
شیوع بیماری کرونا عالوه 
جسمانی،  مشکالت  بر 
روان شناختی  پیامدهاي 
زیادی مثل تحریک پذیري، 
اختالل خواب، افسردگی، اضطراب و همچنین 
تنهایی،  احساس  مانند  اجتماعی  پیامدهاي 
انزواي اجتماعی و ترس از آینده شغلی، مالی 

به دنبال دارد. 
فاصله گذاري اجتماعی و قرنطینه خانگی و 
امکان برقرار نشدن روابط مانند قبل به عالوه 
فشارهای اقتصادی از لحاظ روانی و اجتماعی به 
شدت افراد را تحت تاثیر خود قرار داده اند اما 
چطور مي توان در طوالني مدت با این مشکالت 
کنار آمد و تا حدودي سازش پیدا کرد؟ در 
این خصوص با دکتر امیرحسین جاللی ندوشن، 
روان پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران گفت وگو کرده ایم. 

: ابعاد مختلف رشد فرد چگونه شکل 
می گیرند و رشد می کنند؟ 

به طور طبيعي انسان موجودي اجتماعي است و 
در گروه و در رابطه با افراد ديگر تعريف مي شود. 
ما حتي وقتي رشد انسان را در يک شکل طولی 
نگاه می کنيم متوجه می شويم آن چيزی که به 
ما کمک می کند تا در ابعاد مختلف  شناختی، 
روانی و هيجانی رشد پيدا کنيم داشتن ارتباط 
با ديگران است؛ ارتباطی که از ابتدای تولد با 
مادر شروع می شود، با اعضای خانواده شکل 
می گيرد و در آينده نيز با ورود فرد به اجتماعات 
مختلف در محيط های ديگر گسترش مي يابد. 
به اين ترتيب ما با مجموعه شواهد عينی روبرو 
هستيم که به وسيله آنها می توانيم متوجه اهميت 
برقراری ارتباط فرد با دنيای بيرون و افراد ديگر 

در محيط خانواده و اجتماع باشيم. 
: در حال حاضر شیوع ویروس کرونا 
چه مشکالتی در افراد به وجود آورده است؟ 
 توجه داشته باشيم بيماري کرونا به ويژه در 
کوتاه مدت و همچنين طوالني مدت مي تواند 
عوارض مختلف عصبي رواني جدي به دنبال 
داشته باشد. اخيرا در مجله معروف روان پزشکي 
لنست )the lancet( مقاله اي منتشر شده که 
در  پابرجا  روان پزشکي  عوارض  نشان دهنده 

کساني است که به کوويد مبتال شده اند. 
البته با شيوع چنين ويروسي اين حدس زده 
مي شد افرادي که به بيماري کرونا مبتال مي شوند 
دچار عوارض روان شناختي ناشي از بيماري، 
پيش بيني ناپذيري  و  وحشت  ترس،  مانند 
آگاهي  نداشتن  دليل  به  کوويد-19  آينده 

تعليقي که در  کافي و همچنين  اطالعات  و 
مورد آن وجود دارد- باشند و به همين خاطر 
دچار حالت هاي اضطرابي و افسردگي شوند. 
مواجه هاي بيمارستاني افراد هم در اين دوران 
آنها را بسيار آسيب پذيرتر کرده که ممکن است 
منجر به بروز بعضي اختالالت از جمله استرس 
بعد از سانحه شون چون اغلب بيماران مبتال به 
کرونايي که در بيمارستان بستري مي شوند با 
شرايط تلخي مانند مرگ ديگر بيماران و هراس 
مرگ خود روبرو مي شوند. همين موضوع هم 
ممکن است در آنها عوارض اضطراب زيادي 

و با شکل هاي مختلف ايجاد کند. 
بيماري آن است که  اين  نکته مهم در مورد 
بدانيم غير از افراد مبتال؛ بقيه افراد ديگر هم 
با اين فکر که ممکن است مبتال شوند و اين 
ابتال هم شايد عوارض پيش بيني نشده اي براي 

خودشان و اطرافيان شان به دنبال داشته باشد 
روبرو هستند. 

: کووید-19 چه تاثیراتي بر کیفیت 
زندگي افراد گذاشته است؟

افراد هنگام شيوع  بسياري  اينکه  به  توجه  با 
بيماري کرونا در شرايط قرنطينه زندگي مي کنند 
يا روابطشان توام با ترس شده است؛ همچنين 
زندگي در شرايطي که چشم  اندازي براي آينده 
در آن وجود ندارد و نمي دانيم اين همه گيری چه 
زمان به پايان مي رسد و چه هنگام دوباره مي توان 
به زندگي عادي برگشت؛ شرايط را سخت تر 
هم کرده است. حتي اصطالح »اگر زنده باشيم 
و جان سالم به در ببريم...« نيز که اين روزها در 
بين مردم بسيار رايج شده؛ مويد اين موضوع 
است که مردم اميد چنداني به آينده و بود و نبود 
خود ندارند. همچنين بازتابي از عدم اعتماد و 

يقيني است که به آينده پيش رو وجود دارد. 
اين موارد مي تواند بر گروه هاي مختلف افراد 
به ويژه گروه هاي آسيب پذير يا گروه هاي مختلفي 
که مي توانند بسيار بالنده و شکوفا باشند تاثير منفي 
داشته باشد. تحريک پذيري و ناسازگاري در محيط 
خانواده و تاثيرات مختلف آن بر اجتماعي شدن 
کودکان هم ميزان استرس و اضطراب افراد را 
افزايش داده؛ به گونه اي که باعث افسردگي و 
نااميدي و حتي سرزدن افکار خودکشي در آنها 
شده است. ضمن اينکه آمار باالي اختالالت 
روان پزشکي در مدت شيوع بيماري کرونا در کل 
دنيا نيز اين موضوع را تاييد مي کند. مشکالت 
معيشتي و اقتصادي، نبود واکسن، تکرار موج هاي 
جديد بيماري در ايران هم ما را بيش از مردمان 
ديگر دنيا آسيب پذير و تحمل شرايط را براي ما 

سخت تر کرده است.

: چطور مي توان به شرایط دوري از 
اجتماع بیش از اندازه خو نگرفت و به آن 

عادت نکرد؟
با توجه به اينکه انسان موجودي اجتماعي است و 
کنار ديگران و حضور در جامعه تعريف مي شود و 
شکل مي گيرد؛ آنچه براي شکل گيري ابعاد مختلف 
رشد به او کمک مي کند بودن در ميان جمع است. 
در حال حاضر و با نبود امکان ديدار افراد با يکديگر 
بعضي ها کم کم به آن عادت مي کنند. البته کنار 
آمدن با چنين شرايطي و سازش پيدا کردن با 
آن خوب است اما اين عادت ها نبايد به گونه اي 
باشند که در آينده نتوان آنها را کنار گذاشت؛ به 
گونه اي که در واقع بعد از مدتي افراد ديگر تمايل 
و عالقه اي به بودن کنار همديگر نداشته باشند. 
توجه داشته باشيم حضور در جمع موضوعي 
است که همه ما به آن نياز داريم. بنابراين مساله 
مهم ديگر در اين خصوص آن است که با توجه 
به اينکه چشم  انداز دقيقی برای اتمام اين بيماری 
و محدويت های آن وجود ندارد؛ بايد تالش کنيم 
به گونه ای خود را با محدوديت های آن مطابقت 
دهيم و خالقيت هاي براي ديدار به طور مجازي 

يا مثال در هواي آزاد داشته باشيم. 
يعني عالوه بر  پذيرش چنين مشکالتي بايد به 
دوري از جمع هم عادت نکنيم؛به گونه ای که 
مثال در آينده از جمع فراري باشيم. به همين 
خاطر بهتر است در عين حال که با تنهايی هاي 
حاصل از بيماري کرونا کنار مي آييم بکوشيم 
بيش از اندازه به آن خو نگيريم و عادت نکنيم. 
: استرس به عنوان یکي از پیامدهاي 
روان شناختي دوران کرونا چطور نمود پیدا 

مي کند؟
يکی از عوامل تاثير گذار استرس در دوران کرونا 
تاثير آن بر شرايط مختلف زندگي و نوع برداشت 
و انتظار ما از آن است. درواقع اگر بپذيريم داشتن 
استرس و اضطراب در دوران همه گيری بسيار 
طبيعي است و اگر برداشت ما از آن درست باشد 
بهتر مي توانيم در رويارويي با آن واکنش نشان دهيم. 
فراموش نکنيم در ابتدای شيوع کرونا دو ديدگاه 
و معنا در مورد آن وجود داشت؛ بعضي ها آن را 
فاجعه و غيرقابل کنترل مي دانستند. فکر مي کردند 
به آخر خط رسيده اند و به همين دليل هم ديگر 
نمي توانستند از هيچ چيز مانند قبل لذت ببرد. بر 
عکس بعضي ديگر آن را ناچيز مي شمردند، بيماری 
را جدی نمی گرفتند و حتي عقيده داشتند بقيه هم 
بی دليل همه چيز را اين قدر سخت می گيرند. 
اين افراد هم با چنين تفکري باعث ايجاد خطر 
براي خودشان و ديگران مي شدند اما در اين 
ميان، ديدگاه بينابين و سالم و درستي هم وجود 

دارد که معتقد است افراد بايد عالوه بر رعايت 
موارد پيشگيری و محدوديت ها و جدی گرفتن 
آنها، روحيه خودشان را هم حفظ کنند، بيش از 
اندازه هراس نداشته باشند و نترسند و به آينده 
روشن و رسيدن به شرايط سالمت و رهايي از 
ترس اميدوار باشند. در واقع محدوديت هايي 
که بيماري کوويد با خود همراه داشته به عنوان 
عامل فشار به طور غيرمستقيم می تواند پيامدهای 
خطرآفرينی برای سالمت جسم و روان افراد يک 

جامعه به دنبال داشته باشد. 
: ادراک افراد نسبت به شرایط سخت 
تا چه حد مي تواند در احساس آنها موثر باشد؟

فراموش نکنيم شناخت درست و شناسايي مشکل، 
نخستين گام براي مواجهه و مقابله با آن است. 
اگر چه در حال حاضر شاهد تغييرات زيادی در 
مورد شرايط سخت رويارويي با کرونا بوده ايم، 
شناخت ما هم در اين مدت تغييرات زيادي 
کرده و بر ارزيابي ما از شرايط تاثير گذار بوده 
است. ضمن آنکه تجربه نشان مي دهد هنگامي 
که نمي توانيم خطر را به درستی ارزيابی کنيم و 
آن را بيشتر از حد يا کمتر از واقعيت موجود در 
نظر می گيريم نمي توانيم راه حل درستي هم در 
برابر آن اتخاذ کنيم. ولي وقتي درك درستي از 
شرايط و مشکالت داشته باشيم، واکنش بهتري 
هم از خودنشان مي دهيم و مثال در مواجهه با 

کرونا نبهتر و توانمندتر عمل خواهيم کرد. 
: حمایت های اجتماعی تا چه حد 
مي توانند در شرایط سخت همه گیری مانند 

کرونا تاثیر گذار باشند؟
حمايت های اجتماعی در چگونگی مقابله افراد 
با بيماری کرونا بسيار موثر هستند. اينکه افراد 
در يک جامعه فکر کنند در صورت ابتال به 
بيماری، بيکاری يا به وجود آمدن مشکالت 
اقتصادی؛جامعه از آنها حمايت خواهد کرد، 
استرس کمتري خواهند داشت؛ موضوع بسيار 
مهمي که اين روزها بسياري از ما را با مشکل 
مواجه کرده و تبديل به يکي از دغدغه هايمان 
شده است. همه اينها کنار نگران بودن ما از ابتالي 
خودمان و اطرافيان مان به کرونا باعث شده 
احساس نااميدي و ناتواني مضاعفي داشته باشيم. 
به طور کلی می توان گفت کرونا عوارض و 
پيامدهای گوناگونی به خود همراه آورده که 
البته هر شخص با توجه به ويژگی های فردی و 
اجتماعی خود در طيف های متفاوتی از جامعه 
مقابله و مواجهه متفاوتي هم با آن داشته است. 
باعث  هم  کنار  مشکالت  همه  آنکه  ضمن 
بی اعتمادی مردم به يکديگر و همچنين نوعي 

احساس بی اعتباري کارهاي دنيا هم شده است. 

پیامدهای اجتماعی و روان شناختي كوويد-19 

سايه هاي سنگين كرونا
 يكتا 

فراهاني
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برخورداري از روابط خوب اجتماعي و بودن افراد کنار 
یکدیگر به ویژه هنگام مشکالت و سختي ها یکي از 
سرمایه هاي با ارزش هر فرد به حساب مي آید و افراد 
با توجه به توانایي برقراري چنین روابطي مي توانند 

امنیت بیشتري کنار هم تجربه کنند. 
با توجه به قرار گرفتن در شرایط سخت شیوع بیماري 
کرونا شکل روابط کامال تغییر پیدا کرده و معموال محدود 
به فضاهاي مجازي شده است. به همین خاطرهم اغلب 
ما احساس تنهایي بیشتري مي کنیم. البته در نظر داشته 
باشیم خود تنهایي با تنها گذاشته شدن متفاوت است. 
مثال ما در شرایطي مانند شیوع همه گیری کرونا باید 
تنها بمانیم اما دادن حس تنهایي به همدیگر ناشي از آن 
است که هنوز بعد از گذشت یک سال یاد نگرفته ایم 
چگونه مي توانیم با دادن احساس خوب به همدیگر، 
دوستان مان را تنها نگذاریم. در حال حاضر و با وجود 
مشکالت زیادي که همه ما با آن روبرو هستیم چگونه 
مي توانیم متوجه مسائل خاص یکدیگر باشیم، تا حد 
امکان سعي کنیم هواي هم را داشته باشیم و یکدیگر را 
تنها رها نکنیم. در این خصوص با دکتر مونا کروندي، 

روان پزشک گفت و گو کرده ایم.

: تنهایی یا احساس تنهایی چه تعریفی دارد؟
تنهايی ياحس تنها بودن بيشتر به معنای درك نشدن 
است. يعنی يا فرد اطرافيانی دارد که از جانب آنها درك 
نمی شود يا اصال کسی را ندارد و کال تنهاست. در واقع 
می توان گفت که بشر در يک بازه ای در طول عمر خود 
چه افرادی را در کنار خودش داشته باشد يا نه؛ احساس 
تنهايي احساسي است که معموال سراغ او خواهد رفت. 
توجه داشته باشيم همان گونه که هر مشکلي در زندگي 
شايد در مرحله اي از آن خيلی پررنگ تر شود؛ تنهايی هم 

به گونه ای است که باالخره زمانی و در دوره خاصی از 
زندگی خود شايد بيشتر آن را احساس کنيم. 

ولي با همه اينها بسياري افراد اغلب حتي فکر نمي کنند 
که با تنهايي هاي خود چه بايد بکنند يا تنهايي دقيقا چه 

مفهومي دارد. 
: تنهایي در دوره کرونا چطور خود را نمایان 

کرده است؟
شايد افراد زيادي که تا قبل از کرونا نمي دانستند چطور 
مي توانند با تنهايي هايشان کنار بيايند، در حال حاضر 
مواجهه جديدي با آن پيدا کرده باشند. در واقع هميشه 
يک عامل يا انگيزه بيروني براي گريز از تنهايي وجود 
دارد مانند بودن در جمع، سفر، مصاحبت با ديگران و...
اما در دوران کرونا اين انگيزه هاي بيروني بسيار کمرنگ 
شده و حتي از بين رفته اند. بنابراين نوع رويارويي ما با 
احساس تنهايي بسيارمتفاوت شده است. البته تنهايي هاي 
سطحي که شخص در باره آنها فکر نکرده اغلب آزار دهنده 
هستند اما با تفکر عمقي درباره فلسفه تنهايي مي توان به 
نتايجي رسيد که احساس بهتري هم به دنبال داشته باشد. 
در حال حاضر نيز بسياري از ما خواسته يا ناخواسته 
سعي مي کنيم بيشتر با تنهايي خود روبرو شويم، آن را 

بپذيريم و به آن به گونه اي ديگر فکر کنيم. 
اما وقتي فرد به نتيجه مشخصي درباره تنهايي نرسيده 
باشد در مواجهه با آن اغلب با احساس ترس، استرس 
يا افسردگي مواجه خواهد شد که در دوران کرونا هم 

اين احساس بيشتر نمايان شده است. 
: چرا اغلب مواجهه با تنهایي باعث ترس 

و استرس مي شود؟
از آنجايي که بعضي افراد نمي دانند در تنهايي چطور 
مي توانند اوقات خوبي داشته باشند و حتي از آن لذت 
ببرند دچار ترس و استرس مي شوند اما مي توان به اين 

افراد کمک کرد تا برنامه ريزي خوبي براي زمان هاي 
تنهايي خود داشته باشند. در واقع تا زماني که شخص 
نتواند قبول کند تنهايي واقعيت زندگي همه آدم هاست 
و تالش کند تا آن را بشناسد، بپذيرد و از آن لذت ببرد 
نمي تواند احساس خوبي هم نسبت به آن داشته باشد. 
فراموش نکنيم اينکه قبول داشته باشيم بشر موجودي 
اجتماعي است که بايد در جمع باشد به اين معنا نيست 
که نتواند از تنهايي خود هم لذت ببرد. در واقع مي توان 
گفت هنگامي که فرد به شخصيت بالغ درون خود نزديک 
مي شود يعني از ارزشمندي  ها و توانمندي هاي خود آگاه 
شده است، امنيت عاطفي هم دارد. به اين ترتيب مي داند 
چه عاليقي دارد، از چه تفريحاتي بيشتر استقبال مي کند 
و چطور مي تواند از آنها لذت ببرد. همچنين جسارت 
رها کردن وابستگي هاي خود را نيز دارد. به اين ترتيب 

تنهايي هم براي او آزار دهنده نخواهد بود.
: چطور مي توان از وابستگي هاي مختلف 

عاطفي رهایي یافت؟
توجه داشته باشيم امنيت عاطفي چيزي است که ما بايد 
از دوران بچگي آن را به دست آورده باشيم. براي دادن 
امنيت به کودك در واقع بايد به او بها داده شود و توجه 

الزم را هم از طرف والدين دريافت کند. 
وقتي همه گونه توجه الزم در بچگي به فرد 
بشود او هم معموال شجاعت ابراز وجود و 
جسارت حرف زدن را پيدا مي کند. به اين 

ترتيب خود را موجود ارزشمندي 
مي داند که قابل دوست داشته شدن 

است. بنابراين اجازه نمي دهد 
ديگران با او بد رفتاري کنند 

يا او را ناديده بگيرند. 
فرد  زماني  واقع  در 
تنهايي  مي تواند 
و  بپذيرد  را  خود 

کند  مديريت  را  آن 
عاطفي  امنيت  از  که 

الزم برخوردار باشد اما اگر 
امنيت عاطفي در دوران کودکي 

حاصل نشده باشد فرد بايد بتواند با 

شناخت هر چه بيشتر خودش و خواسته هايش و همچنين 
تقويت قواي رواني اش، آن را به دست آورد. تقويت عزت 
نفس، اعتماد به نفس و ميزان  پذيرش باال نيز مي توانند ما 

را به سمت تامين امنيت عاطفي هدايت کنند. 
: با تغییر سبک زندگي در دوران کرونا تنهایي 

به چه شکل در آمده است؟
در دوران کرونا بسياري از موضوعات از جمله نوع 
برقراري ارتباطات، ديدارها يا تنهايي هم تغيير کرده است. 
در بسياري موارد احساس تنها گذاشته شدن به ما دست 
مي دهد. البته بخشي از اين تنها ماندن ها نيز اجباري هستند؛ 
به همين خاطر راحت تر هم مي توانيم با آنها کنار بياييم. 
البته کرونا مشکالت اقتصادي زيادي هم به دنبال داشته 
است. ضمن اينکه عده زيادي شغل شان را از دست داده 
و با نداشتن کار مناسب، نوع ديگري از تنهايي را تجربه 
کرده اند. ولي توجه داشته باشيم درست است که براي 
حفظ سالمتي خودمان و ديگران بهتر است همديگر را 
نبينيم اما در حال حاضر و با گذشت بيش از يک سال 
از شيوع اين بيماري مي توانيم با خالقيت بيشتر باالخره 
به نوعي همديگر را ببينيم تا کمتر حس تنها گذاشته 

شدن آزارمان بدهد. 
ضمن اينکه فراموش نکنيم موضوع مهم براي احساس 
نکردن تنهايي، فقط ديدار افراد با همديگر نيست 
بلکه درك کردن همديگر و ناديده گرفته نشدن؛ 
موضوع مهم ديگري است که انتقال آن به 
همديگر نيز حتما با ديدار ميسر نخواهد 
شد. البته انتقال حس خوب گاهي 
تنها مي تواند در يک عبارت 
يا يک گفت وگوي ساده 
که  شود  خالصه 
دوران  در  متاسفانه 
از  بسياري  کرونا 
هم  را  همين ها  ما 
دريغ  همديگر  از 
کرده ايم و به بهانه هاي 
نيستيم  حاضر  مختلف 
همديگر  واقعي  حال  جوياي 
باشيم. وقتي اين گونه همديگر را 

رها مي کنيم حس دوست داشته شدن هم کم کم تغيير 
شکل مي دهد و گمان مي کنيم اصال شايد قبال هم از 

سر عادت به ديدار يکديگر مي رفتيم. 
بنابراين مجموعه اي از تمام اين مسائل باعث مي شوند 
نوع تنهايي ما عمق بيشتري به خود بگيرد و ما را تا سر 
حد نااميدي از باورهاي اشتباه گذشته يا افسردگي برساند. 
: چطور مي توان تنهایي هاي دوران کرونا 

را مدیریت کرد؟
يکي از مشکالت دوران کرونا شرايط اقتصادي ناپايداري 
است که در عمل بسياري از فعاليت هاي ما را مختل 
کرده اند. نداشتن احساس امنيت اقتصادي هم با خود 

نوعي انزوا، بي تفاوتي و تنهايي به دنبال دارد. 
تنش هاي گذشته زندگي با وجود کرونا، مشکالت اقتصادي 
و نداشتن معاشرت، ديدار دوستان و... همه کنار هم نوعي 
انزوا و در بعضي موارد نيز بي تفاوتي به دنبال آورده که 

قبال هيچ يک تجربه اي از آن نداشته ايم. 
به همين خاطر بايد با شناخت بيشتر خود، محدوديت ها 
و پيش بيني ناپذير بودن زندگي را جدي بگيريم و تا حد 

امکان خودمان را براي مواجهه با آن آماده کنيم. 
در واقع کرونا يکباره ما را با نوعي محدوديت و ناامني 
مواجه کرد و بشر را در برابر واقعيت تلخ زندگي قرار 
داد. به همين خاطر ميزان افسردگي، اضطراب و مراجعه 

به روان پزشکان نيز بيشتر شد. 
اما توجه داشته باشيم همان گونه که براي درمان ترس، 
نخستين گام مواجهه کامل با آن است در مورد کرونا هم 
ما با رويارويي با بيماري بايد بتوانيم به درمان آن بپردازيم. 
در واقع وقتي چاره اي براي بعضي دردها در دست نداريم؛ 
بهترين راه اين است که عالوه بر  پذيرش، ببينيم چگونه 
مي توانيم به بهترين شکل با آن کنار بياييم و نگذاريم ترس 

از درد و رنج قبل از ابتال، ما را از پا در آورد. 
وقتي ترس از تنهايي ناشي از کرونا را با توجه به جهان 
شمول بودن آن بپذيريم بهتر هم مي توانيم خودمان را 
براي  پذيرش و مهار و مديريت آن آماده کنيم. مديريت 
تنهايي هم با توجه به عوامل دروني و سرشتي هر شخص 
مي تواند متفاوت از ديگري باشد. البته هراس نداشتن 
از آن به عنوان راهکار اصلي است که به نوعي مي تواند 

براي همه مشترك باشد. 

بررسي سردي روابط اجتماعي در دوران كرونا 

رويارويي با حقيقت تنهايي 

حمايت های 
اجتماعی در 

چگونگی مقابله 
افراد با بيماری 

كرونا بسيار 
موثر هستند. 

اينکه افراد در 
يك جامعه فکر 

كنند در صورت 
ابتال به بيماری، 

بيکاری يا به وجود 
آمدن مشکالت 

اقتصادی؛جامعه 
از آنها حمايت 

خواهد كرد، 
استرس كمتري 
خواهند داشت؛ 

موضوع بسيار 
مهمي كه اين 

روزها بسياري 
از ما را با مشکل 

مواجه كرده و 
تبديل به يکي 

از دغدغه هايمان 
شده است

برخورداري از روابط 
خوب اجتماعي و بودن افراد 

كنار يکديگر به ويژه هنگام مشکالت 
و سختي ها يکي از سرمايه هاي با ارزش 
هر فرد به حساب مي آيد و افراد با توجه 

به توانايي برقراري چنين روابطي 
مي توانند امنيت بيشتري كنار 

هم تجربه كنند


