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 های انجمناطالعیۀ پذیرش عضو فعال در کارگروه
 

 
 

ترک میاان انجمان   نامۀ همکاری مشرساند که در پی انعقاد تفاهمبدینوسیله به اطالع می

ساتاد  شناسی اجتماعی ایران و پژوهشگاه فرهنا،، هنار و ارتباطاات و همنناین     روان

های انجمن جهت همکاری عضو فعاال  کارگروه ،یشناخت یهایآورعلوم و فن ۀتوسع

های پذیرد. داوطلبان فعالیت باید حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد در یکی از رشتهمی

 شناسی اجتماعی باشند.ناختی و عضو پیوسته انجمن روانشناسی یا علوم شروان

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارۀ زیر، روابط عمومی انجمن تماس بگیرید.

 

 شناسی اجتماعی ایرانروابط عمومی انجمن روان
 

 39230093شمارۀ تماس جهت هماهنگی  
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 پذیردشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال میانجمن روان

 
 

شناسان دارای عضویت هیاأت علمای   شناسی اجتماعی ایران در نظر دارد از میان رواننجمن روانا

با حداقل مرتبۀ استادیاری در سراسر کشور نماینده فعال بپذیرد. بدینوسیله از تمامی افراد عالقمند 

ۀ انجمان  شود تصویر مدارک زیر را از طریق رایانامه به دفتر دبیرخاندارای شرایط فوق دعوت می

 ارسال بفرمایند.

 آخرین مدرک تحصیلی -0

 حکم کارگزینی -6

 درخواست کتبی -1

 رزومۀ فردی -4

 شناسی اجتماعی ایرانروابط عمومی انجمن روان

 

Info@iranianasp.ir 
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 شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشدروان ۀرشت

 نور تهران جنوبنشگاه پیامدر دا

 
 ، اکناون گیری و برگزاری جلسات متعادد ها پیرساند پس از سالدر کمال خوشوقتی به اطالع می

شناسی اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشاد از ساوی شاورای گساترش     روان ۀرشتمجوز تاسیس 

 .ه استابالغ شد آوریفن و تحقیقات ،وزارت علوم

انجمان   و پیگیر رئیس و اعضاای هیاات مادیره    با تالش مستمرجمن به گزارش روابط عمومی ان

شناسی و مشااوره  شناسی اجتماعی سازمان نظام روانو کمیسیون روان شناسی اجتماعی ایرانروان

     ریازی آماوزش عاالی باا ایجااد رشاته       برای اولین بار در ایران شاورای گساترش و برناماه   کشور 

. نور تهران جناوب موافقات کارد   رشناسی ارشد در دانشگاه پیامشناسی اجتماعی در مقطع کاروان

شناسای  نور از سال تحصیلی آینده دانشجوی کارشناسی ارشاد روان شود دانشگاه پیامبینی میپیش

 اجتماعی بپذیرد.

 

 شناسی اجتماعی ایرانروابط عمومی انجمن روان
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 (92) اجتماعی شناسیروان پیشگامان 
 

 
 فروم شیار

 ی گروه خبرنامهگردآور
 

 ،فرانکفاورت  مکتببلندآوازه  یشناس اجتماع روان (0911 - 0911؛ Erich Frommفروم ) شیار

 نیتر و از برجسته تبار یآلمان -ییکایآمردموکرات  الیسوس کی نهمننی و ،شناس کاو، جامعه روان

و جامعاه را   یاسا شن تا ارتباط متقابال روان  دیاست. او در آثارش کوش یستیمکتب اومان لسوفانیف

 یها یماریبه عنوان عالج مشکالت و ب ،یکار بستن اصول روانکاو شرح دهد و معتقد بود که با به

 .افتیخواهد  یمتعادل از لحاظ روان و «معقولجامعه » کیتحقّق  یبه سو یبشر، راه یِفرهنگ

و  دلبرگیا ه یهاا  خاود را در دانشاگاه   التیآماد. تحصا   ایفروم در فرانکفورت آلمان به دن شیار

در آلمان به ژنو رفات و سارانجام    سمیادامه داد. بعد از ظهور ناز نیبرل یروانکاو تویو انست خیمون

 یایا لمبو در دانشاگاه ک  رفتیکشاور را پاذ   نیا ا تیمهاجرت کرد و تابع کایبه آمر 0914در سال 

 یکرسا  کیمکز یرفت و در دانشگاه مستقل مل کیشد، سپس به مکز تیمشغول به فعال ورکیوین

 درگذشت. 0911بازگشت و در  سیبه سوئ شیعمر خو یدر انتها یکرد. و سیرا تأس یروانکاو

پردازی است که پایگاه جدیدی را در روانکاوی اجتماعی، حوزه فرهن، و شخصایت،  نظریه فروم

 ای باه ویاژه در  شناسی انتقادی و ریشهشناختی، و فلسفه و جامعهشناسی رواندر قلمرو علم انسان
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اری نموده است. شاخص مهم ذگگرای آینده، بنیانزمینه تغییرات اجتماعی و ساخت جوامع انسان

گرایی فاروم شاناخت نقاش و اهمیات     گرایانه اوست و وجه خاص انساناین پایگاه دیدگاه انسان

گرایی هنجاری خاود در پای برپاساازی    انسان در فرآیند تشکیل جامعه و تاریخ است. او در انسان

ای برای انسان است تا در آن انسان به کشف راه تکامل و کشف معانی هستی پرداختاه، تاا   عهجام

 .بتواند با سوگیری بارورانه به سوی هستی بزرگ بشری، عشق وکمال را فرا گیرد

شاهرت  اجتمااعی   -روانای  پردازیک نظریهها فروم اندیشمندی است که غالبا به عنوان با تمام این

  ای فکری فروم عدم بااور بادان اسات کاه شخصایت انساان بوسایله نیروهاای        دارد. عمده محتو

پاذیری از  اند شکل داده شده است، و به صاورت انعطاا   شناختی که دارای ماهیت غریزیزیست

شود. فروم )در مخالفت با فروید( عامل جنسای را باه عناوان نیاروی     سوی این نیروها هدایت می

داناد، بلکاه شخصایت انساان را تحات نفاو        رنجور نمای روان دهنده اصلی رفتار بهنجار یاشکل

داند که هر دوی این عوامال در چاارچوب فرهنا، و نیروهاای     نیروهای اجتماعی و فرهنگی می

  کنناد. هاد  او ایجااد   اند بار فارد اثار مای    جهانی که در طول تاریخ بشریت را تحت نفو  داشته

شوند. با ایان  از شرایط وجودی انسان حاصل می ای است در مورد عالئق مختلف انسانی کهنظریه

کند که ما بایاد تااریخ ناوع بشار را     آفریند. فروم احساس میباور که فرد ماهیت خود را، خود می

توان باه ماوارد زیار اشااره     میآثار فروم بررسی کنیم تا این آفریدن را بفهمیم و بشناسیم. از میان 

         ،شاده هاای فراماوش  زباان  -،شناسای و فرهنا،  روان -،یان روانکاوی و د -،گریز از آزادی - :کرد

      ،گرایای انساان  کالبدشاکافی تخریاب   -،جزمیات مسیحی -،بودیسم و روانکاوی -،رسالت فروید -

برداشات ماارکس    -،جامعه سالم، هنر عشق ورزیدن -،انسان برای خویشتن، روانکاوی و مذهب -

داشتن یا بودن، زباان از یااد رفتاه     -(،ستین در ایران ترجمه شد)که با نام سیمای انسان را از انسان

  (0166)ترجمه شده در سال 
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 شناختی نامطلوب کرونا بر سالمت روان جامعهاثرات روان

 
 اینیصفار دیدکتر مج

 یشناس اجتماعروان

 

 شناسی استفاده نکردستاد بحران کرونا از ساختار بالقوه روان

مادیریت   شناسای اجتمااعی در خصاوص اینکاه بارای     ییس انجمن رواننیا، رمجید صفاری دکتر

و کنترل و کاستن از فشارها چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟ گفت: باه طاور    سالمت روان مردم

طبیعی این بحران با مشکالت اقتصادی همراه خواهد بود و طبیعت ایان بیمااری هماین اسات و     

کناد. ایان قشار بخاش     درآمد مشکالتی ایجاد میشار کمبرای کسبه روزمزد و کارگران فصلی و اق

ای اسات کاه   دهند. از طرفی ساختار حکمرانی ماا باه گوناه   ای از مردم جامعه را تشکیل میعمده

المللی و همنناین ارزان شادن نفات را باه     ها و قطع نسبی ارتباط و مبادالت بینمشکالت تحریم

دهد. پیامد این مشاکالت اقتصاادی و   نشان میصورت عدم حمایت ساختاری مناسبی از این قشر 

شاناختی ناامطلوبی بار ساالمت روانای      عدم حمایت دولتی این خواهد بود که شاهد اثارات روان 

جامعه خواهیم بود از جمله احساس ناامیدی و درماندگی و تشنج خانوادگی و مشاکالتی از ایان   

یی به دنبال خواهد داشت. بایاد از  دست. ورود کرونا در اکثر کشورهای جهان سوم چنین پیامدها



                                         شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 9911خبرنامۀ بهار 

 

11 

شد و شاید کرونا بتواند این دغدغه را در حکمرانی ایجاد کند و قبل به این تمهیدات اندیشیده می

 .رو بیندیشیمای به آینده و مشکالت پیششدهریزیما به صورت برنامه

     هاای شناسای و مشااوره  تاوان کارد؟ نقاش روان   وی در خصوص اینکه در حال حاضار چاه مای   

بینید؟ گفت: کل این داستان یک سیساتم اسات و مشااوره    شناسی در این بحران را چطور میروان

تواند تواند در این شرایط مسکن باشد، البته وجود مشاوره خوب است و به آن نیاز داریم و میمی

تگان این نیاز عاملی حمایتی و کمک کننده باشد. به طور مثال در خط درمان و یا در مورد بهبودیاف

تاوان  کنند امیاد دهناده خواهاد باود ولای نمای      شود. همننین برای مردمی که مبارزه میدیده می

هاا اثرگاذار خواهاد باود؛ از جملاه      مشاوره را عاملی کلیدی دانست، این راه در کنار ساایر کاناال  

قاوانین و  ای دارد از جملاه وضاع   گیرد اهمیت ویاژه اقدامات ساختاری که حکمرانی در پیش می

 مقااررات و ساااعت کاااری و حضااور در اماااکن پرتااردد و مشاااغل و دور کاااری و اجتماعااات و 

هاای دارایای و گمرکای    هاایی باه شاکل تعرفاه    های اقتصادی و مالی و بانکی و حمایات حمایت

ها کوتاه است ولای  راهکارهای ساختاری است. در بخش اقتصادی دست حکمرانی به دلیل تحریم

سازی و نمایش راهکارهای شناسی وجود دارد؛ از جمله مدلهای روانها و مدلیک سری ساختار

های مجازی آنالین در حوزه پیشگیری راهکارهای رفتااری کاه   صحیح و ارائه بازخورد و مشاوره

 .شودشناسی را یادآور میدر اینجا نقش پر رن، روان

تخصصای مشااوره بدهناد ماثال در     هاای  توانناد در حاوزه بیمااری   شناسان ما میوی افزود: روان

هاای  خصوص کسی که به سرطان سینه مبتالست و یا در مورد کسانی کاه دیابات دارناد توصایه    

     شناسای  شناساان در ایان اقادامات رفتااری و روان    خاص جسمی و روانای را ارائاه بدهناد. روان   

شناسای  اقادامات روان  توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند ولی همانطور که اشاره شاد ایان  می

مکمل اقدامات ساختاری است. این دو اقدام الزم و ملزوم هم هستند. شاید در بین دانشاجویان و  

های آنها کسانی باشند که امروز به دلجویی ما نیاز داشته باشند. صاحبت  آموزان ما و خانوادهدانش

 7تاا   6ر دارای پرواناه داریام کاه    هزار آماده به کا 61شناسی با ما این است که سازمان نظام روان

هزار مرکز مشاوره دارد و ساختاری منسجم وجود دارد کاه ساتاد بحاران کروناا از ایان سااختار       
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های دیگر نیز نرفته و باه طاور مثاال از نظاام ماماایی و      استفاده نکرد. البته این ستاد به سراغ نظام

      41 ناور پیاام  دانشاگاه  در مثاال  رطاو  به. نگرفت بهره ترمنسجم کار برای نیز …پرستاری و 

های آنها مشاوره رایگان ارائاه  اسفند به دانشجویان و خانواده 65به طور خودجوش از  شناسروان

هایی کاری درست کند. و به طاور مثاال در ماورد ساوگ و     توانست گروهدهند. ستاد کرونا میمی

 .داغدیدگی کار کنند

 

ر درمان تندیسی ساخت و خیابانی منتهی به بیمارستان را توان برای پاسداشت زحمات کادمی

 به نام این عزیزان کرد

تواند چند نفر از افراد یک خانواده را مبتال کناد  نیا در خصوص اینکه مساله کرونا میدکتر صفاری

توانناد بارای دلاداری دادن افاراد     و سوگواری در این شرایط بسیار سخت است و نزدیکاان نمای  

های قربانیان چه اندازه باه مشااوره نیازمناد    کنید خانوادهکنارشان حاضر شوند، فکر میعزادار در 

گفت: نقش این کمیته در چنین شرایطی بسیار اهمیت دارد. به طاور مثاال اینکاه از ماردم      ؟باشند

بخواهند در زمانی مشخص برای تمام متوفیان در فالن ساعت شمع روشن کنند و فاالن ساوره را   

فالن دعا به صورت جمعی تالوت شود. راهکارهای مشخصی وجود دارد به طور مثاال   بخوانند و

امروز کادر درمان خسته است دلیل آن عدم رعایت درست شارایط قرنطیناه اسات. یقیناا در ایان      

شود. اگر این افراد سر کاار خاود حاضار نشاوند چاه      شرایط بر حجم بیماران کرونایی افزوده می

عداد زیادی از اهالی جامعه پزشکی و کادر درمان بر اثر ویروس کرونا جاان  دهد؟! تاتفاقی رخ می

اند. کدام بیمارستان به نام کادر درمانی نامگذاری شد؟! حمایتی معنوی از این عزیازان نشاده   باخته

توان تندیسی ساخت و خیابانی منتهی به بیمارستان را به نام این عزیزان کرد، ایان رفتاار   است. می

کناد. ایان مساائل راهکاار ساختی      شود و برای تالش ایجاد انگیزه میلی دل خانواده میباعث تس

 .ندارد و به همفکری و همکاری نیاز دارد

شناس ادامه داد: ما راهبردهایی ساختاری داریم از جمله نقش حمایتی مادی و یا مالی که این روان

ها برای دور کاری کاه  ا ایجاد زیرساختکند و یسرپرست ایجاد میحکمرانی برای ایتام و زنان بی
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شاناختی اسات   این موارد یک وظیفه ساختاری است. مساله دوم ایجاد راهبردهای رفتااری و روان 

        توانناد مفیاد باشاند ولای دعاوت و درخواساتی از جامعاه       شناساان مای  کاه در ایان بخاش روان   

کنیم. گروهای  ت خودجوش کار میشناسان نشده است درحالیکه ما آمادگی داریم و به صورروان

هاای ملای   ها و صدا و سیما خط بدهد و مدلوجود ندارد که با شعاری مشترک به نهادها و بخش

درست کند. و برای حفظ روحیه ملی روزهای هفته را نامگذاری کند برای مبارزه باا کروناا ابتادا    

تخصصی نیاز است و معموال ایان  های های این مبارزه محکم شود. برای این کار به تیمباید ستون

 .راهکارها استفاده نشده و یا به طور ناقص مورد توجه قرار گرفته است

 

 منبع:
https://fa.shafaqna.com/news/927203/ 

 

 

                                                          

 

  

https://fa.shafaqna.com/news/927203/
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 م؟یکن یریشگیدر دوران کرونا و پساکرونا پ یچگونه از اختالالت روان

 
 مجتبی دلیردکتر 

 شناس اجتماعیروان
 

بمانند و  یخانگ نهیدر قرنط یادیکرونا باعث شده است تا مردم مدت ز روسیو وعی: ش64 دادروی

 یبر جاا  یروان ریپذنا اما ممکن است آثار جبران رسد یگرچه در نگاه اول چندان هم بد به نظر نم

در  یواهمنجر به بروز تفکرات  تواند یم ادیبه مدت ز یخانگ نهیبگذارد. کارشناسان معتقدند قرنط

را در افاراد   یمادت اخاتالالت روانا    یدر طاوالن  تواناد  یموارد م نیافراد مختلف شود. مجموعه ا

 روسیا گساترش و  یروزها انیها بعد از پا کند که ممکن است تا مدت جادیهراسان و مضطرب ا

 .بماند داریدر افراد پا زیکرونا ن

وگو کرده اسات.   گفت 64دادیباره با رو نیدر ا رانیا یاجتماع شناسیانجمن روان ریدب ریدل مجتبی

و  کشاد  یهفته طاول ما   نیچند برای کم دست یخانگ ۀنیکه قرنط دهد یشواهد نشان م دیگو یاو م

 باا  شاناختی مقابلاه روان  هاای  باا روش  ایا ندهند  رییغخود را ت یکه سبک زندگ یافراد یآور تاب

 یرگیا  هماه  یو حتا  وعیباروز و شا   جیتدر و به افتیاسترس آشنا نباشند، به مرور کاهش خواهد 

 یامادها یبرسد پ انپای به زا استرس دادیرو نیا یوقت یبود و حت میرا شاهد خواه یاختالالت روان

             منجار باه   تواناد یما  یخاانگ  ۀنا یقرنط رایا ، زبماناد  بااقی  هاا  نامطلوب آن ممکن است تاا مادت  

 .شود یخشم و پرخاشگر ،یاحساس ناکام ،حوصلگییب
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الزم  یاخاتالالت روانا   وعیاز شا  یریشاگ یپ یبرا دیگو یم رانیا یاجتماع شناسیانجمن روان ردبی

 هاای  استرسافراد در مقابل  ی. برخمیکن لیسبک آن را تعد دیفقط با میکن لیرا تعط یزندگ ستین

اما الزم اسات   کشندیم زیو دست از همه چ کنندیبزرگ دچار شوک شده و احساس فلج شدن م

رخ دهاد: اول   تواناد  یاسترس و تالش سه حالات ما   ریدو متغ نینکته مهم توجه شود که ب نیا به

آن است.  های یژگیفعال و موفق از و یاست و سازگار ندیخوشا یتیتالش بدون استرس که وضع

بحاران   طیباا شارا   یو ارتبااط  دهدیرخ م یو روال معمول زندگ یعاد طیحالت در شرا نیالبته ا

 .داردن یکنون

است که موجب احسااس   یگری: استرس بدون تالش حالت ددیگو یحالت دوم م حیدر توض ردلی

ا اخاتالل  معموال در افراد ب هایی نشانه نیو چن شود یشدن م میاز دست رفتن کنترل و تسل ،یناتوان

وجاود آورناده آن    عامل باه  میحالت ممکن است اما اگر دقت کن نیبدتر نی. اشود یم دهید یروان

 !مکنییکه تالش نم میهست خودمان

کاه معماوال در خاالل مشاکالت      کناد  یما  جااد یا یطشرای که است استرس همراه به تالش سوم،

بار   متاوانی  یاماا ما   گاذارد  یما  ریا تاثحالت اگرچه استرس بازهم بر م نی. در ادآی یم شیروزمره پ

 اریاخت ۀطیدر ح یزیچه چ مینیبب دیاست که با نیا یدیکل ۀ. نکتمیآن غلبه کن ندیناخوشا یامدهایپ

  اساترس  جااد ی. عامال ا میدها  رییا و آننه هست را در صورت لزوم تغ ست،ین یزیماست و چه چ

و مهلاک کروناا    یمسار  یماریب وعیل شروزها که شام نیخارج از ما باشد مثل استرس ا تواند یم

انتخااب   نجاا یدر ا نیدارد. بناابرا  یبه خود ماا بساتگ   یدیاست اما تالش و پشتکار و غلبه بر ناام

 .است جهینت کنندۀنییماست که تع

 نیا است که در ا عیاز وقا «ی هن یابیارز»که در ارتباط با استرس وجود دارد، مفهوم  مهمی مفهوم

 مدهای  یسوال جواب ما  نیبه ا هیاول یابی. در ارزشود یمطرح م هیو ثانو هیاول یبایمورد، دو نوع ارز

کاه اگار در    مدهای  یپرساش پاساخ ما    نیا به ا هیثانو یابیو در ارز م؟یدر معرض خطر هست ایکه آ

به صورت بله  تواند یسوال م 6 نیاگرچه پاسخ به ا م؟یتوان دفع آن را دار ایآ میمعرض خطر هست

هم باشد. به هر حال، اگر  ادیز یلیکم تا خ اریاز بس وستاریپ کی یاما ممکن است روباشد  ریخ ای
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باشد هم باز  بلهوجود ندارد. اگر پاسخ به هر دو سوال  یمشکل چیباشد ه ریپاسخ به سوال اول خ

 .مییایاز پس آن برب متوانی یکرد چون خطر وجود دارد اما م مینخواه دایپ یمشکل

در برابر خطار   یکار متوانییم میبدان نکهیمهم است که صِر  ا ارینکته بس نیا روزها توجه به نای

آن  یحالت در پاسخ به دو سوال قبلا  نیاسترس ما کاسته خواهد شد. اما بدتر زانیاز م میانجام ده

در  کاه  میریاگار بپاذ   ،یباشاد. باه عباارت    ریا است که جواب سوال اول بله و جواب سوال دوم خ

 دآیا نمای  بر ماناز دست یاما در مقام دفاع از خود کار میکرونا هست روسیبه ومعرض خطر ابتال 

 سااز ناه یحالات زم  نیا شد و ا میو اضطراب خواه یدرماندگ ،یحالت دچار احساس ناکام نیدر ا

 .خواهد بود یاز جمله وسواس، هراس و افسردگ یابتال به اختالالت روان

در  یعنا ی شاود، یکه منجر به پاسخ بله به سوال اول م ییدادهایدر مورد همه رو باتقری خوشبختانه

باه   میتوان یم میباش دهیآموزش د یاگر به خوب م،یدر معرض خطر هست مییگو یکه با خود م یحالت

 میا از داریموارد به آن ن نیاست که در ا یزی. مهارت مقابله همان چمیسوال دوم هم پاسخ بله بده

 .ه باشدما بل یتا پاسخ به سوال دوم هم برا

باا   ییارویا رو یبرا ی: مقابله اساساً اتخا  راهبرددیگو یم« مقابله به چه معناست»که نیادربارۀ  ردلی

و فرونشااندن   دنبخشای  نظم ،یریشگیپ یبرا یو شناخت یرفتار های استرس است. مقابله به تالش

 1کاه شاامل    محور نجایو ه محور مساله م؛یدو نوع مقابله دار ی. به طور کلشود یاسترس اطالق م

        یدار شاتن یخو -1 یرگیا  فاصاله  ایا  ینا یگز یدور -6 میمقابلاه مساتق   -0: شاود  یروش مقابله ما 

 ۀحاال مساالل -7و اجتناااب  زیااگر -6 یرپااذی تیمساالول -5 یاجتماااع تیااحما یجسااتجو -4

 کیا  باا  هاا روش نیا از ا کیا هار   حیو توض فیمجدد مثبت. تعر یابیارز -1شده و  یزری برنامه

 یبا یترک رسد یاست. به هنگام مقابله با استرس به نظر م یقابل دسترس نترنتیساده در ا یتجوجس

 مسالله حال  مثل محورمسلله های از روش یباشد، اما ما زمان دیمف تواندیم ییارویرو های از سبک

 هاای  صاورت از روش  نیا ا ریا و در غ میداشته باشا  تیبر موقع یشتریکه کنترل ب مکنی می استفاده

 .برد میو اجتناب سود خواه زیمثل گر محورجانیه



                                         شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 9911خبرنامۀ بهار 

 

16 

اسات،   ییارویا پاسخ رو نموثرتری مسالهمسلله معتقد است حل کیبرخورد با  یها درباره راه ردلی

: دیا گو ی. او ما دهاد یهمراه اسات و احسااس کنتارل را باه فارد ما       ها جانیه نتری با مناسب رایز

 نتاری یباا منفا   رایا هساتند ز  ییارویواکنش رو نیرتریو فاصله گرفتن کم تاث ایمواجهه ییاوریرو

کاه بزرگسااالن باا آن     شاود  یموثر واقع م یمشکالت یمجدد مثبت برا یابیهمراهند. ارز ها جانیه

 .شوند یروبرو م

 ینا یب در نظار داشاتن حاد وساط اسات. خاوش       تیا اهم ندهیحوادث آ هیاول یابارزی در مهم نکته

آن مدت زمان به انجام رساندن اهدا  را کمتار   ۀواسط است که به یشناخت یخطا کی یزیر برنامه

 ازیا ن یشاتر یب یلا یکه به زماان خ  مشوی یاما به هنگام عمل تازه متوجه م م،یکن یم ینیب شیاز حد پ

مهاار خواهاد    یکرونا ظر  چند روز آت یماریب وعیتصور کند که ش یمثال، اگر کس ی. برامیشتدا

اینکه در مقابل شرایط بوجود آمده خلع سالح و فلاج   بعالوه تصور است. خطا شده این دچارشد 

که نوعی تفکر  شویممیمان برنخواهد آمد اسیر خطای بیش برآورد خطر ایم و کاری از دستشده

. در شاود می یاجبار-یابتال به اختالل وسواس ساز نهیکه زم ی استهای تفکرنادرست و از ویژگی

 تیا را رعا یکه نکات بهداشات  یزمان یورد خطر حتبرآ شیممکن است به خاطر ب یطیشرا نیچن

آماده   رونیا و هر آننه از ب وهیاز خوردن م م،یابتال به کرونا باز هم لب به غذا نزن رساز ت مای کرده

کروناا   روسیا ! چرا که ممکن است آلوده به ومیتا حد امکان آب هم نخور یو حت میکن یخوددار

طول خواهد  رسدیطول بکشد )که به نظر م یخانگ ۀنیرنطباشد و ق دیها شد رفتار نیباشد و اگر ا

 !میریکرونا از وسواس بم یاست به جا ممکن( دیکش

 

 :منبع
www.rouydad24.ir/000sSr 
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 کرونا یماریاز ب یناش یاجتماع یسالمت روان بر اساس اضطراب و همبستگ ینیبشیپ

 فردزادهیعل سوسندکتر 

 اینیصفار دیمجدکتر 

 دهیکچ

 یعو اجتماا  یروانا  یهاا بر جنبه یاثرات مختلف نه،یقرنط یکرونا و اجرا یماریب یریگ: همههد 

 از یناشا  یجامعه گذاشته است. هد  از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط اضطراب و همبساتگ  افراد

شاامل   یامنظاور نموناه   نیا : باه ا روش. کرونا با سالمت روان در جامعه شهر تهران است یماریب

 پاور، یلی)عکروناا   یماار یاضطراب ب اسیمق ،GHQ-12 پرسشانامه طتوس لزن و مرد بزرگسا 601

باه   (6114 رو،یو شااپ  زیا ک یعاجتما یستیبهز بر اساس پرسشنامه) یعاجتما یو همبستگ (،0191

 لیا و تحل هیا قرار گرفتند. جهات تجز  یابیارز مورد یمجاز یهاشبکه قیو از طر ینترنتیصورت ا

حاصال   جیها: نتاا افتهی .استفاده شد ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیش ضرها از روداده

کروناا   یماریاز ب یناش یعاجتما یو همبستگ (یبصورت منف) کرونا یمارینشان داد که اضطراب ب

 یشد که اضطراب و همبساتگ  مشخص نیدارد. همنن یبا سالمت روان همبستگ (بصورت مثبت)

 ینا یبشیسالمت روان را پا  راتییاز تغ درصد 66و  47 بیونا، به ترتکر یماریاز ب یناش یعاجتما

 در زماان  یعو اجتماا  یروان یبروز اثرات مثبت و منف ۀنشان دهند جینتا نی: ایریگجهینت .کنندیم

 یماار یب یریا گمداخالت بحران در زمان هماه  نیدر تدو یکاربرد حاتیتلو یبوده و دارا نهیقرنط

 .است کرونا

 .روسیکرونا، کروناو یماریب ،یعاجتما یسالمت روان، اضطراب، همبستگ :یدیکل کلمات

 

 منبع:
 یساالمت روان بار اسااس اضاطراب و همبساتگ      ینا یبشیپا (. 0191. )دیمج ،اینیصفار؛ و سوسن ،فردزادهیعل

 .040-069 ،16اجتماعی شناسیروان هایپژوهش. کرونا یماریاز ب یناش یاجتماع
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 دوران گذشته ای سازنده درقرنطینه
 )داستان واقعی و خواندنی قرنطینۀ دکتر فیلیپ زیمباردو در پنج ساگی(

 0202مارچ  02منتشر شده در 

 
 ترجمۀ دکتر مجتبی دلیر

 شناس اجتماعیروان

 
این یادداشت دکتر فیلیپ زیمباردو است. که در آن، دربارۀ چگونگی قرنطینه شدن به عنوان یک کودک در شهر 

بود و ما از آن زمان تا به حاال باا    0971ه است. زیمباردو استاد من در دانشگاه استنفورد در دهۀ نیویورک نوشت
 ایم.هم دوستان صمیمی بوده

 گای کاواساکی

 های بقا در پنج سالگیپرورش مهارت

پهلاو در هار دو ریاه و    کردم، دچار ساینه نیم ساله بودم، و در شهر نیویورک زندگی میووقتی پنج

ها بسیار مسری بودند. من کودکی کمی الغر بودم، و ترکیب رفه شدم. هر دوی این بیماریسیاه س

توانستم نفس بکشم. مجبور بودم برای هربار نفس کشیدن سختی میاین دو به این معنی بود که به

 تقال کنم.

در آن  ام در آپارتمانی در محلۀ گتوی برونکس جناوبی آماد.  یک آمبوالنس برای بردن من از خانه

زمان، تمام کودکان فقیری که بیماری مسری داشتند باید در بیمارستانی به ناام بیمارساتان ویاالرد    
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های مسری در خیابان شانزدهم شرقی در محلۀ منهتن قرنطیناه  پارکر برای کودکان مبتال به بیماری

ال به سل، تب سرخک، شدند. آن بیمارستان اساساً پایگاه قرنطینه بسیار بزرگی برای بیماران مبتمی

گیاری فلاج اطفاال وجاود داشات(. در      پهلو، و فلج اطفال بود )در آن زمان هماه سیاه سرفه، سینه

 بخشی که من بستری بودم صدها کودک و صدها تخت بیمارستانی وجود داشت.

  باه طاول انجامیاد. در آن زماان،      0919تاا آوریال    0911قرنطینۀ من به مدت شش ماه، از ناوامبر  

گونه داروی سولفامیدی، و هیچ نوع درمانی وجود نداشات. تنهاا   سیلینی، هیچگونه داروی پنیهیچ

توانستم بکنم این بود که در بستر بمانم و منتظر تقدیرم باشام. از برخای جهاات، آن    کاری که می

 شرایط واقعاً کابوسی روزانه )و شبانه( بود.

تارین  ان پزشکی، کارکنان بیمارستان حتی ابتادایی منظورم این است که به غیر از نبود هرگونه درم

وچهار سااعت  های عاطفی و اجتماعی دربارۀ کودکان را هم نداشتند. بیستدرکی از نحوۀ مراقبت

خوابیدم. نه رادیو، نه موسیقی، و نه تلویزیونی وجود داشات  و هفت روز هفته را فقط در بستر می

آمیازی، یاا تلفنای    ای، کتاب رنا، ای، مجله(. هیچ نامهاصالً اختراع نشده بود 0947)چون تا سال 

 گونه امکاناتی برای فعالیت بدنی وجود نداشت.وجود نداشت، و هیچ

طور هام نباود.   ساعات مالقات صرفاً محدود به دو ساعت در روز یکشنبه بود. در واقع، حتی این

کردند، چون انجام ایان  این کار را میتوانستند به بیمارستان بیایند )و آنها به ندرت اگر والدینم می

چرخاندند و والدینم در آن کار بسیار دشوار بود(، پرستاران تختخوابم را به سوی پنجرۀ بزرگی می

کردم. اما به محض اینکه بیش از سه تخات در  طر  بودند و من از طریق تلفن با آنها صحبت می

خِیال  خ اب،   »گفات،  آمدند، پرستار میکشیدند، و گروه دیگری از والدین میپشت سرم صف می

شانس باشم کاه ایان ارتبااط    در نهایت، ممکن بود اینقدر خوش«. تمامش کن. تو باید خارج بشی

 گرانبها را حداکثر بیست دقیقه حفظ کنم.

روی، بعاد یاک سااعت باا     زمستان سردی در نیویورک بود. از خانۀ من تا مترو شش خیابان پیاده

روی دیگر از مترو تا بیمارستان فاصله باود. در آن دوران، آنهاا در   ابان پیادهمترو، و سپس شش خی

های بزرگ عادت داشتند. مادرم، خواهرم ورا را باردار بود. برادرم جارج مباتال   نیویورک به طوفان
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به فلج اطفال بود و چوب زیر بغل داشت. همننین برادر کوچکم دونی بود که حتی دو سال هام  

توانسات آن فاصاله را طای کناد، والادینم        اند تنها بماند. واضح است که مادرم نمینداشت که بتو

 کردند.  توانستند تاکسی بگیرند، و خودشان هم خیلی کم از تلفن استفاده مینمی

شاد.  آمد، و هیچ تلفنی نمای کسی نمیمن تمام هفته را منتظر آن ساعت جادویی بودم اما بعد هیچ

      توانساتم باه پرساتاران تکیاه کانم،     ه کلید بقا اتکای باه نفاس اسات. نمای    خیلی زود یاد گرفتم ک

توانستم متکی به خانوادۀ خودم باشام کاه بارای    توانستم به پزشکان وابسته باشم، و حتی نمینمی

 بیرون آمدن از آن وضعیت وحشتناک به من کمک کنند.

بارایم معناا    -خواساتم بمیارم  دارم. نمای اساساً، کامالً هشیارانه تصمیم گرفتم که قصد زنده ماندن 

 1کردم. وقتی در سااعت  ام را تصور میانگیز و طوالنیروی شگفتنداشت بمیرم وقتی آیندۀ پیش

چرا که در تماام مادت روز    -توانستم بخوابم چون خسته نبودمشد، نمیها خاموش میشب چراغ

کردناد  ها را خاموش مییاورم وقتی چراغتوانم به خاطر بهیچ کاری انجام نداده بودم. هنوز هم می

آوردناد کاه   هایی را روی دیوار بوجود مای رفتند، سایهو پرستاران در دفترشان در برابر نور راه می

 هایش آمده بود.وسال، به طور مشخص سایۀ شیطان بود که برای انتخاببرای من در آن سن

ردم که مرا قوی، سالم، و دلیار گرداناد، و   کمن خیلی مذهبی شدم. هر صبح به درگاه الهی دعا می

خواستم که مرا با خاود نبارد. تاازه فهمیاده     مقدر نماید که زنده بمانم. و هر شامگاه، از شیطان می

بودم که اگر خدا را در یک سو، و شیطان را در سوی دیگرم داشته باشم، بخت خود را برای زناده  

بعادها،  « ببین، کودکان زیاد دیگری هستند. چارا مان؟  » گفتم،ام. به شیطان میماندن دو برابر کرده

 -وقتی کودکان نزدیک تخت من از دنیا رفتند، به خاطر گفاتن ایان حار  احسااس گنااه کاردم      

بنابراین معامله با شیطان را متوقف کرده و آن را بر عهدۀ خدا گذاشاتم تاا یکای از معجازاتش را     

 نشان دهد.

خواستم که مرا با خود نبرد چون من بنۀ خوبی بودم زشت می رفتم و از آن شیطانمن زیر پتو می

و سزاوار رفتن به جهنم او نبودم. تا همین اواخر متوجه نشده بودم که کاری که کرده بودم تمارین  

شادم صابح شاده باود. هرگاز      کردن نوع ابتدایی خودهیپنوتیزم بوده است، چرا که وقتی بیدار می
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فهمیدم که بارای  شدم و با خوشحالی میعد از خواب بیدارم میدیدم؛ فقط صبح روز بکابوس نمی

درماانگری و  ام. )در بزرگسالی به طاور رسامی تحات تعلایم هیپناوتیزم     یک روز دیگر زنده مانده

هاای مختلاف از   خودهیپنوتیزم قرار گرفتم و اغلب در کنار آمدن با جراحات و بهبودی از جراحی

 ام.(آن استفاده کرده

قای من تعریف کردن از پرستاران بود. پیش از اینکه به بیمارستان بروم، مادرم به من دیگر شگرد ب

زبان خوش ماار را هام از الناه بیارون     »المثل قدیمی را به خاطر بسپار که، گفته بود که این ضرب

من واقعاً منظور او را نفهمیدم به جز اینکه بهتر است به جاای شخصای ترشارو، فاردی     «. کشدمی

 تار باشم.رفخوش

معلوم بود که دریافت مراقبت خوب از سوی پرستارانم بارای موفقیات عااطفی و اجتمااعی مان      

     حیاتی بود، بنابراین یاد گرفتم که اغلب از آنها تعریاف و تمجیاد کانم. آنهاا تماام وقات ماساک       

یاا درباارۀ    ها، یاا موهاای زیباایی دارناد،    توانستم به آنها بگویم که چه چشمزدند، بنابراین میمی

شان نظر دهم. که در نتیجه آنها مرا به خاطر سپرده، و من یک دِسِر یا گوشواره یا جواهرات خاص

 گرفتم.یک قالب کرۀ اضافی می

ام چون اغلب فراماوش  کردند که من روی لگن نشستهترین چیز این بود که آنها فراموش نمیمهم

توانستند از بستر خاود خاارج شاود، همگای آنهاا      کردند. به دلیل اینکه هیچ کودکی هرگز نمیمی

کارد، یاا   مجبور بودند در لگن ادرار و مدفوع کنند، و گاهی پرستار این موضاوع را فراماوش مای   

پرستار جدیدی که در شیفت جدید آمده بود خبری از وضعیت موجود نداشت. این یاک تصامیم   

      یاانم در حاال ماردن هساتند. مان      هماۀ اطراف »گفاتم،  هشیارانه از سوی من بود که باا خاودم مای   

متوجه شادم کاه تعریاف و    « توانم انجام دهم؟خواهم بمیرم. عالوه بر دعا چه کار دیگری مینمی

 کنم همان کاری است که باید اغلب و به نحو احسن انجام دهم.تمجیدی که می

تارین  یکای از مهام   کانم، پردازی قهرمانانه خود صاحبت مای  تا به امروز، وقتی دربارۀ پروژۀ خیال

کار شما این اسات کاه باعاث شاوید     »گذارم این است که، مسائلی که با کارآموزان به اشتراک می

شان استفاده کنید، چیز مهمی افراد دیگر احساس خاص بودن کنند. نام ایشان را یاد بگیرید، از اسم
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ث شود احسااس خااص   دربارۀ ایشان کشف کنید، و از آنها تعریف و تمجید موجهی کنید که باع

من انجام این کار را زمانی شروع کردم که پنج سالم بود و کشف کردم کاه مثال یاک    « بودن کنند.

 کند.عصای جادویی عمل می

های دیگاری  پس از قرار گرفتن خدا و شیطان، و همننین پرستاران در کنارم، فهمیدم که باید بنه

نار خود داشته باشم. تنها دلخوشای ماا خوانادن    های اطرافم بستری بودند نیز در کرا که در تخت

  گوناه توانساتند هایچ  های طنز حماسی بود. به دلیل مسری باودن بیمااری، والادین ماا نمای     کتاب

بازی یا چیز باارزشی به ما بدهند. آنها فقیر بودند، و هر چیز باارزشی کاه باه قرنطیناه وارد    اسباب

      هاای طناز باود کاه باه اشاتراک       تیم هماین کتااب  شد اجازۀ خروج نداشت. همۀ آننه که داشمی

کاردیم. مان در آن زماان    خواندیم، و از تختی به تخت دیگر منتقال مای  گذاشتیم، حریصانه میمی

کردم که زیبا هستند، اما مجبور بودم از کردم و فکر میتوانستم بخوانم. من به تصاویر نگاه مینمی

اندن آن کلمات یااری دهناد. از ماادرم خواساتم تاا قلام و       های بزرگتر بخواهم که مرا در خوبنه

کاغذی برایم بیاورد تا بتوانم هر کلمه را بنویسم. سپس از یاک کاودک بزرگتار در تخات کنااری      

را به من بگوید. من هار حار  را روی کاغاذ نوشاته و     « کمک!»یا « وای!»خواستم تا معنی کلمۀ 

توانساتم باه   ه وقتی از بیمارستان مرخص شادم مای  کردم. تا جایی کسپس با صدای بلند تلفظ می

ای ابتدایی بخوانم و بنویسم، حتی پیش از اینکه در سال بعد از آن و پس از مارخص شادن،   شیوه

مسللۀ دیگری که وقتی در بیمارستان بودم متوجه آن شدم این بود که  رفتن به مدرسه را آغاز کنم.

اری داشتم. پس از اینکه برای دهمین بار طنز ساوپرمن  حوصلگی نیاز به انجام کبرای کاستن از بی

هایی کاه  های تیمی را ابداع کردم. به بنهرا خواندم، قرار بود چه کاری انجام دهم؟ در نتیجه بازی

های ما قایق هستند، و ماا در  تصور کنید که تخت»گفتم که، هایی مثل این میحر  نزدیکم بودند

و بناۀ  « باشه، من دیادبانم »گفت، ، و یکی می«رویمنیل میجستجوی یک تمساح سفید به سمت 

 کردیم.و همۀ ما دریانوردی می«. کنمای شلیک میمن به هر حیوان وحشی»گفت، دیگری می

خواساتم  اساساً، از پنج سالگی به بعد، شروع به ایفای نقش رهبری کردم، نه باه خااطر اینکاه مای    

خواستم کار جاالبی  دن در  هن خودم خسته شده بودم و میرهبر شوم، بلکه به این دلیل که از مان
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          هاای انجام دهم. باازی کاردن نقاش یاک رهبار بهتار از پیاروی از فارد دیگاری باود کاه باازی            

کرد. این روشی برای سرگرم کردن خودم بود، اما سپس، در ادامه این ای را پیشنهاد میکنندهخسته

صی باید مسلول این باشد که همۀ ما را در جهتی جالب جابجاا  شخ بردم.روند، به قدرت گروه پی

  کردناد درگیار باازی کناد. از نظار مان، ایان       کردند اما بازی نمای هایی را که تماشا میکند و بنه

های گروهی برخال  قرنطینه بودن، بیشتر دربارۀ منزوی یا تنهاا نمانادن باود. دیگاران در     پویایی

        آوری کوچاک مان بودناد. چطاور    هاا شاگردهای تااب   مردناد. ایان  می اطرافم، تنها در بسترشان

توانستم زنده بمانم، موفق شوم، و در عمل از بودن در آنجا لذت ببارم در حاالی کاه باه طاور      می

 ام جدا شده بودم؟موقت از خانواده

ی مواقع، کردم. در برخهای تیمی را بازی میکشیدم، و این بازینوشتم، نقاشی میمن چیزهایی می

شکساتگی  کشیدم زیرا فقط باعث دلام دست میبه معنای واقعی کلمه از فکر کردن دربارۀ خانواده

کردناد. معلاوم باود کاه ارزش     آمدند، همگی تمام مدت گریه میشد. حتی وقتی آنها میبیشتر می

شادند.  مای  شکستگی بزرگیآمدند باعث دلندارد منتظر دیدن آنها در یکشنبه باشم، چون اگر نمی

 آوری ابتدایی بود.کنم که آن یک شگرد تاببهتر بود که دیده شدن آنها غافلگیرانه باشد! فکر می

        شادم و بیلای یاا ساالی رفتاه بودناد، و از پرساتار       انگیز دیگرم زمانی بود که بیادار مای  تجربۀ غم

چارا  »پرسایدم،  وقتای مای   و«. بیلی رفت خانه»گفت، و او می« بیلی کجا رفته است؟»پرسیدم، می

خواست مازاحم  خ ب، او شب رفت و نمی»گفت که، او چیزی شبیه به این می« خداحافظی نکرد؟

شد، و ساپس  بعد همین اتفاق با بنۀ دیگری تکرار می«. تو بشه، اما گفت سالمش را به تو برسانم

    نکاار جریاان داشات. ماا    هاا توطلاۀ ا  نکتۀ جالب این بود که بین پرستاران و ما بنه با یکی دیگر.

توانساتیم آن را بار زباان بیااوریم     ، یعنی کودکی مرده است، اما نمی«رفتن به خانه»دانستیم که می

خواساتیم  ترین چیزی که در دنیا میشدیم. مشکل این بود که  مهمچراکه در آن صورت تسلیم می

خواساتیم از راه درسات   م؛ بلکاه مای  خواستیم از آن راه به خانه باروی بود، اما نمی« رفتن به خانه»

 دیگری به خانه برویم.
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شادند، بلاه! در واقاع، هناوز هام باه       هایی واقعاً برای رفتن به خانه مرخص میگاهی اوقات، بنه

، و مان درباارۀ   «فیلیپ، تو به خانه خواهی رفت»وضوح به یاد دارم که وقتی پرستار به من گفت، 

ام جنای باه مان    در ابتدا، گریه کردم، اما پرستار ماورد عالقاه  آن گفته به طور کامل مطملن نبودم. 

ها منتظرم ایستاده است تا مرا گفت وقت آن است که از تخت خارج شوم چون مادرم در پایین پله

و روی زماین   -با یک تاکسی واقعی به خانه ببرد. به یاد دارم که بااالخره از تخاتم بیارون پریادم    

ای تارین ورزش روزاناه  فته بودند! به مدت شش ماه، حتای کوچاک  افتادم. تمام عضالتم تحلیل ر

هایشان برای حفظ مقداری از قادرت عضالتشاان انجاام    ها بتوانند در تختوجود نداشت که بنه

دهند. حدود یک ماه یا بیشتر طول کشید تا دوباره بتوانم راه بروم. وقتی به خاناه رسایدم مجباور    

 کنم. دار استفادهشدم از یک صندلی چرخ

حدوحصری است که وقتای باه آپارتماان    خواهم به آن اشاره کنم خوشی بیآخرین چیزی که می

مان در خیابان پروسپکت در محلۀ برونکس برگشتم احساس کردم. آننه بیش از همه مارا  کوچک

در مااه آوریال!    -شده در اتااق نشایمن باود   غافلگیر کرد دیدن یک درخت کریسمس کامالً تزئین

ای و افتاده بود، اما هنوز هم پوشیده از پولک، و زیورآالت نادری بود که مادرم آن قهوه هایشاخه

چارا؟ ایان روش ماادرم مارگاارت بارای       کارد. های خانوادگی از آنها نگهداری مای به عنوان گنج

حمایت از اعتقادش به این بود که هر وقت که زمانش برسد، روزی من به خانه خواهم آمد تاا از  

حااال   -یسمس خانوادگی به تأخیر افتاده لذت ببرم. به هر حال، برادرانم از آن متنفر بودناد یک کر

آن زشت شده بود، فضای زیادی در اتاق نشیمن کوچک ما را اشاغال کارده باود، و آنهاا منظاور      

 کردند.مادرم را از نگهداشتن آن درک نمی

 چیز به خیر و خوشی به پایان رسید.همهپدرم، جرج، و برادرانم روز بعد آن را دور انداختند، و 

 دکتر فیلیپ زیمباردو
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 شناختی مقابله با بحران ویروس کروناپویش ملی روان

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان

 
 پوررویا عباستهیه گزارش از 

 شناسی اجتماعی ایرانعضو انجمن روان
 

شناختی مقابله با بحران ویروس کرونا از روزهای ابتدایی شایوع بیمااری کوویاد    پویش ملی روان

هاا و  شناسای، دانشاگاه  شناسی اجتماعی ایران و با همکاری اسااتید روان از سوی انجمن روان 09

نهادها در بستر فضای مجازی و با هد  آموزش و افزایش آگاهی عمومی آغاز به کار کرده است. 

های متعددی از سوی ایان پاویش برگازار گردیاده اسات.      که تا کنون سخنرانیالزم به  کر است 

 به آدرس زیر مراجعه بفرمایید. در فضاهای مجازی های این پویشجهت اطالع از برنامه

@coronaravan 
پانج اسافندماه    از تاریخ شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان سوی ازپویش کشوری مقابله با کرونا 

ریاسات   .به کار کارده اسات   آغاز اینستاگرام و تلگرام مجازیفضای  دروهشت نودهزاروسیصدو
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شناسای و  روان ساازمان نظاام  نهادهاایی مثال   . باشاد نیا میاین پویش بر عهده دکتر مجید صفاری

تیم اجرایی این پویش مسالولیت  . اندهمکاری کرده پویشنور با این و دانشگاه پیام مشاوره کشور

 ایان در . شاود عهده دارند که شامل تهیه کلیپ، متن، وویس و عکس نوشته مای  تولید محتوا را بر

 تخصصای  حیطه در تا آمده عمل به دعوت کشورو مشاوره  شناسیبرجسته روان اساتیدپویش از 

در گاروه  و از ایان رو  . کنناد  صاحبت  آن با مرتبط مطالب و کرونا بحران با مقابله برای خودشان

توسط اساتید برجسته کشور برگازار  شناختی گوی روانوشب یک گفت هرتقریبا  پویش تلگرامی

  شود.می

این پویش در زمینه خانواده، اختالالت اضطرابی، وساواس، شااد زیساتن     سخنرانی در موضوعات

ای برای کودکان با نیازهای خاص، مشااوره شاغلی و اعتیااد،    های مشاورهدر دوران کرونا، توصیه

در همنناین   و غیره باوده اسات.   وران کرونا و مداخالت داروییواج در دهای پیش از ازدمهارت

و فردی مسالولیت خالصاه و تبادیل     وجود دارد شناختیروان شب پرسش و پاسخ این گروه هر

 باا مسااعدت  بارای ایجااد تناوع    بعاالوه،  . داردبر عهاده  های اساتید در قالب گرافیکی را وویس

موزیاک   شناختی و معرفی اساتید باه هماراه  روان با مضمون هاییفعال در رادیو وویس گویندگان

 .گرددمیتهیه و منتشر ای برای مقابله با بحران کرونا های مشاورهتوصیه نیز شاد و

اند بدین شرح است: اسامی اساتیدی که تاکنون به ایراد سخنرانی پرداختهضمن تقدیر از زحمات، 

، دکتر مجتبی دلیر، خانم زهارا امینای، دکتار پاروین     دکتر احمد غضنفری، دکتر زهرا جاللی اصیل

اکباری دهکاردی، پرفساور    صفوی، دکتر مهدی امیدیان، دکتر سعید رحیمی، پرفسور مهنااز علای  

محمد پور، دکتر علیآبادی، دکتر غفار بهارلو، پرفسور احمد علینیا، دکتر مهدی خانمجید صفاری

خانم سیده مرضیه حسینیان، خاانم تکاتم معصاومی،     نظری، دکتر ناصر باقری، دکتر اکرم صادقی،

 .آقای مجید میری، دکتر زهره رافضی، دکتر سمیه کاظمیان
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  People Republic of Desire2018 تحلیل مستند

 شناسی اجتماعیبا رویکرد روان

 
 شهال زورمند بناب و سیده سیما سیادتینوشتۀ 

 نشناسی اجتماعی ایرااعضای پیوسته انجمن روان

 
شود که بین انسان و کارهایش شکافی عمیق افتاده است. اما اندازه این شکا  باه قادر   حدود دویست سالی می

واسطه در متن کارشان حضور داشتند و با لماس اشایای اطارا  جهاان را     ها بیتر، انسانیک دکمه است. پیش

رویام.  زنایم و بااال مای   ای مای آسانسور، دکمه تان نگاه کنید: دردادند. اما حاال چه؟ به کارهای روزمرهتغییر می

شاود. حتای بارای اباراز عالقاه و نفارت هام باه دکماه          دهیم و متنی نوشاته مای  های کیبورد را فشار میدکمه

 !«شوندهای اتم با دکمه پرتاب میاند و بمبها دکمهالیک»محتاجیم.

وکار دارند، حاکی از این هستند که چطاور عمال   ها با روابط اجتماعی سرها، که بیشتر از خود دکمهاین سناریو

ها خیلای  شود. تجدید نظر درباره نقش دکمهفشار دادن یک دکمه در شرایط فرهنگی و سیاسی خاصی وارد می

، بلکه مربوط به نگاهی فراتر از عملکارد شامایلی   «بد» هستند یا « خوب»ربطی به این ندارد که تصمیم بگیریم 

ها باید وجاود داشاته باشاند، باه     گفتمان عامه است. تغییر جهت تمرکز از اینکه آیا دکمهآنها در فرهن، عامه و 

کنند، قلمرویی از ساواالت جدیاد دربااره تعاامالت     اینکه چطور از نظر اجتماعی و فنی از نظر خاص عمل می

 گشاید.ارتباطی در زندگی روزمره می

    هاا در ازای دهاد. پاس بجاای اجتنااب از دکماه     رایه نمای ای به ما اجهانی بدون دکمه هیچ پادزهر آرمان گونه

هاسات کاه باه    ماان تصاور دنیاایی باا دکماه     )که انگار نوعی نوشدارو(، باشد وظیفه ترین رابط بعدیوبرقزرق

دهد. دنیایی که به سیاست و مزایای مربوط به فشار دادن مشارکت اصیل کاربر، شفافیت، و بازخورد اولویت می
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باه   شود یداده م تیارجح ها نهیدر تمام زم یاجتماع یها که شبکه یبه عنوان نسلین رو ا از ست.دکمه حساس ا

 نیاست در کشور چ شتازیپ نهیزم نیدر ا نیچ .خواهد شد انسانی یهاارتباط نیگزیجا مجازیارتباطات  جیتدر

باا   یمجاز یایدن نینرمندان اه. شده است لینفر تبد ونیلیصدها م نیآنال یسرگرم نیتر به محبوب میاستر ویال

 کایهزار دالر آمر 051حدود  یزیماه چ کیتوانند در یم ...و یسخنران ،آواز خواندن، ارائه هنر خود مانند رقص

 .دنکسب درآمد کن

 ریو کارگران مهاجر به دنبال شهرت ثروت و ارتبااط باا ساا    نیخواننده کمد کیجوان  تیمستند شخص نیدر ا

 .ساخته شده است نیدر کشور چ« هااو وو»ی مستند به کارگردان نیا .کنند یتالش م یجازم یها در فضاانسان

هاای حاضار در ایان مساتند هساتیم کاه عبارتناد از:        شاناختی شخصایت  ما در این مقاله به دنبال تحلیال روان 

 کنندگان مالی ستارگان.حمایتو  ها، ستارگان دنیای مجازی،تماشاگران الیو استریم

 (:گرانیها و بازچرانچشم) اشاگرانتحلیل تم

عالقاه   شاه یتوان گفت که ماا هم یشوند و میم دهید ادیز یجنجال اتیمثل چگونه معتاد شدن در نشر ییترهایت

 یاز زنادگ  ییهاا  به خصوص در مورد بخش لیتما نیو ا میدار گرانید یزندگ در دنیبه سرک کش یزیآمجنون

 نیالبته ایم. از آن باش یم که بخشیدوست دار ایتجربه نکرده  آن را ه هرگزک میکن یشکر م ایآنها وجود دارد که 

 یخصوص یدر مورد به اصطالح زندگ ییهانبود که داستان طورنیا 0961در سال  ؛اندکرده جادیعالقه را در ما ا

از  یاریکه بس یانکه امروزه احتماالً زم یکند در حال کیما را تحر یکنجکاوفورا و شدیدا و ثروتمندان  ریمشاه

اخت شدن با اخبار مشروع است که باعث  یاز زمان شتریب اریبس، میکن یصر  م ها ستاره یزندگ یریگیپ یما برا

نشده است ما  جادیضرر باشد اما مطملنا خود به خود ایهر چند ممکن است ب تیوضع این دهیم.اختصاص می

 ایا مارک آنهاا   دنید یبرا شانیها لباس یها و واکاوستاره یجنس یو زندگ یگرسنه اطالعات خصوص هشب کی

 ایم.هکردند نشدیم میگساریدر کدام کافه  شبیکه د نیا یریگیپ

باه ماا    حتای فرهن، ما را احاطه کرده و  ت با ماست: اینفرهن، شهرچه خوشمان نیاید، و  دیایخوشمان ب چه

 نیا ا .دهاد  یسبک و رفتارمان را شاکل ما   ،روش برخورد نطوریتفکرات ما و هم شهرت،فرهن، کند. می حمله

باه   کنناده  دیا آنها از جامعاه تول  یکه زندگ یتیهواداران دوآتشه بلکه به واسطه کل جمع لهیفرهن، نه تنها به وس

  قارار  ریتحات تااث   افتاه ی رییا کننده آرزومند تغ به مصر  صر کننده  کننده و متناظر آن از مصر  جامعه مصر 

 .ردیگیم

آن باه   یای که بادون پرساش از چرا   میریگ یقرار م یدر بند افراد مشهور ندهیما به طرز فزاریم گیپس نتیجه می

تر مهم ندیگو یم ایند نکیها از آننه م آن یعموم یریپذدید ای یهنما .میکنیخودمان را وقف آنها م یجد ورتص
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اصالً چارا   ای ؟شخص بدانم نیرد ادر مو دهخوایچرا دلم م ایم:یدهما به ندرت از خودمان پرس .رسد یبه نظر م

باه   لیتباد  تیا بود اما در نها طنز کی یزمان «مشهور است چون شهرت دارد»عبارت  ؟شخص مشهور شد نیا

شناسی اجتماعی به تبیاین ایان   بر اساس روان ادامهدر  فرد شد. کیشدن  زدردانهیعز ییچرا یبراتبیینی منطقی 

   چرایی خواهیم پرداخت:

  ؟هستند داریو چرا پا ردیگ یشکل م سرعتبه  هااشتبرد نیچگونه اول

است که  یزیداشت ما حاصل چرب ؟میاز آنها دار یچه برداشت میکنیبار مالقات منیاول یکه افراد را برا یهنگام

در که  یعامل، دیدانیهمانطور که م. باشدمی هانشانه نیاز آنها بر اساس کمترمان و برداشت .مایهدیو شن مایهدید

 هاا برداشت نیکه اول دهند ینشان م اه پژوهش ی است.رکالمیارتباط غ ،کندیم فایا ینقش مهم هابرداشت نیاول

کمتر از این رقم چیزی  .رندیگ یشکل م م ثانیههزار 011 چهره آنها در کمتر ازسایرین صرفا بر اساس ظواهر از 

مغز ما نه تنها به طور ناهشیار نسبت به افراد، بلکه بر ه دهد کینشان م جیبار نتا نیاول یبرا است. هیثاندهم  کی

. شاود  یمسوگیری  دچارهم  میدانیبر اساس آننه درباره آنها م نیبلکه همنن ،دارد یریسوگاساس ظاهر ایشان 

وجاود   زیرفتار ناما عکس این  .دارند سوگیریهستند  ایشان هیکه شب ریگیدافراد  به نسبت یعیافراد به طور طب

ناام   «یگروها بارون  نگاری فیمن»که  ستندیآنها ن هیشب سوگیری نسبت به افرادی دارند که که یافراد یعنی ،ددار

 .دارد

 ها از طریق شناخت دیگران:پر کردن شکاف طرحواره

        هااا اززماانی کااه افاراد درباااره ماهیات دنیااای اجتمااعی نااامطملن و ماردد هسااتند، بارای پاار کاردن شااکا        

ها ، طرحوارهمیدار یاطالعات کم گیرند. طرحواره یک میانبر  هنی است، چرا که وقتین بهره میهایشاطرحواره

(. 0915 مارکوس و زایوناک،  ؛6101 دهند )فیسک و تیلور،ها، اطالعات اضافی را ارائه میبرای پر کردن شکا 

باه عناوان    فارد  کیا از ن ماهداتاز اندک مشا میتوان یم ،میکنیتالش م نیریدرک سا یکه برا یهنگامبنابراین، 

 .میشو لئنا تریکامل یلیخ درکبه  هایمانطرحوارهو سپس با استفاده از  مینقطه آغاز استفاده کن

درسات از  یاا نا پژوهش به رغم رد شدن  یهایآزمودن ،اندانجام شده اخیر چند دهه یکه ط یادیدر مطالعات ز

 ثبات باوردر واقع  .خود داشتند هیاول یهابرداشت بر کردن دیأکبه ت لیمات ،و اساس قضاوتشان هیآب درآمدن پا

 .کنند یرا به سرعت رد نم یسازبر داده یمبتن یپژوهش یها یریگ جهیدانشمندان نتچرا دهد که یشان من

 ؟کنند یشناخت خودشان استفاده م یبرا نیریاز سا ییهاافراد از چه راه

، میکنا نتعامل  با سایریناگر  .ردیگ یشکل م مانرامونیتوسط افراد پ بد ویانمی حولرشد و ت انزواخودپنداره در 

راه  کیا  دیاد.  میخواهن نیریاز سا زیخود متما هچرا که خودمان را دارندصورمان از خودمان مبهم خواهد بود، ت
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 رزیاابی کنایم.  ماان را ا ها و نگرشاهای مان در مقابل سایرین، تواناییجایگاه نسبتاست که با نگاه کردن به  نیا

 نیریاز نگاه سا یاجتماع یایو دن مانخود دنید یعنی ،دینام "یانهیخود آ"را  موضوع نیا (0916) یچارلز کول

 های آنان.و اتخا  دیدگاه

     رساد باه نظار مای    ها از جمله کارگر مهاجر در فیلم این اسات کاه:  تحلیل ما نیز درباره تماشاگران الیو استریم

ایده گرفتن برای کساب و   وقت گذرانی و تفریح، برنامگی،بی ن معنا و هد  جدی در زندگی،هویتی، نداشتبی

هاایی  دیدن افرادی که با ما شباهت های خود،یابی به شهرت و تشخص و یافتن تواناییکارهای مجازی و دست

دنبال کردن آنها به ما اند و به این ترتیب دارند و به جایی رسیده و صاحب پول و شهرت شده. به لحاظ سن و..

دهد همننین آنها منابع اطالعاتی برای ما در رابطه با پوشش و مد و سبک زندگی و رابطاه باا   انگیزه و امید می

 دیگر افراد جامعه هستند.

 :کنند()کسانی که در نقش بزرگان بازی می گذاران فضای مجازیتحلیل ستارگان و سرمایه
باه   ،میکارد یما  نیرا تحس ی(نظام یها کاشفان و چهره ،دانشمندان، دولتمردان شامل) سخنان قهرمانان ی مازمان

 شاان یهاتیبودند که با موفق یمردان -شهیهم، نه معموالً -که  یم.کردیم یرویو از آنها پ گذاشتیممیآنها احترام 

 ،مرتفاع  یهاا در قلاه  ایا  شاگاه یدر آزما ایا جنا،   دانیقهرمانان در م . اینکرده بودند زیمتما گرانیخود را از د

کم دست یم.اکرده رییما تغ گریحاال داما  د.شناختنیم شانیو آنها را با کارها کردند یکسب م یبزرگ یها تیموفق

را  گرانیبااز و مان را رهاا کارده و ورزشاکاران    یما قهرمانان سنت: »سدینو یم ؛ اوطور استنیشرمن الن نظر از 

 کساانی اما امروز  کردند یم یبزرگ یکارها که میکرد یمحسین را ت یمردم یاناگر چه زم یم.کنیآنها م نیگزیجا

مخترعاان و   یجیرها کردن تادر  «.ندکن یم یباز کنند یبزرگ م یکارها که را یکه نقش مردم میکنیم حسینرا ت

موتور احتراق  ،تهیسیبعد از الکتر دانست. یکننده در زندگآور و خستهمالل راتییتغ جهینت توان یکاشفان را هم م

اورست و  یمانده است؟ و وقت یکردن باقکم یهم برا یزیچ گری، دیدرمانو درمان سل و ژن ونیزیتلو ،یداخل

 یباردار را دور زدناد و آماازون نقشاه    نیکره زم قیبا قا یکوچکتر از آن فتح شده است، و بارها افراد یهاکوه

جن، سرد و ظهاور   انیتازه است. پا یهاو چالش ینوآور مجبور به عت،یبر طب هیتک یبه جا ییشده، ماجراجو

با آنها به نظار   لهکه ناتوان از مقاب یاسیس یها در کنار چهره ،یدنیاز دشمن همه جا حاضر و اما ناد یهراس ناش

 .اقتدار موجود شد شتریهرچه ب فیرسند باعث تضعیم

جاز آن   نیتار  تیا کام اهم  این اسات کاه   «تفرهن، شهر» در مورد زیچ نیترکه جالب رسد یبه نظر م بیعج

اسات کاه    یما به اشاخاص مشاهور   وستهیمهمتر است عالقه پ اریکه کمتر جالب اما بس یزیچ .ستارگان هستند

رساانه دلخاواه    ونیزیتلو .شود یمن رمانیدستگ یزیشان چحسابیثروت ب از و خورد یهرگز به ما نم رشانیمس
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و  ریتصااو  ،تر قیبه زبان دق ای ،طبقه نیا یاعضا .مشهور شد یهاهرهاز چ یدیمردم بود و باعث ظهور طبقه جد

کاه   یعیدر منابع دست نخورده طبنه آن  شهیکردند که ر دایاز قدرت دست پ یپشت سر آنها به منابع هایحر 

 .در ما بود

 «یهرکسا » ینساتاگرام یو ا نفلوئنسار یشود. اما کودکان ا یهرکس بیکه روزانه نص ستین یهزار دالر درآمد پنج

بازرگ و   یهاا ، از شارکت یتجاار  راتییا ، بابت تغاندازندیاز فرزند خود ب یتوانند عکسیآنها م نی. والدستندین

بار   یشاتر یب ریتااث  ،باشاند  تریتجمالتریو غ رتیها خودمانعکس نی. البته هرچه ارندیبگ یدار پول هنگفتهیسرما

 چند ،یرنگ یانهیزمپس :ستیالزم ن یپردازصحنه یبرا یادیز لیاصال وسا ،لیدل نی. به همگذارندیمخاطبان م

 یاریبسا  یمال یحام. فروش است یبرا یاستراتژ نیکه موثرتر یکودک تایعکاس و نها کی دیشا ،یلباس معمول

)برناد محصاوالت    یمانناد آنسات کامپاان    یخارده فروشاان   نستاگرامیمثل ا یمجاز یها در فضاهاعکس نیاز ا

آنها را باه   یخانوادگ یهاها ارزششرکت نیا دیگویم کسونیآلبا( هستند. و کایعلق به جسکودکان مت یبهداشت

 هیا ما ناده یرا کاه در آ  یگرید زیهر چ ای یقرص الغر که دید دینخواه گر،ید انیبه ب کنند؛یم یندگینما یدرست

فروشاگاه   کیا  یبارا  ،را راه اناداخت  ینستاگرامیصفحه ا نیکولت ا یوقت کند. غیشوند تبل شیهاخجالت بنه

درآمادش را   زانیم ستیحاضر ن ی)و حت بنددیم یقرارداد همکار دارد، برنامه ری. اما اکنون مدکردیکتاب کار م

گاذارد. صانعت   یما  شیبه نماا  وبیوتیو  نستاگرامیرا در ا شیخانوادگ یزندگ و(. دیبگو یغاتیتبل یهاستاز پ

کاه   یای «فلوئنسارها  تیا ف»از  دارد؛ هیا و چناد ال  نیچند یاجتماع یهاشبکه ینفلوئنسرهایا یدالر اردیلیم چند

 دکننادگان یتول نیا سافر. ا  ساان ینوو وباالگ  ییبایتمرکزشان بر سالمت و تناسب اندام است تا مرشدان مد و ز

را  مختلف یهازنانه تا غذا و تجربه رپوشیاز جواهر و ز گوناگون، یزهایچ غیتبل یبرا یمجاز یمحتوا صفحات

محصاوالت   یشابکه اجتمااع   نیا در ا ناد یگویما  نساتاگرام یکاربر ا اردیلیم کیدرصد از شصت  .کنندیاداره م

 .اندکرده دایپ یدیجد

 گیری:بندی و نتیجهجمع

درنهایت اینکه در صحنه تلاتر، اگر نورافکن را متمرکز کنیم روی بازیگر باالی سن، چیز دیگری بجز آن شخص 

کنناد،  هاا مای  گذاران خود را وقاف اخباار سالبریتی   ها و سرمایهوقتی رسانه دیده نخواهد شد. به همین ترتیب،

شود. از آن پس، تا حرفای از دهاان یاک هنرپیشاه     مشکالت واقعی جامعه به فضای تاریک فراموشی سپرده می

افتد که صرفا عروسک خیمه شاب  کند. در این اوضاع، سیاست دست افرادی میخارج نشود، رسمیت پیدا نمی

 گذارانی خواهند بود که نه اهدافشان و نه هیچ چیز دیگرشان به مرم عادی شباهت و ربطی ندارد.سرمایه بازی
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بازیگران نباید نامزد انتخابات شوند، چون شاید بدون هیچ تخصصی و صرفا » در این راستا روسو نوشته است: 

آورد که احساساات  انتخابات کسی رای میاما در «. های متقاعدکننده کنترل مملکت را به دست بگیرندبا تکنیک

    هایی منطقی ارائه کناد. ویلیاام دیاویس، درکتااب جدیادش     بیشتری را تحریک کند نه کسی که آمارها و برنامه

را  های سیاسای و اجتمااعی ماا   کند و آننه تصمیمنویسد: دستگاه عصبی درد و استرس و ترس را تولید میمی

دهد، بی است نه مغز. این احساسات، گرچه گاهی مردم را از یکدیگر فراری میکند همین دستگاه عصتولید می

 آورد.را گرد هم می های اجتماعی مابسیاری اوقات مثل همین شبکه اما در

ها متنفر شوید، هماین االن بهتارین وقات اسات؛     گردید که از سلبریتیخالصه کالم اینکه، اگر دنبال فرصتی می

آوردناد، آنهاا چهاره خشان     نقصشان دارند دنیا را از دست ما درمیزیبا، با لبخندهای بی های مهربان وسلبریتی

 کنند. خاموش می فعال ما را در جامعه همه بدتر، کنشگری کنند ازداری شرکتی را مالیم میسرمایه

       اع ترفنادها و گار باشایم؛ وقتای افارادی باا اناو      توانیم در این مساتند نظااره  مصداق این موضوع را ما دقیقا می

ها را باه  گذارانشان، تماشاگران الیو ایستریمها و برای دریافت پول بیشتر از سرمایهها، با هنجارشکنیوبرقزرق

کنند که حتی یک کارگر مهاجر با حقوق ناچیزش بدنبال هاواداری از فاردی اسات کاه     ای درگیر خود میگونه

بیند به آنها نسبت داده است ندارد. و از همه بدتر با ا بدلیل آننه میکه او صرفرا کدام از خصوصیاتی شاید هیچ

ها ها و شرکت در مسابقات آنها هیچ منفعت و سودی برای او نخواهد داشت. و این پولدیدن این الیو ایستریم

واهد رساید  ای نه چندان دور نوبت خاموشی او نیز فرا خشود که در آیندهای ریخته میدر نهایت به جیب ستاره

 گذاران اصلی فردی دیگر را جایگزین او خواهند کرد.و سرمایه
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 اصالت هویت زنان تأ ثیرگذار در اینستاگرام، خیلی واقعی یا جعلی؟

 
 ترجمۀ ستاره جعفری

 شناسی اجتماعی ایرانعضو انجمن روان

 

هاا باه   که وضعیت معیشات آن  -ساس مطالعۀ جدید دانشگاه کرونل، زنان تأثیرگذار اینستاگرامبرا

انتقاد و آزار و ا یت را، هم برای   -هایشان بستگی داردکنندهها و الیکها، دیدگاهکنندهتعداد دنبال

ان در شاود کاه زنا   کنند. ایان موجاب مای   نظر برسند تحمل میه اینکه واقعی باشند و هم جعلی ب

    اناد. ماهیات  نامیاده  "اصاالت هویات  "اینستاگرام گرفتار همان چیازی شاوند کاه محققاان آن را     

شان را باه اشاتراک بگذارناد؛    کند تا جزئیات زندگی شخصیها را وادار میهای اجتماعی آنرسانه

هامااتی کاه از   هاا را در برابار ات  استفاده قرار داده و یا آنها را در معرض سوءاما همان جزئیات آن

کناد. باروک اریان دافای،     پاذیر مای  های جعلی آنالین طراحی شده است آسایب جانب شخصیت

گوید: مردم باید قابل اعتماد و واقعی باشاند اماا باه    استادیار ارتباطات و نویسندۀ این پژوهش می

خود را بایش  ها خیلی واقعی باشند و افکار درونی اند. چناننه آنهایی که کامال تعریف شدهشیوه

ترسااند و اگار باه انادازۀ کاافی      ها را مای داده و یا بیش از اندازه ابراز کنند انتقاد، آن از حد نشان

نشاینی  آل و آرمانگرا باشند، از ترس زیاد عقاب واقعی نباشند، اگر بسیار متعهد و اهل عمل یا ایده

ی برنده شود. تحقیقاات نشاان داده   های اجتماعتواند در رسانهکنند؛ بنابراین یک زن اساساً نمیمی

استفاده از زنان و جوامع است که آزار و ا یت در اینستاگرام امری معمول و رایج است و البته سوء
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گویاد: باا وجاود کنتارل و     طور بالقوه مضرتر اسات. دافای مای   ای رواج بیشتری دارد و بهحاشیه

ویژه در شرایطی کاه  نیان آزار و ا یت بههای معدودی که در اینستاگرام وجود دارد، قربامحدودیت

های اجتماعی باشد، ناتوان هستند. دافی و موفقیت در کسب و کارشان وابسته به برجستگی رسانه

های مُد، زیباایی  ای یا مشتاق در زمینهزن اینستاگرامی حرفه 65امیلی هوند از دانشگاه پنسیلوانیا با 

فتند که زنان گرایش دارند خود را در برابار انتظاارات و   ها دریاو سبک زندگی مصاحبه کردند، آن

هاایی کاه حااوی    اناد بیننادگان، از پسات   انتقاد سانسور کنند. زنان همننین گفتند که متوجه شده

  گاذاری ها نیز تماایلی باه اشاتراک   کنند و آناطالعات محرمانه و شخصی است بیشتر استقبال می

برد و اصوال کسی مشتاق انجاام چناین کااری    ی را باال نمیچیزی را ندارند! این کار ارزش کسهر

سوی فقادان حمایات از زناان    ها را بهنیست. دافی اظهار امیدواری کرد که این مطالعه بتواند توجه

 گیرد، جلب کند.هایشان را جامعۀ شکاک نادیده میتأثیرگذار در اینستاگرام که اغلب چالش
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 کنندهای غذایی دوستانشان را تقلید میکاربران فضای مجازی، عادت

 
 زهرا نورآیین ترجمۀ

 شناسی اجتماعی ایرانعضو انجمن روان

 

های اجتماعی به احتمال زیاد بیشاتر از میاوه،   یک مطالعه جدید نشان داده است که کاربران رسانه

کنناد، اگار آنهاا فکار کنناد      د استفاده میعنوان تنقالت خوهای کوچک بهسبزیجات یا میان وعده

دهند. این تحقیق که توسط دانشکده علوم بهداشت و زندگی دوستانشان نیز همین کار را انجام می

کننادگان در ایان مطالعاه، یاک پانجم از میاوه و       دانشگاه استون انجام شد، نشان داد کاه شارکت  

های اجتمااعی  ردند همساالنشان در رسانهککه فکر میرا ای سبزیجات خود را برای هر میان وعده

کردند. بنابراین اگر آنها معتقد بودند که دوستانشان روزانه پنج بخش میاوه  اند میل میمصر  کرده

 کردند.کنند، احتماال خودشان بخش دیگری نیز میل میو سبزیجات میل می

ی از غاذاها و  هاای خاود، بخشا   اما برعکس، مشخص شد که کااربران فیسابوک در میاان وعاده    

کنناد محافال اجتمااعی آنالیان آنهاا      های قندی ناسالم را برای هر سه بخشی که فکر مینوشیدنی

ها حاکی از آن است که ما حادود یاک ساوم تانقالت     کنند. این یافتهاند، نیز میل میمصر  کرده

 کنند.کار را میدهیم اگر فکر کنیم دوستانمان هم این های خود قرار میناسالم را در میان وعده

دانشاجوی دانشاگاه    169منتشر شده اسات، محققاان از    اًپیتایتدر این تحقیق که در مجله علمی 

که همسااالن  را های شیرینی میوه، سبزیجات، تنقالت پر انرژی و نوشیدنیمصر  خواستند میزان 

 کنند تخمین بزنند.می میل خود در فیسبوک به طور روزانه
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کنندگان به طور متقابل در ارتباط بود و نشاان داد  ی شرکتواقعهای غذایی این اطالعات با عادت

کسانی که احساس کردند محافل اجتماعیشان تایید شده است، باه طاور قابال تاوجهی بیشاتر از      

کردند دوستانشاان  کسانی که فکر میبه عالوه هایشان مصر  کردند. تنقالت ناسالم در میان وعده

تواناد  ارند، میوه و سبزیجات بیشتری مصر  کردند. تصور و درک آنها مای غذایی سالمی د برنامۀ

اناد یاا صارفا یاک     های دوستانشان در مورد غذا و نوشیدنی که مصر  کارده ناشی از دیدن پست

کننادگان و شااخص   به هرحال بین عادات غذایی شرکت تصور کلی از سالمت عمومی آنها باشد.

، ارتبااط معنااداری دیاده    اسات  گیری استاندارد از وزن سالمازهیک اند که (BMIتوده بدنی آنها )

ت: گفا غذایی انگلایس   برنامۀغذایی و سخنگوی انجمن  برنامۀمتخصص  -نشد. آیسلین، پیگوت

آنالین دربااره نحاوه غاذا     هایدهد که چگونه ما تحت تاثیر برداشتمانند این نشان می یتحقیقات

های اجتماعی که بار تارویج   های سالمتی مثبت در رسانهء پیامگیریم. ارتقاخوردن دیگران قرار می

تواند تلنگری باشد که می های سالم و روابط غیر محدود کننده با غذا و بدن متمرکز است،انتخاب

 .باعث شود مردم تصمیمات مثبتی در رابطه با انتخاب غذاهایشان بگیرند

 

 منبع:

 
Aston University. "Social media users 'copy' friends' eating habits." ScienceDaily. ScienceDaily, 

7 February 2020. <www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200207074715.htm>. 
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 یهای اجتماعبدنسازی سالم در رسانه

 
 آیسان کاظمی ترجمۀ

 شناسی اجتماعی ایرانعضو انجمن روان

 

هاای  باه رساانه  بسایار  ساالم  زنادگی  سابک  ماورد   در یاطالعاات پسران نوجوان برای دستیابی به 

وسواسای تصاویر    ؛مانناد  یآنالینا  اثرات مخرببه جای این که قربانی  ااجتماعی متکی هستند. ام

هاای  محتاوای رساانه   گاذر از قادر به استفاده از طناز و کنایاه بارای     شاناکثر شوند، ناسالم یبدن

 ، پژوهشاگران است همنتشر شد ورزش و سالمتیدرباره  یک مطالعه جدید که در اجتماعی هستند.

دادناد و   قارار  یبخشای را ماورد بررسا   علوم ورزشی و تاوان  ،دانشکده ورزشی دانشگاه بیرمنگام

اسنپ چت و یوتیوب برای یاادگیری فعالیات    ،درباره چگونگی استفاده پسران جوان از اینستاگرام

 د.تحقیق کردن یغذایی و تصویر بدن ، برنامۀبدنی

بیش از هازار و سیصاد پسار نوجاوان از ده مدرساه و از یاک طبقاه         ،وازده ماههدطی یک دوره 

 ،هاای طبقااتی  کردناد. و طیاف وسایعی از فعالیات    پژوهش  اجتماعی و قومی را درگیر ،اقتصادی

این مطالعه نشان داد کاه   ،برخال  نظر عمومی های آموزشی را به کار گرفتند.کارگاه و هامصاحبه

آیناد.  های اجتماعی به شمار مای نوجوان باهوش هستند و کاربران مهم و تولیدکننده رسانه پسران

بادن خاود در   از بدنساازی   هاایی مانناد  هشت، قو از طریه استفاده کردطنز  به عنوان مثال آنها از

 .کردندسلفی ارسال بدنسازی  نسال
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توانناد  به این معناست که پسران مای استفاده از شوخ طبعی و طنز " :به گفته دکتر ویکتوریا گودیر

بدون این  ،های غذایی سالم انگیزه بگیرندبرنامهبدن بدنسازی داشته باشند و از ورزش و تمرین و 

 ."فراهم شود نکه خطر مرگ یا تمسخر توسط همساالنشا

 این اسات کاه نشاان    بودای برخوردار در این تحقیق از اهمیت ویژه هآنن" طبق گفته دکتر گودیر:

که قاادر باه ارزیاابی     ای هستندهای اجتماعیرسانه ندهد جوانان کاربر حساس و تولیدکنندگامی

 ."پردازندکنند به تفکر میدرباره آننه که مشاهده می و بوده

 تا به لحاظ دیجیتالی باسوادتر بشاوند. حمایت کنیم از بزرگساالن  الزم است" :به گفته دکتر گودیر

توانناد باه   مای  س. پا کنناد درک میهای اجتماعی را ژی مثبت و منفی رسانهعملکرد و انر آنها نیز

کمک کنند تا بتوانند نتایج آموزش بهداشات و ساالمت مثبات را     هارسانهجوانان در پیمایش این 

 ."تولید کنند

 

 منبع:

 
University of Birmingham. "Irony and humor keep teenage #gymlads healthy on social media." ScienceDaily. 

ScienceDaily, 9 October 2019. <www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191009101150.htm>. 
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 شناسی اجتماعیچکیدۀ رسالۀ دکتری تخصصی روان

 
و  نیتادو » عناوان:  بانامه خود در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج  از پایان 00/00/0197یخ در تار دکتر ستار صیدیجناب آقای 

راهنماا  تاد اسا  نظار  زیر« یاجتماع یو سازگار یروان یستیبهز ،یمدل بر شادکام نیا اثربخشی و پسندجامعه تیآزمون مدل شخص

 اند. عالی دفاع نمودهبا درجه  نیادکتر مجید صفاری و استاد مشاور دکتر حمزه احمدیان

 چکیده
و  یروانا  یسات یبهز ،یمدل بر شاادکام  نیا یپسند و اثربخشجامعه تیو آزمون مدل شخص نیتدواین پژوهش به منظور 

ی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان شهر سانندج باود کاه باا اساتفاده از روش      اجتماع یسازگار

هاای تنظایم    آوری اطالعاات بخاش مادل از پرسشانامه     نفر انتخاب گردید. برای جمع 465ای، گیری تصادفی طبقه نمونه

مانش، همادلی   فر، خودکنترلی نیاک گیری اجتماعی محققی و همکاران، پرخاشگری زاهدی، دیدگاهاسگرجان و هیجان 

نار، و بارای بخاش    پساند پ نیاا و شاریف و شخصایت جامعاه    عاطفی متعادل مهرابیان و اپستین، اعتماد اجتماعی صفاری

شاناختی ریاف، و ساازگاری اجتمااعی بال      ، بهزیستی روانلیو آرج لزیههای شادکامی آکسفورد اثربخشی از پرسشنامه

ها با آزمون آماری رگرسیون و معادالت ساختاری و تحلیل کوواریاانس باه    استفاده گردید. همننین تجزیه و تحلیل داده

گیاری اجتمااعی اثار    مجدد شاناختی و دیادگاه  شد. نتایج نشان داد که ارزیابیانجام  Amosو  Spssافزارهای کمک نرم

مثبت مستقیم و سرکوبی هیجان اثر منفی مستقیم بر همدلی عاطفی متعادل دارند و به صورت غیرمساتقیم بار شخصایت    

یرمساتقیم بار   (. تنظیم هیجان)سرکوبی هیجان و ارزیابی مجادد شاناختی( باه صاورت غ    ≥10/1Pپسند اثر دارند )جامعه

گیری اجتماعی اثر مثبت مستقیم و پرخاشگری اثر منفی مساتقیمی بار اعتمااد اجتمااعی     اعتماد اجتماعی اثر دارد. دیدگاه

 گیری اجتمااعی و اعتمااد اجتمااعی اثار مساتقیم مثبات بار شخصایت         (. همدلی اثر غیرمستقیم و دیدگاه≥10/1Pدارد )

بهزیساتی روانای،    بر پسندرفتار جامعه بر مبتنی آموزشایج نشان داد که برنامه همننین، نت (.≥10/1Pپسند دارند )جامعه

تاوان گفات باا حاذ      های پژوهش مای با توجه به یافته. (≥10/1P)سازگاری اجتماعی تأثیر معناداری دارد  و شادکامی

   در جهات تقویات   تواناد در جامعاۀ معلماان    خودکنترلی و اصالحات، مدل از برازش مطلاوبی برخاوردار اسات و مای    

پسندی مدنظر قرار گیرد. همننین، نتایج این پژوهش دارای تلویحات کاربردی برای افازایش شاادکامی، بهزیساتی    جامعه

  روانی و افزایش سازگاری اجتماعی در معلمان است.
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www.iranianasp.ir 

 شناسی اجتماعی ایرانسایت رسمی انجمن رواننشانی وب
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 (90) ماهنامۀ اینترنتی پروانه

 
 :منتشر شد زیر یهابخش با هپروان شناسی کودک و خانوادۀمین شمارۀ ماهنامۀ رواندهدواز

 یک سالگی ماهنامه -ریسخن سردب 

 آگاهی و شناخت والدین -شد جنسیر 

 مراحل رشد جنسی -شد جنسیر 

 ایستگاه نوجوانی -قلدری 

 تاثیر مهارت اجتماعی در قلدری -قلدری 

 آمار قلدرها -قلدری 

 سه راهکار برای کمرن، شدن قلدری 

 شدکتابی برای فرزند ار -کتاب چین 

 کتاب آلمانی نوستالژی ایرانی -کتاب چین 

 شاهنامه روی پرده -نیچلمیف 

 در آرزوی خورشید -نیتماشاچ 

 صدای خاطره ساز -نیآواچ 

 یدر دوران بااردار هیتغذ -نیدارچ 

https://www.koozeh.ir/fa/magazine/Detail/4319  

https://www.koozeh.ir/fa/magazine/Detail/4319
https://www.koozeh.ir/fa/magazine/Detail/4319
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 کروناکوییز

 ییدأاولین بازی مورد ت

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان

 
 از کافه بازار رایگان دانلود

            
https://cafebazaar.ir/app/ir.CronaQuiz.game 

 

یاا آدم باهوشای هساتی الزم نیسات بترسای وگرناه بایاد خودتاو          شانسیخوش کنیاگه فکر می

 !آماده کنی قرنطینه واسه

تاونی اونهاا رو   شای. مای  ، برنده میدییادی هستن که باهاشون مسابقه میاینجا دخترا و پسرای ز

                  تاار جریمااه کناای، ببخشاای یااا انتقااام بگیااری. ولاای اگااه ببااازی یااه قاادم بااه قرنطینااه نزدیااک  

  کسای   .گیری که بتوناه ایان روزهاا جونات رو نجاات باده      کاربردی یاد می چیزای احتم !شیمی

  !دونه نفر بعد کیه؟نمی
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 (9) کتاب معرفی

 

 
 

 شناخت تنگناهای اجتماعیعنوان: 

 سائوشی فوجیه: نویسند

 نیا، شیلر کیخاونیدکتر مجید صفاریمترجمان: 

 ویرایش انتشارات:

 1398 چاپ:

 

  



                                         شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان 9911خبرنامۀ بهار 

 

45 

 (0معرفی کتاب )

 
 یدر کار و زندگ شرفتیرشد و پ :عنوان

 واالس، آن مسترز هارولد :هنویسند

 فردزادهیدکتر سوسن عل ،یحسن دیسع مترجمان:

 0199، ارجمند تشارات:ان

 درباره کتاب

 رغام  یعل ،یو خصوص یشغل و شروع کار در مراکز دولت افتنیپس از  النیالتحص از فارغ یاریبس

 یآنهاا بارا   یسااز  از عدم آماده یکه عمدتاً ناش شوند یمواجه م یفراوان با مشکالت یو انرژ زهیانگ

افاراد   یاضاطراب و سارخوردگ   ،یدرگممرور باعث سر مشکالت به نیکار است. ا یایورود به دن

 یکتاب به زباان  نی. ادارد یباز م یشغل یها تیبه اهدا  و کسب موفق یابیشود و آنها را از دست یم

و به فرد شااغل   دهد یرا هد  قرار م یفرد یها یژگیها و بهبود و کسب مهارت ،یساده و کاربرد

عاادات   جادیگام بردارد و به ا یفرد یضمن درک بهتر خود در جهت رشد و بالندگ کند، یکمک م

و  یتفکر انتقاد یو توانمندساز یارتباط یها خود، مهارت تیریمد یها کسب مهارت ،یشغل مؤثر

  خالقانه بپردازد.
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 کنید معرفی را خود اثر
 

 و رسامی  ۀخبرنام در شما کتاب هستید مایل که صورتی در فرهیخته همکاران

 نسخه یک لطفاً شود معرفی ایران اجتماعی یشناسروان انجمن اینترنتی پایگاه

 ،یشامال  آباان  نابش  زناد،  خاان میکار  اباان یخ تهران، آدرس به را خود اثر از

 انجمان  دفتار  619 اتااق  دوم، هطبقا  ،)ره( ییطباطباا  عالمه دانشگاه ساختمان

 . نمایید ارسال ایران اجتماعی شناسیروان
 

 39230093  هماهنگی جهت تماس ۀشمار
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 انجمن هاینشریه جدید ۀشمار

 
 

 

 

 اجتماعی شناسیروان هایپژوهش ۀفصلنام

 و شاده  منتشار  اجتماعی شناسیروان های پژوهش پژوهشیِ -علمی ۀفصلنام 16 ۀشمار

 تاا  شاود مای  دعاوت  گرامی پژوهشگران همۀ از. دش خواهد منتشر زودیهب 17 شمارۀ

 از طریاق  اجتمااعی(  شناسیروان با مرتبط های زمینه در )فقط را خود پژوهشی مقاالت

 .نمایند ارسال www.socialpsychology.ir اینترنتی نشانی به نشریه این سایت

 جهت دریافت رایگان مقاالت این فصلنامه به نشانی پایگاه اینترنتی فوق مراجعه بفرمایید.

 

www.socialpsychology.ir 
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 36 ۀفهرست مقاالت چاپ شده در شمار

اعتمااد   یاپساند باا نقاش واساطه    با رفتاار جامعاه   یاجتماع یریگدگاهیو د یمدل ارتباط پرخاشگر -0

 یاجتماع

 تهران یها دانشگاه انیبر خلق در دانشجو تیمربوط و نامربوط به موقع اری رفتار جامعه ریتأث سهیمقا -6

 و هلر دانویهمساالن پرس یاجتماع تیپرسشنامه حما یسنج روان یها شاخص -1

باه   لیا و م یماذهب  یبناد یپا نیدر رابطه با  یو خودکنترل ینگارنگرش به هرزه یانجینقش م یبررس -4

 ینترنتیا ینگارهرزه

نقاش   یهاا  ادراک شاده و طرحاواره   یتیجنسا  ضیتبعا  ،یآور بر اساس تاب یخودکارآمد ینیب شیپ -5

 زنان یتیجنس

 یفیعه کمطال کیزدگان کرمانشاه: زلزله یآوردر تاب یاجتماع هیاز سرما یمندبهره ندیفرآ ییبازنما -6

 یو اضطراب اجتماع یبلوغ عاطف زانیآموزان بر اساس مدر دانش یفردنیمهارت ارتباط ب ینیبشیپ -7

 کرونا یماریاز ب یناش یاجتماع یسالمت روان بر اساس اضطراب و همبستگ ینیبشیپ -1
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 اجتماعی شناخت ۀدوفصلنام

 همکاری با نیز (0191 انپاییز و زمست) اجتماعی شناخت دوفصلنامۀ ۀشمار دهمینانزش

  عالقمنادان  و رسایده  چاا   باه  ایاران  اجتماعی شناسیروان انجمن و نورپیام دانشگاه

 جهات  نشریه این اینترنتی نشانی. کنند استفاده آن پژوهشی -علمی مقاالت از توانندمی

 . است http://sc.journals.pnu.ac.ir مقاله ارسال
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 انجمن در عضویت شرایط

 

 باه  حضاوری  صاورت  به است الزم ایران اجتماعی شناسیروان انجمن در عضویت به مندانعالق

 فایش  و عضویت کارت لطفاً نیز ساالنه عضویت تمدید برای. نمایند مراجعه انجمن ترادفیکی از 

 .نمایید مراجعه حضوری صورت به یا و نموده پست انجمن دفتر به را بانکی

 عضویت حق مبلغ

 اردیبهشت 01 مورخه در که ایران اجتماعی شناسیروان انجمن عمومی عمجم مصوبه مطابق

 عضویت حق مبلغ ،شد برگزار تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسیروان دانشکده محل در 0190

 نماید:می اعالم زیر شرح به را

 پیوسته عضویت

 شناسیروان هرشت در ارشدکارشناسی درجه دارای حداقل که افرادی کلیه انجمن، موسسان

 عضویت )حق. درآیند انجمن پیوسته عضویت به توانندمی باشند وابسته هایرشته و اجتماعی

 ریال( هزار پنجاه و یکصد ساالنه

 وابسته عضویت

 وابسته هایرشته از یکی در سال پنج مدت به و هستند کارشناسی درجه دارای که اشخاصی

 ریال( هزار یکصد عضویت )حق. درآیند نجمنا وابسته عضویت به توانندمی باشند شاغل

 دانشجویی عضویت

 هایرشته و مدیریت و شناسی،جامعه ،تربیتی علوم شناسی،روان هایرشته در که دانشجویانی کلیه

 )حق. درآیند انجمن عضویت به توانندمی باشند تحصیل به مشغول معتبر کارت با نزدیک

 ریال( هزار یکصد عضویت
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 خبرنامه تدوین در همکاری  

 
     ۀزمینا  در روزآماد  اخباار  و مطالاب  دارد نظار  در گذشاته  همانناد  ایاران  اجتماعی شناسیروان انجمن ۀخبرنام

 در خودتاان  نام با را شما توسط شده ارسال اجتماعیِ شناسیروان ویژهبه و شناسی شخصیت، روانشناسیروان

 مطالاب  شودمی دعوت عالقمندان سایر و دانشجویان، همکاران، د،اساتی تمامی از لذا نماید، درج آتی شمارگان

 .نمایید ارسال  یل رایانامه به زیر هایزمینه در را خود

 اجتماعی( شناسیروان ویژهبه) شناسیروان روزآمد هایپژوهش اخبار -0

 المللی(بین و ملی) شناسیروان هایکنگره و هاهمایش اخبار -6

 (مرتبط هایحوزه و) اجتماعی شناسیروان هایباکت چا  اخبار -1

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در تکمیلی تحصیالت هاینامهپایان ۀچکید -4

 (اجتماعی شناسیروان ویژهبه) شناسیروان ایحرفه رویدادهای اخبار -5

 شناسیروان پژوهشی -علمی هاینشریه چا  اخبار -6

 (اجتماعی شناسیروان حوزۀ بر کیدأت با) شناسیروان المللیبین و ملی نوین هایپژوهش نتایج اخبار -7

 (شخصیت و اجتماعی شناسیروان) شناسیروان جدید هاینشریه معرفی -1

 اجتماعی شناسیروان ۀحوز در علمی هایسایت معرفی -9

 اشاتراک  باه  تارخواسا  کاه  (اجتمااعی  شناسای روان ویاژه به) شناسیروان ایحرفه ۀحوز روزآمد مطالب سایر و

 .هستید همکاران دیگر با هاآن گذاشتن

dalirasp@gmail.com  

 شناسی اجتماعی ایرانانجمن روان
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 در ماه مهمانی خدا؛ التماس دعا
 

 
 

 
 

 در صورتی که این خبرنامه را مفید یافتید، شما هم در نشر آن سهیم باشید.

 


