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 جنسیتی ِیمگردرس

 

 مسائل مربوط به جنسیت
 موثر بر نوجوانان و جوانان  محوِر های جنسیت توجه به خشونت ی هی راهنما دربار کتابچه

 ۷۰۰۲شورای اروپا، 

 پریسا کاکایی: ترجمه

 سایت حق کودکی: انتشار

 

بر  تاثیرگذارمحور  های جنسیت توجه به خشونت ی ی راهنما درباره مسائل مربوط به جنسیت، کتابچه .۷۰۰۲ شورای اروپا،: ارجاع

 ۷۰۰۲ ،سایت حق کودکی .ییپریسا کاکا ی هترجم .یتیسنج ِیمگردرس نیرمت ؛نوجوانان و جوانان

 

 

 

است که برای فعالیت در " مسائل مربوط به جنسیت"ی راهنمای  کتابچهاز  ای ترجمهآید  مطلبی که در پی می

. محور که بر زندگی نوجوانان و جوانان تاثیر دارد، تهیه شده است های جنسیت مورد جنسیت و خشونت

سعی  وشود  محور بخشی از آموزش حقوق بشر محسوب می های جنسیت آموزش در مورد جنسیت و خشونت

ی آموزش حقوق بشر به  و در چهارچوب برنامه ۷۰۰۷در سال . انسانی را ترویج دهدکرامت  دارد برابرِی

گران،  گران، تسهیل ی آموزش حقوق بشر برای آموزش ی راهنمایی در زمینه جواناِن شورای اروپا، کتابچه

ها بعد،  الس و دشراهنمایان، معلمان، داوطلبان و مربیانی که در ارتباط با آموزش جوانان فعال هستند تهیه 

ی حاضر که بر مسائل مربوط به جنسیت تمرکز کرده  کتابچه به انتشار ها و نتایج حاصل از این راهنما تجربه

  .منجر شد است

مربوط به جنسیت است و  های مختلف شامل مفاهیم و تمرین" مسائل مربوط به جنسیت"ی راهنمای  کتابچه

سایت . محور گام بردارد های جنسیت در جهت کاهش خشونت ،تا با افزایش آگاهی در این زمینه در نظر دارد

قرار کتابچه را به مرور ترجمه کرده و در اختیار مخاطبان این  هایی از بخشحق کودکی نیز خواهد کوشید تا 

 .دهد

و ارتباط آن با جنسیت و درک مفهوم سال به باال ۰۱ نوجوانانبا  کار، به منظور "جنسیتی ِیمگردرس" تمرین

تواند توسط مربی یا تسهیل کننده، بر مبنای  این تمرین می. طراحی شده است محور های جنسیت خشونت

 .داده شود تطبیق فرهنگ جامعهنیاز، زمان، شرایط محیط آموزشی و 
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درک و  و گسترش تر به منظور پرورش های طوالنی این سطح شامل فعالیت. ۱سطح  پیچیدگی

تر نسبت به یک موضوع است و به سطوح باالتری از توانایی در بحث و  عمیق یبینش

 *.های مربوط به کار گروهی نیاز دارد مهارت

 نفر ۱۰تا  ۰۰ گروه تعداد نفرات

 دقیقه ۰۷۰ مدت زمان

های مربوط به جنسیت به  مفاهیمی است که در بحث تحلیلِی این تمرین ترکیبی از بررسِی نگاه اجمالی

همچنین، موضوع . د و تعمقی منتقدانه و بالواسطه بر جنسیت خود استنشو کار برده می

 .گیرد روابط و گرایش جنسی را نیز در بر می

درونی  خود به موضوع جنسیت د کنندگان به تعمق در مورد رویکر واداشتن شرکت  اهداف

 ت خود به طور خاصو همچنین به جنسی

  نشان دادن اینکه جنسیت فقط در مورد مسائل زنان نیست و اینکه جنسیت

 زن مورد بحث قرار گیرد-مونث یا مرد-ی مذکر موضوعی ایستا نیست که با دوگانه

  بر قراری ارتباط بین گرایش جنسی و جنسیت 

 قلم و کاغذ  مواد

 کپی اطالعات خود و شرکت کنندگان 

 مطالب و اطالعات ی مربوطه یا تجهیزات الزم برای ارائههای تصویری  کمک 

ی کوتاهی در مورد اصطالحات و واژگان به کار برده شده در مباحث جنسیت که  ارائه سازی آماده

اصطالحاتی مانند جنس
1

، جنسیت
2
مرد، مذکر، زن، مونث، تراجنس، بیناجنس را پوشش  ،

 . دهد

 

  دستورالعمل

 اولین چیزی که با دیدن کلمه جنسیت به ذهنشان  ،به طور مجزا ،بخواهید که هر کدامکنندگان  از شرکت

 .ی بعدی تمرین پیش خود نگه دارند به آنها بگویید که این برگه را تا مرحله. رسد را بنویسند می

                                                 
1. Sex 
2. Gender 

چیزی بیشتر است، چیزی  .، مرد و زن نیستثفقط مذکر و مون ،جنسیت
 کنید، آن را تعریف می ، شماست که اگر بخواهید جنسیت چیزی. تر بزرگ

 .شود نه چیزی که به شما تحمیل می
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 ن جنس، اصطالحاتی چوشود،  می که در مباحث جنسیتی به کار برده یای را در مورد واژگان رایج معرفی خالصه

جنسیت، مرد، مذکر، زن، مونث، تراجنس
3

، بیناجنس
4

گر  بسیار مهم است که به عنوان تسهیل. مطرح کنید 

ای از این اصطالحات  پارچه تعاریف گوناگونی برای هر اصطالح ارائه دهید تا نشان دهید که تعریف نهایی و یک

 ،در طی ارائه. تعاریف ممکن شرح داده شونددهید باید به عنوان  ترجیحا، تعاریفی که ارائه می. وجود ندارد

چالش کشیدن تعاریف ارائه شده به به بحث و  کنندگان را شود، شرکت همچنانکه هر اصطالح جدیدی معرفی می

دعوتشان کنید تا  کنند، از آنها سوال بپرسید و کنندگان خودشان اعالم آمادگی نمی اگر شرکت. تشویق کنید

 .نظرشان را بیان کننداند  ی آنچه شنیده درباره

 بیست  ،از هر گروه بخواهید که در مجموع. شامل حداکثر پنح نفر تقسیم کنید ،تر های کوچک گروه را به گروه

برای . دارنددر بر گروه افراد برای را چه معنایی  ،در این مورد فکر کنند که هر کدام از موضوعات ارائه شده هدقیق

 :ت زیر را مبنای گفت و گوی خود قرار دهندبحث در این مورد می توانند سواال

 وقتی با این اصطالحات مواجه می شوم چه احساسی دارم؟ . ۰

 خود را در رابطه با این مفاهیم و تعاریف ارائه شده برای آنها چگونه می بینم؟. ۷

 آیا با تعاریف ارائه شده موافق هستم؟ چرا هستم یا نیستم؟. ۱

کدام از تعاریفی که برای اصطالحات ارائه شده اند، هویت خود را  تعیین کنم؟ آیا می توانم با هیچ . ٤

 چگونه؟ چرا نه؟

 شان را برای تمام اعضای گروه اصلی ارائه دهد های گروه باید آماده باشد تا گزارش کوتاهی از نتایج بحث . 

 مینان حاصل کنید که هر گروه اط. ها گوش دهید تر را دور هم جمع کنید و به گزارش ی اعضای گروه بزرگ همه

در این . کنید  تری بود از آنها سوال از زمانی برابر برخوردار است و اگر بعد از هر گزارش نیاز به توضیح روشن

 . توانند مورد اشاره قرار بگیرند شوند نیز می های زبانی مطرح می ی تفاوت مرحله موضوعاتی که در نتیجه

 از آنها . رسد را بنویسند ره اولین چیزی که با دیدن کلمه جنسیت به ذهنشان میاز اعضا درخواست کنید که دوبا

 .ی جدید خود مقایسه کنند بخواهید به آنچه در ابتدا نوشته بودند نگاه کنند و با نوشته

 ه های آنچه بار اول و دوم در پاسخ ب بحثی مبتنی بر ارزیابی را آغاز کنید که بر واکنش شرکت کنندگان به تفاوت

 . اند، تمرکز داشته باشد سوال قبل نوشته

 بررسی و ارزیابی 

توانند به  های زیر می سوال. کنندگان بخواهید که کنار هم و به شکل یک دایره، روی زمین یا صندلی بنشینند از شرکت

 :عنوان راهنمای بحث مبتنی بر ارزیابی به کار برده شوند

 رسد  اولین چیزی که با دیدن کلمه جنسیت به ذهنتان می"خ به لطفا آنچه که اولین و دومین بار، در پاس

 .اید را با دیگر اعضای گروه درمیان بگذارید نوشته" بنویسید

 به نظرتان تفاوتی که بین پاسخ اول و دوم به وجود آمده است ناشی از چیست؟ 

 اید؟ چرا؟ اگر تفاوتی بوده، شما از آن متعجب شده 

  درک متفاوتی از اصطالحات مربوط به جنسیت دارند؟به نظرتان چرا مردم چنین 

 شوند؟ این اصطالحات در فضای عمومی چگونه ارائه می 

                                                 
3 . Transgender 
4 . Inter-gender 
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 محور کمک کند؟ تواند به خشونت جنسیت چگونه زبان می 

 زده جنسیت آیا زباِن
5
 کند؟ شود، به تبعیض کمک می و روشی که این زبان به کار برده می 

 وگو در مورد تعریف اصطالحات مربوط به  چه حدی امکان و فضای گفت کنید، تا در جایی که شما زندگی می

 جنسیت وجود دارد؟

 ها حضور دارند؟ به نظرتان، جوانان تا چه حد در این بحث 

 شوند؟ ها می درگیر این بحث ،چگونه افراد جوان 

 :گیری تمرین پاسخ دهند کنندگان بخواهید که به سواالت مربوط به پی از شرکت

 تمرین چه چیزی یاد گرفتید؟ در طول این 

 در طول تمرین چه احساسی داشتید؟ 

  چه احساسی دارید؟ تمریناالن، در پایان 

  چه بود؟ تمریندستاورد شما از مشارکت در این 

 گران نکاتی برای تسهیل

ممکن در نظر بگیرید که . رویکردها و شناخت متفاوتی نسبت به موضوع خواهند داشت ،کنندگان دقت کنید که شرکت

سعی کنید توضیح دهید و . تردید و سردرگمی وجود داشته باشد ،های زبانی مختلف و تفاوت ی کلمات فنِی است درباره

 .است، مساله را روشن کنید" درست"گویید  کنندگان می بدون ایجاد این حس که تنها آنچه شما به مشارکت

 گیری پیشنهاداتی برای پی

ها کمانی ی رنگین محلی مربوط به جامعه از طرف یک سازمانگوی مهمان  یک سخنت از در مورد دعو
6

یا فعال در  

توانند قبل از  کنندگان می مشارکت. گروه صحبت کند، فکر کنیدکه در مورد جنسیت و معانی آن با ی جنسیت  زمینه

و  یتی اینکه تعاریف مربوط به جنس تواند درباره گوی مهمان می سواالت خود را آماده کنند و سخن ،حضور در جلسه

 .شان دارد، صحبت کند آنها یا کارهای  درک رایج از اصطالحات مربوطه چه نقشی در سازمان

 هایی برای تمرین ایده

ی بیشتری نشان  موضوعات مربوط به جنسیت عالقه های مفهومِی کنندگان، افرادی به زمینه اگر در میان مشارکت

 .توانید مرور فصل اول این کتاب راهنما را به آنها توصیه کنید دهند، می می

 ها و جزوات برگه

ای که شامل واژگان، اصطالحات و مفاهیم مربوط به مباحث  ی اطالعات، یک کپی از خالصه توانید پس از پایان ارائه می

 .کنندگان قرار دهید اختیار شرکتجنسیت هستند را در 

 

 :ای است از این تمرین ترجمه

Council of Europe, 2007. Gender Matters, A manual on addressing gender-based violence 

affecting young people; Gender confusion activity. Directorate of Youth and Sport, Hungary 

                                                 
5.Gender Related Language 
6. LGBT: Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender 


