متوقف کردن زورگویی
برقراری ارتباط

گــروه دوســتان و اطرافیــان بــا همــکاری
یکدیگــر میتواننــد شــیوهی مناســبی را بــرای
بهبــود وضعیــت شــما تعییــن کننــد.
تقویت امنیت

در مــورد آزار و اذیــت و زورگویــی بــا دوســت
و یــا فــرد مــورد اطمینــان خــود صحبــت
کنیــد و مطمئــن باشــید ایــن گونــه رفتارهــا
در فضــای مجــازی عــادی نیســت و اطالعــات
خــود را در مــورد پیامدهــای آن افزایــش دهید
و رفتارهــای در برخــورد بــا یــک فــرد زورگــو را
یــاد بگیریــد.

آیــا حاضریــد پــدر و مادرتــان و تمــام دنیــا آن
را ببیننــد چــون ســوء اســتفاده گــران دنیــای
مجــازی میتواننــد بــه زندگــی شــما آســیب
بزننــد.
Qخودتــان را آمــوزش دهیــد و دقیقـ ً
ـا بدانیــد ســوء
اســتفادهگران دنیــای مجــازی چــه کســانی
هســتند و تجربیــات خــود را بــا دوســتانتان در
میــان بگذاریــد.

از اعضــای خانــواده ،دوســت ،همــکار ،مشــاور
و اعضــای گــروه حمایــت کننــده نیــز کمــک
بگیریــد.

Qقبــل از فرســتادن عکــس و مطالــب
در اینترنــت بــه ایــن فکــر کنیــد کــه
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زورگویی مجازی
و سالمتروان
جــوانان
هفته سالمت روان
 18-24مهرماه 1397

گروه حمایتی و همیاران

ارتبــاط بــا گــروه حمایتــی همیــار امــکان
پیشــگیری از رفتارهــای آســیب رســان را در
شــما کاهــش خواهــد داد .همچنیــن شــرکت
در گــروه دوســتان ،جوانــان در مــورد چگونگــی
مقابلــه بــا افــراد زورگــو و بیــان تجربیــات و
برخــورد بــا آنهــا بســیار پــر اهمیــت اســت.

سالمت روان جوانان و
نوجوانان:
جهان در حال تغییر

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
دفتر مشـاوره و سالمــت

اگر درباره زورگویی مجازی
هر گونه سوالی دارید یا مایل به کسب اطالعات
بیشتر در این زمینه هستید ،با مشاور ان
مرکز مشاوره دانشگاه صحبت کنید.
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معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

آزار و اذیت و خودکشی
فـــردی کـــه مـــورد آزار و اذیـــت قـــرار گرفتـــه
اســـت احســـاس مـــی کنـــد کـــه هیچکـــس
نگـــران او نیســـت و بعـــد از مدتـــی دچـــار
احســـاس ناامیـــدی و افـــکار آسیبرســـان
بـــه خـــود در او ایجـــاد میشـــود .زورگویـــی
و تهدیـــد اغلـــب منجـــر بـــه افســـردگی،
اضط ــراب ،کاه ــش اعتم ــاد بنف ــس ،س ــرزنش
بیخوابـــی و ...خواهـــد شـــد.

زورگویــی مجــازی ،مجموعــه آســیبهایی اســت
کــه از طریــق اینترنــت و تلفــن همــراه بــه فــرد
وارد مــی شــود.

انــواع مختلفــی از ایــن زورگویــی هــا وجــود
دارد کــه در اینجــا بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره
خواهــد شــد.

Qفــرد از طریــق فضــای مجــازی و پیغــام و
ارســال ایمیــل تهدیــد میشــود.
Qپخش اسرار و زندگی خصوصی

Qپخش عکس بدون رضایت شخصی

Qنشـــانههای افـــرادی کـــه مـــورد ســـوء
اســـتفاده قـــرار گرفتهانـــد:
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Qمـــدام در حـــال تغییـــر و یـــا بســـتن صفحـــات
مجـــازی اســـت.
Qدر مـــدت زمانـــی کـــه دسترســـی بـــه تلفـــن و
کامپیوتـــر خـــود ندارنـــد احســـاس ناراحتـــی و
بیقـــراری مـــی کننـــد.

ف ــرد ب ــه ط ــور ناگهان ــی تمایل ــی ب ــه اس ــتفاده
کـــردن از تلفـــن همـــراه و کامپیوتـــر خـــود
نـــدارد و یـــا هنگامـــی کـــه پیغامـــی دریافـــت
میکنـــد دچـــار غـــم ،ناامیـــدی ،افســـردگی،
افـــکار آســـیب رســـان بـــه خـــود و اضطـــراب
میشـــود.

Qدر مــورد فعالیتهایــی کــه در کامپیوتــر و تلفــن همراه
خــود انجــام مــی دهــد حرفــی نمیزننــد.
Qچنــد حســاب آنالیــن دارنــد و یا از حســاب شــخصی
دیگــران اســتفاده میکننــد.
Qهنگامــی کــه از وســایل الکترونیکــی اســتفاده
میکننــد رفتارهــای متفــاوت و عجیــب و غریــب
انجــام میدهنــد.
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