 -5نگرانی در مورد برچسب خبرچینی
 -6اعتقــادات بــی پایــه و اســاس کــه افــراد

بزرگســال نمیتواننــد کاری انجــام دهنــد.

 -7ترس از دستدادن دوستیها
اگــر شــما کســی را میشناســید کــه در معــرض

خطــر اســت بــا مرکــز مشــاوره دانشــگاه
تمــاس بگیریــد .بهتــر اســت بــه یــک مشــاور،

روانشــناس ،دوســت یــا اعضــای خانــواده

اطمینــان کنیــد.

سالمت روان جوانان و
نوجوانان:
جهان در حال تغییر

زورگـویـی

مطمئــن باشــیدکه شــما تنهــا نیســتید و افــراد
زیــادی هســتند کــه دوســت دارنــد بــه شــما

کمــک کننــد.

هفته سالمت روان
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وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
دفتر مشـاوره و سالمــت

اگر درباره زورگـــــویی
هر گونه سوالی دارید یا مایل به کسب
اطالعات بیشتر در این زمینه هستید،
با مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه
صحبتکنید.
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معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

تعریف زورگویی

دســت دادن دوســتان

زورگویـــی شـــکلی از پرخاشـــگری اســـت کـــه

اف ــراد ب ــه ط ــور مک ــرر و از روی قص ــد ب ــا ه ــدف
ترســـاندن یـــا آســـیب زدن و تهدیـــد کـــردن

قربان ــی خ ــود انج ــام م ــی دهن ــد .بی ــش از 30

درص ــد نوجوان ــان و جوان ــان قربان ــی زورگوی ــی
هســـتند.

زورگویــی در اشــکال مختلــف جســمانی ،کالمــی،
روانشــناختی و الکترونیــک اتفــاق میافتــد.

عالیم قربانی زورگویی

 -1نشـــانههای جســـمی غیرقابـــل توضیـــح

ش ــامل خ ــراش ب ــر روی پوس ــت ،س ــوختگی
و بریدگـــی پوســـت

 -2ســردردهای مکــرر ،درد معــده و تظاهــرات
بیمــاری

 -3تغییــر در عــادات خــورد و خــوراک مثــل
پرخــوری عصبــی

 -4مشکالت خواب یا کابوسهای مکرر
 -5عــدم تمایــل بــه انجــام تکالیــف یــا رفتــن به
دانشگاه

 -6اجتنــاب از موقعیتهــای اجتماعــی و از
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 -7احساس درماندگی و کاهش عزت نفس
 -8رفتارهــای خــود آسیبرســان مثــل فــرار از
منــزل یــا صحبــت در مــورد خودکشــی

 -9تــرس از تنهــا بــودن و وابســتگی بیمارگونــه
در رابطــه

 -10سرزنش خود به خاطر مشکالت
 -11احســاس اینکــه بــه انــدازه کافــی خــوب
نیســت

 -12شـــکایتهای جســـمانی مثـــل ســـردرد،
درد معـــده

 -13مراجعه مکرر به پزشک دانشگاه

دالیـــل ســـاکت مانـــدن قربانـــی
زورگویـــی

 -1عــدم آگاهــی از شــکلهای مختلــف و ماهرانــه
زورگویــی

 -2احساس شرمندگی
 -3ترس از اینکه فرد قلدر تالفی کند.
 -4تحــت فشــار بودن توســط فــرد سوءاســتفاده
کننــده ،بــرای مخفــی نگهداشــتن ایــن
شــرایط
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