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بزرگساالن می توانند از زورگويی جلوگيری چگونه 
  آن را متوقف سازند وکنند

 
و اگر شما . هزاران کودک در ترس از زورگويی به آنها، رنج از خوار و خفيف شدن، داشتن نمرات ضعيف و شکست روحی زندگی می کنند

کارهای زيادی است که شما می توانيد در مقابله با زورگويی . کنيدفکرمی کنيد اين چيزی است که کودکان بايد با آن مواجه شوند، اشتباه می 
 .به کودکان در زندگی تان انجام دهيد

 
 (Pepler et al., 1997).  دقيقه يکبار در کالس درس رخ می دهد٢٥زورگويی هر هفت دقيقه يکبار در زمين بازی و هر 

 
 زورگويی چيست؟

يا خطر /  آگاهانه، خودسرانه، عمدی و از طريق عدم تعادل   قدرت، به قصد آسيب، وزورگويی بعنوان تکرار يک عمل خصومت آميز،
هنگامی که زورگويی از بد به بدتر تبديل می شود، ممکن است منجر به احساس وحشت در شخصی که مورد . تجاوز مشخص شده است

. رگويی قرار گرفته احساسات  متضادی وجود دارداغلب بين کودکی که زورگوست و کسی که هدف زو. زورگويی قرار گرفته است بشود
کسی که زورگوست ممکن است احساس هيجان، قدرت يا سرگرمی کند در حالی که شخص مورد هدف زورگو احساس ترس، خجالت يا 

 .جريحه دار شدن می کند
 

 .زورگويی مشکل انضباطی نيست، بلکه مشکل ارتباطی است
 

آنها همچنين ممکن است که خود زورگويی . فراد زمانی در زندگی خود هدف زورگويی قرار گرفته انداگر در اين مورد فکر کنيد، اغلب ا
 .کرده باشند يا، مسلمًا کسی را که مورد زورگويی قرار گرفته ديده اند

 
 :زورگويی ممکن است شکل های مختلفی داشته باشد، از جمله

 عاب کردنطعنه زدن، فحش دادن و حقير کردن؛ تهديد و ار: لفظی

 طرد شدن از گروه دوستان، تشکيل گروه های خرابکار، يا اذيت کردن گروهی: اجتماعی

 تجاوز يا حمله کردن: جسمی

 استفاده از کامپيوتر يا ساير روش ها برای اذيت کردن يا ترساندن: اينترنتی
 

 .نيستزورگويی دردآور و آسيب رسان است و مرحله ای عادی در رشد 
 

  گفت که کودکی مورد زورگويی قرار گرفتهچگونه می توان
معموًال کودکان هنگامی که مورد زورگويی قرار می گيرند چيزی نمی گويند زيرا خجالت می کشند يا از اين می ترسند که کسی که آنها را 

رفتار . ته بودن سکوت کنندبعضی اوقات کودکان فکر می کنند که بايد بخاطر وابس. مورد زورگويی قرار داده دوباره به سراغشان برود
 .کودک می تواند نشانه ای از زورگويی ارائه دهد حتی قبل از اينکه مايل به صحبت در باره آن باشد

 

 آيا نيازمند صحبت با کسی در باره زورگويی هستيد؟
). ساعته، رايگان در آلبرتا٢٤(  تماس بگيريد ١-٨٨٨-٤٥٦-٢٣٢٣شماره تلفن با 
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 عالئم هشدار

 .ز رفتن به مدرسه يا شکوه از احساس بيماری هنگام صبحترس ا •
 .در رفتن از مدرسه يا شروع به ضعيف شدن در انجام کار مدرسه •
 .لوازم خود يا بازگشت به منزل با لباس ها يا کتاب های پاره و خراب شده" گم کردن" •
 .بل توضيحآمدن به منزل، يا رفتن به مدرسه، با بريدگی ها يا کبودی های غير قا •
 .دچار کابوس شدن، کنار کشيدن، يا شروع به زورگويی به بچه های ديگر •
 .سعی به صحبت در باره خودکشی •
 

 .هر کسی در پيشبرد جامعه، خانه و مدرسه مان برای ايجاد مکان هايی پر از اميد و خوشحالی رلی دارد
 

 شما چه کار می توانيد بکنيد؟
اگر پاسخ بلی است در اينجا هفت راه وجود دارد که شما .  که کودکی مورد زورگويی قرار گرفته، از او مستقيمًا سوال کنيداگر مشکوک شويد

 :می توانيد فورًا کمک کنيد
احساس بگذاريد کودک بداند که شما بمنظور حمايت از آنها در آنجا هستيد و تمام تالش خود را خواهيد کرد که آنها   .پيشنهاد آرامش .١

کودک را تشويق به دريافت کمک کنيد نه اينکه صبر کنيد تا گرفتار . به کودک بفهمانيد که زورگويی تقصير آنها نيست. امنيت کنند
 .زورگويی شوند

 

س بگيرند و والدين بايد بالفاصله با مدرسه تما.  مدرسه و والدين بايد برای جلوگيری و توقف زورگويی باهم همکاری کنند.کار با يکديگر .٢
مدارس بايد برنامه ای برای سرپرستی و مداخله . مطمئن شوند که اوضاع تحت نظر قرار خواهد گرفت تا کودک بالفاصله در امان باشد

هنگام زنگ تفريح و ظهر تدارک ببينند و محيطی ايجاد کنند که شاگردان در امان باشند، از آنها مراقبت شود و بتوانند در صورت نياز 
 .ست کمک کننددرخوا

 

  اگر زورگويی در راه مدرسه انجام گيرد، الدين می توانند ترتيبی دهند که فرزندشان با يک .برقراری نظم و ترتيب برای ايجاد امنيت .٣
 در طول. بزرگسال يا کودکان حامی به مدرسه بروند يا شخصًا آنها را به مدرسه برسانند تا خطر زورگويی نسبت به آنها برطرف شود

 .زندگی با فرزندتان در اين مورد که مطمئن شوند بخشی از يک گروه هستند و منزوی نباشند صحبت کنيد
 

  بچه هايی که زورگو هستند سعی می کنند اين کار را نسبت به کودکانی انجام دهند که در تنهايی به سر می .کمک به ايجاد اعتماد به نفس .٤
آنها را به شرکت . ايجاد اعتماد به نفس در مهارت های اجتماعی شان تفاوت محسوسی ايجاد می کندبنابراين کمک به کودکان برای . برند

 .در کلوپ ها يا گروه های اجتماعی که عالئقی مشابه با آنها دارند تشويق کنيد
 

مثًال، . می گويند چگونه پاسخ دهنددر طول زندگی به کودک خود بياموزيد که به کودکی که به آنها زور   .تمرين به دادن پاسخ های موثر .٥
 .و دور شود" من اين را دوست ندارم. بس کن: "يک کودک می تواند قاطعانه بگويد

 

 – يک کار، ورزش يا يک کار ذوقی –  در طول زندگی برای يک بچه امکاناتی فراهم آوريد که عملی خوب انجام دهد .ايجاد عزت نفس .٦
 .نفس او را باال ببرداو را تحسين کنيد که اعتماد به 

 

اين کار ممکن است زحمت . در طول زندگی کودک را تشويق کنيد که با شما در باره احساسات و ايده هايش صحبت کند   .ايجاد ارتباط  .٧
 .زيادی داشته باشد تا بتواند مشکل را با شما در ميان بگذارد و نترسد از اينکه نزد شما افشاگری کرده است

 

 .www.bullyfreealberta.ca : اطالعات بيشتردر باره زورگويی، از اين سايت ديدن کنيدبرای دريافت
 

 آيا نياز به صحبت با کسی در باره زورگويی داريد؟
 ) ساعته، رايگان در آلبرتا٢٤(  تماس بگيريد ١-٨٨٨-٤٥٦-٢٣٢٣با شماره تلفن 

http://www.bullyfreealberta.ca



