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نحوه برخورد با آداب و رسوم، رفتارهای اجتماعی، باورهای بهداشتی و عادات غذایی مردم

رأفت تکریمی
کارشناس بیماری های غیرواگیر 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 اهداف آموزشی 
امید است بهورزان محترم پس ازمطالعه مقاله: 

عادات غذایی و باورهای زیان آور برای سالمتی را بشناسند.
راهکارهای تغییر باورهای غلط را شرح دهند.

مینا مهاجر
کارشناس بیماری های غیرواگیر 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دکتر نغمه خلیق
رئیس گروه بیماری های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کوچه پس کوچه های زندگی رابشناس
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مقدمه

مجموعـه  و  معرفت  دانــش،  معنی  به  لغت  در  فرهنگ 

آداب و رسـوم تعریف شـده است. فرهنگ جامعـه حـاوی 

آداب و رسـوم، اخـالق، باورها، نهادهای دینی و تعلیمی و 

در  ریشـه  که  است  مشترکی  انگاره های  تمام  و  تربیتی 

زندگی مشترک تک تک افراد جامعه دارد و میراثی از 

گذشتگان است که بر رفتار کنونی و آینده افراد جامعه، 

انسانی،  جوامع  بررسی  در  مــی گــذارد.  مستقیم  تأثیر 

مشخص شده عاملی که باعـث تمـایز و پیشـرفت جامعـه 

به شکل  انسانی  جامعه  اســت.  فرهنگ  شــده،  انسانی 

همین  که  باشد  فرهنگ  یک  صاحب  می تواند  بالقوه 

فرهنگ شکل روابط اجتماعی را در این جامعه از جوامع 

حیوانی متفاوت می سازد.

نحوه شکل گیری آداب و رسوم 

در  دارنــد.  تأثیر  گوناگونی  فرهنگ ها عوامل  پیدایش  در 

حقیقت پیدایش فرهنگ ها تا حد زیادی معلـول عوامـل 

و  تصـادف  اقلیمـی،  عوامل  مانند  بشر،  کنترل  از  خارج 

همـین  اثـر  در  اســـــت.  بـــــوده  تاریخی  گوناگون  حـــوادث 

و رسـوم  آداب  و  ــا  ارزش هــ هــنــجــارهــا،  بــتــدریــج  عــوامـــــل 

گونـاگون در خصـوص جنبـه های مختلـف زندگی بشر به 

وجود آمد که به مرور از ریشه های خاص خود جـدا شـده 

و نـوع خاصی از نظام اجتماعی و نظام روانی را به وجود 

آورده اند. هنگامی که اولـین تجربیات فرد، از نظر تأمین 

نیازها موفقیت آمیز باشـد، این تجربیات از طـرف او تکرار 

می شود و به شکل عادت درمی آید. از طرف دیگر، افراد 

دیگری که در کنار او زندگی می کنند، از تجربیات و عـادات 

فرد، تقلید کرده و بتدریج واکنش همه اعضـای گـروه از 

نظـر روش تـأمین نیازهـا یکسان می شود. در این فر آیند، 

فــردی به شکل »رسـم« که پدیده ای  و عــادات  روش هــا 

همگـانی است، درمی آید و ویژگی های جدیدی که محصول 

می شود. ظاهر  افـــــراد  در  اســـــت،  اجتمـاعی  رسم هـای 

انواع باور ها: به طور کلی باورها را می توان به دو دسته 
کــرد.  بندی  تقسیم  منفی  ــاورهــای  ب و  مثبت  ــاور هــای  ب

ــم  زنــدگــی داری مــا در  کــه  تــمــامــی بــاورهــایــی  در حقیقت 

زیرمجموعه این دو دسته هستند. به طور مثال باورهای 

حساب  بــه  منفی  ــاور هــای  ب از  بخشی  کننده،  مــحــدود 

مثبت  باورهای  از جمله  ساز  انگیزه  باورهای  و  می آیند 

محسوب می شوند.

انگیزه  ایــجــاد  سبب  بــاورهــا  از  برخی  مثبت:  ــاورهــای  ب
مضاعف شده و به موفقیت و پیشرفت در کارها کمک 

مضاعف  نیروی  یک  ایجاد  باعث  باورها  این  می کنند. 

در انجام کارهای گوناگون می شوند و انرژی فرد را برای 

انجام کارهای سخت افزایش می دهند. همچنین باور های 

مثبت درونی که در واقع همان ایمان و اعتقادات هر فرد 

است، سبب افزایش اعتماد به نفس شده و انرژی درونی 

را برای مقابله با مشکالت زندگی افزایش می دهند. شما 

را  انرژی ها  این  می توانید  فرد  مثبت  باورهای  تقویت  با 

درونی کرده و از آن برای دستیابی به اهداف بزرگ خود 

در  فرد  محرک  مثبت،  بــاور  ترتیب  این  به  ببرید.  بهره 

انجام کارها و دستیابی به موفقیت به شمار می رود. 

باورهای منفی و تأثیر آن در زندگی: نوع دیگری از باور نیز 
انجام کارها  ایجاد محدودیت در  وجود دارند که سبب 

برای  بزرگی  مانع  می توانند  منفی  بــاورهــای  می شوند. 

رسیدن به موفقیت باشند و قدرت انجام کارهای گوناگون 

دلیل  همین  به  ناکامی شوند.  و سبب  گرفته  فرد  از  را 

منفی  باورهای  از  کاستن  در  را  خود  نهایت سعی  باید 

داشته باشید. چرا که باور های منفی باعث از دست دادن 

فرصت های زندگی می شود.

ایجاد چندین  باعث  اشتباه می تواند  یا  منفی  باور  یک 

بــاور اســت. باورهای  بــاور منفی و غلط شــود، این قانون 

با تقویت باورهای مثبت فرد می توانید این
انرژی ها را درونی کرده و ازآن برای دستیابی
بـه اهـداف بزرگ خـود بـهـره ببـریـد. به این 
ترتیب باور مثبت، محرک فرد درانجام کارها

و دستیابی به موفقیت به شمارمی رود. 
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تا  شما  ناکامی می سازند  سمت  به  نامریی  پلی  منفی 

لحظه شکست متوجه آن نخواهید شد.

راهکارهای تغییر باورهای غلط

چون باورها نقش بسیار مهمی در زندگی ایفا کرده و مسیر 

و پیوسته  نتیجه، آهسته  را تعیین می کنند، در  زندگی 

نباشد،  او  دلخواه  شاید  که  و سویی  به سمت  را  افــراد 

داشته  است دوست  فردی ممکن  مثال،  برای  می برند. 

باشد که به شکلی سالم پا به دوران سالمندی بگذارد. 

الزم  این هدف،  به  رسیدن  برای  که  نکنیم  فراموش  اما 

است عادت ها و باورهای سالمی را در طول زندگی خود 

باورهای  تغییر  برای  مختلفی  راهکارهای  باشد.  داشته 

اشتباه یا غلط وجود دارد که توسط این راهکارها می توان 

نگرش آن ها را نسبت به پدیده های گوناگون تغییر داد. 

از  منفی  بــاورهــای  مــورد  در  بــه خصوص  بــاورهــا  تغییر 

باورهای  تغییر  با  برخوردار است.  زیادی  اهمیت بسیار 

منفی می توان عملکرد فرد را در زندگی بهبود بخشیده 

و در زمینه های گوناگون، موفقیت و پیشرفت های بسیار 

زیادی را به دست آورده و به اهداف خود رسید.

باورهایی  به  ابتدا نسبت  باورها، الزم است  برای تغییر 

را شناسایی  آگاه شده و آن ها  که در فرد نهادینه شده 

کنیم. یافتن منشا باورها باعث می شود تا بهتر بتوانیم 

این  بــرای تغییر  و  افــراد کمک کنیم  به  در خودشناسی 

باورها اقدام کنیم. پس شناسایی باورهای منفی، اولین 

گام برای تغییر باورهاست. الگوهای مختلفی برای تغییر 

باورهای منفی وجود دارد که توسط این الگوها می توان 

باورهای مثبت را جایگزین باورهای منفی کرده و در انجام 

کارهای گوناگون به موفقیت رسید. ایمان و اعتقاد ارتباط 

مستقیم با باور دارند. در صورتی که فرد ایمان و اعتقاد 

باورهای  می تواند  آسانی  به  کند،  تقویت  را  خود  قلبی 

مراحل مختلف  در  و  کــرده  دور  خــود  ذهــن  از  را  منفی 

زندگی موفقیت های بی شماری را به دست آورد.

غذا و تغذیه نیز از مهم ترین و پایه ای ترین نیازهای بشر 

است. رفتارهای غذایی با توجه به بستر فرهنگی که در 

و کیفیت های متنوعی  ویژگی  دارای  آن شکل می گیرند 

بسیار  ارتــبــاط  غذایی  رفتارهای  حقیقت،  در  هستند. 

دارند  جامعه  یک  فرهنگی  ویژگی های  سایر  با  نزدیکی 

شناسایی  قابل  مختلف  فرهنگ های  در  رابطه  ایــن  که 

و  را، چه موقع  مــردم چه غذایی  این که  اســت. تحلیل 

با توجه به مفاهیم موجود در  چگونه مصرف می کنند، 

متن فرهنگ همان جامعه قابل تعبیر است. در نتیجه 

و  رفتارها  اصــالح  یا  تغییر  مطالعه،  به  نیاز  که  کجا  هر 

اجتماعی،  زمینه های  شناخت  باشد،  غذایی  الگوهای 

فرهنگی و محیطی پیش نیاز اجرای مداخله ها، تأثیرگذار 
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منابع
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خواهد بود. جوامع بومی و سنتی چون غذا و تغذیه خود 

را در رابطه ای نزدیک با طبیعت و به مدد دانش بومی که 

آن  شناسایی  می کنند،  تأمین  است،  نیاکانشان  میراث 

تغذیه ای  مزیت های  دارای  که  غذایی  عــادات  از  دسته 

بوده و آشنایی با غذاهای بومی که از مشکالت تغذیه ای 

اصــالح  بــه  می کنند  ــان  درمـ را  بیماری ها  یــا  جلوگیری 

رفتارها و باورهای تغذیه ای کمک می کند. منابع محلی 

در هر یک از این جوامع، نقش مهمی را در تأمین امنیت 

بومی ایفا  مــردم  و حفظ سالمت  تغذیه  کفایت  غذایی، 

می کنند. با گــردآوری داده هــای ارزشمند در زمینه نظام 

غذایی مردمان بومی، زمینه آگاهی الزم برای برنامه ریزی 

مسایل  و  تغذیه ای  درک مشکالت  و  بهبود  راستای  در 

و شرایط  با فرهنگ  پیچیده ای  روابط  حوزه سالمت که 

اجتماعی هر جامعه دارد، فراهم خواهد شد.

نتیجه گیری

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که الزم است آموزش 

دهندگان به مردم به عنوان افراد متخصص در به کارگیری 

انتقال دانــش، تدوین  روش هــا و رویکردهای مناسب در 

سیاست های عمومی سالمت و مداخالت سالمت محور، 

روابط  و  اجــزا  ابعاد،  تمام  با  را  و هم جامعه  انسان  هم 

خود در نظر بگیرند. بنابر این اساس یکی از بزرگ ترین 

مــســؤولــیــت هــای آمـــوزش دهــنــدگــان بــهــداشــت، ارتــقــای 

سالمت است که اغلب فعالیت های آنان را دربرمی گیرد. 

همچنین آموزش دهندگان بهداشت به منزله برنامه ریزی 

در جهت ارتقای سالمتی باید درک صحیحی از نیازها، 

ــات و نــگــرش هــای مـــردم داشــتــه باشند تا  ــ ــاورهــا، ادراک ب

بتوانند تغییرات مناسب را ایجاد کرده، ارتباطات مناسب 

شکل  بشناسند.  را  استفاده  قابل  منابع  و  برقرارکنند 

گیری باورهای مربوط به سالمتی مبتنی بر فرهنگ بوده 

که همانند سایر پدیده های اجتماعی دارای اهمیت است 

زمینه  در  دقیق  اکتشافی  مطالعات  انجام  حــال،  این  با 

رفتار سالم با در نظر داشتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی 

و فرآیند شکل گیری باورهای نادرست بهداشتی، مفید و 

الزم به نظر می رسد، زیرا به کارکنان بخش سالمت کمک 

می کند که احتماالت مختلف را در برنامه ریزی و تدوین 

هرگونه مداخله آموزشی درنظر داشته باشند. بنابراین، 

برای دستیابی به متغیرهای مؤثر بر شکل گیری باورهای 

غلط بهداشتی در بین افراد جامعه، با انجام پژوهش های 

مبتنی بر الگوی کیفی، می توان روند شکل گیری باورهای 

غلط بهداشتی را بررسی کرد.


