
روانشناسی اجتماعی کاربردی



روانشناسی اجتماعی چیست؟ 



راد مطالعه علمی اینکه چگونه افکار، احساس و رفتار اف
. دقرار می گیراجتماعو حضور افراد دیگر تحت تاثیر 

موضوعات، مشکالت و مسایل مرتبط با مطالعه 
.استروانشناسی و جامعه 



ی؟روانشناسی اجتماعی کاربردی یعنی چ



ماعی روانشناسی اجتاستفاده ازنظریه ها، قواعد، یافته های تحقیق و روشهای آزمایشی •
. حل مشکالت اجتماعی دنیای واقعیو متوجه شدن مسایل اجتماعی برای 

حل برای. باور این است که مشکالت اجتماعی در اثر رفتار انسانها به وجود آمده است•
سان این مسایل و فهمیدن آنها، تحقیق هایی باید بر روی افکار، احساس ها و رفتار ان

ارائه ی بتوانند  پیشنهادهای کاربردی برای حل مشکالت اجتماعانجام دهند به امید اینکه 
. بدهند

.  یافتن راه حل هانه تنها شفاف سازی بلکه •



چند نمونه از مشکالت اجتماعی ؟



جرم 











یک مثال 



ت از ایدز و فقدان حمای/ مثال مسئله ناتوان کننده اچ ای وی
قربانیان  

صورتبندی تعریف مشکل:مشکل-گام اول •

یافتن تبیین هایی برای مشکل: تحلیل–گام دوم •

بسط دادن و آزمودن مدل فرآیند : آزمون –گام سوم •

برنامه مداخله به سوی : کمک -گام چهارم•



یک مثال 



صورتبندی تعریف مشکل: مشکل-گام اول 

HIVمیلیون مبتال به 38.6= 2005سال •

2003میلیون بیشتر از 2.5•

اچ ای وی زندگی افراد را نابود می کند•

تابو •

اغلب از سوی جامعه طرد •

نیاز به حمایت دارند •



افزایش منابع مالی برای مبارزه با ایدز

داوطلب تمایل به برنامه ریزی برای جذب کمک برای بیماران ایدز دارد•

نفی، سی دی برنامه تلویزیونی، شعار تبلیغاتی، شعار مثبت یا م)نمی دانند چه کار کنند •
...(هنرمندان، جمع آوری کمک خانه به خانه

می چه پیشنهادی دارد؟مردم چگونه تحت تاثیر قرار: ارتباط با روان شناسی اجتماعی•
گیرند و کمک می کنند؟ متون پژوهشی چه می گویند؟

. ارایه تعریف مناسب از مشکل است: کار اول وی •

بسیاری از افراد از ایدز رنج می برندو منابع مالی برای کمک های پزشکی و روان•
ند؟ چه عواملی رضایت بالقوه افراد برای اهدای پول جلب می ک. شناختی کافی نیست

را افزایش چگونه می توانیم برنامه ای تنظیم کنیم که منابع مالی برای کمک به این افراد
دهد؟


