
 "میهوالعل"

 

 افروز یغالمعل دکتر

 استاد ممتاز دانشگاه تهران

 کرونا

 یشناسی فرهنگروان نهییدر آ

 اثربخش یریشگیپ دیگر در  نگاه

 

و همه  هامحلهکرونا، خواسته و ناخواسته، در گستره جهان در همه کشورها، همه شهرها، همه  ندیواژه ناخوشا

 .نقش بسته است هااندیشهو همه مغزها و  هاخانواده

 .کرده است ناآرامرا در جهان مضطرب و  یریملول و درمانده نموده و جمع کث شان،یرا پر هاخیلیکرونا،

نموده  شهیتاجر پ ییکرونا یرا در بازار داغ کاالها خواهفزونو  طلبفرصت هایآدماز  یرهگذر، جمع نیا در

است،  نشده شناخته تیو قطع یقین بهمرموز  یکرونا تیاست، ماه ستهیکه با ایگونهبههنوز،  آنکه رغمبهاست، 

 .اندشده فعالمتنوع، اما نامطمئن به درمان کرونا  یو فروش داروها دیاز دالالن تول یبعض

واکسن کرونا و  دیرقابت نامحسوس در تالش تول کیدر  زین ییدارو هایشرکتاز کشورها و  توجهی قابل تعداد

هستند تا هرچه زودتر صادرات انبوه خودشان را به  یاز سازمان بهداشت جهان هیدیتائ ترریعسهرچه  افتیدر

 .ندیآغاز نما ییدارو هایفراوردهو  یکاز تخصص پزش بهره کم یپولدار ول هایدولت  ویژهبهمختلف،  یکشورها

 

و  زدگیشتاب، با ایرسانهو  یمطبوعات اصطالح هب هایکنفرانس یبرگزار قیاز طر زین یمهم، برخ نیا در       

از  یبعض دیتا شا نمایندمیخودشان را اعالم  یواکسن کرونا یاثربخش تأثیرو  دیتول ندیفرا ،یجانیه یختگیبرانگ

تا آنها بتوانند  ندیواکسن کرونا منصرف نما دیتولجهت  گذاریسرمایهدر تالش و  لیخود را از تعج یاحتمال یرقبا

مشخص  وضوحبهکامل آن  تیکه هنوز ماه یمرموز ییفروشنده واکسن کرونا باشند. کرونا یانحصار صورتبه

 .است دهینگرد

بر  تأکیدمنحوس و مرموز  یکرونا نیاز ابتال به ا یریشگیپ یمالحظه برا نیشتریکه در حال حاضر ب ستین یدیترد

، هاماسک، استفاده درست از هادستکردن مرتب  یشستشو و ضدعفون ،یبهداشت ژهیو هایمراقبت،یآرامش روان

 طیاست که در شرا نیهمه سخن ا ، اما  ؛است یو تعامالت اجتماع یدر محافل گروه یفرد نیب های فاصله تیرعا

 ستهیکه با ایگونهبهمختلف،  کشورهایدر  یپزشک یو پژوهش یو مراکز تخصص یبهداشت جهان که سازمان یکنون

 نیا ست؟یمنحوس و مرموز کرونا چ روسیو یاصل تیماه دانندنمی نیقیبه قطع و  هنوز ،رودمیاست و انتظار 



مختلف جوالن خواهد  کشورهایدر  گریتا چند سال د،  تا چند ماهیا   تا چند هفته؟  یمهاجم تا چه زمان یکرونا

مهاجم  روسیو نیکدام است؟ ا یعوارض جانب نیآن با کمتر اثربخشو  یداشت؟ واکسن و دارو و درمان قطع

، عالوه بر ترجامعبا نگاه  شتر،یب تأمل یبا اندک ستیبهتر ن ایآ ؟نمایدمیمظلوم خود را چگونه شکار  زبانانیم

 کردی، با رویداروساز های آزمایشگاهو  شناسی ویروس هایتلسکوپو  یپزشک هایبینذرهاستفاده از 

مرموز کرونا در جوامع مختلف  روسیو رسانیآسیب زانیت نفوذ و م، قدریو اجتماع یفرهنگ شناختیروان

چه  یمرموز دارا یکرونا زبانانیم نیشتریاست: ب نیا یاصل سؤالمنظر،  نیو در ا ؟ ردیقرار گ موردمطالعه

 نیا کهآن است  ترمهم سؤال؟ و باشندمی یو فرهنگ یو روان یشناخت ،یستیز هایخصیصهو  یتیشخص هایویژگی

کشور جهان بدون تعارف حضور دارد، در  ۵۱۲است و در  افتهی طرهیبر گستره جهان س نکیجهان خوار که ا یکرونا

را داشته است و به  یقربان نیشتریب ،یو با کدام فرهنگ و سبک زندگ ییایکدام کشورها، در کدام منطقه جغراف

 (۵۲۵۱کرونا،  یجهانآمار )را روا داشته است و چرا؟  بیآس نیکدام کشورها کمتر

 

 ریدر چند ماه اخبا تجربه ای که  در بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی چند کشور آسیای شرقی داشتم ،   من 

مختلف جهان داشته باشم و از احواالت  کشورهایدر  یریهمراه جناب کرونا، س یچند صباح ینمودم برا یسع

 قیبا نگاه عم ن،یشیپ یتجارب علم هیبر پا یپژوهش یارگرو جست یعلم احتیس نیشوم. در ا ایمردمان آنجا جو

 :امنمودهمیبه دو گروه خاص تقس یپژوهشکشور جهان را با چند مفروضه  ۵۱۲، شناختی روان

 .اندنمودهمهاجم کرونا تجربه  روسیرا از و بیآس نیشتریکه ب یی( کشورهاالف

 .اندداشتهکرونا  روسیرا از و بیآس نیکه کمتر ییب( کشورها

از  شیآن کشورها ب تیقرار گرفتند که جمع موردتوجه ییکشورها صرفاًکشور جهان،  ۵۱۲ نیدر ب ،یبررس نیا در

 .باشدمینفر  میلیونیک

 یاز کرونا به ازا یناش هایی فوت ایابتال به کرونا و  ینسب یاز اطاله سخن، در مطالعه حاضر فراوان زیپره یبرا لذا

 است. قرارگرفته مطالعه موردکل کشورها  تینفر از جمع میلیونیکهر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .اندنمودهمهاجم کرونا تجربه  روسیرا از و بیآس نیشتریکه ب یی( کشورهاالف

میلیون نفر از جمعیت کل )جدول فراوانی نسبی تعداد افراد مبتال به کرونا در کشورهای مختلف به ازای هر یک

 (IM Popکشور )

 (۵۲۵۱، ۱1جهانی کووید )اطالعات 

 جمعیت کل کشور ردیف

تعداد ابتال به کرونا به 

نفر  میلیونهر یکازای 

 جمعیت

ها به تعداد فوتی

میلیون ازای هر یک

 نفر جمعیت

۱ 
 جمهوری چک

Czech Republic 

۱۲7.۱17۲۲۲ 1188۲ ۱481 

۵ 
 اسلوونی

Slovenia 

۵7۲1۲7۲۲۲ 18۲۲4 ۱.44 

3 
 آمریکا

USA 

33۱78437۲۲۲ 13.۲۲ ۱884 

8 
 اسرائیل

Israel 

17۱1.7۲1۲ ..1۱4 ۲.۲ 

۲ 
 پربقال

Portugal 

۱۲7۱.178.۲ .4۱3۵ ۱۵.۵ 

4 
 پاناما

Panama 

8733۲7۲۲۲ .۲8۱۲ ۱۵.۵ 

. 
 لیتوانی

Lithuania 

۵741171.۲ 414۲1 ۱۱۲1 

1 
 گرجستان

Georgia 

371147۲۲۲ 44۱۲. 133 

 ۱3۲۲ 48۵41 847.4۲71.۱ اسپانیا 1



Spain 

۱۲ 
 بلژیک

Belgium 

۱۱74۱۵73۲۲ 4۵4.1 ۱1۲۲ 

۱۵ 
 بحرین

Bahrain 

۱7.۱۲7۲۲۲ 4۵48۱ ۵۵۲ 

۱۱ 
 سوئیس

Switzerland 

1741۲7۲۲۲ 4۱1۲3 ۱۱۱1 

۱3 
 سوئد

Sweden 

۱۲7۲117۵4۲ ۲1۵۱۱ ۱۵۱1 

۱8 
 هلند

Netherlands 

۱.7۱۲۵7۲۲۲ ۲11۲۲ 181 

۱۲ 
 انگلستان

England 

417۱۲۲71۲۵ ۲13۵. ۱4.8 

 

   183میانگین:                        417.3۲میانگین:                    

 

 

 

 

 

  



 اند.ب( کشورهایی که به نسبت جمعیت، کمترین آسیب را از کرونا تجربه کرده

میلیون نفر از جمعیت کل * جدول فراوانی نسبی تعداد افراد مبتال به کرونا در کشورهای مختلف به ازای هر یک

 (IM Popشور )ک

 (۵۲۵۱، ۱1)اطالعات جهانی کووید 

  

 جمعیت کل کشور ردیف

تعداد ابتال به کرونا 

به ازای هر 

 نفر میلیونیک

ها به تعداد فوتی

میلیون ازای هر یک

 نفر

۱ 
 الئوس

Laos 

 ندارد 4 73۲۲7۵۲۲.

۵ 
 تانزانیا

Tanzania 

4۲73.۲7۲۲۲ 1 ۲3/۲ 

3 
 ویتنام

Vietnam 

1.7.۲۲7۲۲۲ ۵۱ ۲8/۲ 

8 
 کامبوج

Cambodia 

 ندارد ۵1 ۱.7۲۲۲7۲۲۲

۲ 
 تایوان

Taiwan 

۵3713171۲۱ 31 ۲8/۲ 

4 
 چین

China 

۱788۲7۲۲۲7۲۲۲ 4۵ 3 

. 
 تیمور

Timor-Leste 

 ندارد 48 ۱73۲۲7۲۲۲

1 
 یمن

Yemen 

3۲7۲1۲7۲۲۲ .۱ ۵۲ 



1 

 گینه

Popula New 

Guinea 

17۲347.۲۲ 11 ۱ 

۱۲ 
 بروندی

Burundi 

۱۵7۲۵۲7۲۲۲ ۱83 ۲۵/۲ 

۱۱ 
 نیجر

Niger 

۵87۲117۲۲۲ ۱11 . 

۱۵ 
 چاد

Chad 

۱474337۲۲۲ ۵۱۵ . 

۱3 
 کنگو

DRC 

1۲7۱.۲7۲۲۲ ۵4۱ 1 

۱8 
 تایلند

Thailand 

.۲7۲۲۲7۲۲۲ 38۲ ۱ 

۱۲ 
 بنین

Benin 

۱۵7۵437۲۲۲ 3.۲ ۲ 

                                                                                                                          3میانگین :                  ۱۵۲میانگین:                                                                                                                      

 

 

در کشورهایپرآسیب و کم  تینفر جمع میلیونیکهر  یافراد مبتال به کرونا و در گذشتگان به ازا یفراوان نیانگیم* 

 :بیآس

 (۱311بهمن  ۵8: )پرآسیب یدر کشورها( ۱

 183  که فوت نمودند یتعداد افرادنفر                     41.3۲     تعداد افراد مبتال

 

 (۱311بهمن  ۵8: )بیکم آس یدر کشورها( ۵

 3 که فوت نمودند یافراد تعداد            ۱۵۲ افراد مبتال تعداد

 



 ۲۲۲از  شیب کشورهایپرآسیبافراد مبتال به کرونا در  ینسب یفراوان نیانگی، مشودمیکه مالحظه  گونههمان* 

فوت  پرآسیب یابتال به کرونا در کشورها لیکه به دل یافراد یفراوان نیانگیو م است بیکم آس کشورهایبرابر 

 .باشدمیایشرق و جنوب شرق آس در بیکم آس کشورهایبرابر  ۵1۲  اننموده

 تینفر جمع میلیونی یکها به ازاابتال به کرونا و فوتی یفراوان یجهان نیانگیم*

 (۱311بهمن  ۵8مختلف: ) یکشورها در

 نفر 3۲4 که فوت نمودند یتعداد افرادو   ۱31۲۱   مبتال  تعداد افراد

 (۱311بهمن  ۵8) تیجمع میلیونیکهر  ی: به ازارانیدر ا تیوضع* 

 نفر  413 که فوت نمودند یافراد تعدادنفر و    ۱.۲1۲    افراد مبتال تعداد*

 (۱311بهمن  ۵8) تیجمع میلیونیکهر  ی: به ازاکایدر آمر تیوضع*

 ۱884 که فوت نمودند یتعداد افراد نفر و   1۲۵.۲۲      تعداد افراد مبتال

 )۱311بهمن  ۵8) تیجمع میلیونیکهر  ی: به ازانیدر چ تیوضع* 

 نفر 3 که فوت نمودند یافراد تعدادنفر و  4۵   افراد مبتال تعداد

 (۱311بهمن  ۵8)تیجمع میلیونیکهر  یدر الئوس: به ازا تیوضع* 

 ندارد! ی، فوت نمودند صفرکه فوت  یافراد نفر تعداد 4به کرونا  تعداد افراد مبتال*

 

 ی، به ازارانیاز آن در ا یناش یهافوتیکرونا و  روسیمشهود است، تعداد افراد مبتال به و وضوحبهکه  گونههمان

 یاریو بس کایاز آمر یمحسوس طورکامالًبهاست و  شتریب یجهان نیانگیاز م طورمعناداریبه، تیجمع میلیونیکهر 

 نیبرابر چ ۵1۲از  شی، برانی، تعداد افراد مبتال به کرونا در افنگاه ژر کیاما در ؛ کمتر است ییاروپا یاز کشورها

و تفکر و  أملت ی، جایستیز ایمقایسهآمار  نیا باشد؛ و می ایآس یبرابر الئوس، در جنوب شرق ۵1۲۲از  شیو ب

 .دارد اریبس ریو تدب شهیاند

 پرآسیبیکشورها یو سبک زندگ یتیشخص هایحیطهو  یاجتماع ،یفرهنگ ،ییایجغراف تیکوتاه به وضع ی* نگاه

 :بیو کم آس

 اندنمودهرا از کرونا تجربه  بیآس نیشتریکه ب یکشورهایالف( 

 اندبودهمواجه  ییکرونا بیآس نیبا کمتر ایمالحظهطورقابلبهکه  ییب( کشورها

 

 ییایجغراف تیموقع* 

 کایو قاره آمر ایدر قاره اروپا و غرب آس عمدتاً اندشدهرا متحمل  بیآس نیشتریب ینسب طوربهکه  ییکشورها( الف

 .داردقرار



و  ایآس یدر شرق و جنوب شرق عمدتاً  اندنمودهرا از کرونا تجربه  بیآس نیکمتر ینسب طوربهکه  یی( کشورهاب

 ایدر غرب آس( منیمورد ) کیقرار دارند و  قایشرق و مرکز آفر

 

 بیو کم آس پرآسیب کشورهایدر  میمردم مق یتیغالب شخص هایویژگیو  یسبک زندگ* 

غالب و  هایویژگیاز  یبرخ یپژوهش هاییافتهو  یمطالعات تجرب هاییافته هیبر پا ایمقایسهنگاه  کیدر

در  اندنمودهکرونا را تجربه  بیآس نیکه کمتر ییمردم در کشورها یو اجتماع یفرهنگ هایتفاوتدر  توجهقابل

 (۵۲۱1بوهلر ):باشندمیشرح  نی، بداندشدهرا متحمل  ییکرونا بیآس نیشتریکه ب ییبا مردم کشورها سهیمقا

 غالب مردم در  یتیشخص هایخصیصهو  یسبک زندگ

را از کرونا تجربه  بیآس نیکه کمتر ییکشورها

 اندنموده

مردم در های شخصیتی غالب سبک زندگی خصیصه

کشورهایی که بیشترین آسیب را از کرونا تجربه 

 اندنموده

 یو وحدت مل یانعطاف اجتماع یغنا( ۱

 و قناعت یستیساده ز( ۵

 یخواهفزونو دور بودن از  یصبور( 3

 هایهمبستگیو  یخانوادگ ندیخوشا یوندهایپ( 8

 یشاوندیخو

 اکرانهو نگاه ش یتالشگر( ۲

 روییگشادهتبسم و ( 4

 یآرامش و دل آرام( .

 یاجتماع ندیتعامالت گرم و خوشا( 1

 مد زدگیو  یخواهفزوناز  زیپره( 1

 نوازیمهمانو  دوستیمهمان( ۱۲

 هاغریبهمهربان و رفتار پر تواضع با ( ۱۱

 یو وارستگ پوشیساده( ۱۵

 یو وحدت مل ی( ضعف در انعطاف اجتماع۱

 زدگیمصرفو  طلبیتنوعبه  شی( گرا۵

 یفرد هایخواهیفزونو  ییبای( ناشک۵

 یشاوندیخو یوندهایبه پ تفاوتیبیو  توجهیکم( 8

 و نگرش طلبکارانه وظیفهانجام( ۲

 حوصلگیکمو  ی( عبوس4

 ناامنیاب و احساس ر( اضط.

به تجمل و  شیگرا یتعامالت سرد اجتماع( 1

 غیرضرورییدهایخر

 یخانگ پذیریمهماندر  یکم رغبت( ۱۲

 هاغریبهو رفتار متکبرانه با  یکم تفاوت( ۱۱

 خودبرتربینیو  پوشیشیک( ۱۵

 بلند یو کالم تند و صدا یذهن یآشفتگ( ۱3



 و صحبت آرام یاز آرامش فکر یبرخوردار( ۱3

 هارها بودن از تأسف از گذشته( ۱8

 همدالنه یرفتارها( ۱۲

ساده و دور بودن از  هایسرگرمیبودن به  یراض( ۱4

 طلبیهیجان

و مثبت  یو اجتماع یفرد اتینگرش مثبت به ح( .۱

 یفرد نیدر تعامالت ب امیدآفرینیو  یشیاند

و رفتار  شهیو صداقت در اند یروان تیاحساس امن( ۱1

 یغن هایبستگیدل، یاز نشاط معنو مندیبهره( ۱1

 یخانوادگ

 یو مذهب یمعنو قیعم یاز باورها یبرخوردار( ۵۲

 گذشته هایناکامیفراوان از  تأسف( ۱8

 ارانهخودمد یرفتارها( ۱۲

 حاتیبه تفر شیو گرا هاسرگرمیدر  طلبیتنوع( ۱4

 جانیپره

در  امیدآفرینیو  یشین از مثبت انددبهره بوکم( .۱

 یو تعامالت اجتماع یفرد یزندگ

و  شهیو تعارض در اند یروان یاحساس نا امن( ۱1

 رفتار

، یبردن از نشاط معنو بهرهکم( ۱1

 یخانوادگ بخشهایرضایتبستگیدل

 یو مذهب یمعنو یو تزلزل در باورها یسست( ۵۲

 

 

 ییهای غذاخواب و عادت تیفیک* 

 

 

 خواب *

را از کرونا  بیآس نیکه کمتر ییکشورها میغالب مردم مق ییغذا هایعادتخواب و  تیدر وضع توجهیقابل تفاوت

، اندنمودهرا از کرونا تحمل  بیآس نیشتریکه ب ییمردم کشورها ییغذا هایرغبتبا نحوه خواب و  اندشدهمتحمل 

قبل از  عموماً، اندنمودهرا از کرونا تجربه  بیآس نیکه کمتر ییمردم در کشورها توجهقابل تیمشهود است. اکثر

 یچندان لیتما، غالباً شانیهستند. ا مندبهرهخواب شبانه  بخشآرامو  قیو از خواب راحت و عم خوابندمی شبنیمه

را از کرونا تحمل  بیآس نیشتریکه ب ییکه در کشورها یشبانه ندارند، اما غالب مردم رهنگامید حاتیبه تفر

که تا  ییو کلوب ها هارستوران، دیشبانه، حضور در مراکز خر حاتیو تفر هاسرگرمیبه  شیگرا لیبه دل ،اندنموده

، خودشان را از یمجاز یدر فضاها تیو مشغول تلویزیونی هایرنامهب یباز هستند و تماشا شبنیمهبعد از  یساعات

 .نمایدمی فیرا تضع شانیا یستیز یمنیا ستمیس تیوضع نیا یقیناً. نمایندمیشبانه محروم  یخواب الزم و ضرور



 

 ییهای غذاعادت*

از کرونا با  بیکم آس یمردم کشورها ییغذا هایعادتو  یدر سبک زندگ ایمالحظهقابل هایفاوتت درواقع

 .باشدمیاز کرونا مشهود  پرآسیبجماعت 

 یغالب مردم کشورها یمصرف هایخوراکیو تنوع غذاها و  ییغذا هایعادتبه  یاجمال یاست نگاه ستهی* شا

 .(۵۲۲1کیاستر)میاز کرونا را داشته باش پرآسیبو  بیکم آس

 

 بیکم آس یغالب مردم در کشورها ییغذا هایعادت

 در برابر کرونا

در  پرآسیبیغالب مردم در کشورها ییغذا هایعادت

 برابر کرونا

 یو بوم یساده خانگ یغذاها( ۱

 پزآببخارپز و  یغذاها( ۵

 چربکم یغذاها( 3

 داغ،  و مایعات  گرمو  ساده  هایسوپ( 8

 یویو ماکروو یو فست فود یرستوران یغذاها( ۱

 کردنیسرخبرشته و  غذاهای( ۵

و  چیزبرگرهاهمبرگرها و  تزاها،ی، پپرچرب یغذاها( ۵

... 

 خیخنک و و مایعات  هانوشابه( 3

 

 یو بوم یساده خانگ یو غذاها بیکم آس یکشورها* 

دارند. قوت غالب مردم  یمشابه سبتاًن  هایعادت یمرکز قایو آفر ایآس یشرق و جنوب شرق یغالب مردم کشورها

 (۵۲۱4: )بونل و همکاران باشدمیشرح  نیبد یمرکز یقایو آفر ایآس یشرق و جنوب شرق یکشورها

 بادمجان ج،ی، مثل اسفناج، هوبخارپزآب پز و  جاتی. سبز

 حبوبات و غالت ن،یریش زمینیسیب. رشته گندم، برنج، ذرت، 

 قارچ ا،یفلفل قرمز، سو از،یپ ر،ی، سلیموترش،فرنگیگوجه•

 جو گندم،نان نان•

 با پیاز و سیر یسوپ فلفل ،زمینی بادام سوپ رنج،ب  سوپ•

 ییایدر یو مرغ آب پز، غذاها ماهی•

 بخارپز یبرنج و مرغ فلفل یانبری•

 با روغن نخل جاتی. ساالد سبز



 هاآجیل•

 اتیعسل، لبن ر،شی•

 یمحل هایمیوه•

 لیآب نارگ ل،ی. نارگ

در  ایو شرق آس یجنوب شرق یایآس یکشورها شتریب تیمصون یراز و رمزها ترینمهماز  یکی، دیبدون ترد      

 شانیغالب ا یغذا تیفیو ک یسبک زندگ ،یآرامش روان ،یذهن یمنحوس و مرموز کرونا، باورها روسیبرابر و

داشتن  اریو در اخت یپزشک نینو اتیآنان از تجرب یو برخوردار یبهداشت یباال بودن استانداردها لزوماًاست و نه 

 (.۱311)افروز، یراپزشکیو پ یو پزشکان و متخصصان مجرب در علوم پزشک هابیمارستان نیمجهزتر

، مثبت ی، نشاط معنویآرامش روان ،یدرون تیساده و سالمت، احساس امن یاستکه سبک زندگ نیسخن ا همه

به روش آب پز و بخارپز،  عمدتاً، یخانگ یعیطب یو تواضع و مصرف غذاها ی، وارستگامیدآفرینیو  یشیاند

 .دیمهاجم و کرونا فراهم نما هایویروسو  هاآسیبو  هاآفتانسان را در برابر  یستیز تیمصون نیشتریب تواندمی

 یقایو مردمان آفر ایآس یشرق و جنوب شرق یساده و مطلوب مردم کشورها یو فکر در سبک زندگ تأمل یاندک با

مردم  ییغذا هایعادتو  یزندگ وهیبا ش سهی، در مقااندنمودها تجربه را از کرون بیآس نیکه کمتر یمرکز

دل  ریاز اکس توانیممیکه چگونه  یابیمدرمی سادگیبه، اندشدهرا از کرونا متحمل  بیآس نیشتریکه ب ییکشورها

، در یفرهنگ شناسیروانواکسن  تریناثربخش  عنوانبه ییساده غذا هایعادتو  یزندگ یو سبک متعال یآرام

 .میشو مندبهرهمقابل کرونا 

و  ییکایآمر یکه در غالب کشورها یابیمدرمی یکیبه ن ،یسازمان بهداشت جهان یآمار نهییدر آ تأملبا  ،یآر       

برابر  ۲۲۲  از  شیابتال به کرونا ب ی، فراوانییایتوانمند آس اصطالحبه یاز کشورها توجهیقابلو تعداد  ییاروپا

 .ستا یمرکز یقایو آفر ایجنوب شرق آس یکشورها

و مردم  ایآس یشرق و جنوب شرق یمردم کشورها ، از کرونا دیدهآسیبکم  یاست که در کشورها ذکرشایان 

 دی، شااندشدهبه کرونا مبتال  انیکمتر از آقا ایمالحظهطورقابلبه ها خانم مناطق مرکزی آفریقا ، به طور نسبی ، 

در معرض  انیاز آقا شیب هاخانمدر خارج از منزل باشد، اما قرار گرفتن  هاخانمال کمتر آن اشتغ لیدل کی

 ای برای تبیین این مهم باشد. توجهقابل  لیدل تواندمیداغ  بخارآب

 

 مرموز کرونا روسیاثربخش در مقابله با و راهبردهای

و  یعموم هایرسانهکرونا،  یو سزاوار است که ستاد مل ستهیشا د،یبدان اشاره کرد اختصاربهکه  آنچهبه  تیعنا با

استفاده مناسب از  ،یمنیا هایمراقبت تیبر رعا تأکید،یمستمر بهداشت هایتوصیه، در کنار یمجاز هایرسانپیام

و  یشغل هایفعالیتدر  یضرور هایمحدودیتاعمال  ،یماعدر تعامالت اجت یفرد نیب هایفاصله تیماسک و رعا



 شهی، با نگاه مثبت و اندشهریبینو  یشهر ایآمدهو رفت  یگروه هاینشستو  هاگردهمایی ی، برگزارایحرفه

 زبان، با ندی، تالش نماآوراضطراب بعضاً و  دیمستمر آمرانه و حاکمانه و زبان تهد اتیادب دورازبه ، امیدآفرینی

 ،یتیشخص هایویژگیاز  هاییگوشه، هاخانواده یو آرامش روان یدرون تیاحساس امن تی، تقومیو تکر تأیید

ها و جمعیت ییساده غذا هایعادتو  ی، سبک زندگیذهن ی، باورهایستی، ساده زیشی، مثبت اندیآرامش روان

را در برابر آفت کرونا  تیمصون نیشتریو ب کنندمی یزندگ ایآس یجنوب شرق کشورهایکه در  ییهاخانواده

  .دهند شینما اثربخشمتنوع و  هایشیوه، به نی، ویتنام، الئوس، کامبوج و چلندی، مانند، تااندداشته

 

، مصرف بخارپزآب پز و  عمدتاً ییغذا هایعادتمتواضعانه،  یو سبک زندگ یستیساده ز ، در کنارتردیدبی

قرار گرفتن  ،ازیو فلفل و پ ریس مصرف  نوشیدنی ها و مایعات خیلی گرم ،  مصرف بهینه  ساده، هایسوپو  جاتیسبز

و زبان  یجانیه رفتارهایاز  داریخویشتنو اضطراب و  یدور بودن از نگران در معرض بخار آب جوش، یقینا ، 

از  تی، الزمه مصونیو صبور یشی، بلند اندیمعنواز نشاط  مندیبهره ،یاحساس آرامش رواننقویت   ،یتهاجم

 ویژهبهو  یعفون هایبیماری، یگوارش هایسرطان،  یو مغز یقلب هایسکته، همچون، یستیز یهاآسیبغالب 

 (۱311. )افروز باشدمیمنحوس کرونا  روسیو

 والسالم
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خانواده و پژوهش،  نامهفصلسرمقاله،  ،یو تعادل روان یستیآرامش، الزمه سالمت ز( ۱311) یافروز، غالمعل

 ۱311تابستان

آرامش در خانواده،  تیحاکم هایروشو  یخانگ هایهایخشونتشناختیریشهروانیمبان( ۱311) ی، غالمعلافروز
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