ﻗرﻣز؟ رﻧﮓ زرد؟ ﺳﺑز؟
دو ﻧوﺟوان  ۱٦ﺳﺎﻟﮫ در ﺣﺎل ﮔﺷت و ﮔذار در  youpornھﺳﺗﻧد.
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﯾﮕری در ﻣورد ﭘورﻧوھﺎی ﻣﻧزﺟر ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﮔوﯾد
و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺳﺎﯾت ﻣﯽ ﮔردد .دﯾﮕری ﻣﯽ ﮔوﯾد ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ دھد در
ﻓﯾﻠم ھﺎی  youpornﺑﻣﺎﻧد .اﻣﺎ دوﺳﺗش ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ youporn
ﺧﺳﺗﮫ ﮐﻧﻧده اﺳت و ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ی دﯾﮕری روی ﺳﺎﯾت
ﮐﻠﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن زﻣﺎن دﯾﮕری ﺑﮫ ﺗواﻟت ﻣﯽ رود و وﻗﺗﯽ ﺑﮫ
اﺗﺎق ﺑرﻣﯽ ﮔردد ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرود.
ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﯾن وﺿﻌﯾت ﭼﯾﺳت؟
ﮐدام رﻧﮓ ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﻘش دارد؟

ﻗرﻣز؟ رﻧﮓ زرد؟ ﺳﺑز؟
ﺳوزان و ﻓﻼوﯾﺎ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﭘورﻧوی ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮫ ﺻورت
آﻧﻼﯾن ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.اﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻗﺳﻣت ھﺎﯾﯽ ھﺳت ﮐﮫ آن دو ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد ،ﺑرای ھﻣﯾن ﭼﺷﻣﺎن ﯾﮑدﯾﮕررا ﺑﺎ دﺳت ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧﻧد
و ﯾﺎ ﭘﺷت ﺳر ھم ﻗﺎﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ھﻣدﯾﮕر را ﻟﻣس ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ھم ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼراغ ھﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺳوزان و ﻓﻼوﯾﺎ وآﻧﭼﮫ
ﮐﮫ در ﭘورن دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
ھر دوﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی و ﭼﮕوﻧﮫ رﺿﺎﯾت ﺧود را اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؟

ﻗرﻣز؟ رﻧﮓ زرد؟ ﺳﺑز؟
ھر ﺟﻣﻌﮫ ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ  ،ﮔروھﯽ از ﻧوﺟواﻧﺎن  ۱۴ﺳﺎﻟﮫ ﯾﮑﯽ را از ﻣﯾﺎن ﺧود
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺗﺎره ﭘورن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺳﭘس ﺑﮫ او دﺳت ﻣﯽ زﻧﻧد و ﻣﯽ
ﺧﻧدﻧد.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﻌدازظﮭر ﺟﻣﻌﮫ ،ﻧوﺑت ﺑﮫ رون ﻣﯽ رﺳد او ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ او را ﻟﻣس ﮐﻧد ،ﮔروه را آﻧﻼﯾن ﺑر ﻣﻼ ﺧواھد ﮐرد .درﻧﺗﯾﺟﮫ ھﯾﭻ
ﮐس ﺟرات ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑدن او را ﻟﻣس ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑﭼﮫ ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ او ﺷوﺧﯽ
و ﺗوھﯾن ﮐردﻧد و ﺧﻧدﯾدﻧد .در ﻧﮭﺎﯾت اوﻧﯾز دوﺑﺎره ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻧدد و ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﮐﮫ ھرﮔز اﺟﺎزه ﻧﻣﯽ داد ﮐﮫ ﮔروه ﻟو ﺑرود  ،اﯾن ﻓﻘط ﯾﮏ ﺷوﺧﯽ ﺑود .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ،ﮐﺳﯽ ﺑﮫ او دﺳت درازی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺗﺋو ﺧود داوطﻠب ﺷد ﮐﮫ » ﺳﺗﺎره
ﭘورن« ﺷود.

ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ اﯾن ﮔروه ﭼﮕوﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد؟
ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ رون ﭼﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ دارد؟

ﻗرﻣز؟ رﻧﮓ زرد؟ ﺳﺑز؟
 .Gو  .Sﺗﺎزه ﻋﺎﺷق ﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ ھر زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ھم رواﺑط ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ روزی .G
ﺗﺻﺎوﯾر ﭘورن را ﺑﮫ  .Sﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد،
ﺗﺎ او را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷوق ﺑﯾﺎورد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن .S .دﯾﮕر ﺣوﺻﻠﮫ
ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧدارد .G .ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد ﭼﮫ ﺧﺑر اﺳت .S .ھم ھﻣﯾﻧطور .آﻧﮭﺎ
دﯾﮕر در ﻣورد آن ﺻﺣﺑت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  G .ﺗﺻﺎوﯾر را ﺑرای  .Sﻣﯽ
ﻓرﺳﺗد.
ﭼرا  .Gﺗﺻﺎوﯾر را ﺑرای  .Sارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد؟
 .Sﭼﮕوﻧﮫ از اﯾن ﻋﻣل ﺑرداﺷت ﺧواھد ﮐرد؟

ﻗرﻣز؟ رﻧﮓ زرد؟ ﺳﺑز؟
رﺳﺎ و ﺟوﻟﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ﺻﻣﯾﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ رﻓﺗﮫ اﻧد.
رﺳﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺟوﻟﯾﺎ زﯾﺎد ﻣﺷروب ﻣﯽ ﻧوﺷد و ﮐم ﮐم ﺻﺣﺑت
ﮐردن ﺑراﯾش ﻣﺷﮑل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﯾﮏ ،ﭘﺳر ﺑﺎﻣزه ای در ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺟوﻟﯾﺎ
،ﮐﮫ اﮐﻧون ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳت اﺳت ،ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﯾﮏ از ﺟوﻟﯾﺎ ﻣﯽ ﭘرﺳد
ﮐﮫ آﯾﺎ اوﯾﮏ ﻧزدﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواھد .ﺟوﻟﯾﺎ ﺳر ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دھد و ﻣﺎﯾﮏ
او را ﺑﮫ طﺑﻘﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد .رﺳﺎ ﺟوﻟﯾﺎ را در ﺣﺎل ﺳﻘوط از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧد.
.1

ﻧظر ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﯾن وﺿﻌﯾت ﭼﯾﺳت؟

.2

آﯾﺎ رﺿﺎﯾت در اﯾن ﺷراﯾط اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت؟ ﭼرا ﺑﻠﮫ ﯾﺎ ﺧﯾر؟

.3

اﮔر ھر دو ﻣﺳت ﺑﺎﺷﻧد ﻓرﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد؟

 .4رﺳﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ دوﺳﺗش ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺟﺎم دھد؟ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺗﺎن ﻣﺎﯾﮏ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮑﻧد؟

ﻗرﻣز؟ رﻧﮓ زرد؟ ﺳﺑز؟
ﭘﺎول و ﻟﯾﻼ  ۶ﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ھﺳﺗﻧد .ﭘﺎول ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﻣﺎده
اﺳت راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او ﻟﯾﻼ را در آﺧر ھﻔﺗﮫ  ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
واﻟدﯾن اش ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘﺎول ﺗﻧﮭﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
او در ﻣورد ﺗﻣﺎﯾل ﺧود ﺑﮫ راﺑطﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻟﯾﻼ ﺑﮫ او ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑرای آن آﻣﺎده ﻧﯾﺳت .ﮐﻣﯽ ﺑﻌد آن دو در اﺗﺎق ﭘﺎول ﺑﺎ ھم
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و او دوﺑﺎره از ﻟﯾﻼ در ﻣورد ﺳﮑس ﻣﯽ ﭘرﺳد .ﻟﯾﻼ
ﺳرش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دھد و ﺑﮫ ﺳﻣت دﯾﮕر ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘﺎول ﻧﺎاﻣﯾد
اﺳت ،اﻣﺎ ﺟﻠوﺗر ﻧﻣﯽ رود.
 .1آﯾﺎ در اﯾن ﺳﻧﺎرﯾو ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ وﺟود داﺷت؟ آن ﺷﺧص ﭼﮫ ﮔﻔت
ﯾﺎ ﭼﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﻣطﻠﻊ ﮐﻧد؟
 .2ﻧظرﺗﺎن در ﻣورد راﺑطﮫ ﭘﺎول و ﻟﯾﻼ ﭼﯾﮫ؟

ﻗرﻣز؟ رﻧﮓ زرد؟ ﺳﺑز؟
آﻧﺎ ﺑﻌد از ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﯾﺎﻧﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ روﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺗﯾﺎﻧﺎ ﻣﯽ
رﺳﻧد ،آن دو ﻣدﺗﯽ ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﺎ ﺗﯾﺎﻧﺎ را در آﻏوش
ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺗﯾﺎﻧﺎ ﺑوﺳﮫ ﮐوﭼﮑﯽ ﺑر دھﺎن او ﻣﯽ زﻧد .آﻧﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﯽزﻧد و
ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣﯽﺗواﻧﯾم دوﺑﺎره اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﯾم؟« ﺗﯾﺎﻧﺎ ﻣﯽﺧﻧدد و
آﻧﮭﺎ ھﻣدﯾﮕر را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﺑوﺳﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ روﻧد و در آﻧﺟﺎ
ﺑﮫ ﺑوﺳﮫ ھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد .آﻧﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﺟﻠوﺗر ﺑرود ،اﻣﺎ
واﻗﻌﺎ ً ﻧﻣﯽ داﻧد ﺗﯾﺎﻧﺎ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواھد و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد آن را از زﺑﺎن ﺑدن او ﻧﯾز
ﺑﺧواﻧد.
.1

آﯾﺎ رﺿﺎﯾت ﺑرای ﺑوﺳﮫ وﺟود داﺷت؟ آن ﺷﺧص ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﭼﮫ ﮐﺎر
ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن ﻓﮑر را ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟

.2

آﯾﺎ رﺿﺎﯾت/ﺗواﻓق ﺑرای ﻓراﺗر رﻓﺗن از ﺑوﺳﮫ وﺟود دارد؟

.3

آﻧﺎ در اﯾن ﺷراﯾط ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧد؟

ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ اﺣﺗﯾﺎط
)ﺑرای ﻧوﺟواﻧﺎن(
دراﯾن ﺗﻣرﯾن ﻣﻔﮭوم رﺿﺎﯾت را ،ﮐﮫ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮫ ی ﻧزدﯾﮑﯽ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ و ﻟﻣس ھﺳت،
در ﻗﺎﻟب ارﺗﺑﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ ھم ﺗﻣرﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ھدف از اﯾن ﺗﻣرﯾن ھﺎ ﻣﮭﺎرت در ﺗﺷﺧﯾص ﻣرزھﺎ و ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی طرف ﻣﻘﺎﺑل و
ﺷﻧﺎﺧت ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﯾﮑدﯾﮕراز طرﯾق ارﺗﺑﺎط ﮐﻼﻣﯽ اﺳت .اﯾن ﺗﻣرﯾن ھﺎ ﺑر ﻣراﻗﺑت و
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﻧدی ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از ﺗواﻓﻘﯽ ﺑودن ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط ﺗﺎﮐﯾد دارﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﮫ داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
داﺳﺗﺎن ھﺎی زﯾر را ﺑرای ﮐﻼس ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣدل ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﺣث
ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﻣﻧظور رﺳﺎﻧدن داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ ﺳطﺢ داﻧش ﻣﺷﺗرک ،ﻣﯽ ﺗوان در اﺑﺗدا ﻣﻔﮭوم
رﺿﺎﯾت را ﺗوﺿﯾﺢ داد  -ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت زﯾر:
•

ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳت ﻧدارد ﻟﻣس ﺷود .ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﯾل
واﻗﻌﯽ ﺷﺧص ﺗواﻓق و رﺿﺎﯾت ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺳت )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺑﺎ ﭘرﺳﯾدن
ﺳؤال و  /ﯾﺎ ﺑﯾﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ(.

•

ھر ﮔوﻧﮫ ﻟﻣس و ارﺗﺑﺎط زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾز اﺳت ،ﮐﮫ طرﻓﯾن ﮐﺎﻣﻼ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻧد.

•

ﺗﺄﯾﯾد و رﺿﺎﯾت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم طرﻓﯾن درﮔﯾر ﯾﮏ ﻋﻣل را ﺑﺧواھﻧد و
ﯾﮏ »ﺑﻠﮫ« داده ﺷده ﯾﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.

ﺑﻌد از ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﺎﻻ ،وﻗﺗﯽ دﯾﮕر ﺳؤاﻟﯽ در ﮐﻼس وﺟود ﻧداﺷت ،ﻣدل ﭼراغ
راھﻧﻣﺎﯾﯽ اراﺋﮫ ﺷود:
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد :ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋﺑور از ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﺗﻘﺎطﻊ اﺳت .ھر ﭼراغ
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﯾم ﺳﺑز ،زرد ﯾﺎ ﻗرﻣز اﺳت.
•

ﺳﺑز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رو ﺑﮫ ﺟﻠو  /ﺟﻠوﺗر اﺳت.

•

ﻗرﻣز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗوﻗف اﺳت ،ﯾﻌﺗﯽ رﺿﺎﯾت ﯾﺎ ﺗواﻓق وﺟود ﻧدارد.

•

زرد ﯾﻌﻧﯽ ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗم.

داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه زﯾر ﺑﺎﯾد ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺧواﻧده ﺷوﻧد .ﺗﺑﺎدل ﻧظر در ﻣورد ﻧﺣوه
ﻋﻣﻠﮑرد ﮐودﮐﺎن درﮔﯾر در داﺳﺗﺎنھﺎ و رﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﭼراغ راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد ھر وﺿﻌﯾت
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﮔروه ﺑزرگ ﮐﻼﺳﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ﯾﺎ ﭘس از ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ
ﺗﺑﺎدل ﻧظرﮐوﺗﺎه ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺟﻔت -ﺟﻔت ﻣﯾﺎن داﻧش آﻣوزان اﻧﺟﺎم ﺷود.

