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تعامل و تقارن در جهان فرصتی برای–کرونا و تغییر   

. کرونا از جمله مشکالتی است که می جامعه متحد دارای قدرت بیشتری است.جامعه چاره ای جز همگرایی ندارد

جهان را به  ،اگرچه پاندمی کرونا ویروس توان با دید مثبت به آن نگاه کرد و آن را به عنوان یک فرصت تلقی کرد.

و دچار مشکالت فراوانی نمود و بسیاری از رفتارها را تغییر داد، لیکن باعث رفتارهای متقارن تری  وردهآتسخیر در

 را می توان تنها به عنوان فاصله گردیده است. محدودیت ها و فاصله هایی که بین مردم و جوامع ایجاد شده است،

شدن روابط  تربلکه باعث ارزشمند نمی کند،دانست ، که نه تنها خللی در روابط بین انسانها ایجاد  ظاهریهای 

، آداب و رسوم ، مراسمبین انسان ها در جهان گردیده است. دست دادن، بوسیدن، تسلیم شدن ،لبخند زدن ، 

و گرفته قرار کرونا ویروس تاثیرتحت  ،احوالپرسی ها ، نحوه آموزش و بسیاری از رفتارهای فرهنگی و اجتماعی 

همچنان در جوامع  ،در انواع دیگر خود و ی جدید این رفتارها بسیاری از اما است. گردیدهدستخوش تغییراتی 

عادات های جالب و مشترکی که همگرایی و تقارن بیشتر دارند. فاصله ها در اجتماع . شبیه به هم هستند مختلف 

نون رفتارها که در سرشت انسان ها جای دارد کمتر شده است. و این باعث همگرایی زیاد شده است اما فاصله با کا

و از  که هر انسانی شبیه به هیچ کس نیست ،بیشتر می گردد. در حالی این رفتارها به هم نزدیک تر می گردد 

سیاری از رفتارهایی ب د.نخصوصیات منحصر به فردی برخوردار است و این دو موضوع هیچ تضاد و منافاتی با هم ندار

این رفتارهای محبت آمیز ، انسان دوستانه و  که در جامعه سر می زند نشان از همدلی و تعامل بین بشر دارد،

مشابه که در این دوران کرونایی هم به خوبی خود را نشان داده است باعث تمرکز و تجمع شعاع های رفتاری در 

جوامع  عادات های مشترک بین مردم و ،اجتماعی نشان می دهدجهان می گردد. مطالعه رفتارهای فرهنگی و 

نچه را که جهان از رفتارهای خود  در آآنچه که جهان انجام می دهد و سبب ایجاد همدلی و انسجام می گردد.

ن همان چیزی است که از ارتباطات و تعامالت درون منطقه ای شکل آارد ، ذمباحث مختلف به اشتراک می گ

تعامالت و ارتباطات فرامنطقه ای تبدیل می گردد. همگرایی در حوزه سالمت در جهان می تواند  به می گیرد و

کمک می کند و باعث . نحوه ارتباط و تعامل به کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی قلمروهای فرهنگی را در بر گیرد

دستیابی به ثبات با همکاری بین ایجاد تحول در محیط بین المللی می گردد. لذا با توجه به مشکالت رو به رشد 

                                                                            کشورها ضرورت دارد و این به ثبات و حفظ صلح در جهان کمک می کند.
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