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 ترس از کرونا ویروس در حال تغییر طرز فکر ماست

ها و روزنامه شتریهاست صفحه اول بکرده است. هفته ریاندازه ذهن ما را درگ نیبه ندرت تا ا یماریخطر ب

 کرونا اختصاص دارند، ریگهمه روسیدر مورد و ییهابه داستان هاتیسا

 یاجتماع یهاو شبکه دهندیگزارش م ریمرگ و م یپشت سر هم در مورد آمارها ونیزیو تلو ویراد یهابرنامه

تلخ و  یهایو شوخ یعمل یهاهیترسناک، توص یپر است از آمارها م،یکنیکه دنبال م یهم بسته به کسان

 .دردناک

سطح اضطراب منجر  شیبه افزا تواندیمداوم م یبمباران اطالعات نیاند، اگفته یادیکه تا االن عده ز همانطور

که  یگرید راتیتاث تواندیمداوم م دیار دهد. اما حس تهدالشعاع قرمان را تحتشود و به سرعت سالمت روان

 .تر هستند هم بر روان با بگذاردبه مراتب مخرب

 یهماهنگ یبه سو شتریما را ب یریگترس از همه ،یمارینسبت به ب افتهیتحول  قایعم یهاواکنش یبرخ جهینت در

 رینظ یمسائل یپا ی. وقتکندینامتعارف دور م یرفتارها رفتنیو از پذ دهدیسوق م ییگرالهیبا جامعه و قب

 یاجتماع یهاتندتر و نگرش یاخالق یهاهم قضاوت دیآیم انیبه م یتیجنس یو برابر یآزاد ایمهاجرت 

را هم  مانیاسیس یهاشیگرا یممکن است حت یماریب نیروزانه ا یادآوریداشت.  میخواه یترکارانهمحافظه

 .قرار دهد ریتحت تأث

باشد  راتیتاث نیها از انشانه نیممکن است اول یو نژادپرست یهراسگانهیب شیدر رابطه با افزا ریاخ یهاگزارش

در  یترقیعم یشناختو روان یاجتماع راتییمنتظر تغ دیکرده باشند، با ینیبشیدرست پ یعلم قاتیاما اگر تحق

 .میجوامع باش

 یرفتار یمنیا ستمیس

 خیاز تار شیبه دوران پ دیبا یماریانسان نسبت به ب یفهم واکنش روان یبرا ،یشناسمسائل روان شتریب مثل

ما به حساب  یبقا یبرا دهایتهد نیتراز بزرگ یکی یعفون یهایماریمدرن، ب ی. قبل از ظهور پزشکمیبرگرد

 .آمدندیم

 زایماریمتجاوزان ب نیبرداشتن ا انیبه دام انداختن و از م یبرا یاالعادهاز ساز و کار فوق یدفاع ستمیس

 یکه برا یاتفاق شود،یو رخوت در انسان م یآلودگها اما متاسفانه باعث خوابواکنش نیبرخوردار است. ا

از  یشکار، دورهم جمع شدن و نگهدار رینظ یاتیح یهاتیدر انجام فعال یناتوان یما به معنا ماریگذشتگان ب

 .فرزندان بود
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