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  به تنوع فرهنگیاحترام
زورگويی که در پشت انگيزه های نژادی عقيدتی و رفتاری . هدف زورگويی قومی صدمه زدن به کسی به خاطر نژاد يا فرهنگ آنهاست

 در واقع، هنگام اجرای قانون ممکن است زورگويی هائی را که انگيزه نژادی دارند. مخفی شده اند همچنان زورگويی به حساب می آيند
 .بعنوان جرم ناشی از تنفر به حساب بياورند و افراد زورگو تحت تعقيب قانونی قرار بگيرند

 
عالوه برآن، . ١چهارده در صد از شاگردان دوره دبستان گزارش می دهند که به خاطر نژاد يا قوميت خود تحت زورگويی قرار گرفته اند

ند بطور قابل توجهی زورگويی بيشتر را در زمينه نژادپرستی و تعصب درارتباط با پس شاگردان دبيرستان، آنهايی که در کانادا متولد نشده ا
نتيجه يک بررسی که درمراکز آموزشی در آلبرتا انجام شد نشان . ٢زمينه های قومی نسبت به کسانی که در کانادا متولد شده اند تجربه کرده اند

 .٣ميت خود، محروميت از شرکت در بازی های اجتماعی را تجربه کرده اندداد که بعضی از کودکان و جوانان در آلبرتا بخاطر قو

 

 چه کسی زورگويی در مورد قوميت را تجربه می کند؟
 :اين نوع زورگويی می تواند بر هر کسی تاثير بگذارد، از جمله کسانی که

 هويت آنها بعنوان مهاجر يا جامعه قومی شناخته شده •
 مهاجر يا قومی تعلق دارندتصور شوند که به يک جامعه  •
 .معلم، والدين، مربيان، و اعضای جامعه ای باشند که به اکثريت قومی تعلق ندارند ولی نسبت به اين مساله حساسيت دارند •
 

  :زورگويی که نسبت به کسی به خاطر قوميت وی صورت گيرد ممکن است شامل

 فحش دادن از روی عناد •
 حرکات زشت و ناپسند •
 ه های نژادی آزار دادن، طعنه زدن، حمله يا تهديدانگيز •
 پخش شايعات يا غيبت درباره هويت فرهنگی شخص •
 خشونت جسمی مانند کتک زدن، هل دادن، لگدزدن، مشت زدن، فشاردادن گلو به قصد خفه کردن و تعقيب شخص •
 منزوی ساختن فرد از دوستان يا گروه همساالنش •
م های فوری و سايت های شبکه های اجتماعی برای مرعوب کردن، خوار و خفيف کردن، شايعه سازی کردن، مورد استفاده از اينترنت، پيا •

 .تمسخر قرار دادن، تهديد کردن، يا محروم کردن شخص به خاطر هويت فرهنگی واقعی يا تصور شده
 

ی قرار گرفته باشند حساس باشيم و به دنبال  زورگويی بر مبنای انگيزه نژادکسانی که ممکن است هدفمهم است که نسبت به درک 
 .هرگونه عالمتی که نشان دهنده تعصب نژادی در کودکان و جوانان باشد بگرديم

 
  داريد؟کسی در باره زورگويیآيا نياز به صحبت با 

 ) ساعته، رايگان در آلبرتا٢٤( تماس بگيريد ١-٨٨٨-٤٥٦-٢٣٢٣با شماره تلفن 

١. Pepler D, Connolly J, Craig W. Bullying and Harassment: Experiences of Minority and Immigrant Youth. CERIS Report. www.metropolis.net 
٢. McKenny K, Pepler D, Craig W, Connolly J. Peer victimization and psychosocial adjustment: The experiences of Canadian immigrant youth. Electronic Journal of Research in 
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 :چنانچه خود را هدف زورگويی نژادی بيابيد، ممکن است احساس کنيد که

 تنهاييد •
 خجل و شرمنده ايد •
 افسرده ايد يا در باره خود و آينده تان مطمئن نيستيد •
 عصبانی هستيد و می خواهيد که ورق را برگردانيد و خودتان يک زورگو شويد •
 کنيددر مدرسه يا جامعه خود احساس ناامنی می  •
تحت فشار قرار گرفته ايد و اغلب به خاطر اجتناب از زورگوها فکر فرار از مدرسه را می کنيد و يا از شرکت در فعاليت های مدرسه  •

 خودداری می کنيد
 می خواهيد از جامعه فرهنگی خود جدا شويد چنانچه ديگر نخواهی که فرهنگ موروثی خود را تصديق کنيد •
 خواهيد از فعاليت های اجتماعی کنار بگيريد و مخفی شويدمنزوی شده ايد ومی  •
 

 .اين احساسات عادی و طبيعی هستند، ولی بخاطر داشته باشيد که شما هميشه می توانيد برای دريافت کمک ارتباط برقرار کنيد
 

 :چنانچه شما، يا کسی که او را می شناسيد هدف زورگويی نژادی قرار بگيرد
اين شخص می تواند يک سالمند، رهبر .  با يک بزرگسال يا دوست مورد اعتماد صحبت کنيد– اعتماد داريد بگوييدبه کسی که به او  .١

هيچکس سزاوار تحمل زورگويی نيست، و شما نبايد در . مذهبی، آموزگار، يکی از والدين، فاميل، مددکار جوانان، مشاور، يا يک مربی باشد
 .کنيد تا کسی به شما کمک کنددر باره آن صحبت . سکوت رنج ببريد

 

. معيارهای فرهنگی معموًال بر روی چگونگی تعريف از زورگويی يا پاسخ به آن تاثير می گذارد –تشخيص نقشی که فرهنگ ايفا می کند  .٢
متوجه . دروشی که يک گروه با مسائل زورگويی برخورد می کنند ممکن است با سنت ها و ارزش های گروهی ديگر مغايرت داشته باش

 .فرهنگ های ديگری که درگير هستند باشيد
 

زورگوها بدنبال جلب توجه هستند و پاسخ دادن به دعوا چيزی است که به دنبالش هستند، اگر شما به .  به دعوا پاسخ ندهيد– ايمن بمانيد.  .٣
هستيد، بدنبال کمک برويد و سپس از کسی که مورد اگر شما يک تماشاگر . دعوا پاسخ دهيد ممکن است صدمه ببينيد يا موقعيت را بدتر کنيد

 .زورگويی قرار گرفته حمايت اخالقی و عاطفی کنيد
 

اگر .  يک صورت جلسه در مورد حادثه تهيه کنيد که شامل تاريخ، زمان، محل، و آنچه که گفته شده و انجام شده، باشد–همه چيز را بنويسيد  .٤
اين . شما مجبور به خواندن آن نيستيد، اما آن را نگه داريد. ويی قرار گرفته ايد، پيغام را حذف نکنيدمورد زورگ) کامپيوتر(از طريق آنالين 
پليس، ارائه دهنده سرويس اينترنت، يا مقامات مدرسه تان می توانند از اين اطالعات برای کمک به حمايت از شما در . يک مدرک است

  .برابر آزارهای بعدی استفاده کنند
 

در جامعه خود بدنبال منابعی بگرديد که .  بزرگساالن قابل اعتماد و دلسوز و دوستان برای کمک و حمايت از شما وجود دارند– بگيريد کمک .٥
در حالی که معموًال توصيه نمی شود که مسائل . برای درمان می توانند از طريق روش هايی که از نظر فرهنگی مناسب باشد کمک کنند

رگو و کسی که هدف زورگويی قرار گرفته حل کنيد، در بعضی از فرهنگ ها اين کار روش مناسبی برای مقابله با رفتار زورگويی را با زو
 .زورگويانه است

 

 بررسی کنيد که آيا در محله شما گروهی که تجربيات مشابهی با شما دارند وجود دارد که –در جامعه محلی خود بدنبال حمايت بگرديد  .٦
مهم است مطمئن شويد . ايجاد گروه های پشتيبانی يا منابع ديگری را که در جامعه شما وجود ندارد در نظر بگيريد. نها مالقات کنيدبتوانيد با آ

 .که هر نوع حمايتی از نظر فرهنگی مناسب است و رهبران دينی و اعضای محترم جامعه را شامل می شود
 

 .www.bullyfreealberta.ca :  ايت سايت ديدن کنيدبرای دريافت اطالعات بيشتر در باره زورگويی از
 

 .در هر يک از برنامه های پيشگيری از زورگويی بمنظور افزايش آگاهی و شناخت فرهنگ و عقايد بايد فعاليت هايی گنجانده شود
 

 آيا نياز به صحبت با کسی در باره زورگويی داريد؟
 )اعته، رايگان در آلبرتا س٢٤( تماس بگيريد ١-٨٨٨-٤٥٦-٢٣٢٣با شماره تلفن 

http://www.bullyfreealberta.ca



