
متوقف کردن زورگویی

  برقراری ارتباط  
 گــروه دوســتان و اطرافیــان بــا همــکاری 
ــرای  ــد شــیوه ی مناســبی  را ب ــر میتوانن یکدیگ

ــد. ــن کنن ــما تعیی ــت ش ــود وضعی بهب
  تقویت امنیت   

ــا دوســت  ــی ب ــت و زورگوی ــورد آزار و اذی در م
و یــا فــرد مــورد اطمینــان خــود صحبــت 
ــا  ــه رفتاره ــن گون ــید ای ــن باش ــد و مطمئ کنی
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.

 گروه حمایتی و همیاران  
ارتبــاط بــا گــروه حمایتــی همیــار امــکان 
ــان را در  ــیب رس ــای آس ــگیری از رفتاره پیش
شــما کاهــش خواهــد داد. همچنیــن شــرکت 
در گــروه دوســتان، جوانــان در مــورد چگونگــی 
ــات و  ــان تجربی ــو و بی ــراد زورگ ــا اف ــه ب مقابل
ــت. ــت اس ــر اهمی ــیار پ ــا بس ــا آنه ــورد ب برخ

از اعضــای خانــواده، دوســت، همــکار، مشــاور 
ــک  ــز کم ــده نی ــت کنن ــروه حمای ــای گ و اعض

ــد. بگیری
Q	 قبــل از فرســتادن عکــس و مطالــب

ــه  ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــت ب در اینترن
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جــوانان

ــا آن  ــام دنی ــان و تم ــدر و مادرت ــد پ ــا حاضری آی
ــای  ــران دنی ــتفاده گ ــوء اس ــون س ــد چ را ببینن
ــیب  ــما آس ــی ش ــه زندگ ــد ب ــازی می توانن مج

ــد. بزنن
Q	 خودتــان را آمــوزش دهیــد و دقیقــًا بدانیــد ســوء

اســتفاده گران دنیــای مجــازی چــه کســانی 
ــتانتان در  ــا دوس ــود را ب ــات خ ــتند و تجربی هس

ــد. ــان بگذاری می

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.

معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
دفتر مشـاوره و سالمــت
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زورگویــی مجــازی، مجموعــه آســیبهایی اســت 
کــه از طریــق اینترنــت و تلفــن همــراه بــه فــرد 

وارد مــی شــود. 
ــود  ــا وج ــی ه ــن زورگوی ــی از ای ــواع مختلف ان
دارد کــه در اینجــا  بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره 

خواهــد شــد.
Q	 ــام و ــق فضــای مجــازی و پیغ ــرد از طری ف

ــود. ــد می ش ــل تهدی ــال ایمی ارس
Q	 پخش اسرار و زندگی خصوصی
Q	 پخش عکس بدون رضایت شخصی
Q	 ــوء ــورد سـ ــه مـ ــرادی کـ ــانه های افـ نشـ

ــد: ــرار گرفته انـ ــتفاده قـ اسـ

Q	 مـــدام در حـــال تغییـــر و یـــا بســـتن صفحـــات
ــازی اســـت. مجـ

Q	 ــن و ــه تلفـ ــی بـ ــه دسترسـ ــی کـ ــدت زمانـ در مـ
ــی و  ــاس ناراحتـ ــد احسـ ــود ندارنـ ــر خـ کامپیوتـ

ــد. ــی کننـ ــراری مـ بیقـ
Q	 در مــورد فعالیتهایــی کــه در کامپیوتــر و تلفــن همراه

خــود انجــام مــی دهــد حرفــی نمی زننــد.
Q	 چنــد حســاب آنالیــن دارنــد و یا از حســاب شــخصی

دیگــران اســتفاده می کننــد.
Q	 الکترونیکــی اســتفاده هنگامــی کــه از وســایل 

ــب  ــب و غری ــاوت و عجی ــای متف ــد رفتاره می کنن
می دهنــد. انجــام 
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آزار و اذیت و خودکشی

ـــه  ـــرار گرفت ـــت ق ـــورد آزار و اذی ـــه م ـــردی ک ف
ـــس  ـــه هیچک ـــد ک ـــی کن ـــاس م ـــت احس اس
نگـــران او نیســـت و بعـــد از مدتـــی دچـــار 
ــان  ــکار آسیب رسـ ــدی و افـ ــاس ناامیـ احسـ
بـــه خـــود در او ایجـــاد می شـــود. زورگویـــی 
و تهدیـــد اغلـــب منجـــر بـــه افســـردگی، 
ـــس، ســـرزنش  ـــاد بنف اضطـــراب، کاهـــش اعتم

ــد. ــد شـ ــی و ...خواهـ بی خوابـ
ـــه اســـتفاده  ـــی ب ـــی تمایل ـــه طـــور ناگهان ـــرد ب ف
کـــردن از تلفـــن همـــراه و کامپیوتـــر خـــود 
ـــت  ـــی دریاف ـــه پیغام ـــی ک ـــا هنگام ـــدارد و ی ن
می کنـــد دچـــار غـــم، ناامیـــدی، افســـردگی، 
ـــراب  ـــود و اضط ـــه خ ـــان ب ـــیب رس ـــکار آس اف

می شـــود.


