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گلبهخودیبازیکناستقاللواوبامایبهظاهرسیاهپوست!


دخلمکجا؟خرجمکجا؟

تصاویر پربازدید فضای مجازی
کلنگزنیصمیمانه!



2.8 M views

آموزش و توصیه بدون الزام موثر نیست!

2.1 M views

گانگسترهادرسعادتآباد!

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن از مردم
خواسته شده دخل و خرجشان را روی یک تخته سیاه
بنویسند و با هم مقایسه کنند .مردم در قسمت دخل
خودشان حقوقشان را که مثال بین  2تا  5میلیون است ،
مینویسند و در ستون روبهروی آن هزینه اجاره خانه،
خورد و خوراک ،پوشاک ،تفریح و ...را مینویسند .تقریبا
همه افــرادی که دخل و خرجشان را نوشتهاند پس از
مقایسه آ نهــا با هم خر جشان بیشتر از درآمدشان
درمیآید .به همین دلیل مدام مجبورند از خرج پوشاک
و تفریح و سفر و حتی خوراکشان کم کنند تا بتوانند یک
جوری تعادل ایجاد کنند .بعضی میگویند ،لباسهایشان
را مدتهاست استفاده میکنند یا یک ماه است میوه
نخوردهاند .کاربری نوشت« :این ویدئو بسیار دردناکه.
البته نمیدونم یه مسئولی این ویدئو رو ببینه واسش
جوابی داره یا نه .واقعا یعنی خبر ندارن؟»

یکی از ویدئوهای پربازدید روز گذشته شبکه های
اجتماعی مربوط به ویدئوی درگیری مسلحانه در سعادت
آباد بود .در این ویدئو می بینیم که عده ای اسلحه به
دستشان می گیرند و در خیابان به هم تیر اندازی می کنند
وبعدهمزخمیوخونیآنهاراباماشینمیبرند.گفتهمی
شود درگیری این دو جوان در سعادت آباد به خاطر دختری
بوده که با هر دو جوان دوست بوده است! کاربری نوشت:
« باور کنید این دو تا پسر حاضر نیستن با این دختر که به
خاطرش به هم شلیک کردن ازدواج کنن!» کاربر دیگری به
طنز نوشت« :کاش الاقل اسم دختره تهمینه باشه تا فکر
کنیم می خواستن خاطرات شاهنامه رو مرور کنن!» کاربری
هم نوشت « :طرف در حالیکه ماسکش رو حفظ کرده داره
تیر اندازی میکنه یعنی مطمئن بوده از تیراندازی جون
سالم به در می بره از کرونا نه!»





براییک
کلنگزنیاین
جوریدورهم
جمعشدن،
وقتیبرخی
ازمسئوالن
خودشون
رعایت
نمیکنن،
ازمردمچه
انتظاریمیشه
داشت!

نتایجبررسیپژوهشیدربارهسیاستهایمحدودیتدرایامکرونانشانمیدهدباتوصیهو
تعارفوبدونکاربردعنصراقتداروالزامنمیتواناینسیاستهارااجراکرد

وقتی اولین مورد ویروس کووید  19در دسامبر  2019به طور رسمی در ووهان چین ثبت شد ،کسی گمان نمی کرد این موجود
نانومتریطیچندماه،نظمجهانرابههمبزند.کووید 19یاهمانکرونایخودمانبعدازورودبهایرانبسیاریازفعالیتهارامختل
و بسیاری را هم داغدار حضورش کرد .در روزهای ابتدایی این ویروس طرح قرنطینه خانگی اجرا شد اما بعد از آن رفته رفته بازارها
دایر و فقط به توصیه های بهداشتی بسنده شد .تا این که از 15تیر ماه قرار شد استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری شود
اما هنوز هم افرادی را می بینیم که بدون ماسک د ر اماکن پر رفت و آمد تردد می کنند .با این حال پژوهشگران دانشگاه فردوسی
برایاینکهبدانندچرابرخیدستورالعملهایایمنیوبهداشتیرارعایتنمیکنندبهتحقیقوپژوهشپرداختند.پژوهشگران
در این تحقیق که از اواخر زمستان تا اواخر فروردین انجام شده از مردم پرسیده اند که چرا برخی افراد دستورالعمل های ایمنی و
بهداشتیرانادیدهمیگیرندوبهآنبیتوجهیمیکنند؟درادامهنتیجهاینپژوهشراباهممرورمیکنیم.

جامعه آماری پژوهش

آزمون دکترا در چرنوبیل!

تویآزمون
دکترایامسال
بعضیاانگار
یادشونرفته
بودکرونایی
هستوماسک
نداشتنوبعضیا
همفکرکردن
میرنچرنوبیل
برایامتحان!

قبل از این که درباره نتایج این پژوهش بنویسیم بد نیست
دربــاره پاسخ دهندگان هم موضوعاتی را بدانید .در این
پژوهش  222نفر شرکت کــرده و به پرسش نامه پاسخ

داده اند .از این تعداد  61درصد آن ها زن و  39درصد مرد
بوده که 34درصد آن ها مجرد و 66درصد آن ها متأهل بوده
اند .از این 222نفر  78درصد ساکن استان خراسان رضوی
وبقیه از دیگر استان ها بوده اند.

عوامل و دالیل جدی نگرفتن ویروس کرونا از طرف برخی از مردم
نمونه عبارت های بیان شده از سوی مشارکت کنندگان
«نقش دگرخواهی برایشان کمرنگ است»؛ «حس خودخواهی و بی توجهی دارند»؛
«مولتیمیلیاردرهاییهستندکهفکرمیکنندچونبهترینتغذیهرادارندمقاومترند»و...
«برخیاساسادنبالخوشیهستند»؛«بهدلیلاستفادهازبرخیلذتهاوادامهعادت

هایگذشتهزندگی»؛«لبریزشدنصبرناشیازتخلیهنشدنهیجانهایدرونی»و...

راه خودرو دار شدن!
2.4 M views

گزارشی در فضای مجازی بازنشر شد که در آن از
سوء استفاده های افراد سود جو از افراد بی بضاعت برای
فرار از مالیات پرده برمی داشت .در این گزارش آمده:
«افراد سودجو ،اشخاص بیبضاعت و فاقد صالحیت و
اهلیت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنان در مراجع
ثبت شرکتها و صرفا ًاز طریق تنظیم وکالتنامههای با حق
توکیل بالعزل ،اقدام به ثبت شرکت کرده و از اشخاص
مذکور در سمتهای مدیرعامل ،رئیس هیئت مدیره یا
نایب رئیس استفاده میکنند ،بدون این که آن اشخاص
خودشاناطالعیازموضوعداشتهباشند».کاربرینوشت:
«درستهازلحاظقانونیهمهچیزبهنامکارتنخوابهاست
و اونا مجرم اند ولی مرجع قضایی که می دونه اونا هیچ کاره
اند پس باید با افرادی که از این بی بضاعتا سوء استفاده
کردن برخورد کنن».

رئیسجمهوربهظاهرسیاهپوست!
توصیف عجیب خبر ساعت ۱۴سیما از اوباما سوژه کاربران
شبکه های اجتماعی شد .رئیسجمهور سابق آمریکا در
مراسم خاک سپاری جان لویس رهبر جنبش سیاه پوستان
شرکت کرده و موقعی که اخبار ساعت  14می خواست از
باراک اوباما نام ببرد گفت« :رئیس جمهور به ظاهر سیاه
پوست سابق آمریکا» که با واکنش کاربران فضای مجازی
همراه بود .کاربری به طنز نوشت« :من فکر می کردم اوباما
واقعا سیاه پوسته ولی سردبیر خبر صدا و سیما فهمیده
اوباما خودش رو برنزه کرده تا ما رو فریب بده!» کاربر
دیگری نوشت« :یعنی تلویزیون ما سیاهپوستی اوباما رو
هم به رسمیت نمیشناسه؟!» کاربری هم نوشت« :انتخاب
به ظاهر سیاه پوست برای نشان دادن اینکه اوباما هم از
سیاست ها ی نژادپرستانه حمایت کرده بدسلیقگی بود » .

روزهای





هزینههایسرسامآوردرمانکرونا

گلبهخودیبازیکناستقالل!

«چرا اینقدر تکذیب میکنن واقعیت رو؟» تا کنون
همیشه از طرف مسئوالن گفته میشد که کرونا در
بیمارستانهای دولتی رایگان درمان میشود اما بهتازگی
گزارشی توسط سالمی خبرنگار صدا و سیما در فضای
مجازی بازنشر شده که ابعاد دیگری از این مسئله را نشان
میدهد .سالمی به سراغ تعدادی از بیماران مبتال به کرونا
رفته و از آنها در باره هزینه درمانشان پرسیده است.
پاسخها حیرتانگیز است و از هزینههای نجومی درمان
کرونا حتی در بیمارستانهای دولتی خبر میدهد .این در
حالی است که بارها بهرغم ارائه مستندات توسط مردم
و فعاالن اجتماعی ،مسئوالن تاکید داشتند درمان کرونا
رایگان انجام میشود .کاربری نوشت« :سوالی که مطرحه
اینه که واقعا چرا مسئوالن واقعیت رو نمیپذیرن و نمیان
واقعیت هزینههایی رو که هست شفاف بگن؟» .کاربری
نوشت« :به نظرم کرونا برای همه است ولی درمانش به
خاطر گرونی فقط برای پولدارها!»

استوری اینستاگرامی سیاوش یزدانی  ،بازیکن تیم
فوتبال استقالل تهران که خیلی زود دست به دست شد،
برایش حسابی گران تمام شد .مدافع آبیپوشان که از
داوطلبان کنکور دکترای ۹۹است پس از حضور در جلسه
آزمون برخالف مقررات عکسی از کارت ورود به جلسه اش
را در استوری اینستاگرامش منتشر کرد که پس از
رسانهایشدنبرایشدردسرسازشد.سخنگویسازمان
سنجش آموزش کشور در واکنش به این اقدام سیاوش
یزدانی گفت« :این فرد از آزمون دکترای امسال محروم
خواهد شد و همچنین مجازات این فرد بر اساس قانون
تخلفاتآزمونهایسراسریتشدیدخواهدشد».کاربری
نوشت« :یزدانی که طبق گفته باشگاه استقالل کرونا
داشته چطوری رفته آزمون دکترا داده؟!» کاربر دیگری
نوشت« :چقدر خوب که فهمیدم آدم های تحصیلکرده
هم توی فوتبالمون داریم ».کاربری هم نوشت« :حاال یه
اشتباهی کرد نباید این قدر بهش سخت بگیرن».

«فکرمیکننددربرابراینویروسحفاظتشدههستند»؛ «مرگراجدینمیگیرندو
آنرابرایهمسایهمیپندارند»و...

«چنین ویروسی وجود ندارد و دروغ است»؛ «تعداد کمی به برنامه های جمعی خود
ادامه داده و به سفر رفته اند»؛ «ما که کرونا نداریم دیگران را آلوده کنیم» و ...

«نداشتن ایمان و تقوا باعث کم توجهی است»؛ «برخی غفلت و نادانی شان دیگر از
حد گذشته و همه چیز را کتمان می کنند» و ...

«بدون اذن خدا برگ از درخت نمی افتد»؛ «بعضی ها بدون رعایت بهداشت و نکات

ایمنی ،در شهر چرخ می زنند و شعار می دهند که خدا مراقب و محافظ ماست» و ...
«شایدهنوزبهاینباورنرسیدهاندکهیکبیماریمیتواندبهصورتاپیدمی،همهگیر
وفراگیرشود»و...

ردرمان
ختکاد
س

«انسان تا وقتی مشکالت را لمس نکند ،به آن کمتر توجه نشان می دهد»؛ «برخی
حتما باید درگیر یک موضوع بشوند تا آن را به طور کامل درک کنند»و ...

یک پرستار
بخش آی سی
یودر بیمارستان
نمازی شیراز
برای این که به
پدر و مادرش
بگه حالش
خوبه ،این
عکس رو توی
صفحه اش
گذاشته

شخصیتکارتونهایدهه60

عکسهایی
کهمیبینید
شخصیت
کارتونهای
مادههشصتی
هابود،حاال
بفهمینچرا
نسلمااین
قدرعصبی
شده!

«یکیازدالیل،عادتهایاجتماعیومرامایرانیهاورفتوآمدهاست»؛«برخی
چشممیکشیدندتاکیعیدشودتادیداریتازهکنندوچندروزیبروندسفرو
دلتنگیهایشانکمشود»و...

«بخشبزرگیازاینبیتوجهیها،ناشیازمشکالتاقتصادیمردماست»؛«آدمها
مجبورندبرایادامهمعاش،بیرونبروند»و...

«کسی که در خانه بماند ،چه سازمانی حمایتش می کند؟»؛ «برخی از افراد
کارگری ساده یا دست فروشی خیابانی هستند » و...

خودمحوری و نبود مسئولیت
پذیری اجتماعی

مسائل روحی و روانی

ضعف در ایمان و معادباوری

شناختی

نقص ایمان

برداشت غلط از قضا و قدر الهی
نداشتن آگاهی و باور

نقص دانش
و آموزش

ملموس نبودن خطر بیماری
مسائل مربوط به عادات و

مسائل

فرهنگ مردم ایران

مشکل اقتصادی مردم
فقدان سیستم های حمایتی

«سرگرمی و آرامش الزم در خانه را ندارند» ؛ «برای پویش در خانه ماندن ،دولت

لزوم ایجاد شرایط الزم برای

یافتههایاینپژوهش،نشاندادکهاگرچهمردمبهشدتاز
1
افرادشکنندۀقرنطینهخانگی،منزجروعصبانیبودهاند؛اما
بهقشرنیازمند،حقدادهاندکهقرنطینهخانگیرابشکنند.
همچنیناثباتکرد دربحرانها،قدرتووحدتفرماندهی
2
وساختارهایحاکمبراجتماع،اهمیتبسیاراساسیدارد.
یافته ها نشان می دهد که با توصیه و تعارف و بدون کاربرد
3
عنصر اقتدار و الــزام ،نمی توان با برخی بحران ها به ویژه
بحرانهاییکهرفتار مردمدرتشدیدآنمؤثرند مقابلهکرد.
ازنظرفرهنگدینینیز،مسئلهخواستخداوقضاوقدرالهی
4
بــرای برخی ابـــزاری بــرای توجیه رعــایــت نــکــردن ،بــوده
است .اگرچه برخی یافته های این مطالعه نشان داد حداقل،
گروهیبودهاندکهازس ِررعایتشرعوعملبهواجباتدینی،در
موضوعتوجهبهدستورالعملهایایمنی،سختکوشیدهاند.

روان

انکار ذهنی کرونا

«یکروزمیگویندماسکنزنید.یکروزمیگویندماسکبزنید»؛«صداوسیماازیک

تفسیریافتهها

مشکالت

توهم خود ایمن پنداری

احساس تناقض در پیام های

الزم است که بعضی سازوکارها را فراهم کند»؛ و...

اجتماعی

خوشگذرانی

«نبوداقتداردولتدرجلوگیریازقرنطینهشکنی»؛ «بهجایخیراندیشیبراساس

طرفتوصیهبهدرخانهماندنمیکندوازطرفیتبلیغتخفیففروشگاهرفاه»و...

اخالق

تمایل به کسب لذت و

عملکرد ضعیف دولت در

زیستبومایران،برنامههابهصورتکورکورانهازاروپاوآمریکااجراشد»و...

معضالت

فرهنگی

اقتصاد بیمار

مواجهه اولیه
بهداشتی

اجتماعی (بیرونی)

3.4 M views

3.1 M views

پوسیدازبستوخونهموندیم»؛«بهدلیلترسازتنهایینمیتوانندقرنطینهشوند»و...

کشف شده

مقوله ها

فردی (درونی)

سوءاستفادهازکارتنخوابهابرایفرارمالیاتی

2.9 M views

بااینرشد
بیرویهقیمت
خودروهابه
نظرتنهاراه
خودرودار
شدناینهکهیه
ماکتخودرو
روبخریمو
خودمون
بزرگشکنیم!

«روحهامردهاستومسئلهمهمما،چگونگیدستشستنبقیهاست»؛«دلمون

مقوله ها :طبقه بندی مفاهیم

مضامین:

طبقه بندی

محور

ضعف

فرماندهی

قرنطینه خانگی

یافته های این مطالعه ،حداقل این ره آورد را در برداشت که
5
تنها با اتکا به راهکار خوشنام آمــوزش و فرهنگ سازی،
نمیتوانبهمقابلهبامسائلاجتماعیبهویژهبحرانهابرخاست.
به همین دلیل در بسیاری از کشورها برای استفاده نکردن از
ماسکجریمههایسنگینیتعیینکردهاند.
درنهایت بهنظرمیرسد،بحرانهایاجتماعیازبیتوجهیبه
اپیدمی هایی نظیر کرونا گرفته تا اعتیاد و فساد جنسی و تجمل
پرستی ،اگرچه در ماهیت تفاوت های بارزی دارند ،اما به لحاظ
مقوله بندی عوامل ایجاد و تشدید ،اشتراک های زیادی دارند.
به گونه ای که همه بحران ها کم و بیش ،ریشه در بی توجهی
جدیجامعهبهآموزشاثربخش،ساختارهایمعیوباجتماعیو
اقتصادی،تقلیدازسبکهایزندگینامتناسببافرهنگاصیل
ایرانیواسالمی،وجودباندهایفاسدقدرتطلبوفزونیخواه،
بیعدالتیهادر اجتماع،محرومیتهایاقتصادیو...دارند.

* این پژوهش توسط محمود سعیدی رضوانی  ،فاطمه غالمی و ندا سعادت شاقی انجام شده است.

