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 برگھ نکات مھم برای خانواده ھا

 اینترنتی)آزار و اذیت قلدری سایبری (
 

توانند و چطور می -میکند؟ نوجوانان درباره قلدری اینترنتی چھ فکر میکنند  ترو زیان آورتر ، تھاجمی تر را سمی در اینترنتچھ چیزی قلدری 
قلدری یا اذیت و آزار اینترنتی در طول چند سال گذشتھ یک جنجال بزرگ بوده بخشی از راه حل باشند بجای اینکھ بخشی از مشکل باشند؟ 

ده است: اخراج از مدرسھ، موجب بدترین کابوس برای والدین ش را بھ خود اختصاص داده است و یبزرگ خبر ھایاز تیتر بسیاریاست، کھ 
و  ندایستاده ااینترنتی  آزار و اذیت (قلدری)در حال حاضر در برابر دستگیری و خودکشی نوجوانان.  خوشبختانھ بسیاری از مدارس و جوانان 

 در حال تالش برای نشان دادن ھمدلی و مھربانی ھستند.کودکان 
 

 یک شبکھ پشتیبانی برای فرزند خود بوجود آورید.  •

دکان اغلب مردد ھستند کھ در براحتی میتوان تصور کرد کھ شما کسی خواھید بود کھ در وقت نیاز از فرزند خود حمایت میکنید.  اما کو
اگر بر روی اینترنت پیامھایی والدین خود در میان بگذارند.  کودکان خود را تشویق کنید  امواقعی کھ برایشان مشکل بوجود می آید ب

  .دکن رجوع -بزرگتر خواھر یا برادر مربی، معلم، مثل - اعتماد مورد بزرگتر یک بھد نت میکندریاف ظالمانھ و آزار دھنده(رفتارھایی) 
و شما نمی خواھید آنھا بتنھایی با آن مقابلھ کنند.  داستانھای شخصی خود را  استبھ کودکان خود یاد آوری کنید کھ این شرایط پیچیده  

ابراین ، بندبرای آنھا تعریف کنید.  گاھی اوقات کودکان نگران ھستند کھ والدین آنھا از کوره در برونزمانی کھ نیاز بھ حمایت داشتھ اید 
آنھا بدنبال راه حل خواھید بود.  در صورتیکھ چنین شرایطی بوجود آمد، سعی کنید با برقراری با ھمراه خوبست توضیح دھید کھ شما 

 ارتباط با کودکان خود، بھ آنھا کمک کنید تا راه حلی پیدا کنند کھ بھ آنھا احساس راحتی، امنیت و پشتیبانی دھد. 
 

   .ل برای حمایت از قربانی بایستندیا حداق -کنید تا در مقابل قلدری بایستند  کودکان خود را تشویق •
شما می باشد.  در  فرزندانم مھم برای او این در واقع یک پی -امیدواریم کودکان ما در برابر قلدری بایستند  در یک دنیای ایده آل، ما

الین درباره قلدری (اذیت و آزار) صحبت کند و یا حتی خارج از اینترنت صورت امنیت، کودک خود را تشویق کنید بصورت آن
از کودکان خود  .امنیت نداردمقابل قلدری اینترنتی  ایستادن ،طرق دیگر(آفالین) بھتر است.  با این حال، ھمیشھ در جامعھ و یا 

 از آنھاو  )2(گذارند ندیدگاه قلدر را با دیگران بھ اشتراک کھ  )1(در کنار قربانیان بایستند با برقراری ارتباطی بخواھید حداقل 
فقط  و است بودم هکنند.  برای مثال، یک کودک ممکن است بگوید "گوش کن! من شاھد آنچھ کھ آنالین اتفاق افتادحمایت  (قربانیان)

کھ  است بی رحمانھیکنم و فکر میکنم این واقعا میخواھم بگویم متاسفم از آنچھ کھ برای تو اتفاق افتاده است. من آنطور احساس نم
گر احتیاج داری با کسی صحبت کنی و یا اگر کاری است کھ از دست من بر می آید، ا).  میکنند قضاوتیا (حرف میزنند مردم آنطور 

 بمن بگو."
 

 .حساب شده حمایت کنید •

ناختھ ش )ھدف( ا نامقلدری اینترنتی (سایبری) قرار گرفتھ است "کھ ب ھدفاگر احساس میکنید فرزند شما یا کسی کھ شما میشناسید 
با احساس ھمدلی بھ قربانی گوش دھید.  بھ میشود" بدانید اقدامات حساب شده ای وجود دارد کھ شما میتوانید در پیش بگیرید.  ابتدا، 

آنالین را مسدود کند؛ بسیاری از برنامھ ھای (رسانھ ای) آنالین دارای تنظیم در شان دھید چطور میتواند قلدری و اذیت و آزار قربانی ن
"blocking"  است و یا روشی دارد کھ ھر گونھ سوء استفاده را میتوان گزارش داد.  قربانی را تشویق کنید از شواھد عکس فوری از

پیامھای ظالمانھ را چاپ کند. و در آخر، راھھایی پیدا کنید تا مھربانی را در مدرسھ کودک خود یا در جامعھ روی صفحھ بگیرد و/یا 
  ؟کنیدتشویق کنند (ترویج دھند).  چطور میتوانید روشھای مثبت کودکان را در استفاده از رسانھ ھا و تکنولوژی امروز برجستھ 
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	• یک شبکه پشتیبانی برای فرزند خود بوجود آورید.
	• حساب شده حمایت کنید.

