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سلسله گپوگفتهای روانشناسی اجتماعی در اینستاگرام

جهت اطالع و پیگیری این برنامه در اینستاگرام میتوانید صفحه رسمی انجمن را
از طریق لینک زیر دنبال کنید.

www.instagram.com/iranian_asp
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معرفی اساتید برجسته روانشناسی اجتماعی ایران
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سخنرانی آقای دکتر مجید صفارینیا
رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
در اولین مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

اولین مجمع عمومی سازمان نظام روان شناسی و مشهاوره کشهور پهز از  07سهال بها
حضور پیشکسوتان ،روسا ،اعضای شورای مرکزی ،بازرسان (به صهورت حضهوری) و
جمعی از اعضا (به صورت مجازی) در مورخ  03خردادمهاه  0411برگهزار شهد .مهتن
سخنرانی ریاست محترم انجمن روان شناسی اجتماعی ایران به شرح زیر است:
اهداف سازمان مشخص است .من سوالم این است :سازمان رابطه اش با حاکمیت چهه
بوده است؟ برای رسیدن به آن سه هدف جایگاه سازمان به عنوان یک نهاد مستقل چهه
بوده است؟ سازمان روان شناسی چه ظرفیهت ههایی را بهرای جامعهه روان شناسهی و
مشاوره کشور ایجاد کرده است؟ برای حمایت از حقوق صنفی چهه تهدابیری را اتخها
کرده است؟ آیا سازمان سراغ درگیری های شخصی ،قهرمان سازی رفته است؟ یا نقش
تسهیل گری اش را در رابطه با حکمرانی ایجاد کرده است؟ نقش تسهیل گری سازمان
از بین رفته است .ما نمی گوییم که سازمان بایهد نقهش حکمرانهی و حاکمیهت داشهته
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باشد! ولی انجمن ها توانایی خوبی برای رصد و تحلیهل رویهدادهای و پتانسهیل ههای
مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی کشور دارند ،مثل همین جنایهت اخیهر تقتهل بابهک
خرمدین] .ما کجا از پتانسیل انجمن های علمی استفاده کردیم؟ رابطه سازمان نظهام بها
دانشگاه ها چه بوده است؟ آشفتگی در رشته ها و پهذیرش  111الهی  151ههزار فهارغ
التحصیل در آینده .ما چه رابطه ای با دانشگاه ها برقرار کردیم؟ با شورای عالی انقالب
فرهنگی چه رابطه ای برقرار کردیم؟ ماحصل این دیهدارها چهه شهد؟ رابطهه نظهام بها
شوراهای مناطق چه بود؟ رابطه سازمان نظام با وزارت علهوم و وزارت بهداشهت چهه
بود؟ سازمان به دلیل فقدان تعامل و گروه سازی ،تیم سازی ،از قهوه قضهایه و سهازمان
بهزیستی عقب افتاده است؟ االن قوه قضایه در همه زمینه ها حضور پیهدا کهرده و دارد
مجوز می دهد .سازمان بهزیستی همینطور! چرا؟! برای اینکه ما در سهازمان نظهام روان
شناسی منابع خودمان را صرف فردی سازی ،قهرمان سازی و اسهطوره سهازی کهردیم.
فکر نکردیم االن وقت اسطوره سازی نیست ،االن وقت فکر است ،وقهت ایهده اسهت،
وقت ایده خالقانه است .ما کجهاییم؟! منهابع وزارت کشهور دارد هزینهه آسهیب ههای
اجتماعی می شود .جایگاه روان شناسی ،سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کجاست؟
چرا یک ریال از این بودجه ها نمی آید برای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره؟ بهه
هر حال ،این خانواده ماست! ما مشکالت جدی داشتیم ،حاشیه سازی داشهتیم ،قهدرت
طلبی داشتیم ،عدم استفاده از دیدگاه های متنوع داشتیم .مسیر شورا به انحهراف رفهت!
این عزیزان شورا سرمایه های این کشور هستند ،سرمایه های این جامعه اند .ما مخلص
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همه شان هستیم .به هر حال این نظام نیاز به تحول دارد .به نظر من انتخابات بایهد بهه
سرعت برگهزار بشهود .خیلهی بهه سهرعت! االن در سهازمان نظهام گفتنهد از  7خهرداد
کاندیداها بیایند ثبت نام کنند .مهن نیهاز نهدارم کاندیهد بشهوم .مهن مهدیرم در دولهت
جمهوری اسالمی .سازمان نیاز به تدوین چشم انداز دارد .سند راهبهردی مهی خواههد.
برنامه عملیاتی می خواهد برای نیل به این سه هدف .تشکیل کارگروه و اتاق های فکر
می خواهد .تدوین ایده و نوآوری های اجرایی در مدیریت می خواهد .تدوین شاخص
های ارزیابی عملکرد می خواهد .تدوین شاخص های نظارت می خواهد .سامان دهی
می خواهد .پایش می خواهد .ما باید برویم سراغ حمایت طلبی .ما بایهد بهرویم سهراغ
مداخالت سواد سالمت روان .االن ما تدر ورازت علهوم] وبینهار مهی گهذاریم در یهک
لحظه  011نفر شرکت می کنند! ما نمی توانیم برای  1111نفر یک بازآموزی بگذاریم؟
رایگان؟! یک نفر از شماها نمی آید مجانی بیاد کارگاه  6ساعته برگزار کنهد؟ وا مهن
می آیم .ما باید مداخالت درمانی و ارائه خدمات مان به مردم براسها

اسهتانداردهای

مطلوب قرار بگیرد .من مخلص همه ام .کوچیک همه ام .از دستم ناراحت نشوید!

روابط عمومی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
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هوش و جنایت

ماندانا باقریان
عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

در  51سال گذشته مطالعات روان شناسی همبستگی مثبت را بین هوش و جنایت نشان
داده است .در دهه گذشته بسیاری از مطالعات سعی کردند ماهیهت ایهن همبسهتگی را
توضیح دهند و قدرت پیش بینی ضریب هوشهی را بهرای جهرایم آینهده اثبهات کننهد.
اگرچه با مطالعه مشخصات روانشناختی زنهدانیان و متییرههای ضهریب هوشهی ماننهد
وضعیت اقتصادی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ،گام های مهمی برداشته شد ،اما هنوز
هم نمی توانیم با دانستن ضریب هوشی میزان جرایم را پهیش بینهی کنهیم .یهک رونهد
جدید ،مطالعه نه بر روی افراد ،بلکه بر جمعیت های بزرگ است ،بر اسا

این فرض

که سطح کلی ضریب هوشی در یک جمعیت بر عوامل فرهنگی دخیهل در جهرم تهرثیر
می گذارد.
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لین ،راستون و تمپالر اظهار داشتند که ضهریب هوشهی ملهی (در مقایسهه بها ضهریب
هوشی کلی گرینویچ) جرم ،سطح اقتصادی و سطح تحصیالت را پیش بینی مهی کنهد.
در ارتباط با جرم ،مقاالت آنها تنها به قتل ،تعرض و تجهاوز متمرکهز بهود .یهک رونهد
جدید در رابطه جرایم ضریب هوشی از طریق ضریب هوشی ملی (قومی) اسهت .ایهن
رویکرد تریید می کند که ضریب هوشی گروهی نه تنها رفتار فردی ،بلکه میزان جرم را
نیز تعیین می کند .مفهوم ضریب هوشی ملی بها کتهاب جنجهالی هرنشهتاین و مهوری،
منحنی بل ،مطرح شد که به ترثیر گروه بر پارامترهای مختلف ،از جمله ضریب هوشهی
و جرم استدالل می کرد .گرچه به شدت مورد انتقاد قهرار گرفهت ،امها روش و نتیجهه
گیری آنها منجر به تحقیقات جدیدی شد .در این پژوهش ،از دو استراتژی استفاده شد.
اول تحقیق مقایسه ای زندانیان و بزهکاران نوجوان است .نتیجه نشان داد کهه زنهدانیان
با ضریب هوشی پایین رفتار خشونت آمیز بیشهتری دارنهد ،محکومیهت طهوالنی تهر و
میزان عود باالتر از زندانیان با ضریب هوشی باالتر نشان می دهنهد .نوجوانهان بزهکهار
ضریب هوشی کمتری نسبت به نوجوانان سهالم نشهان دادنهد .اسهتراتژی دیگهر ثبهت
ضریب هوشی ملی و نشانگرهای مختلف جرم است .ایهن مطالعهات در سهطح زنهدان
انجام شده است (زندان با ضریب هوشی پایین دارای حوادث خشهونت آمیهز بیشهتری
است)  ،ایالت ها (ایالت ههایی بها ضهریب هوشهی پهایین تهر از سهطح جهرم بیشهتری
برخوردار هستند) و کشورهایی (کشورهای با ضریب هوشی پایین تر از سطح بهاالتری
از جرم برخوردار هستند).
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نتایج از همان الگوی لین و پژوهشگران دیگر پیروی می کنند که از پیش بینی ضهریب
هوشی برای جرم حکایت می کنند .استدالل لین ،این است که بهین ضهریب هوشهی و
جرم رابطه علیتی وجود دارد .ما از این جمله حمایت می کنیم که جرم بسهیار پیییهده
تر است و علل متعددی دارد .تفسیر بیش از حد از قدرت پیش بینهی ضهریب هوشهی
می تواند منجر به تعصب و تبعیض (نه تنها برای افراد ،بلکه برای گروه هها نیهز) شهود
(.)0
بسیاری از تحقیقات جنایت را به هوش شناختی و ویژگی های شخصیتی پیوند مرتبط
می دانند .این مطالعه رابطۀ بین هوش هیجانی  EQو رفتار مجرمانه را بررسی می کنهد.
صد مرد مجرم بالغ مصری که به سرقت ،ومعاملۀ مواد مخدر و قتل محکوم شده انهد و
 011نفر غیر متخلف با هم مقایسه شد .از فهرسهت ههوش هیجهانی )Bar-On (EQ-i

استفاده شد .مجرمان سطح کمتری از غیر مجرمان نشان دادند ،عالوه بهر ایهن EQ ،بهه
عنوان تابعی از انواع جرایم متفاوت است .یعنی با شدت جرم از نظهر بزرگهی کهاهش
یافت (کمترین مقدار برای قتل  ،بیشتر از آن در معامله با مواد مخدر و بیشترین میهزان
آن برای سرقت) .این نتایج با تئوری پرخاشگری مستقیم  /غیر مستقیم همگراست کهه
پرخاشگری غیر مستقیم بیش از پرخاشگری مستقیم(جسمی) به هوش اجتمهاعی نیهاز
دارد .برنامه های مداخله پزشکی قانونی باید شامل این مهوارد باشهد آمهوزش  ،EQبهه
ویژه هنگامی که خشونت درگیر باشد .مجرمین نمرۀ کلی پهایین تهری نسهبت بهه غیهر
مجرمین داشتند در :سازگاری ،روابط بین فردی ،خلق ،و درون فردی ،ولهی ههر دو در
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مدیریت استر

یکسان بودند .همینین مجرمین در خود شهکوفایی ،همهدلی ،روابهط

بین فردی ،مزءولیت پذیری اجتماعی ،و شادی نمرات کمتری داشهتند .بها ایهن حهال
هردو در :خود آگاهی ،جرأت مندی ،توجه به خود ،استقالل ،آزمهون واقعیهت سهنجی،
انعطاف پذیری و خوش بینی با هم در رقابت بودنهد .آمهوزش مهدیریت خشهم ،حهل
مسرلۀ اجتماعی ،و بازشناسی ابرازات چهره ای می تواند به بهبهود رفتارههای مجرمانهه
کمک کند (.)1
منابع
1. An analysis of the relation between IQ and crime in the European countries
(2013). West University of Timisoara (ROMANIA).revised in 2021.
2. Ahmed M. Megreya.Emotional Intelligence and Criminal Behavior (2015).
PSYCHIATRY & BEHAVIORAL SCIENCE. doi: 10.1111/1556-4029.12625

13

خبرنامۀ بهار  1044انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

حمایت اجتماعی

مریم سعادت نژاد
عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

حمایت اجتماعی عبارتست از آرامش روانی و جسمانی که خانواده ،دوستان  ،همکاران
یا بقیه به شما میدهند.حمایت اجتماعی یعنهی دانسهتن ایهن مطلهب کهه شهما بخشهی
ازجامعه ای هستید که شما را دوست دارد و برای شما ارزش قایهل اسهت وخیرخهواه
شماست.هرچه میزان حمایت اجتماعی افزایش یابد سطح سالمتی نیز افزایش می یابهد
وبههالعکز.ازاین نگههاه ،داشههتن سههالمتی مشههروط بههه داشههتن حمایههت اجتمههاعی
است(.قدسی )0301،حمایت اجتماعی مفهومی چندبعدی است که به اشهکال و طهرق
مختلف تعریف شده است.برای مثال می توان آن را به عنهوان یهک منبهع فهراهم شهده
توسط دیگران ،به عنوان امکاناتی برای مقابله بها اسهتر

،یها یهک مبادلهه ای از منهابع

تعریف نمود(شولتز و شوارتزر)1114،برخی ازپژوهشگران،حمایت اجتمهاعی را میهزان
برخورداری ازمحبت ،همراهی،مراقبت،احترام،توجه و کمک دریافت شده توسط فرد از
سوی افراد یا گروه های دیگر نظیر اعضای خانواده،دوستان و دیگران مهم تعریف کرده
اند(سارافینو .)0220،ساراسون()0200حمایت اجتماعی را مفهومی چندبعدی می دانهد
14
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که هر دوبعد واقعی و تصوری را دربرمی گیرد(علی پور)0305،در مجموع شاید بتهوان
گفت که حمایت اجتماعی یعنی این احسا

که شخص مورد توجه دیگهران اسهت و

دیگران برای او ارزش قایلند و این که او به یک شبکه اجتماعی متعلهق اسهت (گاچهل
وهمکاران.)0377،
همینین حمایت اجتماعی را یک شبکه اجتماعی می دانند که بهرای افهراد منهابع روان
شناختی را فراهم می کند تابتوانند با شرایط استر

زای زندگی،چالش ها و مشکالت

روزانههه کناربیاینههد(کوهن،کامارک و مرملشههتاین.)0203،افههرادی کههه دارای حمایههت
اجتماعی باال هستند در رویارویی بها رخهدادهای فشهار آور زنهدگی بیشهتر ایسهتادگی
ومقاومت می کننهد وکمتردچارآشهفتگی روانهی مهی شهوند(.منزفیلد،ویلیامز،هورانی و
بابیو)1101،
حمایت اجتماعی به عنوان مهمترین مولفه در ارتباط با بعد اجتماعی سالمت می توانهد
زمینههه نههوعی احسهها

هنههی در مههورد تعلههق ،پههذیرش و دریافههت کمههک را فههراهم

آورد(وو.)1101،
سیسلک و همکاران ( )1112معتقدند که حمایت اجتماعی می تواند بعنوان یهک چتهر
حمایتی در برابر استر

آسیب زا عمل نماید.زیرا در سایه حمایت اجتماعی افهراد بهه

بینش عمیقی نسبت به توانایی ها و خالقیت خود دست می یابند ودر نتیجه می تواننهد
ارزیابی خود را از استر

آسیب زا درجهت مثبت تیییر دهند.

حمایت اجتماعی می تواند اعتماد به نفهز و عهزت نفهز را در افهراد افهزایش دههد
(شمز ،پیامی بوساری ،حیدری صومعه و فهالح .)0322 ،افهرادی کهه دارای حمایهت
اجتماعی باال هسهتند نشهانه ههای کمتهری از افسهردگی یها آشهفتگی روانهی را نشهان
15
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می دهند .بعبارتی دیگر حمایت اجتماعی مثل یک ضربه گیر عمل می کند و می تواند
فههرد را در برابههر فشههارها حمایههت کند(ابوالفضههل زاده،حسههن زاده،احمههدی،طاهری
وحسینی.)1101،طبق دیدگاه نظریه پردازان حوزه روابط اجتماعی هر نوع رابطه ایی که
فرد با دیگران برقرار می کند حمایت اجتماعی محسوب نمیشود مگر اینکهه فهرد آن را
به عنوان یهک منبهع در دسهتر

و مناسهب بهرای رفهع نیازههای خهود ارزیهابی کنهد

(مجلسی،رحیمی،شجاع زاده ومحبی .)1100،
حمایت اجتماعی می تواند با تاثیر بر خودپنداره و توانایی ها ،ادراک فهرد را از عوامهل
فشارزا تحت تهاثیر قهرار داده و برسهالمت روانهی تهاثیر گزارباشهد(.همتی راد و سهپاه
منصور.)0307،
کوبزانسکی ،برکمن و سیمن ( )1111معتقدنهد حمایهت اجتمهاعی بها ایجهاد تعههدات
متقابههل شههرایطی ایجههاد مههی کنههد کههه در آن شههخص احسهها

دوسههت داشههته

شدن،مراقبت،عزت نفز و ارزشمند بودن کند.انسان در طول زنهدگی نیازمنهد محیطهی
صمیمی و حمایت کننده است تا بتواند برای تامین سالمت و سازگاری خود بهر روش
های مقابله ایی مناسب تسلط یابد.حمایت اجتماعی با ایجهاد احسها

امنیهت در فهرد

امکان رشد و خود شکوفایی را فراهم می کند(قالتی)0301،
حمایت اجتماعی به دو صورت حمایت اجتماعی دریافهت شهده وحمایهت اجتمهاعی
ادراک شده مورد مطالعه قرار می گیرد.در حمایت اجتماعی دریافت شده میزان حمایت
های کسب شده توسط فرد مورد تاکید است ولی حمایت اجتماعی ادراک شده ارزیابی
فرد از در دستر

بودن حمایت ها در مواقع ضروری و مورد نیهاز بررسهی مهی شهود

(سلطانی،مظلومی،مروتی،فالح زاده،جعفری.)0323،حمایت اجتماعی ادراک شده میزان
16
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دسترسی و ادراک فرد از دستر

بودن حمایهت دیگهران در صهورت نیهاز بهه کمهک

است(کالوت و کانور-اسمیت)1116،
حمایت اجتمهاعی ادراک شهده در بیمهاران مهی توانهد در ارتقها رفتارههای سهازگارانه
موثرباشد،حمایت های محیطی مناسب را برای آنها فراهم نماید و توانایی رویارویی بها
مشکالت و چالش های زندگی را در آنها افزایش دهد.
مقیا

حمایت اجتماعی ادراک شده بهر ارزیهابی شهناختی فهرد از محهیطش و سهطح

اطمینان فرد از اینکه درصورت لزوم کمک و حمایت در دسهتر

خواههدبود متمرکهز

هستند(برویر ودیگران.)1110،
نظریه پردازان حمایت اجتماعی ادراک شده بر این امر ا عان دارند که تمام روابطی کهه
فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمی شود؛ بهه بیهان دیگهر روابهط منبهع
حمایت اجتماعی نیستند مگر آن که فرد آن ها را به عنوان منبعی در دستر

یا مناسب

برای رفع نیاز خود ادراک کند.لذا نه خود حمایت بلکهه بیشهتر ادراک فهرد از حمایهت
است که مهم است(قاعدی و یعقوبی .)0307،در واقع در حمایت اجتماعی ادراک شده
ارزیابی های فرد از در دستر

بودن حمایت ها در مواقع ضروری و مورد نیاز بررسی

می شود(گالکت.)1101،
در مطالعه النگلند و همکارانش مشخص شد کیفیت حمایت اجتماعی ادراک شهده بها
افزایش احسا

همبستگی بین افراد سبب بهبود سالمت روانی آنها می شود.

منظور ازحمایت اجتماعی ادراک شده میزان دسترسی و ادراک فهرد از دسهتر
حمایت دیگران درصورت نیاز به کمک است(کالوت و کانور-اسمیت.)1116،
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مروری بر نظریه های مرتبط با حمایت اجتماعی:
مطابق نظریه فعالیت(()Activity theoryنیوگارتن)0264،برقراری و نگهداشهت روابهط
فعال خانوادگی و برخورداری از حمایت اجتماعی و مشارکت در تعامل ههای جمعهی
به پویا نگه داشتن فرد کمک شایانی می کند(آشنباخ.)1112،و نیهروی بهالقوه ای بهرای
پشتیبانی سالمت روانی محسوب می شود وبه غنهی شهدن احسها

بهزیسهتی هنهی

می انجامد (تانگ1116،؛هیل،کاپالن،فرنچ و جانسون1101،؛دیک و هولتزمن .)1103،در
واقع حمایت اجتماعی با تقویت شایستگی ها و دعهوت از فهرد بهه جهایگزینی افکهار
توانستن به جای نتوانستن وی را بهه تحریهک وامهی دارد (آلهوی ،آبرامسهون ،کیسهیر،
گرستین و سیلویا.)1110،در همین راستا بندورا (0227و)1110بیان کرده است که رابطه
ی منابع حمایتی اجتماعی و باورهای خودکارامدی به شکلی اسهت کهه خودکارامهدی
تمامی تاثیرات حمایت های اجتماعی را در زنهدگی واسهطه میکنهد.بر اسها
شناختی الزارو

الگهوی

()0222باورههای فهردی ماننهد باورههای خودکارامهدی در ارزیهابی

مطالبات محیطی نقش قابل مالحظه ایی دارند.الزارو

اشاره می کند که افراد مطالبات

بیرونی را بصورت تهدید یا چالش ارزیابی می کنند.
تاردی (0205؛به نقل از مالکی و دیمری )1111،حمایهت اجتمهاعی را درقالهب مهدلی
تعریف کرده است.دراین مهدل پهنج بعهدبرای حمایهت اجتمهاعی در نظرگرفتهه شهده
است:جهت ،وضعیت(حالت) ،توصیف/ارزشیابی ،محتوی و شبکه ارتباطی.
جهت به معنی حمایتی است که داده و گرفته می شود،حمایت از سوی فرد به شخص
دیگر یا حمایت دریافت شده از خود؛وضعیت یا حالت به در دستر

بودن حمایت به

معنای این که شخص به چه چیزی دسترسی دارد؛توصیف /ارزشیابی ،بهه ارزشهیابی از
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 توصیف حمایت اجتمهاعی درک شهده؛ و محتهوی،حمایت اجتماعی فرد به طور ساده
،)instrumental( ابههههزاری،)emotional(  عههههاطفی:نیههههز بههههه چهههههار نههههوع
،) اشاره می شود (سالدو و همکارانappraisal(  و ارزیابانه،)informtional(اطالعاتی
اطالعاتی و ارزیابی)از طریق شبکه های،ابزاری، انواع حمایت اجتماعی(عاطفی.)1112
.ارتباطی دریافت می شوند و تاثیرمستقیمی برسالمت روان و بهزیستی هنی دارند
 محققان معتقدند که درک بیشتر از میزان حمایت اجتماعی ارتباط مسهتقیمی،و در آخر
ایمنهی،آرامش،ورزش، با مشارکت در اقدامات مرتبط با سالمتی از جمله تیذیه مناسب
این یافته ها حاکی از تاثیر مثبت حمایت اجتماعی برانتخاب سبک.و ارتقا سالمتی دارد
حمایت اجتماعی ادراک شده نقش مهمی در کاهش عوامل مرتبط با.زندگی سالم است
.دارد
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علی پور،احمد و آگاه هریز،مژگان(.)0306اعتبار و روایی فهرست شهادکامی اکسهفورد در ایرانهی ها.فصهلنامه
روان شناسی تحولی:روانشناسان ایرانی.،
قایدی:غالمحسین و یعقوبی،حمید(.)0307بررسی رابطه بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده و ابعاد بهزیستی
در دانشجویان دختر و پسر،مجله ارمیان دانش
قالتی،نگهدار(.)0301بررسی رابطه حمایت اجتماعی با خودکارامدی و عادات مطالعه در در

علوم و مقایسهه

آنها در دانش اموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی و نواحی چهارگانهه شهرشهیراز.پایان نامهه کارشناسهی
ارشد،دانشگاه شیراز.
همتی راد،گیتی و سپاه منصور،مژگان(.)0307رابطه بین استر
تهران.مجله اندیشه و رفتار
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درک مفاهیم «همهگیری اخبار» و «بداخبارها» در مبارزه با کرونا

ترجمه حسین اسدزاده
عضو انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

«همهگیری اخبار» چیست؟
مطابق اعالم «سازمان جهانی بهداشت ،»0شیوع کوید 02-و واکنشها بهه آن ،همهراه بها
گسترش حجم عظیمی از اخبار و اطالعات بوده است:
«حجم زیاد اطالعات  -که برخی دقیق و برخی غلط هستند – باعث میشود سهنجیدن
صحت منابع و قابل اعتماد بودن دستورالعملها در هنگام نیاز برای مردم سخت شود».
«همهگیری اخبار» به افزایش قابل توجه حجم اطالعات مربوط به یهک موضهوع گفتهه
میشود که هنگام بروز یک حادثه خاص مانند همهگیری فعلی ،میتواند در کوتاه مدت
و بصورت تصاعدی رشد کند.
در چنین شرایطی اطالعات غلط و شایعات ظهور پیدا میکنند؛ این مسئله با اطالعهاتی
که با مقاصد مشکوک دستکاری شدهاند همراه خواهد بود.
شبکههای اجتماعی در عصر اطالعات این پدیده را تقویت میکنند و باعث مهیشهوند
مانند ویرو

پیشتازانه و سریع ،گسترش یابد.
1 - WHO
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دسترسی به اطالعات صحیح ،در زمان مناسب و در قالب صحیح ،یهک مسهئله چهالش
برانگیز است.
بداخبار چیست؟
بداخبارها اطالعات غلط یا نادرستی هستند که عمداً قصهد فریهب مخاطهب را دارنهد.
اینگونه اخبار در همهگیری کنونی ،میتواند به شدت بر جنبههههای زنهدگی ،بهه ویهژه
سالمت روانی افراد اثرگذار باشند .علت این است که جستجوهای اینترنتی برای یهافتن
جدیدترین موضوعات مرتبط با کرونا در میان همه نسلها  ٪51تا  ٪71افهزایش یافتهه
است .بداخبارها میتوانند در یک بیماری همهگیر اثرات منفی بر سالمت انسهان داشهته
باشند .در چنین شرایطی داستانهای دروغین یا گمراهکننده زیادی ساخته مهیشهوند و
بدون هیچ گونه پیشینه و بررسی ،توسط مخاطبان به اشتراک گذاشهته مهیشهود .بخهش
زیادی از این بداخبارها برمبنای نظریه توطئه است .برخی نیز تبدیل بهه زیربنهای یهک
جریان اصلی در گفتمانها میشوند.
اطالعات غلط و نادرست در همه جنبههههای بیمهاری در حهال گسهترش اسهت :ایهن
اطالعات جنبههای متفاوتی را از قبیهل چگهونگی پیهدایش ویهرو  ،علهت ،درمهان و
مکانیسم انتشار آن را شامل میشود .اطالعات نادرست میتوانند بهه سهرعت گسهترش
پیدا کنند و جذب افکار عمومی شوند .این اخبار میتواند رفتار افهراد را تیییهر دههد و
آنها را به طور بالقوه به سمت خطرات بیشتری سوق دهند .مجموع این عوامل شهدت
بیماری همهگیر را افزایش میدهد ،به افراد بیشتری آسیب میرساند و دسترسی عمومی
و ثبات سیستم بهداشت جهانی را به خطر میاندازد.
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فقط طی یک ماه  361میلیون فیلم با دستهبندی «کوید »02در «یوتیوب »1بارگذاری شد
و از زمان شروع همهگیری ،حدود  02،111مقالهه در «گوگهل اسهکالر »3منتشهر شهده
است .در ماه مار  ،حدود  551میلیون توییت شامل کلید واژههای مرتبط بها ویهرو
کرونا یا بیماری همهگیر منتشر شده است.
همهگیری اخبار چگونه در ایجاد بداخبارها نقش دارد؟
افزایش دسترسی جهانی به تلفنهای همراه متصل به اینترنهت و همینهین رسهانهههای
اجتماعی ،منجر به تولید تصاعدی اطالعات و تعدد راههای دستیابی به اطالعهات شهده
است .این مسئله منجر به یک اپیدمی اطالعاتی یا یک همههگیهری در اطالعهات شهده
است .به بیان دیگر ،در شرایط کنونی اطالعات زیادی در ههر گوشهه دنیها تولیهد و بهه
اشتراک گذاشته میشود و به میلیاردها نفر میرسد .چه مقهدار از ایهن اطالعهات دقیهق
است؟ فقط بعضی از آنها!
شکستن این چرخۀ خطرناک بسیار ضروری است:
اطالعات نادرست گسترش می یابند ،همهانطور کهه مسهیرهای تولیهد و توزیهع محتهوا
افزایش پیدا میکند .بنابراین تشابه اطالعات در پدیدۀ همهگیری اخبار ،موجب تداوم و
سرعت بخشیدن به اطالعات غلط خواهد شد.
مردم به دنبال چه نوع اطالعاتی هستند و انتظار دارند چه اطالعاتی را بدست آورند؟
اطالعیههای عمومی دولتها
اسناد درمانهای موثر
- https://www.youtube.com

2

3

- https://scholar.google.com
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مداخالت اجتماعی
اطالعات مربوط به تعداد مرگهای ثبت شده
مطالب جدید در رابطه با همهگیرشناسی
چه چیزهایی در درمان موثر است
منابع مورد وثوق
آنیه در جهان میگذرد
اطالعیههای عمومی دورههای آنالین
آنیه مردم در شبکههای اجتماعی میگویند
نحوه ردیابی بیماران
مدیریت بالینی
وبینارها
اخبار محلی و بین المللی
اطالعات مربوط به تعداد موارد تایید شده کرونا
چرا همهگیری اخبار میتواند همهگیری کرونا را بدتر کند؟
همهگیری اخبار میتواند یافتن منابع معتبر و دستورالعملهای قابل اعتماد را در هنگهام
نیاز برای مردم ،تصمیمگیهران و کارکنهان بهداشهت سهخت کنهد .منهابع مهورد وثهوق
میتوانند برنامهها ،سازمانهای علمی ،وبسایتها ،وبالگهها ،افهراد اثرگهذار و منهابع
دیگر باشند.
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ممکن است افهراد بهه واسهطه حجهم بسهیار بهاالی اخبهار دچهار احسها

اضهطراب،

افسردگی ،خستگی شدید و خستگی عهاطفی شهوند و نتواننهد مطالبهات مههم شهان را
برآورده کنند.
وقتی پاسخهای فوری مورد نیاز است در حالی که زمان کهافی بهرای تجزیهه و تحلیهل
عمیق همه شواهد وجود ندارد ،همهگیری اخبار میتواند بر روند تصهمیمگیهری تهرثیر
بگذارد.
در همه گیری اخبار کنترل کیفی بر مطالب منتشر شده وجود نهدارد .حتهی گهاهی ایهن
کنترل کیفی بر روی اطالعاتی که برای تصمیمگیری و اقدام انتخاب میشوند نیز وجود
ندارد.
هر کسی میتواند هر چیزی را در وب (پادکستها ،مقالهها و غیره) ،به ویژه در کانهال
شبکههای اجتماعی (حسابهای فردی و سازمانی) بنویسد یا منتشر کند.
مردم چگونه درباره کرونا توئیت میکنند؟
طبق مطالعهای که توسط مرکز اطالع رسانی بهداشت در دانشگاه ایلینوی 4انجهام شهد،
در ماه مار

حدود  551میلیون توییت انجام شد که شامل واژهههای ویهرو

کرونها،

کوید  ،02بیماری همهگیر و ...بود .افزایش تصاعدی حجم توییتها در روزهای شروع
قرنطینه در ایتالیا اتفاق افتاد و دقیقاً در همان روزی که ایاالت متحده اعالم کرد بیماری
همهگیر به یک وضعیت اضطراری ملی تبدیل شهده اسهت ،میهزان توئیهتهها بهه یهک
وضعیت پایدار رسید .از کل توییتهها %35 ،مربهوط بهه ایهاالت متحهده و پهز از آن

- Illinois
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انگلیز ( ،)%7برزیل ( ،)%6اسهپانیا ( )%5و هنهد ( )%4اسهت .توزیهع جنسهیتی تقریبهاً
یکنواخت بود و مردان کمی بیشتر توییت کردند (حدود .)%55
با توجه به سن %71 ،از همه توییت ها توسط افراد باالی  35سهال تولیهد شهده اسهت.
بزرگترین گروه بعدی ( )%11کودکان و نوجوانان (زیر  07سال) بودنهد .پرکهاربردترین
هشتگ های مربوط به بیماری کوید « 02همهگیری » #5و «منحنی را مسهطح کنیهد» #6
بودند.
چگونه مردم میتوانند به مبارزه علیه همهگیری اخبار کرونا کمک کنند؟
به سازمان جهانی

شواهد را شناسایی

از استفاده اخبار جعلی

از دانش صریح و

بهداشت اعتماد کنید.

کنید.

خودداری کنید.

روشن حمایت کنید.

در رابطه با بهره برداری از اطالعات رو به افزایش تصمیمگیری کنید،
حتی اگر از یک سایت مطمئن باشد و قبالً به اشتراک گذاشته شده

شایعات مضر را گزارش دهید.

است.
از حریم خصوصی

داده (با کیفیت)

محافظت کنید.

را مطالعه کنید.

اگر نمیتوانید منبع اطالعات ،مفید بودن یا اینکه آیا آنها قبالً
به اشتراک گذاشته شدهاند را تریید کنید ،بهتر است به اشتراک
نگذارید.

تریید کنید که اطالعات قبالً توسط افراد دیگر به

در گفتگوهای اجتماعی با مسئولیتپذیری شرکت

اشتراک گذاشته شده است.

کنید.

به همکاری ادامه هید.

اطالعات را با مسئولیت پذیری به

منابع موضوعات به ویژه مطالب موجود

اشتراک بگذارید.

در واتساپ را صحتسنجی کنید.

در صورت عدم اطمینان از صحت اطالعات ،بهتر

به یادگیری ادامه دهید.

است آنها را به اشتراک نگذارید.

5 - Pandemic
6 - Flatten The Curve
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سازمان جهانی بهداشت چگونه در هنگام شهیوع کرونها بها همههگیهری اخبهار مقابلهه
میکند؟
شبکه اطالعات سازمان جهانی بهداشت 7در رابطه با اپیدمیها و با هدف دسترسی همه
مردم به مشاوره و اطالعات بههنگهام ،دقیهق و قابهل درک از منهابع موثهق در حهوادث
گوناگون و همینین گسترش بهداشت عمومی امکاناتی را فراهم میکنهد کهه در حهال
حاضر ،این اورژانزِ بهداشت عمومی بر کرونا متمرکز است .در اوایهل آوریهل ،1111
این شبکه یک مشاوره  1روزه جهانی آنالین در زمینه مهدیریت همههگیهری اخبهار در
رابطه با کووید  02-برگزار کرد.
ایدههها از یهک گهروه متخصهص بهین رشهتهای و از  0،375شهرکت کننهده در وبینهار
جمعآوری شده است .همینین در این رابطه از طریق یک انجمن تعهاملی آنالیهن نیهز
بیش از  511ایده ارسال شد.
سازمان جهانی بهداشت در حال ایجاد مشارکتها و همکاریههایی بهرای پشهتیبانی از
پاسخگویی موثر به «همهگیری اخبار» با توسعه منابع بینالمللی جهت بررسی حقایق و
مدیریت بداخبارها ،تحلیل و اندازهگیری پدیهده همههگیهری اخبهار ،بررسهی شهواهد،
ترجمه دانش ،خطرات ارتباطات ،مشارکت جامعه و ارتقاء پیامهاست.
کارگروه «همه گیری اخبار» در سازمان جهانی بهداشت سخت تالش میکند تا با افشاء
کردن «افسانه نگاریها» و اجرای برنامههای پرسهش و پاسهخ زنهده بها کارشناسهان در
وبسایت و کانالهای اجتماعی خود و از طریق رسانهها ،شایعات را حل کند.

7 - EPI-WIN
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سازمان جهانی بهداشت همینین با شرکتهای دیجیتال ،جستجو و اجتماعی ( -ماننهد
فیزبوک ،گوگل ،تیک تاک ،بایدو ،تهوییتر و )...بهرای فیلتهر کهردن پیهامههای دروغ و
همینطور ترویج اطالعات دقیق از منابع معتبر مانند اطالعات مراکز کنترل و پیشگیری
از بیماری در حال تعامل است که این مسئله موجب ارتقاء سازمان جهانی بهداشهت و
دیگران خواهد شد.
سازمان جهانی بهداشت در حهال برقهراری ارتبهاط بها افهراد و «چههرهههای مهرثر» در
اینستاگرام و یوتیوب بین دیگر شبکههای اجتماعی است .این بهرای کمهک بهه انتشهار
پیامهای صحیح بین دنبال کنندههای آنان است .این مسئله با تمرکز بهر منطقهه آسهیا و
اقیانوسیه انجام میشود .رصد پیامهای اجتماعی و رسانهای و همینین تجزیه و تحلیهل
احساسات ،در درک محورهای تولید شده توسهط گفتگوههای آنالیهن و محهرکههای
عاطفی آنها یاریکننده خواهد بود.
منبع:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheet-infodemic_eng.pdf?sequence=14
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انجمن روانشناسی اجتماعی ایران نمایندۀ فعال میپذیرد

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران در نظر دارد از میان روانشناسان دارای عضویت هیهرت علمهی
با حداقل مرتبۀ استادیاری در سراسر کشور نماینده فعال بپذیرد .بدینوسیله از تمامی افراد عالقمند
دارای شرایط فوق دعوت میشود تصویر مدارک زیر را از طریق رایانامه به دفتر دبیرخانۀ انجمهن
ارسال بفرمایند.
 -0آخرین مدرک تحصیلی
 -1حکم کارگزینی
 -3درخواست کتبی
 -4رزومۀ فردی

روابط عمومی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

Info@iranianasp.ir
29
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Iranian Association of Social Psychology

انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
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www.iranianasp.ir

نشانی وبسایت رسمی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
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اثر خود را معرفی کنید

همکاران فرهیخته در صورتی که مایل هستید کتاب شما در خبرنامۀ رسهمی و
پایگاه اینترنتی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران معرفهی شهود لطفهاً پهز از
هماهنگی یک نسخه از اثر خود را به آدر

تهران ،خیابان کریمخان زند ،نبش

آبان شمالی ،ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،طبقه دوم ،اتاق  112دفتر
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران ارسال نمایید.

شمارۀ تماس جهت هماهنگی 31480018
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شمارۀ جدید نشریههای انجمن

www.socialpsychology.ir
فصلنامۀ پژوهشهای روانشناسی اجتماعی
شمارۀ  40فصلنامۀ علمی -پژوهشیِ پژوهش های روانشناسی اجتماعی منتشهر شهده و
شمارۀ  41بهزودی منتشر خواهد شد .از همۀ پژوهشگران گرامی دعهوت مهیشهود تها
مقاالت پژوهشی خود را (فقط در زمینه های مرتبط با روانشناسی اجتماعی) به سهایت
این نشریه به نشانی اینترنتی  www.socialpsychology.irارسال نمایند.
جهت دریافت رایگان مقاالت این فصلنامه به نشانی پایگاه اینترنتی فوق مراجعه بفرمایید.
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فهرست مقاالت چاپ شده در شمارۀ 01
 -0پیشبینی قلدری در محیط کار پرستاران بر اسا
 -1بررسی نقش احسا

سبکهای تبادل اجتماعی

برخورداری از حقوق شههروندی و ابعهاد سهرمایه¬ههای اجتمهاعی در

جهتگیری جامعه پسندانه دانشآموزان
 -3مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بهر پرخاشهگری ،رفتارههای
خود آسیبرسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت شهر تهران
 -4رابطه فردگرایی با ترثیرات زیست محیطی مصرف در بین شهروندان ارومیهای
 -5مقایسه دلبستگی مکان ،واکهنش روانهی و بهزیسهتی اجتمهاعی در سهاکنان منهازل شخصهی و
آپارتمانی شهر رشت
 -6بررسی رابطه شناخت هیجانات (پایه و پیییده) و رفتارهای نوع دوستانه بر اسا

جنسیت در

بین دوقلوها
 -7رابطه علی همنوایی با همساالن و مدیریت بدن با میانجیگری وابستگی به شبکههای اجتمهاعی
مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتال به اضطراب اجتماعی
 -0رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با هویهت اجتمهاعی زنهان شههر
تهران
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دوفصلنامۀ شناخت اجتماعی
نوزدهمین شمارۀ دوفصلنامۀ شناخت اجتماعی (بهار و تابستان  )0411نیز با همکهاری
دانشگاه پیامنور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایهران بهه چهاپ رسهیده و عالقمنهدان
میتوانند از مقاالت علمی -پژوهشی آن استفاده کنند .نشانی اینترنتی این نشریه جههت
ارسال مقاله  http://sc.journals.pnu.ac.irاست.
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شرایط عضویت در انجمن
عالقمندان به عضویت در انجمن روان شناسی اجتماعی ایران الزم اسهت بهه صهورت
حضوری به یکی از دفاتر انجمن مراجعه نمایند .برای تمدید عضویت ساالنه نیز کارت
عضویت و فیش بانکی را به دفتر انجمن پست نموده و یا به صورت حضهوری اقهدام
شود.
عضویت پیوسته
افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی اجتماعی و رشته
های وابسته هستند می تواننهد بهه عضهویت پیوسهته انجمهن درآینهد (حهق عضهویت:
 410111تومان).
عضویت وابسته
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند ،می تواننهد بهه عضهویت وابسهته انجمهن
درآیند (حق عضویت 310111 :تومان).
عضویت دانشجویی
دانشجویانی که در رشته روان شناسی مشیول به تحصیل هستند می توانند به عضویت
انجمن درآیند (حق عضویت 110111 :تومان).
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همکاری در تدوین خبرنامه
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

خبرنامۀ انجمن روانشناسی اجتماعی ایران همانند گذشته در نظر دارد مطالب و اخبار روزآمهد در
زمینۀ روانشناسی ،روانشناسی شخصیت و بهویژه روانشناسی اجتماعیِ ارسال شده توسهط شهما
را با نام خودتان در شمارگان آتی درج نماید ،لذا از تمامی اساتید ،همکاران ،دانشهجویان ،و سهایر
عالقمندان دعوت میشود مطالب خود را در زمینههای زیر به رایانامه یل ارسال نمایید.
 -0اخبار پژوهشهای روزآمد روانشناسی (بهویژه روانشناسی اجتماعی)
 -1اخبار همایشها و کنگرههای روانشناسی (ملی و بینالمللی)
 -3اخبار چاپ کتابهای روانشناسی اجتماعی (و حوزههای مرتبط)
 -4چکیدۀ پایاننامههای تحصیالت تکمیلی در حوزۀ روانشناسی اجتماعی
 -5اخبار رویدادهای حرفهای روانشناسی (بهویژه روانشناسی اجتماعی)
 -6اخبار چاپ نشریههای علمی -پژوهشی روانشناسی
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 -7اخبار نتایج پژوهشهای نوین ملی و بینالمللی روانشناسی (با ترکیهد بهر حهوزۀ روانشناسهی
اجتماعی)
 -0معرفی نشریههای جدید روانشناسی (روانشناسی اجتماعی و شخصیت)
 -2معرفی سایتهای علمی در حوزۀ روانشناسی اجتماعی
و سایر مطالب روزآمد حوزۀ حرفهای روانشناسی (بهویژه روانشناسی اجتماعی) که خواستار بهه
اشتراک گذاشتن آنها با دیگر همکاران هستید.

dalirasp@gmail.com
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میالد امام رضا (ع) مبارک

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