گپ بزنیم.

بجای این ،در نظر بگیرید که:

نکته مفید:

این والدین وقتی از عباراتی مثل “پسرا همینن دیگه” استفاده میکنند
ممکن است در مورد آنچه که پسرشان یاد میگیرد تامل نکرده باشند.
شما می توانید تجربه و آموختههای خودتان را در مورد شروع گفتگو با
فرزندتان در مورد احترام به دختران به اشتراک بگذارید.

تصدیق کنید که پرورش فرزند کار مشکلی است
ولی همه ما از ایجاد فرهنگی که در آن رفتار
غیر محترمانه تحمل نمیشود سود خواهیم برد.
از طریق همکاری با یکدیگر و بیان کردن بی
احترامی وقتی آن را میبینیم ،میتوانیم آینده
بهتری را برای فرزندانمان بسازیم.
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4#
شما با خانواده بزرگ خود در کنار یک استخر دور هم هستید.
یکی از پسرها دائما ً یک دختر را اذیت می کند و بند مایوی
باالتنه او را می کشد .او ناراحت است و از پسر میخواهد
که او را تنها بگذارد.

شما ممکن است فکر کنید:

آغاز کننده گفتگو:

“اگه من بگم این رفتار بی احترامیه خانواده من ممکنه فکر کنن من دو
رو هستم – اونا میدونن که من وقتی جوون بودم کارهای احمقانهای
مثل این رو انجام دادم”.

آغاز کننده گفتگو :همه ما وقتی بچه بودیم کارهای
احمقانه کرده ایم ،ولی او دیگر زیاده روی کرده و
کامال واضح است که دختر ناراحت است .من او
را برای یک گپ کوتاه کنار می کشم.

بجای این ،در نظر بگیرید که:

نکته مفید:

بجای این در نظر بگیرید که :همه ما اشتباه میکنیم و هیچکس بی عیب نیست.
شما یاد گرفتید که این رفتار قابل قبول نیست ولی اگر ساکت بمانید ،این پسر
ممکن است کماکان فکر کند که اینگونه رفتار اشکالی ندارد .با برخورد کردن با
آن هم اکنون به او کمک میکنید که رشد کرده و یک بزرگسال مهربان با رفتار
احترام آمیز بشود.

بهترین زمان برای برخورد با رفتار غیر
محترمانه هنگام بروز آن است .به آرامی
پاسخ دادن یا به طور عادی پرسیدن از آن
شخص که آیا میتوانید یک گفتگوی کوتاه
داشته باشید روش خوبی برای شروع است.
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نکات مفید برتر برای صحبت در باره احترام

چند نکته مفید در زیر آورده شده است که وقتی با بزرگساالن دیگر در زندگی تان در مورد احترام صحبت
میکنید به یاد داشته باشید.

 .1ذهن باز داشته باشید

 .2همدل باشید

و به یاد بیاورید که همه ما تجربیات مختلفی داریم،
و برای برخورد با رفتار غیر محترمانه از زبانهای
مختلی استفاده میکنیم.

قضاوت نکنید .مهم است که بدون در نظر گرفتن
ایدهها و عقاید خودتان به عقاید دیگران گوش کنید
و برای آن ارزش قائل باشید .برخورد با بی احترامی
ممکن است سخت باشد ،ولی باید به یاد داشته
باشیم که در این جریان همه با هم هستیم.

 .3صادق باشید

 .4خودمانی بمانید

تجربیات و دیدگاه خودتان را به اشتراک بگذارید –
حتی در موقعیتهایی که جریان ممکن است طبق
برنامه پیش نرفته باشد .ما همیشه کارها را درست
انجام نمیدهیم ،ولی میتوانیم از تجربیات یکدیگر
درس بگیریم.

این کمک خواهد کرد تا همه برای صحبت در باره
احترام احساس راحتی کنند .دیگران را تشویق کنید
دیدگاهها و تجربیاتشان را به اشتراک بگذارند –
میتوانید داستان شخصی خودتان را به اشتراک
بگذارید یا برای هدایت گفتگو سوال بپرسید.

 .5گفتگو را باز نگه دارید
الزم نیست صحبت کردن در باره احترام و بی احترامی
“کار بزرگی” باشد – میتواند به صورت بخشی از
گفتگوهای روزمره با اطرافیانمان باشد .هرچه بیشتر
در باره احترام صحبت کنیم ،آسانتر میشود.
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برای آگاهی بیشتر
به عنوان مادرها و پدرها ،اعضای خانواده ،معلمین ،مربیان ،کارفرمایان و الگوها،
همه ما در شکستن چرخه بی احترامی و نهایتا ً خشونت علیه زنان نقشی داریم.
به عنوان افراد ،و به عنوان یک جامعه ما این فرصت را داریم که آینده بهتری را برای فرزندانمان

ایجاد کنیم .همه این قدرت را داریم که دنیایی را که الیز میخواهد در آن زندگی کند بسازیم.
برای آگاهی بیشتر از وبسایت  www.respect.gov.au/persianدیدن کنید.

برای نکات مفید در باره طرز آغاز یک گفتگو در باره احترام The Conversation Guide ،را بخوانید.

