ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯾﺷﮔﯾﺮی از ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﮐودﮐﺎن
ﻧﮔﻪ داﺷﺗن ﺑﭼﻪ ھﺎ اﻣن

Programme written and animated by Chrissy Sykes © 2018
Translations by: Shahin Gavanji and Jahangir Gavanji
Song Lyric Translations by: Shima Azizi

©2018

ﺑدن ﻣن ،ﺑدن ﻣن اﺳت
ﻣـن ﻣﯽ ﺧـواھـم ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﺑـدن ﻣـن ،ﺑـدن ﻣـن اﺳـت را ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ
ﻣــﻌﺮﻓﯽ ﮐﻧم اﯾن ﯾک ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﻪ راﯾﮔﺎن اﻧﯾﻣﯾﺷن ﺑــﻪ ھــﻣﺮاه
ﻣـوﺳﯾﻘﯽ ﺟﮫـت ﭘﯾﺷﮔﯾﺮی از ﺳـوء اﺳـﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﮐودﮐﺎن
ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﻪ ﻣﯾﺗوان ﻣـﺳﺎﺋـل و ﻣـوﺿـوﻋـﺎت ﻣـﮫم در اﯾن
راﺑـطﻪ را ﺑـﺎ اﺳـﺗﻔﺎده از ﺷـﺎدی ،اﻧﯾﻣﯾﺷن و آواز ﺧـواﻧـدن
ھﻣﺮاه ﺑﺎ آھﻧگ ھﺎ اراﺋﻪ دھﯾم.

ﻋواﻗب ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﮐودک آزاری ﺑﺮای ﮐودک ﻣورد آزار و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ طور
ﮐﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﻪ اﺳت و آﻣوزش ﯾﮐﯽ از ﺑﮫﺗﺮﯾن راه ھﺎی ﺟﻠوﮔﯾﺮی از اﯾن اﺗﻔﺎق اﺳت ﯾﺎ ﺣداﻗل
اﮔﺮ ﯾک ﮐودک در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در وﺿﻌﯾت ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯾﺮد ،داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد
.اﻧﺟﺎم دھد ،و از ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﻣک ﺑﮔﯾﺮد

ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن در ﻣورد ﻣوﺿوع "اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن" آﻣوزش ﺑدھﯾم ﺑﮫﺗﺮ
اﺳت ،و اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐودﮐﺎن  3ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑل اﺟﺮا ﻣﯾﺑﺎﺷد ،زﯾﺮا ﻣن اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮای
ﺑﯾش از  350،000ﮐودک در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی زﯾﺎدی اراﺋﻪ دادم.

ﻣﮫﻣﺗﺮﯾن و ﺑﮫﺗﺮﯾن وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑدن ﻣن ﺑدن ﻣن اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗوﺳط ھﻣﻪ اﻓﺮاد
ﺷﺎﻣل ﻣددﮐﺎران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،اراﺋﻪ دھﻧدﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺑت روزاﻧﻪ ،واﻟدﯾن ،اراﺋﻪ دھﻧدﮔﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ،ﺑﺎﺷﮔﺎه ھﺎی ورزﺷﯽ و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮔﺮ اﻓﺮاد آﻣوزش داد
ﺷود .و از طﺮﯾق آﻣوزش ،ﭘﯾﺷﮔﯾﺮی از روش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده را آﻣوزش ﻣﯾدھد ،ﮐﻪ
.از اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑﺮﺧوردار اﺳت

"ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯾﺗوان ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﻧﺰدﯾک ﺷوﯾم و در ﻣورد روش ھﺎی ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از
ﮐودک آﻧﮫﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﺮد؟"
اﮐﺛﺮ ﺑـﺰرﮔـﺳﺎﻻن دوﺳـت ﻧـدارﻧـد در ﻣـورد ﺳـوءاﺳـﺗﻔﺎده ﺻـﺣﺑت ﮐﻧﻧد ،و ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﻪ روش ھـﺎ و روﯾﮐﺮد ھـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﻧـﺰدﯾک ﺷـدن ﺑـﻪ ﮐودﮐﺎن ﺑـﺮای ﺻـﺣﺑت در ﻣـورد اﯾن ﮔـوﻧـﻪ ﻣـﺳﺎﺋـل ﻣﯽ ﺗـواﻧـد دﻟﮫـﺮه آور و ﻣﺷﮐل ﺳـﺎز ﺑـﺎﺷـد .آھـﻧگ ھـﺎی
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻧﻧده در اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﯽ دھد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯾوه ای ﺳﺎده و ﻣﺛﺑت ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ارﺗﺑﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻧﻧد.

ﭼﺮا ﻣوﺳﯾﻘﯽ؟
آھـﻧگ ھـﺎ ﺑـﻪ ﻋـﻧوان ﯾک راه ﻓـوق اﻟـﻌﺎده ﺑـﺮای ﮐودﮐﺎن ﺟﮫـت ﯾﺎدآوری ﭘﯾﺎم ھـﺎی ﻣـﮫم ﮐﻪ آﻣـوزش داده ﻣﯽ ﺷـود ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﻧد .ﻣـن
اطﻣﯾﻧﺎن دارم ﮐﻪ ھـﻣﻪ ﺷـﻣﺎ ،آھـﻧگ ھـﺎی ﮐوﭼک را ﮐﻪ در زﻣـﺎن ﮐودﮐﯽ ﯾﺎدﮔـﺮﻓـﺗﻪ اﯾد را ﺑـﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورﯾد ،اﯾن آھـﻧگ ھـﺎ و
ﭘﯾﺎم ھﺎ ﺑﺎ ﺑﭼﻪ ھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺮای درس ھﺎی زﻧدﮔﯽ آﯾﻧده ﻣﻔﯾد ﺧواھد ﺑود.
ﻧـﺗﺎﯾﺞ ﻣـطﺎﻟـﻌﻪ ای ﺑـﺎ ﺣـﺿور ﮐودﮐﺎن ﮐﻪ در ﻣﺟـﻠﻪ ﻣـوﺳﯾﻘﯽ درﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻧﺗﺷـﺮ ﺷـد ﻧـﺷﺎن داد ﮐﻪ ﻣـوﺳﯾﻘﯽ و ﯾﺎدﮔﯾﺮی آھـﻧگ ھـﺎی
ﺟـدﯾد ﺑـﺎ اﺳـﺗﻔﺎده از اﯾﺟﺎد ﺣـس ﻣـﺛﺑت و اﻓـﺰاﯾش اﻋـﺗﻣﺎد ﺑـﻧﻔس ﺑـﻪ ﮐودﮐﺎن ﮐﻣک ﻣﯽ ﮐﻧد اﺣـﺳﺎس ﺧـوﺑﯽ ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ ﺧـود داﺷـﺗﻪ
ﺑﺎﺷﻧد
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ﭼﮔوﻧﻪ از اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم:
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد
اﯾن آھﻧگ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﯾﻣﯾﺷن ھﺎی ﺷﺎد و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻧﻧده ﮐﻪ ﺗوﺳط ﯾک ﺷﺧﺻﯾت ﮐﺎرﺗوﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻧﺗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷده اﺳت ،ﭘﯾﺎم ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺧود
را ﺑﻪ ﺷﮐل ﻣﺎﻧدﮔﺎر در ﺣﺎﻓظﻪ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آواز ﺧواﻧدن ،اﻧﺟﺎم ﺣﺮﮐﺎت دﺳت ،رﻗص و اﻧﺟﺎم ھﺮ ﮐﺎری اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾدھﻧد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺳﺎده و آﺳﺎن اﺟﺮا ﮐﻧﯾم
ﺑﭼﻪ ھﺎی ﮐوﭼک ﻧﯾﺎزی ﺑﻪ داﻧﺳﺗن ﺟﺰﺋﯾﺎت ﻋﻣﯾق ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻧدارﻧد و ﻓﻘط ﻗواﻧﯾن ﺳﺎده ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻣده را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﯾد.
 -1ھﯾﭼﮐس ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﺑﺮﺳﺎﻧد
 -2ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺳﻣت ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ را ﻟﻣس ﮐﻧد
-3اﮔﺮ ﻣﺷﮐل دارﯾد ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﮔوﯾﯾد
-4ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد از ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﻋﮐس ﺑﮔﯾﺮد
-5اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ﯾﺎ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ را ﻟﻣس ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮐﻧﯾد و ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﮔوﯾﯾد
-6اﮔﺮ ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﺷﺧﺻﯽ ﻣورد اذﯾت و آزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯾﺮﯾد ﺑﻪ ﺷﺧص ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮔوﯾﯾد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺛﺑت ﻧﮔﻪ دارﯾد
در اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐودﮐﺎن را ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾم ﺗﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺛﺑت و ﻣﺮاﻗﺑت را در ﻣورد ﺑدﻧﺷﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ھﺎی
.آﻣوزﺷﯽ ﺟﺎﻟب درک ﮐﻧﻧد ﺗﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺷﮐﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑوﺟود آﻣد ،ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺷﺧص ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد در ﻣورد آن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد

اﯾن اﯾده ﺧوﺑﯽ اﺳت ﮐﻪ ﮐودﮐﺎن ﭘس از ھﺮ درس ﯾک ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﮫﯾﻪ ﮐﻧﻧد و از ﮐودﮐﺎن ﺑﺧواھﯾد
ﺗﺻوﯾﺮی را درﺑﺎره آﻧﭼﻪ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺻﺣﺑت ﮐﺮدن و آواز ﺧواﻧدن ﯾﺎ ﺷﺎﯾد در ﻣورد ﭼﯾﺰی ﮐﻪ
.ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﯾﺎ ﭼﯾﺰی ﮐﻪ ﻧﮔﺮان آن ھﺳﺗﻧد،ﺑﻪ ﺗﺻوﯾﺮ در آورﻧد

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﻧظﺮات ﺟﺎﻟﺑﯽ در اﯾن ﻣورد ﺑدﺳت آورﯾد

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺛﺎﻟﮫﺎی ﺑﺎزﺧورد اﯾن ﮐﻼس ھﺎ ﮐﻪ ﺗوﺳط ﮐودﮐﺎن ﻧوﺷﺗﻪ ﯾﺎ ﮐﺷﯾده
ﺷده اﺳت
" ﻣن را ﻟﻣس ﻧﮐن"
"ﻣن ﺷﺧﺻﺎ ھﺮﮔﺰ ﻣورد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮔﺮﻓﺗم
اﻣﺎ ﺧواھﺮ ﮐوﭼﮐﺗﺮ ﻣن ﺑود ﮐﻪ ﭘس از دﯾدن اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺎدرم در ﻣورد
ﻣﺷﮐﻠش ﺻﺣﺑت ﮐﺮد"
ﯾﺎ ﭼﯾﺰی ﺷﺑﯾﻪ ﺑﻪ اﯾن ﺗﺻوﯾﺮ )راﺳت( از ﯾک ﮐودک  5ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗﺮ
ﻣورد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷود.

ﻣن ھﻣﯾﺷﻪ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻪ ﻓﺮزﻧداﻧﺗﺎن را ﺑﻪ اﯾﺳﺗﺎدن و آواز ﺧواﻧدن دﻋوت ﮐﻧﯾد ﭼوﻧﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗوﺟﻪ
.ﺑﯾﺷﺗﺮی در اﯾن ﺣﺎﻟت ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ھﻧﮔﺎم ﻧﺷﺳﺗن دارﻧد و ﺣﺮﮐت ھﺎی دﺳت آﺳﺎن ﺗﺮ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد

آھﻧگ ﺷﻣﺎره 1
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺷﮐل ﻣواﺟﻪ ﺷدی

https://youtu.be/Bsz-ahy4HWE

ﻣﺗن ﺳﻧﺗﯽ در وﯾدﺋو
ﺳﻼم ،اﺳم ﻣن ﺳﻧﺗﯽ ھﺳﺗش و اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ " ﺑدن ﻣن ،ﺑدن ﻣن اﺳت ،را اﻧﺟﺎم
.ﻣﯾدﯾم
ﻣﺎ آھﻧگ ھﺎﯾﯽ رو ﻣﯽ ﺧوﻧﯾم  ،ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﯾم و ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾﺮﯾم ﮐﻪ ﭼﺟوری از
ﺧودﻣون ﻣﺮاﻗﺑت ﮐﻧﯾم.
ﺗو ﻣﯽ دوﻧﯽ ﮐﻪ ،ﺑدﻧﮫﺎی ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر وﯾﮋه ھﺳﺗﻧد و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ اﯾن ﺣق را ﻧداره ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺻدﻣﻪ ﺑﺰﻧﻪ ،ﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﻣﺎ را ﻟﻣس ﮐﻧﻪ ﯾﺎ ھﺮﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﺑده ﮐﻪ ﻣﺎ
را ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ اﯾن ﺑدن وﯾﮋه ی ﻣﺎﺳت.
ﻣﺎ اﻻن اوﻟﯾن آھﻧگ رو ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم ﻣﯾدﯾم -و ﻣن ﻣﯽ ﺧوام ﮐﻪ ﺗو اﯾن آھﻧگ رو ھﻣﺮاه
.ﺑﺎ ﻣن ﺑﺧوﻧﯽ -اﺳﻣش ھﺳت ﺑدن ﻣن ،ﺑدن ﻣن اﺳت

ﺑدن ﻣن ،ﺑدن ﻣن اﺳت )آھﻧگ( ﻣﺗن آھﻧگ
اﯾن ﺑدن ﻣﻧﻪ  ،ﺑدن ﻣن ،و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺣق ﻧداره ﺑﻪ ﻣن ﺻدﻣﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑدن ﻣن ﻓﻘط ﺑﺮای ﻣﻧﻪ.
اﯾن ﺑدن ﻣﻧﻪ ،ﺑدن ﻣن و ھﯾﭼﮐﺳﯽ ﺣق ﻧدارد ﮐﻪ ﻣﻧو ﻟﻣس ﮐﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑدن ﻣن ﻓﻘط ﺑﺮای ﻣﻧﻪ
ﻣن دو دﺳت دارم ﮐﻪ اﺣﺳﺎس ﮐﻧم ،و دو ﺗﺎ ﭼﺷم
ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم
ﻣن دو دﺳت دارم ﮐﻪ اﺣﺳﺎس ﮐﻧم ،و دو ﺗﺎ ﭼﺷم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم
و دو ﮔوش ﺗﺎ ﺑﺷﻧوم اون ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗو ﺑﻪ ﻣن ﻣﯾﮔﯽ
ﻣن دو ﺗﺎ ﭘﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد دارم ﮐﻪ ﻣﻧو ﺑﻪ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧوام ﺑﺑﺮﻧد
،و ھﻣﯾﻧطور ﻧﻘﺎط ﺧﺻوﺻﯽ دارم ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺧوام اوﻧﮫﺎرو ﻧﺷون ﺑدم
اﯾن ﺑدن ﻣﻧﻪ ،ﺑدن ﻣن و ھﯾﭼﮐﺳﯽ ﺣق ﻧداره ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣن ﺻدﻣﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑدن ﻣن ﻓﻘط ﺑﺮای ﻣﻧﻪ
اﯾن ﺑدن ﻣﻧﻪ ،ﺑدن ﻣن و ھﯾﭼﮐﺳﯽ ﺣق ﻧداره ﮐﻪ ﻣﻧو ﻟﻣس ﮐﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑدن ﻣن ﻓﻘط ﺑﺮای ﻣﻧﻪ
ﻣن روی ﺳﺮم ﻣو دارم ﻣﯽ ﺧوام اون رو ﺑﺑﯾﻧﯽ
ﯾﻪ ﻧﺎف ﮐوﭼوﻟو ھم دارم
ﻣن ﯾﻪ ﺑﯾﻧﯽ ﮐوﭼوﻟوی ﺑﺎﻣﺰه و ده ﺗﺎ اﻧﮔﺷت ﮐوﭼوﻟو ھم دارم
و ھﻣﯾﻧطور ﯾﻪ دھن دارم ﮐﻪ ﺑﺎ اون ﺑﮫت ﺑﮔم ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧوام ﺗو ﺑدوﻧﯽ
اﯾن ﺑدن ﻣﻧﻪ ،ﺑدن ﻣن
و ھﯾﭻ ﮐس ﺣق ﻧداره ﺑﻪ ﻣن ﺻدﻣﻪ ﺑﺰﻧﻪ
ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑدن ﻣن ﻓﻘط ﺑﺮای ﻣﻧﻪ
اﯾن ﺑدن ﻣﻧﻪ ،ﺑدن ﻣن
و ھﯾﭻ ﮐس اﯾن ﺣق را ﻧداره ﮐﻪ ﻣن را ﻟﻣس ﮐﻧﻪ
ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑدن ﻣن ﻓﻘط ﺑﺮای ﻣﻧﻪ
ﺑﻠﻪ ﺑدن ﻣن ﻓﻘط ﺑﺮای ﻣﻧﻪ

ﺑدن ﻣن ،ﺑدن ﻣن اﺳت – ھدف آھﻧگ
ﺑﺮای ﺗدرﯾس ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﮐﻪ ﺑدن آﻧﮫﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﺧودﺷﺎن اﺳت و ھﯾﭼﮐس ﺣق ﻧدارد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﺳﯾب ﺑﺮﺳﺎﻧد ﯾﺎ ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ آﻧﮫﺎ را ﻟﻣس ﮐﻧد.
ﯾﮐﯽ از اوﻟﯾن ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﺗوﺿﯾﺢ داده ﻣﯾﺷود اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑدن ﻣﺎ وﯾﮋه اﺳت و ھﯾﭼﮐس ﺣق ﻧدارد ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﯾب
ﺑﺮﺳﺎﻧد ﯾﺎ ﺑﺧش ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﻣﺎ را ﻟﻣس ﮐﻧد .ﺳﭘس ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﭼﻪ ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ،آﻧﮫﺎ ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ از
ﺑدن ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎﯾﺷﺎن ﭘوﺷﯾده ﻣﯾﺷوﻧد ،آﻧﮫﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻓﻘط ﺑﻪ ھﺮ ﺷﺧص ﺗﻌﻠق دارﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮫم اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾم ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳت زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﺛﺎل ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ
آﻧﮫﺎ را ﻟﻣس ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾﺮ ﻣﯾﺑﺎﺷد:

 -1ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﭼک ھﺳﺗﻧد ،ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد آﻧﮫﺎ را ﺣﻣﺎم ﺑﺑﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾش ﺳن وﻗﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺗﺮ ﻣﯾﺷوﻧد آﻧﮫﺎ ﯾﺎد
ﺧواھﻧد ﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﺧودﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻣﺎم ﺑﺮوﻧد.
 -2زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐودک ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯾﺷود واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺑﯾن ﻣﻣﮐن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺷوﻧد دارو را ﺑﺮای ﺑﺧش ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ﻓﻘط واﻟدﯾن ،ﻣﺮاﻗﺑﯾن و ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮐﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از اﯾن داروھﺎ ﺑﺮای
درﻣﺎن در اﯾن ﺑﺧش ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد و اﮔﺮ ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺷود ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺻﺮاﺣت اﯾن
ﻣوﺿوع را اﻋﻼم ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﭼطور ﺧودﺗﺎن)ﮐودک( دارو را ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗﺮار دھد.
 -3ﭘﺰﺷک ﻣﻣﮐن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺷود ﻗﺳﻣت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﮐودک را ﻟﻣس ﮐﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ ﮐودﮐﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺎدر،
ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺮاﻗب آﻧﮫﺎ ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در اﺗﺎق ﻣﻌﺎﯾﻧﻪ ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﮐودک ﺑﺎﺷد.

ﮐودک ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑداﻧد ﮐﻪ ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﻪ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﺧش ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ را
را ﻟﻣس ﮐﻧد .ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﻋث اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ ﮐﺎری
را اﻧﺟﺎم دھد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯾداﻧﻧد اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ،ﻣﯽ ﮔوﯾد "ﻧﻪ" .اﯾن ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﺗواﻧﻣﻧد ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻪ ﺑدن آﻧﮫﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﺧود آﻧﮫﺎ اﺳت.
ﺑﯾش از  ٪90ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ در ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﯾﺎ ﺗوﺳط اﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐودک آﻧﮫﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑﻪ اﻧﮫﺎ اﻋﺗﻣﺎد
دارد ،رخ ﻣﯽ دھد .وﻗﺗﯽ اﯾن اﻋﺗﻣﺎد از ﺑﯾن ﻣﯾﺮود ﺑﺎﻋث آﺳﯾب ھﺎی ﺷدﯾدی ﺑﻪ ﮐودک ﻣﯾﺷود .آﻧﮫﺎ ﻧﯾﺎزدارﻧد
ﮐﻪ ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺟﺎھﺎﯾﯽ اﻣن ھﺳﺗﻧد و ﺑﺮای ﮐﻣک ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔوش ﻣﯽ دھد و آﻧﮫﺎ را ﺑﺎور ﻣﯾﮐﻧد.
رازدار ﺑودن
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﮐودﮐﺎن و ﺷﮐﺎرﭼﯾﺎن ﺟﻧﺳﯽ اﻏﻠب ﺑﺮ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗﺄﮐﯾد دارﻧد ﮐﻪ ﯾک ﮐودک اﺳﺮار را ﺣﻔظ
ﺧواھد ﮐﺮد و ﺑﺮای اﯾن واﻗﻌﯾت ﯾک اﯾده ﺧوب وﺟود دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﺑﮔوﯾﯾم ﯾک ﻗﺎﻧون دارﯾم ﻣﺎ ھﯾﭻ راز
ﻣﺧﻔﯽ ﻧدارﯾم.
در ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎﻋث ﺻدﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺷود ،درک اﯾن ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻣوزش اﯾن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻧﯾن ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﺮی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻋدم ﺣﻔظ و ﻧﮔﮫداری اﺳﺮار "ﻧﺎ
اﻣن" ﻧﺰد ﺧود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.

ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده رخ ﻣﯽ دھد:
 (1آﻧﮫﺎ ﺳﺮزﻧش ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد
 (2آﻧﮫﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه ﮐﻧﻧد
 (3ﻣﮫم اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﮔوﯾﯾم ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺷود
ﻟـطﻔﺎ ﺑـﻪ ﯾﺎد داﺷـﺗﻪ ﺑـﺎﺷﯾد ﮐﻪ ﻣـﺮﺗﮐﺑﯾن آزار ﮐودﮐﺎن ﻣـﻌﻣوﻻ اﻓـﺮادی ھﺳـﺗﻧد ﮐﻪ ﮐودک آﻧـﮫﺎ را دوﺳـت دارد ﯾﺎ آﻧـﮫﺎ را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳدو ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﻋﺗﻣﺎد دارد ،ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﯾد ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﻪ ﻣورد ﺑﺣث و آﻣوزش ﺑﺎ ﮐودک ﻗﺮار ﮔﯾﺮد.
در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺮزﻧد ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻧﺷوﯾد ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺗﺎ آرام و ﻣﺳﺋول در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد.
ﺷـﻣﺎ ﻣﯽ ﺗـواﻧﯾد ﺑـﻪ آﻧـﮫﺎ ﺗـوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﻪ درﺳـت ﻣـﺛل ﻣـﻌﺗﺎد ﺑـﻪ ﻣـواد ﻣﺧـدر ﯾﺎ اﻟﮐﻠﯽ ،اﻓـﺮادی ﮐﻪ از ﮐودﮐﺎن ﺳـوء اﺳـﺗﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﯾﺎز ﺑـﻪ ﮐﻣک دارﻧـد .ﺑـﻪ اﯾن ﺗـﺮﺗﯾب آﻧـﮫﺎ ﻣﯽ ﺗـواﻧـﻧد ﺑﮫـﺗﺮ ﺷـوﻧـد و ﺑـﻪ دﯾﮔﺮان آﺳﯾب ﻧـﺰﻧـﻧد .ﺑـﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳـت ﮐﻪ
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫم اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﮔوﯾد)اﺳﺮار ﺧود را(.
ﻋﺻﺮ ﻣدرن و دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ
ھـﻣﮔﺎم ﺑـﺎ ﻋـﺻﺮ ﻣـدرن و دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺎﯾد از ﮐودﮐﺎن در ﺑـﺮاﺑـﺮ اﻓـﺮادی ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳـت ﺑـﺧواھـﻧد ﻋﮐس ھـﺎی ﻧـﺎﻣـﻧﺎﺳـب از
آﻧـﮫﺎ ﺑﮔﯾﺮﻧـد ﻣـﺣﺎﻓـظت ﮐﻧﯾم .ھـﻧﮔﺎم ﺻـﺣﺑت ﮐﺮدن ﺑـﺎ ﮐودﮐﺎن در ﻣـورد ﺣـﻔﺎظـت از ﺧـود در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻟـﻣس ﮐﺮدن و دﺳـت
زدن ﺑـﻪ ﻗـﺳﻣت ھـﺎی ﺧـﺻوﺻﯽ آﻧـﮫﺎ ﺗـوﺳـط اﻓـﺮاد ﮐودک آزار ،ﺑـﺎﯾد ذﮐﺮ ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳـت اﻓـﺮادی ﺑـﺧواھـﻧد ﻋﮐﺳﯽ
از اﻋﺿﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ ﺑﮔﯾﺮﻧد )ﺣﺗﯽ اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﻧﮐﻧﻧد آﻧﮫﺎ را ﻟﻣس ﮐﻧﻧد( ﺑﺎﯾد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ "" ﻧﻪ "" ﺑﮔوﯾﯾد،
و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ آﻣوزش دھﯾد ﮐﻪ در ﺻورت ﻣواﺟﮫﻪ ﺷدن ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﻪ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺑﯾن ﺳﺮﯾﻌﺎ اطﻼع دھﻧد

2 آﻫﻨﮓ ﺷﻤﺎره
 ﺑدن ﻣن اﺳت،ﺑدن ﻣن

https://youtu.be/dOL0pASPrOY

ﻣﺗن ﺳﻧﺗﯽ در وﯾدﺋو
.ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧواﯾم ﺑﺎ اﯾن آھﻧگ ﯾﻪ ﮐم ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم
ﻗواﻧﯾن ﺧوﺑﯽ ھﺳﺗن ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺳﭘﺮدن
و ﻗﺎﻧون اﯾﻧﻪ ﮐﻪ  -اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻧﻣﯾﺎد -اﻧﺟﺎﻣش ﻧده
اﻻن ﻣن در ﻣورد ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺛل اﻧﺟﺎم دادن ﺗﮐﺎﻟﯾف ﻣدرﺳﻪ ،ﯾﺎ ﺗﻣﯾﺰ ﮐﺮدن اﺗﺎﻗت
ﺑﺎھﺎت ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧم
ﻣن در ﻣورد اﯾن ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗو رو ﻣﺟﺑور ﮐﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اوﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮی و ﺗو ﻣﯽ دوﻧﯽ ﮐﻪ اﯾن ﮐﺎر درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻧﻣﯾﺎد ﮐﻪ اﻧﺟﺎﻣش ﺑدی.
!اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻧﻣﯾﺎد – اﻧﺟﺎﻣش ﻧده

اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻧﻣﯾﺎد -اﻧﺟﺎﻣش ﻧده) ،ﻣﺗن آھﻧگ(
دﯾﮔﺮان ﻣﯽ ﺗوﻧن ﺗو را ﻟﻣس ﮐﻧن و ﺑﮔن ﮐﻪ ﺳﺮدی
اﻣﺎ اﯾن را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺗﻪ ﺑﺎش ،ﺑدن ﺗو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﺗو ھﺳﺗش
ﺗو ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺳﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دوﻧﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻧﻣﯾﺎد و ﯾﺎ اﮔﺮ اﯾن
!! اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﻧﻣﯾده ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎﻣش داد ،اوھوم
ﻧﻪ اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮت ﻧﻣﯾﺎد اﻧﺟﺎﻣش ﻧده ،اوھوم!!
اﻧﺟﺎﻣش ﻧده  ،اﻧﺟﺎﻣش ﻧده
ﺷﺎﯾد اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ ﻓﮐﺮ ﮐﻧن ﺗو ﺳﺎده و ﻧﺎداﻧﯽ
و اوﻧﮫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗو دارو ﺑدن و ﺗو رو از ﻣدرﺳﻪ دور ﻧﮔﻪ دارن
ﺑﺰار ﺑﮫت ﯾﻪ رازی رو ﺑﮔم ،اﻣﺎ ﺗو ﻣﯽ دوﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺑدی
!! ﺑﺮای ھﻣﯾن اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮت ﻧﻣﯾﺎد اﻧﺟﺎﻣش ﻧده ،اوھوم
اﻓﺮادی ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﻣﻣﮐﻧﻪ ﺗو رو ﺑﻐل ﮐﻧن و ﺑﮫت ﺑﮔن ﮐﻪ ﺑﺮاﺷون ﻣﮫم ھﺳﺗﯽ
ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧوام ﺑﮫت ﺑﮔم ﮐﻪ اﯾن رد و ﺑدل ﮐﺮدن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧوب ﻧﯾﺳت
اﻣﺎ ﺗو  ،ﺧودت رو ﺑﮫﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻧﻣﯾﺎد
!!اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮت ﻧﻣﯾﺎد اﻧﺟﺎﻣش ﻧده ،اوھوم
ﻧﻪ اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮت ﻧﻣﯾﺎد  ،اﻧﺟﺎﻣش ﻧده ،اوھوم!!
اﻧﺟﺎﻣش ﻧده  ،اﻧﺟﺎﻣش ﻧده
ﻧﻪ اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮت ﻧﻣﯾﺎد  ،اﻧﺟﺎﻣش ﻧده ،اوھوم!!،
اﻧﺟﺎﻣش ﻧده  ،اﻧﺟﺎﻣش ﻧده
!!ﻧﻪ اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮت ﻧﻣﯾﺎد ،اﻧﺟﺎﻣش ﻧده  ،اوھوم

اﮔﺮ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻧﻣﯾﮐﻧﯾد – اھداف آھﻧگ
 .1ﺗـدرﯾس ﮐﻧﯾد ﺑـﻪ ﮐودﮐﺎن ﮐﻪ ﺑـﺗواﻧـﻧد ﺑـﻪ اﺣـﺳﺎﺳـﺎت ﺧـودﺷـﺎن ﮔـوش
ﺑدھﻧد.
ﺧﯾﻠﯽ وﻗـت ھـﺎ ﮐودﮐﺎن اﺣـﺳﺎس ﺧـوﺑﯽ ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ اﻧـﺟﺎم دادن ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺎرھـﺎ ﻧـدارﻧـد و زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد ﮐﻪ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﺷﺎﯾد ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺎ آھﻧﮔﯽ در اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارﯾم ﮐﻪ ﻣﯾﮔوﯾد:
اﮔﺮ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﻧدارﯾد اﻧﺟﺎﻣش ﻧدھﯾد
اﺣﺳﺎﺳﺎت:
ھـﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑـﺣث ﺧـود را در ﻣـورد اﺣـﺳﺎﺳـﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗـواﻧﯾد ﺻـﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﺑـﺎز ﮐﺮده اﯾد ،ﺑـﻪ اﯾن
ﻣوﺿوع ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ:
ھــﻣﻪ ﻣــﺎ دارای ﻣﺟــﻣوﻋــﻪ اﺣــﺳﺎﺳــﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل اﺣــﺳﺎس ﺷــﺎدی ،ﻏﻣﮔﯾن ﺑــودن ،ﻏــﺮﺑــت و ﺗــﻧﮫﺎﯾﯽ،
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑودن ،ﺗﺮس ھﺳﺗﯾم و
ﺑـﺮای ﮐودﮐﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣـﮫم اﺳـت ﮐﻪ ﺑـداﻧـﻧد دﯾﮔﺮان ﻧﯾﺰ در ﺳـﺮاﺳـﺮ ﺟـﮫﺎن دارای اﺣـﺳﺎﺳـﺎﺗﯽ ﺷـﺑﯾﻪ ﺑـﻪ
آﻧـﮫﺎ ھﺳـﺗﻧد و آﻧـﮫﺎ ﺗـﻧﮫﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﺑﯾﻧﯾد و ﺑـﺮرﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﮐودﮐﺎن از اﯾن ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﭼـﻪ ﻧـوع اﺣـﺳﺎﺳﯽ
دارﻧد
ﺷـﻣﺎ ﻣﯽ ﺗـواﻧﯾد ﯾک ﺑـﺎزی را اﻧـﺟﺎم دھﯾد و ﭼﮫـﺮه ھـﺎی ﺧـوﺷـﺣﺎل ،ﭼﮫـﺮه ھـﺎی ﻏـم اﻧﮔﯾﺰ ،ﭼﮫـﺮه ھـﺎی
ﻋـﺻﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﮫـﺮه ھـﺎی ﺧـﻧده دار آﻧـﮫﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑـﺎ روش دﯾﮔﺮی ﺑـﻪ ﻣـﻧظور ﺑـﺮرﺳﯽ اﺣـﺳﺎﺳـﺎت
آﻧـﮫﺎ ﺑـﻪ ﮐودﮐﺎن ﺑـﮔوﯾﯾد ﮐﻪ اﺣـﺳﺎﺳـﺎت ﺧـود را ﻧﺳـﺑت ﺑـﻪ اﯾن ﺑـﺎزی ﺑـﺮ روی ﮐﺎﻏـذ ﺑﮐﺷﻧد وﺑـداﻧﯾد ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ ﭼﻪ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﻧد.

 .2ﺑﺮای ﻓﺷﺎر ھﻣﮐﻼﺳﯽ ھﺎ

ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن آھﻧگ ﺑﺮای ﺻﺣﺑت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧدان در ﻣورد ﺣﺎﻟت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺷﺎر ھﻣﮐﻼﺳﯽ ھﺎ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐودﮐﺎن در ﻣدرﺳﻪ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﯾﺎ اﮔﺮ اﻓﺮادی در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ وادار ﮐﻧﻧد
ﮐﻪ درﺳت ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﻓﺷﺎر ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﮐودﮐﺎن در ﻣوﺿوع ﻣواد ﻣﺧدر ﯾﺎ زورﮔوﯾﯽ در ﻣﺣﯾط
ﻣدرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﺎﻣل ﺷود
ﺑـﻪ ﮐودﮐﺎن آﻣـوزش دھﯾد ﮐﻪ اﯾﺳﺗﺎدن در ﺑـﺮاﺑـﺮ ﻓـﺷﺎر ھـﺎی ھﻣﮐﻼﺳﯽ ھـﺎ ﻣﯽ ﺗـواﻧـد دﺷـوار ﺑـﺎﺷـد ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ آﻧـﮫﺎ ﺗـوﺿﯾﺢ
ﻣﯾدھﯾم ﮐﻪ ﭼـﻘدر اﺣـﺳﺎس ﻗـوی ﺗـﺮی ﺧـواھـﻧد داﺷـت و اﻋـﺗﻣﺎد ﺑـﻪ ﻧـﻔس آﻧـﮫﺎ ﭼـﻘدر ﺑـﺎﻻﺗـﺮ ﺧـواھـد رﻓـت ،در ﺻـورﺗﯽ ﮐﻪ
اﺟﺎزه ﻧدھﻧد ھﻣﮐﻼﺳﯽ ھﺎ ﯾﺎ دﯾﮔﺮان آﻧﮫﺎ را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗﺮار دھﻧد
" اﮔﺮ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﻧدارﯾد اﻧﺟﺎﻣش ﻧدھﯾد"

 .3ﺑﺮای ﮐﻣک ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن آﻧﮫﺎ را ﺗواﻧﻣﻧد ﮐﻧﯾد

ﮐودﮐﺎن ﺑـﺎﯾد ﺑـداﻧـﻧد ﮐﻪ ﺑـدن آﻧـﮫﺎ ﻣـﺗﻌﻠق ﺑـﻪ ﺧـودﺷـﺎن اﺳـت و اﮔـﺮ ﭼﯾﺰی ﺑـﺎﻋـث ﻧـﺎراﺣﺗﯽ آﻧـﮫﺎ ﻣﯽ ﺷـود ،آﻧـﮫﺎ ﺣـق دارﻧـد
ﮐﻪ ﺑﮔوﯾﻧد ﻧﻪ! ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧواھم اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھم.
" اﮔﺮ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﻧدارﯾد اﻧﺟﺎﻣش ﻧدھﯾد"

3 آھﻧگ ﺷﻣﺎره
"ﺑﺎزی " ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔﻪ

https://youtu.be/nFgPfz5xfpA

ﺑﺎزی " ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔﻪ"
ﻣﺗن ﺳﻧﺗﯽ در وﯾدﺋو
اﻻن ﻣﯽ ﺧواﯾم ﺑﺎزی "ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔﻪ" رو ﺑﮐﻧﯾم و در اﯾن آھﻧگ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾﺮﯾم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺑدﯾم اﮔﺮ ﯾﻪ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
.ﻣﺎ رو ﻣﺟﺑور ﮐﻧﻪ ﺑﺎھﺎش ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾم  ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﯾﻪ ﮐﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدﻧﻣون رو ﻟﻣس ﮐﻧﻪ
ﻣﯽ دوﻧﯽ ﻧﻘﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدﻧت ﮐﺟﺎھﺎ ھﺳﺗن؟ اوﻧﮫﺎ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ھﺳﺗن ﮐﻪ ﻟﺑﺎس ھﺎی زﯾﺮت و ﯾﺎ ﺷﻠوارت آﻧﮫﺎ رو ﭘوﺷوﻧده
ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻧﻘﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدﻧت رو ﻟﻣس ﮐﻧﻪ ﺟدا از اﯾﻧﮐﻪ وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﺗو ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﭼک ھﺳﺗﯽ ،ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ اون ﻗﺳﻣت از ﺑدن ﺗو رو ﻣﯽ
.ﺷورﻧد ،اﻣﺎ ﺗو زود ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾﺮی ﮐﻪ اﯾﻧﮐﺎر رو ﺧودت اﻧﺟﺎم ﺑدی
ﯾﺎ ﻣﻣﮐﻧﻪ وﻗﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗو ﺑﯾﻣﺎر ھﺳﺗﯽ و ﯾﺎ زﺧﻣﯽ ﺷدی ،ﻣﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ و ﯾﺎ دﮐﺗﺮ ﻣﺟﺑور ﺑﺷن ﮐﻪ دارو ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ رو در اون ﻗﺳﻣت ھﺎ
.ﺑﺰارن ،اﻣﺎ ﺟدا از اﯾﻧﮫﺎ ھﯾﭼﮐس ﻧﺑﺎﯾد ھﺮﮔﺰ ﻧﻘﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدﻧت رو ﻟﻣس ﮐﻧﻪ
ﻣﺎ ھﻣﯾﻧطور ﯾﺎدت ﻣﯽ دﯾم ﮐﻪ اﮔﺮ در ﮐﻧﺎرﻓﺮدی در ﺧوﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ،اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮐﺮدی و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﮫت ﺻدﻣﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﭼﮐﺎر ﺑﺎﯾد
.ﺑﮐﻧﯽ
ھﻣﻪ اون ﭼﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﺗو اﻧﺟﺎم ﺑدی در اﯾن ﺑﺎزی اﯾن ھﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯽ "ﻧﻪ"  ،ﻣن ﻣﯽ ﺧوام ﮐﻪ ﺗو ﺧﯾﻠﯽ ﺑﻠﻧد و ﺧوب
....ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯽ

ﺑﺎزی " ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔﻪ" – ﻣﺗن آھﻧگ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواﯾم ﺑﺎزی " ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔﻪ" رو اﻧﺟﺎم ﺑدﯾم
ﺑﺮای ﺗو ﺳواﻻت و ﺟواﺑﮫﺎﯾﯽ وﺟود داره
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧوای ﮐﻪ ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺮﻧده ﺑﺎﺷﯽ
اﯾن ﮐﺎری ھﺳت ﮐﻪ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم ﺑدی
!ﺑﮔو ﻧﻪ! ﻓﻘط ﺑﮔو ﻧﻪ
ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔﻪ ،ﺑﻌد از ﻣدرﺳﻪ
ﯾﻪ ﻏﺮﯾﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﻪ ﺗو رو ﺑﺑﺮه ﺑﻪ ﺧوﻧﻪ
و اوﻧﮫﺎ ﺳوار ﯾﻪ ﻣﺎﺷﯾن ﻧو و ﺧوﺷﮔل ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮔن " ﺳﻼم" !
ﺳواری ﻣﯽ ﺧوای؟ اوه ﻧﻪ  ،ﺗو ﯾﻪ ﻏﺮﯾﺑﻪ ھﺳﺗﯽ
ﻣن ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ﺗو ﻧﻣﯾﺷم
ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﭘدر و ﻣﺎدرم ﺑﮫم ﮔﻔﺗن
ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻣش ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮم ،ﻣن ﻣﯽ ﮔم ﻧﻪ!! ﻓﻘط ﻣﯽ ﮔم ﻧﻪ!!
ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔﻪ ،ﺗو ﺧوﻧﻪ ھﺳﺗﯽ
و ﭘﺮﺳﺗﺎراﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗو ﻧﮔﮫداری ﻣﯽ ﮐﻧن
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧن ﮐﻪ ﺗو رو از زﯾﺮ ﻟﺑﺎﺳﮫﺎت ﻟﻣس ﮐﻧن
ﺗو ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ؟
ﺗو ﻣﯽ ﮔﯽ ﻧﻪ ،ﭘﺮﺳﺗﺎر
ﻣن ﻧﻣﯽ ﺧوام ﺗو اوﻧﺟﺎی ﻣن رو ﻟﻣس ﮐﻧﯽ
ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ اﯾﻧﺟﺎھﺎ ﻧﻘﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﻣن ھﺳﺗﻧد
!!و ﺑدن ﻣن ﻣﺎل ﺗو ﻧﯾﺳت ،ﻣن ﻣﯽ ﮔم ﻧﻪ!! ﻓﻘط ﻧﻪ

ﻣﺎ دارﯾم ﺑﺎزی " ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔﻪ" رو اﻧﺟﺎم ﻣﯾدﯾم
ﺳواﻻت و ﺟواﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗو وﺟود داره
اﮔﺮ ﺗو ﻣﯽ ﺧوای ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺮﻧده ﺑﺎﺷﯽ
!اﯾن ﭼﯾﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎﻣش ﺑدی ،ﺑﮔﯽ ﻧﻪ! ﻓﻘط ﺑﮔﯽ ﻧﻪ
ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔﻪ ،ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷﻪ
ﯾﻪ دوﺳت ﯾﺎ ﻓﺮدی از ﺧﺎﻧوادﺗون
و اوﻧﮫﺎ ﺗو رو ﻟﻣس ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫت ﺻدﻣﻪ ﺑﺰﻧﻧد
و اﺣﺳﺎس ﺑد و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑﻪ ﺗو ﺑده ﭼﻪ ﭼﯾﺰی ﻣﯽ ﮔﯽ؟
ﺗو ﻣﯽ ﮔﯽ ﻧﻪ!
ﻟطﻔﺎ اﯾن ﮐﺎر رو اﻧﺟﺎم ﻧده
ﻣن دوﺳت ﻧدارم ﮐﻪ ﻣن رو اﯾﻧطوری ﻟﻣس ﮐﻧﯽ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣن ﺗو رو واﻗﻌﺎ دوﺳت دارم
ﻟطﻔﺎ اﯾن ﮐﺎر رو ﺑﺎ ﻣن اﻧﺟﺎم ﻧده
ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺑﯾن ﻣن ﮐوﭼﯾک ھﺳﺗم
ﻣن ﻣﯽ ﮔم ﻧﻪ! ﻓﻘط ﻣﯽ ﮔم ﻧﻪ!
!ﺑﮔو ﻧﻪ

ﺑﺎزی اﮔﺮ ﭼﻧﯾن ﺷود– اھداف آھﻧگ
ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن آﻣوزش دھﯾد ﮐﻪ ﺑﮔوﯾﻧد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻗدرت

"ﺑﺎزی اﮔﺮ ﭼﻧﯾن ﺷود"
ﺑـﺎزی " ﭼﯽ ﻣﯾﺷﻪ اﮔـﻪ" را ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﺮای ھـﺮ ﻣـوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳـت ﺷـﻣﺎ ﺗـﺻور ﮐﻧﯾد ﺑـﺮای ﮐودﮐﺎن اﺗـﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓـﺗد اﻧـﺟﺎم
دھﯾد .از اﯾن ﺑـﺎزی ﺑـﺮای ﭘـﺎﺳـﺦ دادن ﺑـﻪ ﻣـوﻗﻌﯾت ھـﺎی دﺷـوار ﮐﻪ ﮐودﮐﺎن در آن ﻗـﺮار ﻣﯾﮔﯾﺮﻧـد و ﻣﻣﮐن اﺳـت ﻧـداﻧـﻧد ﭼـﮔوﻧـﻪ
از آن ﺑﻪ ﺻورت اﯾﻣن ﺑﯾﺮون ﺑﯾﺎﯾﻧد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﻣﺛﺎﻟﮫﺎ.
 .1ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد اﮔﺮ ﮐﺳﯽ درب ﯾﺎ زﻧگ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺰﻧد و ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺳﺗﯾد؟
 (aھﺮﮔﺰ در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎز ﻧﮐﻧﯾد
 (bﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﯾﮐﯽ از آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮔﯾﺮﯾد اﮔﺮ آﻧﮫﺎ زﯾﺎد از ﺷﻣﺎ دور ﻧﯾﺳﺗﻧد
 (cﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮔﯾﺮﯾد اﮔﺮ ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد از ﮐﺳﯽ ﮐﻣک ﺑﮔﯾﺮﯾد ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺮﺳﯾده اﯾد

 .2ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺗﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ را ﻟﻣس ﮐﻧد؟
 (aﺑﻪ او ﺑﮔوﯾﯾد ﻧﻪ ﺳﭘس ﺑﺮوﯾد و ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﻣوﺿوع را ﺑﮔوﯾﯾد
 (bﺑﻪ ھﯾﭻ ﻋﻧوان اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮐﻧﯾد ﺣﺗﯽ اﮔﺮ او از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﻧﮔوﯾﯾد

 .3ﭼـﻪ ﮐﺎری ﺑـﺎﯾد اﻧـﺟﺎم دھﯾد اﮔـﺮ ﺷـﺧص ﻧـﺎﺷـﻧﺎﺳﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﮔـﻔت ﮐﻪ ﻣـن ﺳـگ ﮐوﭼک ﺧـود را ﮔـم ﮐﺮده ام و از ﺷـﻣﺎ ﮐﻣک
ﺧواﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ھم ﺑﺮوﯾد و آن ﺳگ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد؟
 (aﺑـﻪ او ﺑـﮔوﯾﯾد ﻧـﻪ ﺑـﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺷـﻣﺎ ﺑـﻪ ھﯾﭻ ﻋـﻧوان ﻧـﺑﺎﯾد ﺑـﻪ ﻏـﺮﯾﺑﻪ ھـﺎ ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـﺮوﯾد و ﺣﺗﯽ اﮔـﺮ ﻓـﺮد ﻏـﺮﺑﯾﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﮔـﻔت ﮐﻪ ﻧﯾﺎز ﻓـوری ﺑـﻪ ﮐﻣک دارد ﺑـﺎز ھـم ﺑـﻪ او
ﺑﮔوﯾﯾد ﻧﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐودﮐﺎن را ﺑﺮای آﻣوزش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و آھﻧگ ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯾﺮی اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾد و ﻣوﺛﺮ آﻣﺎده ﮐﻧﯾم

ﺗوﺿﯾﺢ ﻏﺮﯾﺑﻪ ھﺎ از دﯾدﮔﺎه ﮐودﮐﺎن
ﮔﺮ از ﯾک ﮔﺮوه از ﮐودﮐﺎن ﺑﺧواھﯾد ﮐﻪ ﺑﮔوﯾﻧد ﻏﺮﯾﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺳﯽ اﺳت  -ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮐن اﺳت  20ﺟواب ﻣﺗﻔﺎوت از ﺟﻣﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ھﺎی زﯾﺮ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد:
 (1ﯾک ﻏﺮﯾﺑﻪ ﯾک ﻓﺮد ﺑد اﺳت
 (2ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺻدﻣﻪ ﻣﯾﺰﻧد
 (3ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺷﯾﺮﯾﻧﯽ ﻣﯾدھد

ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﮐودﮐﺎﻧﻣﺎن آﻣوزش دھﯾم ﮐﻪ:
" ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺑﻪ ھﺎ ﺻﺣﺑت ﻧﮐﻧﯾد"
" ﺳوار ﻣﺎﺷﯾن ﻏﺮﯾﺑﻪ ھﺎ ﺑﻪ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻧﺷوﯾد"
"از ﻏﺮﯾﺑﻪ ھﺎ ﺷﯾﺮﯾﻧﯽ و ﺷﮐﻼت ﻧﮔﯾﺮﯾد"
اﻣﺎ ﻣﺎ اﻏﻠب ﻓﺮاﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﻪ ﯾﻪ ﮐودﮐﺎﻧﻣﺎن آﻣوزش دھﯾم ﮐﻪ ﻏﺮﯾﺑﻪ ھﺎ ﭼﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن اول ﺑﺎﯾد ﮐودﮐﺎن آﻣوزش دھﯾم ﮐﻪ ﯾک ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺳﯽ اﺳت؟
ﻏﺮﯾﺑﻪ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾم! ﻏﺮﯾﺑﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾک ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾک ﺧﺎﻧم ،ﯾک ﻓﺮد ﭘﯾﺮ ﯾﺎ ﺟوان ،ﭘوﻟدار ﯾﺎ ﻓﻘﯾﺮ ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﯾﺗواﻧد دارای رﻧگ ھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﺷد.
اﻟﺑﺗﻪ ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن آﻣوزش دھﯾم ﮐﻪ ھﻣﻪ ﻏﺮﯾﺑﻪ ھﺎ اﻓﺮاد ﺑدی ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺷﺧص ﻏﺮﯾﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻣﺎ او را دوﺳت
دارﯾد و ﺑﻪ او اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧد دوﺳت ﺷﻣﺎ ﺷود.
اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺧص ﻏﺮﯾﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻣﺎ او را دوﺳت دارﯾد و ﺑﻪ او اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﻋﺻﺮ ﻣدرن و دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ

در اﯾن ﻋﺻﺮ دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ ﮐﻪ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن و واﻟدﯾن آﻧﮫﺎ در اﯾﻧﺗﺮﻧت ﺑﻪ راﺣﺗﯽ از طﺮﯾق ﺷﺑﮐﻪ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻓﯾس ﺑوک ،ﺗوﯾﯾﺗﺮ و ﺑﺳﯾﺎری از وب ﺳﺎﯾت ھﺎی دﯾﮔﺮ در دﺳﺗﺮس اﺳت .اﻓﺮاد ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧده ﺑﻪ
راﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣورد ﻧﺎم ﮐودﮐﺎن ،اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از راھﮫﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻧﮫﺎ را ﻓﺮﯾب
دھﻧد
ﺑـﻪ ﮐودﮐﺎن آﻣـوزش دھﯾد ﮐﻪ ﺣﺗﯽ اﮔـﺮ ﺷﺧﺻﯽ در ﻣـورد آﻧـﮫﺎ و ﺧـﺎﻧـواده آﻧـﮫﺎ ﭼﯾﺰھـﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ داﻧـد وﻟﯽ ﮐودک آﻧـﮫﺎ را
ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ،آﻧﮫﺎ ﻏﺮﯾﺑﻪ ھﺳﺗﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧد.
ﺑـﺮای ﮐودﮐﺎن ﻧـﻣوﻧـﻪ ھـﺎﯾﯽ را ﻣـﺛﺎل ﺑـﺰﻧﯾد از آﻧـﭼﻪ ﮐﻪ ﺑـﺮﺧﯽ ﻏـﺮﯾﺑﻪ ھـﺎ ﺑـﻪ ﺑـﭼﻪ ھـﺎ دروغ ﻣﯽ ﮔـوﯾﻧد ،ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑـﻪ ﺗـﻌدای
از اﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷده اﺳت:
 (aﻣـﺎدر ﺷـﻣﺎ از ﻣـن ﺧـواﺳـﺗﻪ اﺳـت ﮐﻪ ﺑﯾﺎﯾم دﻧـﺑﺎل ﺷـﻣﺎ ﻣـدرﺳـﻪ و ﺷـﻣﺎرا ﺑـﺎ ﺧـودم ﺑـﺑﺮم ﺑﯾﺮون و ﺑـﻪ ﮐودک ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﺑـﺮای ﻣـﺎدرﺗـﺎن ﮐﺎری
ﭘﯾش اﻣده و او دﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻧد )اﯾن اﻓﺮاد ﻣﻣﮐن اﺳت ھﻣﻪ ﻧﺎم ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را ﺑداﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﮐودک را ﻓﺮﯾب دھﻧد(
 (bﻣـن ﺗـﻌدادی ﺳـگ ﮐوﭼک ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ در ﻣـﺎﺷﯾﻧم دارم -آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧـواھﯾد آﻧـﮫﺎ را ﻣـﺷﺎھـده ﮐﻧﯾد؟ ج( ﻣـن ﻣﯽ ﺧـواھـم ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﭼﯾﺰی واﻗـﻌﺎ
ھﯾﺟﺎن اﻧﮔﯾﺰ ﻧﺷﺎن دھم ،ﻗول ﻣﯽ دھم ﮐﻪ ﺷﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﻟم ﺑﺮﮔﺮداﻧم -ﻓﻘط ﺑﯾﺎ اﯾﻧﮫﺎ را ﺑﺑﯾن -ﺧﯾﻠﯽ ﺟﺎﻟب اﺳت!!
ﻗﺎﻧون دﯾﮔﺮ اﯾن اﺳت ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﯾک ھدﯾﻪ از ﯾک ﺷﺧص ﻏﺮﯾﺑﻪ ﻧﭘذﯾﺮﯾم  -ﻣﮫم ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ھدﯾﻪ ﭼﻘدر ﻗﺷﻧگ ﺑﺎﺷد

آھﻧگ ﺷﻣﺎره 4
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺷﮐل ﻣواﺟﻪ ﺷدی

https://youtu.be/BbXPOh1d04Q

اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺷﮐﻠﯽ روﺑﺮو ﺷدی
ﻣﺗن ﺳﻧﺗﯽ در وﯾدﺋو
این خیلی مهمه که بتونی به کس دیگه ایی بگی اگر کسی به تو صدمه ایی زد و یا نقاط
خصوصی بدنت رو ملس کرد  ،حتی اگر ترسیده باشی و یا خجالت بکشی تو احتیاج داری
.که خیلی خیلی شجاع باشی و به کسی بگی
افراد زیادی هستند که بتونی به اونها بگی ،مامان ها ،باباها ،مادربزگ ها  ،پدربزرگها،
خاله ها و عمه ها  ،عمو ها و دایی ها ،معلم ،پسرعمو و دختر خاله و  ،...همسایه ها ،پدر و
.مادر دوستات  ،پلیس  ،پرستارها و یه عامله افراد دیگه در اطراف تو
حاال اگر تو بگی و دیگران باور نکنند  ،ممکنه حتی اونها بهت بگن که مثل یه راز نگهش دار-
اما تو بعد از اون باید بری و به نفر دیگه ایی بگی .اگر آنها باورت نکردند -دوباره به فرد
.دیگه ایی می گی و این کار رو ادامه می دی تا اینکه یه نفر بهت گوش بده
هیچ وقته ،هیچ وقت تسلیم نشو

اگر با مشکل مواجه شدی – متن اهنگ
اگر تو با مشکل مواجه شدی نمی دونی که چکار باید بکنی
برو و به کس دیگه ایی بگو  ،تا اینکه اونها بهت گوش بدن
تو باید کسی رو پیدا کنی تا بتونی مشکالتت رو بهش بگی
اگر با مشکل مواجه شدی یه کسی رو پیدا کن تا بهت گوش بده
با مامان و بابا یا مادربزگ و پدر بزرگت صحبت کن
خاله و عمه ات یا دایی و عموت یا معلم مدرسه ات
تو مجبوری اینقدر ادامه بدی به گفنت تا اینکه یک نفر به تو گوش بده
اگر با مشکلی روبرو شدی کسی رو پیدا کن تا بهش بگی
اگر کسی به تو صدمه زد  ،و تو نمی دونی که باید چه کار کنی
برو و اونقدر بگو به کس دیگه ایی تا که اونها به تو گوش بدن
تو باید یه نفر رو پیدا کنی  ،که مشکلت رو بهش بگی
اگر با مشکل مواجه شدی ،یه کسی رو پیدا کن  ،که بهت گوش بده
با همسایه ات صحبت کن ،با مربی تو مدرسه ات
کسی که می شناسیش و یا بهش اعتماد داری
گفنت مشکلت یک " باید " هستش
فقط ادامه بده به گفتنش تا اینکه کسی بهت گوش بده
اگر با مشکل مواجه شدی کسی رو پیدا کن تا بهش بگی
اگر با مشکلی مواجه شدی فقط ادامه بده به گفتنش تا اینکه اونها بهت گوش بدن

اﮔﺮ دﭼﺎر ﻣﺷﮐل ﺷدﯾد– اھداف آھﻧگ
ﺗـﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع را ﮐﻪ" اﮔـﺮ دﭼـﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷـﺪﯾﺪ ﺑـﻪ ﮐﺴﯽ ﺑـﮕﻮﯾﯿﺪ" و ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ ﮔـﻮش
ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮔﻮش دﻫﺪ !!
ﺑـﺮای ﮐودﮐﺎن ﺻـﺣﺑت ﮐﺮدن ﺑـﺎ ﮐﺳﯽ در ﻣـورد ﻣﺷﮐﻼﺗـﺷﺎن ﻣﯽ ﺗـواﻧـد ﯾﮐﯽ از ﺳـﺧت ﺗـﺮﯾن ﮐﺎرھـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﻪ اﻧـﺟﺎم ﻣﯽ
دھـﻧد ،زﯾﺮا ﭘﯾدا ﮐﺮدن ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﺑـﺮای ﺗـوﺿﯾﺢ ﻣﺷﮐﻠﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺳـﺧت و ﻣﺷﮐل اﺳـت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗـﺮس از اﯾﻧﮐﻪ ﭼـﮔوﻧـﻪ
ﺑﺰرﮔﺳﺎﻻن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺻﺣﺑت ھﺎی آﻧﮫﺎ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﻧد ﯾﮐﯽ از ﻣﺷﮐﻼت ﮐودﮐﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد

ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﭼﻪ ھﺎ درﺑﺎره ﺻﺣﺑت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای آﻧﭼﻪ واﮐﻧش ھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﺎ آﻧﮫﺎ روﺑﺮو ﺷوﻧد آﻣﺎده ﮐﻧﯾم )اﯾن ﻓﻘط ﺑﺮای ﺑﭼﻪ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺗﺮ اﺳت(
( ﺟواﻧﺎن ﻣﻣﮐن اﺳت ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﺎراﺣت ﯾﺎ ﺷوﮐﻪ ﺷوﻧدa
 (bآﻧﮫﺎ ﻣﻣﮐن اﺳت ﻓﺮزﻧد را ﺑﺎور ﻧﮐﻧﻧد
 (cﺑﺎ ﭘﻠﯾس ﺗﻣﺎس ﺑﮔﯾﺮﯾد اﮔﺮ ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد از ﮐﺳﯽ ﮐﻣک ﺑﮔﯾﺮﯾد ﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺮﺳﯾده اﯾد
آﻧﮫﺎ ﻣﻣﮐن اﺳت ﻓﺮزﻧد را ﺗﮫدﯾد ﮐﻧﻧد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﮔوﯾﻧد ﮐﻪ ﭼﯾﺰی ﺑﻪ دﯾﮔﺮان ﻧﮔوﯾﻧد.
 (dﻣﻣﮐن اﺳت از آﻧﮫﺎ ﺑﺧواھﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﮐﻼﺗﺷﺎن را ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮔﻪ دارﻧد
درس اﺻﻠﯽ اﯾن ﻗﺳﻣت از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای آﻣوزش ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن اﯾن اﺳت ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺳﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﻪ ﻣﺷﮐﻼﺗﺷﺎن را ﻣﺧﻔﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﻧﮔوﯾﻧد – ﺑﻪ ﺷﺧص دﯾﮔﺮی ﺑﮔوﯾﯾد و ﺑﻪ ﮔﻔﺗن ﺧود اداﻣﻪ دھﯾد
.ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺣﺮف ھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑﺷﻧود

ھﯾﭻ وﻗت و ﺑﻪ ھﯾﭻ وﺟﻪ ﺗﺮک ﻧﮐﻧﯾد)ﻧﺎ اﻣﯾد ﻧﺷوﯾد و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﻪ دھﯾد(

ﻟﯾﺳﺗﯽ از ھﻣﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐوﮐﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد ﺗﮫﯾﻪ ﮐﻧﯾد و در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮫﺎ ﻗﺮار دھﯾد ﮐﻪ ﺷﺎﻣل
ﻣوارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷود:

ﻣﺎدر
ﭘدر
ﻣﺎدرﺑﺰرگ
ﭘدرﺑﺰرگ
ﻋﻣﻪ
ﻋﻣو
ﻣﻌﻠم
ﺳﺮﭘﺮﺳت
ﺧواھﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺗﺮ
ھﻣﺳﺎﯾﻪ
ﭘﺮﺳﺗﺎر
اﻓﺳﺮ ﭘﻠﯾس
ﻣﺮﺑﯽ
ﻟطﻔﺎ ھﺮ ﺷﺧص دﯾﮔﺮی را ﮐﻪ ﺣس ﻣﯾﮐﻧﯾد ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺑﭼﻪ ھﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻧﻧد ،ﺑﻪ ﻟﯾﺳت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻧﯾد

:اﺣﺳﺎﺳﺎت
ﻣـﻬﻢ اﺳـﺖ ﺑـﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎ ﮐﺴﯽ در ﻣـﻮرد ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺻـﺤﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼـﻪ اﺣـﺴﺎﺳﯽ دارﻧـﺪ -اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻣـﻬﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬـﺘﺮ ﻣﺸﮑﻠﺸﺎن
را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ
ﮐﻨﯿﺪ  -اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
) (bﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ( ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد
ﻣﺸﮑﻞ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
 (cوﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻠﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و
ﺻﺪای ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻠﺮزد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﮑﺸﯿﺪ و آرام ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
 (dﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع )ﻣﺸﮑﻼت( ﺧﻮد در ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﻪ
آراﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪﺑﻮد.
 (eﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ

ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ)ﮐﻮدﮐﺎن( ﺑـﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ راه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺣـﺴﺎس راﺣـﺖ ﺗـﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑـﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑـﻪ ﯾﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﮐﺴﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺮف ﻫـﺎی ﺷـﻤﺎ ﮔـﻮش ﻧﻤﯿﺪﻫـﺪ ﯾﺎ ﺷـﻤﺎرا
ﺑﺎور ﻧﺪارد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﻮد.

5 آھﻧگ ﺷﻣﺎره
ﻋﺷق ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳت

FARSI
https://youtu.be/JIcFFDL0YPE

ﻋﺷق ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳت
ﻣﺗن ﺳﻧﺗﯽ در وﯾدﺋو
اﻣﯾدوارم ﮐﻪ ﻟذت ﮐﺎﻓﯽ رو از ﺧوﻧدن ﺗﻣﺎم اﯾن آھﻧگ ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﯽ و ﺗﻣﺎم ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺗﯽ را
.در ﻣورد ﺑدن وﯾﮋه ات ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﯾﺎری
ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺗﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﮔﯽ ﻧﻪ! اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدﻧت رو ﻟﻣس ﮐﻧﻪ و ﯾﺎ اﻓﺮادی
.ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﭼﯾﺰھﺎﯾﯽ رو اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد ﮐﻪ اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ ﺑﻪ ﺗو ﻧﻣﯽ ده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗو ﺻدﻣﻪ ﻣﯽ زﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺗﻪ ﺑﺎش ﻗﺎﻧون" اﮔﺮ درﺳت ﺑﻪ ﻧظﺮت ﻧﻣﯽ رﺳﻪ -اﻧﺟﺎﻣش ﻧده" رو ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺗﻪ ﺑﺎش و
اﯾﻧﮐﻪ اﮔﺮ ﺻدﻣﻪ دﯾدی ﯾﺎ ﻟﻣس ﺷدی و ﯾﺎ ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺣوی ﺑﻪ دﯾﮔﺮان ﺑﮔﯽ  ،و
.اداﻣﻪ ﺑده ﺑﻪ ﮔﻔﺗن ﻣﺷﮐﻠت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺗو ﮔوش ﮐﻧﻪ
!ھﯾﭻ وﻗﺗﻪ  ،ھﯾﭻ وﻗت ﺗﺳﻠﯾم ﻧﺷو
!!اﺟﺎزه ﺑده ﯾک ﺑﺎر دﯾﮔﻪ آھﻧگ " ﺑدن ﻣن ،ﺑدن ﻣن اﺳت" رو ﺑﺧوﻧﯾم

ﻋﺷق ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳت -ﻣﺗن آھﻧگ

ﻋﺷق ﺑﺎ ﻣﺣﺑﺗﻪ ،ﺑﺎ ﻣن ﺑﺧون و ﺗو ﻣﯽ ﻓﮫﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﯾﺰھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی وﺟود دارن ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗوﻧﯾم اﻧﺟﺎم ﺑدﯾم و ﻋﺷﻘﻣون رو ﻧﺷون ﺑدﯾم
ﻧﻣﯽ ﺧوای داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣن ﺑﺧوﻧﯽ
ﺑﺰار ﺑﺮﯾم ﺑﯾﺮون و ﺑﺎ ﺗوپ ﺑﺎزی ﮐﻧﯾم
ﺗو ﮐﻣﮐم ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﻪ دوﭼﺮخ ﺳواری ﮐﻧم ﻣﻧم ﻧﻣﯽ اﻓﺗم
ﭼﯾﺰای زﯾﺎدی وﺟود
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗوﻧﯾم ﺑﺎ ھم اﻧﺟﺎم ﺑدﯾم
راھﮫﺎی زﯾﺎدی وﺟود داره
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗوﻧﯾم ﻧﺷون ﺑدﯾم ﮐﻪ ﻣﺮاﻗب ھﻣدﯾﮔﻪ ھﺳﺗﯾم
زﻣﺎن ھﺎی زﯾﺎدی وﺟود داره ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗوﻧﯾم ﺑﻪ ھم ﺑﮔﯾم ﻋﺎﺷﻘت ھﺳﺗم
ﯾﺎ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮔذروﻧدن ﺑﺎ دﯾﮔﺮان داری
ﻣن ﻣﺎﯾﻠم ﮐﻪ اون رو ﺑﺎ ﺗو ﺑﮔذروﻧم
ﻋﺷق ﻣﮫﺮﺑوﻧﻪ
ﻋﺷق ﭘﺮ ﻣﺣﺑﺗﻪ
ﺑﺎ ﻣن ﺑﺧون و ﺧودت ﻣﯽ ﻓﮫﻣﯽ
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ﺑود اﻧﺟﺎم دادن ﺗﻣﺎم اﯾن ﭼﯾﺰھﺎ ﺑﺎ ﺗو

Cynthie’s text from the video
I hope you have enjoyed singing along to all the songs with us and
that you‘ll remember the things that you have learned about your
special body. Remember to say NO!! If someone tries to touch your
private parts or if people try to do things that make you feel
uncomfortable or hurt you.
Remember the rule ‘If It Don't Feel Right - Don’t do it!!’ and
remember to tell somebody if you are being hurt or touched or
bullied in any way, and keep telling till someone listens to you.
Don’t you ever, ever give up!!
Let’s all sing the “My Body Is My Body” song one more time !!

اھداف آھﻧگ  -ﻋﺷق ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳت

ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ھﺎ آﻣوزش ﺑدھﯾد در ﻣورد ﻋﺷق ،ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ھﻣﻪ ﭼﯾﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺑت ،و اﻋﺗﻣﺎد
از آﻧـﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐودﮐﺎن دارای ﺧـﺎﻧـواده ھـﺎی ﺑـﺎ دﯾدﮔـﺎه ﻣـﺗﻔﺎوت و ﻓـﺮھـﻧگ ھـﺎی ﮔـوﻧـﺎﮔـوﻧﯽ ھﺳـﺗﻧد ،اﯾن ﯾک ﺣـﺎﻟـت طﺑﯾﻌﯽ
اﺳـت ﮐﻪ ﮐودﮐﯽ از ﯾک ﺧـﺎﻧـواده ﮐﻪ ﺗـوﺳـط آن ﻣـورد آزاد ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺗﻪ اﺳـت وارد ﺟـﻣﻌﯽ از ﮐودﮐﺎن ﺷـود و ﺧـود را
ﺑـﻪ ﻋـﻧوان ﻋـﺿو ﺑﯾﮔﺎه در اﯾن ﺟـﻣﻊ ﺑـﭘﻧدارد ،ﺑـﻧﺎﺑـﺮاﯾن ﺧﯾﻠﯽ ﻣـﮫم اﺳـت ﮐﻪ در ﻣـورد ﻋـﺷق در ﺧـﺎﻧـواده و اﺑـﺮاز آن ﺑـﻪ
ﮐودﮐﺎن ﺗوﺳط واﻟدﯾن ﺑﺣث ﮐﻧﯾم
در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﻣورد ﺑﺮای ﺑﺣث وﺟود دارد:
* ﺑﻪ ﺑﭼﻪ ھﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺷق ورزﯾد
* واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺮاﻗب آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷﻧد
*آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾد ﻏذای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧوردن داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد
* آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾد ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺗﻣﯾﺰ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد
*ﻓﺮدی دﻗﯾﻘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻧد ﮐﻪ دﻧدان ھﺎﯾﺷﺎن را ﻣﺳواک زده اﻧد و آﻧﮫﺎ را درﺳت ﺷﺳﺗﻪ
* ﻓﺮدی دﻗﯾﻘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻧد ﻣوھﺎﯾﺷﺎن را ﺑﺮس زده اﻧد
* ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺮای ﮐﻣک و ﮔوش دادن ﺑﻪ ﻣﺷﮐﻼت آﻧﮫﺎ ﺑﺎﺷد
* ﻓﺮدی ﺑﺎﯾد در ﻣﻧﺰل ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺣس ﮐودﮐﺎن را درک ﮐﻧد
* ﮐﺳﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺧوﺷﺣﺎل ﮐﻧد ،وﻗﺗﯽ آﻧﮫﺎ اﺣﺳﺎس ﻏﻣﮔﯾن ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺎراﺣت ﺑودن ﻣﯽ ﻣﯾﮐﻧد
*ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐودﮐﺎن ﺑﻪ آن اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد
ﻣﺟددا اﯾن ﻗﺳﻣت را ﺗﮐﺮار ﻣﯾﮐﻧﯾم ﮐﻪ اﯾن ھﺎ ﻓﻘط ﭼﻧد ﻣورد ﺑﺮای ﺻﺣﺑت ﮐﺮدن ھﺳﺗﻧد ،از اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﯾک ﺑﺣث در ﮐﻼس داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﺑﮔوﺋﯾد ﮐﻪ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧود را در ﻣورد ﺑﺣث
ﺑﻧوﯾﺳﻧد ﯾﺎ ﺑﮐﺷﻧد از آﻧﮫﺎ ﺑﺧواھﯾد ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣورد ﭼﯾﺰ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﺧوﺷﺣﺎل ،ﻧﺎراﺣت ﻣﯾﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﺷﮐﻼت ﯾﺎ
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارﻧد در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺧود ﺑﯾﺎورﻧد

ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن ﺳواﻻت ﭘﺮﺳﯾده ﺷده )ﺗوﺳط ﮐودﮐﺎن(
ﺳوال :ﺑﺮای ﭼﯽ ﺑﻌﺿﯽ اﻓﺮاد ﺻدﻣﻪ ﻣﯾﯾﺰﻧﻧد ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن؟
ﺟواب :دﻻﯾل ﻣﺗﻌددی وﺟود دارد ﮐﻪ ﭼﺮا اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ از اﻓﺮاد در زﻣﺎن ﮐودﮐﯽ ﺧود ﻣورد
آزار و اذﯾت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد و ﺑﻪ اﯾن دﻟﯾل در ﭼﺮﺧﻪ آﺳﯾب دﯾﮔﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد .ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮔﺮ از ﻣﺮدم دارای اﻋﺗﯾﺎد ﺑﻪ
اﻟﮐل ،ﻣواد ﻣﺧدر ﯾﺎ ﻣﺷﮐﻼﺗﯽ ﻋﺻﺑﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .ﻧﮐﺗﻪ اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﻪ آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎری اﺷﺗﺑﺎه اﺳت ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﻪ در ﺻورت وﺟود
اﯾن دﺳﺗﻪ از ﻣﺷﮐﻼت ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﮔوﺋﯾد و ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﻣک ﺑﮔﯾﺮﯾد.

ﺳوال :ﺑﺮای ﭼﯽ ﺑﻌﺿﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﮐودﮐﺎن دﺳت ﻣﯾﺰﻧﻧد ﯾﺎ آﻧﮫﺎ را ﻟﻣس ﻣﯾﮐﻧﻧد؟
ﺟـواب :ﻣﺟـددا ﺑـﺎﯾد ﮔـﻔت ﮐﻪ دﻻﯾل ﺑﺳﯾﺎری وﺟـود دارد ﮐﻪ ﭼـﺮا اﻓـﺮاد ﮐودﮐﺎن را ﻣـورد ﺳـوء اﺳـﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﻗـﺮار ﻣﯾدھـﻧد،
ﺑﺳﯾﺎری از اﻓـﺮاد ﮐودک آزار ﺧـود در زﻣـﺎن ﮐودﮐﯽ ﻣـورد آزار و اذﯾت ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺗﻪ اﻧـد ،ﺑـﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳـت ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎر ﻣـﮫم
اﺳـت ﮐﻪ در ﺻـورت وﺟـود آزاد ﺑـﺎﯾد ﺑـﻪ ﮐﺳﯽ ﺑـﮔوﯾﯾم ،زﯾﺮا اﯾن اﻓـﺮاد ﻧﯾﺎز ﺑـﻪ ﮐﻣک و درﻣـﺎن دارﻧـد ﺗـﺎ ﺑـﺗواﻧـﻧد ﺑﮫـﺗﺮ ﺷـوﻧـد و ﺑـﻪ
دﯾﮔﺮان آﺳﯾب ﻧﺮﺳﺎﻧﻧد.

ﺳوال :ﭼﺮا ﮐﺳﯽ ﺣﺮف ھﺎی ﻣن را ﺑﺎور ﻧﻣﯾﮐﻧد؟
ﺟـواب :اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﮐﺳﯽ ﺑـﮔوﺋﯾد و آﻧـﮫﺎ ﺣـﺮف ﺷـﻣﺎ را ﺑـﺎور ﻧﮐﻧﻧد ،آﻧـﮔﺎه ﺑـﻪ ﺷـﺧص دﯾﮔﺮی ﺑـﮔوﯾﯾد و ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺳﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ
اﻋﺗﻘﺎد داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮔوﯾﯾد)ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎور ﮐﻧد و اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ را درک ﮐﻧد(.

ﺳوال :اﮔﺮ ﻣن)ﻣﺷﮐﻼﺗم( را ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﮔوﯾم ،ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد؟
ﺟـواب :آﻧـﮫﺎ )واﻟـدﯾن ﺷـﻣﺎ( ﮔـﺰارش ﻣﯾدھـﻧد ﮐﻪ ﺷـﻣﺎ ﺻـدﻣـﻪ دﯾده اﯾد و ﺳـﭘس ﺷﺧﺻﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧـﻪ ﺷـﻣﺎ ﺧـواھـد آﻣـد و ﺑـﺎ ﺧـﺎﻧـواده ﺷـﻣﺎ
در اﯾن ﺑـﺎره ﺻـﺣﺑت ﻣﯾﮐﻧد .آﻧـﮫﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺧـﺎﻧـﻪ ﺷـﻣﺎ اﻣـن ھﺳـﺗﻧﯾد)ﻓـﺿﺎی ﺧـﺎﻧـﻪ ﺑـﺮای زﻧـدﮔﯽ ﺷـﻣﺎ اﻣـن اﺳـت( ﯾﺎ اﯾﻧﮐﻪ
ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﻪ رﻓﺗن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮔﺮ دارﯾد ﮐﻪ در آﻧﺟﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣﺣﯾطﯽ اﻣن و ﺑﺎ آراﻣش زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺳــوال :ﭼــﻪ ﮐﺎری ﺑــﺎﯾد اﻧــﺟﺎم ﺑــدھﯾم وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻣــن ﻣﯾﮔوﯾم ﻧــﻪ و آﻧــﮫﺎ)اﻓــﺮاد ﮐودک آزار( ھﯾﭻ
ﺗوﺟﮫﯽ ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد و ﺑﻪ اذﯾت و آزار ﺧود اداﻣﻪ ﻣﯾدھﻧد؟
ﺟـواب :اﮔـﺮ اﻓـﺮاد ﮐودک آزار زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷـﻣﺎ )ﮐودک( ﻣﯽ ﮔـوﯾﻧد "ﻧـﻪ" ﺑـﻪ ﮐﺎر ﺧـود اداﻣـﻪ دادﻧـد و ﻣـوﺟـب اذﯾت و
آزار ﻣﺟـدد ﺷـدﻧـد ،ﺻـدای ﺧـود را ﺑـﻠﻧد و ﺑـﻠﻧد ﺗـﺮ ﮐﻧﯾد و ﻓـﺮﯾﺎد ﺑﮐﺷﯾد ﭼـون اﮔـﺮ ﮐﺳﯽ در ﻧـﺰدﯾﮐﯽ ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎﺷـد ﻣﯽ
ﺗـواﻧـد ﺑـﺎ ﺷﻧﯾدن ﺻـدای ﺷـﻣﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﮐﻣک ﮐﻧد اﮔـﺮ ﮐﺳﯽ در ﻧـﺰدﯾﮐﯽ ﺷـﻣﺎ وﺟـود ﻧـداﺷـﺗﻪ ﺑـﺎﺷـد ،ﺑـﻪ ﻣـﺣض اﯾﻧﮐﻪ ﺑـﻪ
ﻣﮐﺎن اﻣﻧﯽ رﻓﺗﯾد ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﮐﺳﯽ در ﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮔوﺋﯾد.

ﺳـوال :ﭼـﻪ ﮐﺎری ﺑـﺎﯾد اﻧـﺟﺎم ﺑـدھﯾم وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻓـﺮد آزار دھـﻧده ﺗﮫـدﯾد ﻣﯾﮐﻧد اﮔـﺮ ﻣـوﺿـوع آزار را
ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﮔوﯾﯾد ﺑﻪ ﺷﻣﺎ)ﮐودک( ﯾﺎ ﯾﮐﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﻣﯾﺰﻧد؟
ﺟـواب :اﻓـﺮادی ﮐﻪ از ﮐودﮐﺎن ﺳـوء اﺳـﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺧـواھـﻧد دﯾﮔﺮان ﺑـداﻧـﻧد ﮐﻪ ﭼـﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑـﻧﺎﺑـﺮاﯾن
آﻧـﮫﺎ ﻣﻣﮐن اﺳـت ﺷـﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺳﯽ از اﻋـﺿﺎی ﺧـﺎﻧـواده ﺗـﺎن را ﻣـورد ﺗﮫـدﯾد ﻗـﺮار دھـﻧد ﮐﻪ ﻣـوﺿـوع آزار را ﺑـﻪ ﮐﺳﯽ
ﻧﮔوﯾﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺟﺎع ﺑﺎﺷﯾد و در ﻣورد ﻣﺷﮐل ﺧود ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

ﺳـوال :ﭼـﻪ ﮐﺎری ﺑـﺎﯾد اﻧـﺟﺎم ﺑـدھﯾم اﮔـﺮ ﺑـﺮادر ﯾﺎ ﺧـواھـﺮ ﻣـن ﻣـﺮا آزار و ﻣـورد ﺳـوء اﺳـﺗﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯾدھد؟
ﺟـواب :ﻣـوﺿـوع را ﺑـﻪ واﻟـدﯾن ﺧـود ﺑـﮔوﯾﯾد و اﮔـﺮ آﻧـﮫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻣﺎ ﮔـوش ﻧـدادﻧـد ﺑـﻪ ﮐﺳﯽ در ﻣـدرﺳـﻪ ﯾﺎ ﺑـﻪ اﻓـﺮادی در
ﻟﯾﺳت ﻣورد ﻧظﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣورد آﻧﮫﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﺮده اﯾم ﺑﮔوﯾﯾد.

ﺳوال :آﻧﮫﺎ )اﻓﺮاد ﮐودک آزار( ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﺷوﻧد اﮔﺮ ﻣوﺿوع را ﺑﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﮔوﯾم؟
ﺟـواب :ﻧـﻪ ھﻣﯾﺷﻪ ،اﻣـﺎ ﺑـﻠﻪ ،آﻧـﮫﺎ ﻣﻣﮐن اﺳـت ﻋـﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷـوﻧـد ،اﻣـﺎ ﺑـﺎﯾد ﺷـﺟﺎع ﺑـﺎﺷﯾد و ﺑـﮔوﯾﯾد ﮐﻪ دﯾﮔﺮ ﺷـﺧص آزار
دھﻧده اﯾن ﮐﺎر را دﯾﮔﺮ اﻧﺟﺎم ﻧدھد و ﺑﻪ ﺷﻣﺎ آﺳﯾب ﻧﺮﺳﺎﻧد و دﯾﮔﺮ اﻋﺿﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑدن ﺷﻣﺎ را ﻟﻣس ﻧﮐﻧد.

ﻣﻮارد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک آزاری
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آزار و اذﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ را در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﻮدک اﻃﻠﺎﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
 .1آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
 .2ﮐﻮدک را راﺣـﺖ ﺑـﮕﺬارﯾﺪ و از آن)ﮐﻮدک( ﺑـﺮای ﮔـﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺻـﺤﺒﺖ ﻫـﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺳـﭙﺲ اﻃـﻼﻋـﺎت ﻣـﺮﺑـﻮط را ﺑـﻪ ﻣـﺮﮐﺰ ﺧـﺪﻣـﺎت ﺣـﻔﺎﻇـﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑـﮕﻮﺋﯿﺪ
و آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
 .3ﺑـﻪ ﯾﺎد داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﻮدک در زﻣـﺎن ﮔـﻔﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ ﻓـﻘﻂ ﻣﯽ
ﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻃـﻼﻋـﺎت را در ﯾﮏ زﻣـﺎن ﺑـﮕﻮﯾﺪ و واﮐﻨﺶ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎﯾﺪ
آرام و ﺣــﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑــﺎﺷــﺪ ﺗــﺎ ﮐﻮدک اﺣــﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑــﺮای ﮔــﻔﺘﻦ ﻫــﻤﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺷﻮد

در زﯾﺮ ﻣـواردی از ﺳـوء اﺳـﺗﻔﺎده وﺟـود دارد ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳـت ﮐودک از اﯾن ﻣﺟـﻣوﻋـﻪ آﺳﯾب ھـﺎ رﻧـﺞ ﺑـﺑﺮد ،و
ﻣﯾﺗواﻧﯾد از آن ﺑـﻪ ﻋـﻧوان ﯾک راھـﻧﻣﺎ اﺳـﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑـﻧﺎﺑـﺮاﯾن اﮔـﺮ ﻣـﺗوﺟـﻪ ﺗﻐﯾﯾﺮات ﻣﺷﺧﺻﯽ در رﻓـﺗﺎر ﯾک ﮐودک
ﺷدﯾد ﻣﺗوﺟﻪ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮐﯽ از ﻣوارد زﯾﺮ ﻣﺮﺗﺑط اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾﺮ.
.

ﻋﻼﺋم ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ
ظﺎھﺮ ﮐودک

*زﺧم ھﺎی ﻏﯾﺮ ﻣﻌﻣول ،ورم و ﮐوﻓﺗﮔﯽ ،ﺳوﺧﺗﮔﯽ و ﯾﺎ ﺷﮐﺳﺗﮔﯽ
* ﻋﻼﺋم ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺗن روی ﭘوﺳت
*آﺳﯾب ھﺎی ﻣﮐﺮر ﮐﻪ ﮐودک ھﻣﯾﺷﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻧوان اﺗﻔﺎق ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدھد
*اﮔﺮ ﺗوﺿﯾﺢ ﮐودک ﺑﺎ آﺳﯾب دﯾده ﺷده ﻣطﺎﺑﻘت ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد
* ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس آﺳﺗﯾن ﺑﻠﻧد ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻧﮫﺎن ﮐﺮدن

ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﭘوﺷد

* وﻗﺗﯽ ﮐودک ﻧﺎراﺣت و ﺳﺮﺳﺧت ﺑﺮای ھﻣﺮاه ﺷدن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد
* ﻣﻌﻣوﻻ ﺧﺟﺎﻟﺗﯽ و دوری ﻣﯾﮐﻧد از دﯾﮔﺮان
*ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﻧﮔﺮان ﺑﺎﺷد از ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﻣﯾﺷود
* ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽ رﺳد از واﻟدﯾن ﺧود ﻣﯽ ﺗﺮﺳد
* ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮐﻣﯽ از ﺧود ﺑﺮوز ﻣﯾدھﻧد اﮔﺮ ﺑﺧواھد از ﭘدر و ﻣﺎدر ﺧود ﺟدا ﺷود

ﻋﻼﺋم ﺑﯽ ﺗوﺟﮫﯽ
ظﺎھﺮ ﮐودک
*ﺑﮫداﺷت ﺿﻌﯾف ،ﻣوھﺎی ﮐﺛﯾف ،ﺑوی ﺑدن
*ﻟﺑﺎس ھﺎی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑﺮای آب و ھوا
*ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺑت ھﺎی ﭘﺰﺷﮐﯽ ﯾﺎ دﻧدان ﭘﺰﺷﮐﯽ
رﻓﺗﺎر ھﺎی ﮐودک
* اﻏﻠب ﺧﺳﺗﻪ ،ھﯾﭻ اﻧﺮژی ،ﺑﯾﺣﺎل و ﺳﺳت
* ﮔداﯾﯽ ﯾﺎ ﺧواھش ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻏذا ﯾﺎ دزدﯾدن ﻏذای دﯾﮔﺮان
* رﻓﺗﺎر ﺗﮫﺎﺟﻣﯽ در ﻣواﺟﮫﻪ ﺑﺎ دﯾﮔﺮان
* ﻋﺰت ﻧﻔس ﭘﺎﯾﯾن

ﻋﻼﺋم ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده اﺣﺳﺎﺳﯽ
ظﺎھﺮ ﮐودک
ﻋـﻼﺋـم ﺳـوء اﺳـﺗﻔﺎده اﺣـﺳﺎﺳﯽ ﮐودک ﻣﻣﮐن اﺳـت ﮐﻣﺗﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ اﻧـواع ﺳـوءاﺳـﺗﻔﺎده ھـﺎ ﺧـود را ﻧـﺷﺎن دھـد اﻣـﺎ رﻓـﺗﺎر
ﮐودک ﺑﮫﺗﺮﯾن ﻧﺷﺎﻧﻪ درک اﯾن ﻣوﺿوع اﺳت.
* ﮐﻧﺎره ﮔﯾﺮی ﮐﺮدن از ﺟﻣﻊ دوﺳﺗﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
* دﯾﺮ رﺳﯾدن ﯾﺎ ﻏﯾﺑت ﻣﮐﺮر از ﻣدرﺳﻪ
* ﻋﺰت ﻧﻔس ﭘﺎﯾﯾن
* رﻓﺗﺎر ﺗﮫﺎﺟﻣﯽ در ﻣواﺟﮫﻪ ﺑﺎ دﯾﮔﺮان
* ﺗﻐﯾﯾﺮات در ﻋﻣﻠﮐﺮد اﯾن ﮐودﮐﺎن در ﻣدرﺳﻪ)درس ﻧﺧواﻧدن و ..

ﻋﻼﺋم ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﺟﻧﺳﯽ ﮐودﮐﺎن
ظﺎھﺮ ﮐودک
* رﻧگ زرد ﮐودک ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎی زﯾﺮﯾن ﺧوﻧﯽ
* درد ﯾﺎ ﺧﺎرش در ﻧﺎﺣﯾﻪ ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ داﺷﺗن
* داﺷﺗن ﻋﻔوﻧت ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از راه ﺟﻧﺳﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﺑﺎﺑد

رﻓﺗﺎر ھﺎی ﮐودک
* رﻓﺗﺎر ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﺮدن در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟﻧﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﺳﻧﯽ ﮐودک ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب اﺳت
* رﻓﺗﺎر ھﺎی ﻧﺎﺷﺎﯾﺳت از ﻗﺑﯾل ﻟﻣس اﻋﺿﺎی ﺟﻧﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐودﮐﺎن
* ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ در رﻓﺗﺎر
* ﺑﯽ ﻣﯾﻠﯽ ﺷدﯾد از اﯾﻧﮐﻪ ﮐﺳﯽ ﺑﻪ آن دﺳت ﺑﺰﻧد)ﺑﺮای ﻣﺛﺎل دﺳت دادن ﺑﺎ دﯾﮔﺮان ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده اﺳت ﯾﺎ ﻣﺛﻼ
ﯾﮐﯽ از داﻧش آﻣوزان دﺳﺗش ﺑﻪ دﺳت اﯾن ﮐودﮐﺎن ﺑﺮﺧورد ﮐﻧد اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد(

اﮔـﺮ ﻣﺷﮐوک ﺷـدﯾد ﮐﻪ ﮐودﮐﯽ ﻣـورد آزار و ﺳـوء اﺳـﺗﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺗﻪ اﺳـت ﺳـﺮﯾﻌﺎ ،ﺑـﺎ ﻣـﺮﮐﺰ ﺧـدﻣـﺎت ﻣـﺮﺑـوط ﺑـﻪ ﺣـﻔﺎظـت از
ﮐودک ﺗـﻣﺎس ﺑﮔﯾﺮﯾد و در اﯾن ﺑـﺎره ﻣـﺷﺎوره ﺑﮔﯾﺮﯾد .آﻧـﮫﺎ ﺑـﻪ ﻧـﮔﺮاﻧﯽ ھـﺎی ﺷـﻣﺎ ﮔـوش ﻣﯽ دھـﻧد و اﮔـﺮ ﻓـﺮزﻧـد ﺷـﻣﺎ در ﻣـﻌﺮض
ﺧطﺮ ﺑﺎﺷد ،آﻧﮫﺎ اﻗداﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد.

ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻣﺮاﻗب ﮐودﮐﺎﻧﻣﺎن ﺑﺎﺷﯾم و آﻧﮫﺎ را در ﻣﺣﯾط اﻣن ﻧﮔﻪ دارﯾم !!
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