FARSI
ﺑرﮔﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ

ﻗﻠدری ﺳﺎﯾﺑری )آزار و اذﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ(

ﭼﮫ ﭼﯾزی ﻗﻠدری در اﯾﻧﺗرﻧت را ﺳﻣﯽ ﺗر ،ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺗر و زﯾﺎن آورﺗر ﻣﯾﮑﻧد؟ ﻧوﺟواﻧﺎن درﺑﺎره ﻗﻠدری اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد  -و ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﺑﺧﺷﯽ از راه ﺣل ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷﻧد؟ ﻗﻠدری ﯾﺎ اذﯾت و آزار اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ در طول ﭼﻧد ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺟﺎل ﺑزرگ ﺑوده
اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﯾﺗرھﺎی ﺑزرگ ﺧﺑری را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت و ﻣوﺟب ﺑدﺗرﯾن ﮐﺎﺑوس ﺑرای واﻟدﯾن ﺷده اﺳت :اﺧراج از ﻣدرﺳﮫ،
دﺳﺗﮕﯾری و ﺧودﮐﺷﯽ ﻧوﺟواﻧﺎن .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣدارس و ﺟواﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺑراﺑر آزار و اذﯾت )ﻗﻠدری( اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﯾﺳﺗﺎده اﻧد و
ﮐودﮐﺎن در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ھﻣدﻟﯽ و ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد.

• ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻓرزﻧد ﺧود ﺑوﺟود آورﯾد.
ﺑراﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗوان ﺗﺻور ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ در وﻗت ﻧﯾﺎز از ﻓرزﻧد ﺧود ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧﯾد .اﻣﺎ ﮐودﮐﺎن اﻏﻠب ﻣردد ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در
ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن ﻣﺷﮑل ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد ﺑﺎ واﻟدﯾن ﺧود در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد .ﮐودﮐﺎن ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد اﮔر ﺑر روی اﯾﻧﺗرﻧت ﭘﯾﺎﻣﮭﺎﯾﯽ
)رﻓﺗﺎرھﺎﯾﯽ( ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و آزار دھﻧده درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑزرﮔﺗر ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد  -ﻣﺛل ﻣﻌﻠم ،ﻣرﺑﯽ ،ﺑرادر ﯾﺎ ﺧواھر ﺑزرﮔﺗر -رﺟوع ﮐﻧد.
ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺧود ﯾﺎد آوری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺷراﯾط ﭘﯾﭼﯾده اﺳت و ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾد آﻧﮭﺎ ﺑﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد .داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت داﺷﺗﮫ اﯾد ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد .ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﮐودﮐﺎن ﻧﮕران ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ واﻟدﯾن آﻧﮭﺎ از ﮐوره در ﺑروﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺧوﺑﺳت ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﻣراه ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑدﻧﺑﺎل راه ﺣل ﺧواھﯾد ﺑود .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑوﺟود آﻣد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺑرﻗراری
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺧود ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ،اﻣﻧﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ دھد.

• ﮐودﮐﺎن ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﻠدری ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد  -ﯾﺎ ﺣداﻗل ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد.
در ﯾﮏ دﻧﯾﺎی اﯾده آل ،ﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم ﮐودﮐﺎن ﻣﺎ در ﺑراﺑر ﻗﻠدری ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد  -و اﯾن در واﻗﻊ ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﻣﮭم ﺑرای ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در
ﺻورت اﻣﻧﯾت ،ﮐودک ﺧود را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن درﺑﺎره ﻗﻠدری )اذﯾت و آزار( ﺻﺣﺑت ﮐﻧد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺧﺎرج از اﯾﻧﺗرﻧت
)آﻓﻼﯾن( ﺑﮭﺗر اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ھﻣﯾﺷﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﯾﺎ طرق دﯾﮕر ،اﯾﺳﺗﺎدن ﻣﻘﺎﺑل ﻗﻠدری اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﻣﻧﯾت ﻧدارد .از ﮐودﮐﺎن ﺧود
ﺑﺧواھﯾد ﺣداﻗل در ﮐﻧﺎر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد ﺑﺎ ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎطﯽ ) (1ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ﻗﻠدر را ﺑﺎ دﯾﮕران ﺑﮫ اﺷﺗراک ﻧﮕذارﻧد ) (2و از آﻧﮭﺎ
)ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن( ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﯾﮏ ﮐودک ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﯾد "ﮔوش ﮐن! ﻣن ﺷﺎھد آﻧﭼﮫ ﮐﮫ آﻧﻼﯾن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت ﺑودم و ﻓﻘط
ﻣﯾﺧواھم ﺑﮕوﯾم ﻣﺗﺎﺳﻔم از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺗو اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﻣن آﻧطور اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯾﮑﻧم و ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧم اﯾن واﻗﻌﺎ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
ﻣردم آﻧطور ﺣرف ﻣﯾزﻧﻧد )ﯾﺎ ﻗﺿﺎوت ﻣﯾﮑﻧﻧد( .اﮔر اﺣﺗﯾﺎج داری ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯽ و ﯾﺎ اﮔر ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ از دﺳت ﻣن ﺑر ﻣﯽ آﯾد،
ﺑﻣن ﺑﮕو".
• ﺣﺳﺎب ﺷده ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﯾد ھدف ﻗﻠدری اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ )ﺳﺎﯾﺑری( ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت "ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم )ھدف( ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯾﺷود" ﺑداﻧﯾد اﻗداﻣﺎت ﺣﺳﺎب ﺷده ای وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﭘﯾش ﺑﮕﯾرﯾد .اﺑﺗدا ،ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ھﻣدﻟﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮔوش دھﯾد .ﺑﮫ
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن دھﯾد ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧد ﻗﻠدری و اذﯾت و آزار در آﻧﻼﯾن را ﻣﺳدود ﮐﻧد؛ ﺑﺳﯾﺎری از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی )رﺳﺎﻧﮫ ای( آﻧﻼﯾن دارای ﺗﻧظﯾم
" "blockingاﺳت و ﯾﺎ روﺷﯽ دارد ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده را ﻣﯾﺗوان ﮔزارش داد .ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد از ﺷواھد ﻋﮑس ﻓوری از
روی ﺻﻔﺣﮫ ﺑﮕﯾرد و/ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ را ﭼﺎپ ﮐﻧد .و در آﺧر ،راھﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ را در ﻣدرﺳﮫ ﮐودک ﺧود ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﻧد )ﺗروﯾﺞ دھﻧد( .ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾد روﺷﮭﺎی ﻣﺛﺑت ﮐودﮐﺎن را در اﺳﺗﻔﺎده از رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺗﮑﻧوﻟوژی اﻣروز ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﮐﻧﯾد؟
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