
 آزار و زورگویی بین كودكان
 

یار زمانی كه والدین متوجه می شوند فرزندشان مورد آزار و زورگویی قرار گرفته است، دچار احساسات بس

شوند و یا  یا غمگینشدیدی می شوند. در ابتدا ممكن است احساس كنند در انزوا قرار گرفته اند، خشمگین 

ای پایان احساس گناه به آنها دست دهد. اما نكته اساسی این است كه به خاطر داشته باشید همیشه راهی بر

  دادن به این امر وجود دارد.

 هر چه كودك آسیب پذیرتر باشد، بیشتر ممكن است در معرض زورگویی / قلدری قرار گیرد.
 

 ض قلدری / زورگویی استاز كجا متوجه شویم فرزندمان در معر

مشكل می توان مطمئن شد كه كودك در معرض زورگویی است. بعضی از كودكان احساسات خود را 

مخفی می كنند و اكراه دارند به كسی چیزی بگویند. بعضی دیگر از كودكان توانایی ارتباطی مناسبی ندارند 

ح دهند. بعضی از كودكان نیز متوجه نمی و قادر نیستند در مورد اتفاقاتی كه برایشان رخ می دهد توضی

 شوند كه مورد آزار قرار گرفته اند.

فرزندم در سرویس مورد آزار قرار می گرفت. او را كتك می زدند و می خندیدند. اما او به ما نگفته بود »

دانش  زیرا تصور می كرد آنها دوستان او هستند ... این موضوع را پسرمان به ما نگفت بلكه مادر یكی از

 «.آموزان به ما گفت كه دخترش از دیدن این كارها ناراحت شده و گریه كرده بود

به سختی می توان فهمید برای او چه اتفاقی می افتد. او نمی فهمد دیگران به او زور می گویند و این »

 «.كارهایی كه می كنند، بازی نیست

 والدین در مورد عالیم آزار دیدن چه می گویند؟

ای خاص به ما كمك می كند متوجه شویم فرزندمان احتماالً مورد آزار و زورگویی / قلدری قرار نشانه ه

 گرفته است.

 كودك از همه كناره گیری می كند. -

 وقتی به خانه می آید بریدگی و جراحت هایی دارد. -

 وسایلش را گم می كند. -

 در كالس تنها می نشیند و با كسی صحبت نمی كند. -

http://drmovallali.mihanblog.com/post/167


 ست زنگ های تفریح در كالس بماند.مایل ا -

 هر جا كه او را آزار می دهند. –دوست ندارد به مدرسه یا باشگاه برود  -

 در انجام تكالیفش قصور می كند. -

 افسرده، خشمگین و ناراضی شده است. –اخالقش تغییر كرده است  -

 مثالً جای خود را خیس می كند. –كارهایی می كند كه قبالً نمی كرد  -

 در خانه با خواهر و برادرها و دیگر افراد خشونت می كند. -

 احساس اضطراب می كند. -

 خوابش دچار مشكل شده است.

 مایل است مسیرش را تا مدرسه و یا زمان رفت و آمدش را تغییر دهد. -

 دیر به مدرسه می رسد. -

 در زنگ های تفریح مایل است همیشه كنار ناظم یا معلم بماند. -

خیلی تغییر كرده و ساكت تر از قبل شده است. جمعه صبح خیلی مریض شده بود، فكر می كنم او »

 «.دچار اضطراب بود. مطمئنم اتفاقی برایش افتاده است

او صبح خیلی ناراحت بود و می گفت دلش نمی خواهد مدرسه برود. هر كاری می كرد كه مدرسه »

 «.نرود

ش پاره شده بود، كالهش را گم كرده بود. خیلی مواقع خراش وقتی پسرم به خانه آمد همه لباس های»

 «هایی روی بدنش است. تازگی شب ها خواب های بد می بیند.

 گاهی كودكان در این مورد به یك نفر چیزهایی می گویند.

 


