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»خانواده« اولین و کوچک ترین نهاد اجتماعی است 
که حداقل از زن و شوهر تشکیل می شود که با تولد 
فرزندان گسترده تر می شود. عضو خانواده بودن 
یعنی اینکه فرد در نوعی شبکه عاطفی سهیم  
است، به یک گروه اجتماعی تعلق دارد، با دیگر 
اعضای خانواده تاریخ مشترک دارد و به محیط 
زندگی خاصی عادت می کند. اهمیت خانواده نیز 

به خاطر این دستاوردها خواهدبود. 

»خانواده«؛ نخستین بستر شکل گیری 
شخصیت کودک

در واقع، خانواده اولین محیطی است که شخصیت 
کودک را شکل می دهد. این محیط خود در محیط 
گسترده تری به نام فرهنگ قرار می گیرد بنابراین، 
خانواده به شدت تحت تاثیر فرهنگ است و شکل 
پیدا می کند. خانواده از این نظر نیز اهمیت دارد 
که محل انتقال سنت ها، باورها و انواع مختلف 
شناخت ها از شیوه غذاخوردن تا افکار سیاسی 
است. خانواده از طریق تربیت اجتماعی کودک، 
آماده و تجربه شده نسل های  فرهنگی  میراث 
گذشته را در اختیار کودک قرار می دهد و برای 

او ایدئولوژی و دنیای خاصی ترسیم می کند. 
به طور کلی، کودک درون خانواده نخستین گام های 
اجتماعی شدن را برمی دارد و در نهایت به موجودی 
کامال اجتماعی تبدیل می شود. خانواده نام خود 
را به کودک انتقال می دهد و به این ترتیب او را 
در شبکه ای خویشاوندی قرار می دهد که چند 
نسل را دربرمی گیرد بنابراین خانواده اولین هویت 
اجتماعی انسان را تعیین می کند. موقعیت اجتماعی 
والدین تعیین کننده موقعیت اجتماعی کودک طی 
20 سال اول زندگی است. محل سکونت خانواده 
به طور عینی بافت های اجتماعی مؤثر بر کودک را 
مشخص می کند و در نهایت اینکه شغل والدین، 
کودک را در طبقه اجتماعی معینی قرار می  دهد. 

خانواده و آموزش های زندگی اجتماعی
شاید این پرسش مطرح شود که مگر خانواده 
چه کاری برای کودک انجام می دهد؟ مسلما 
خانواده از کودک مراقبت می کند و نیازهای او 
را طوری تامین می کند که از لحاظ جسمی و 
روانی سالم بزرگ شود. کنار این مراقبت ها و 
برآوردن نیازها، خانواده کودک را وارد بافت 
فرهنگی می کند؛ به این ترتیب که مثال اگر در 
تهران متولد شود، معموال همراه پدر و مادر 
و یک یا دو خواهر و برادر زندگی می کند 
و بدون اجازه والدین به منزل همسایگان یا 
خیابان نمی رود ولی اگر در روستا متولد شود، 
پدربزرگ  و  بیشتر  برادر  و  تعداد خواهر  با 
ومادربزرگ حتی دیگر خویشاوندان نیز رابطه 
در یک  آنها  از  بعضی  با  یا  دارد    بیشتری 

منزل زندگی می کند. این کودک در بازی با 
همساالن و حضور بیرون از منزل نسبت به 
کودکی که در تهران زندگی می کند، آزادی 

عمل بیشتری خواهدداشت.
خانواده جنبه های متعدد و مختلف زندگی را در 
اختیار کودک قرار می دهد؛ به عنوان مثال به کودک 
می آموزد که با قاشق و چنگال غذا بخورد، آب 
دهان را زمین نیندازد و...، به ا  یاد می دهد که 
از گوشت بعضی حیوانات مانند سگ و گربه 
متنفر باشد و مشروبات الکلی را حرام بداند. 
خانواده به کودک آموزش می دهد که متناسب 
با محیط زندگی خودش زندگی کند و مثال اگر 
در خوزستان یا آذربایجان است، بتواند با شرایط 
محیطی سازگاری پیدا کند. کودک به درون خانواده 
است که مناسبت های مختلف مذهبی و ملی را 

می شناسد. همچنین کودک ابراز یا پنهان نگه داشتن 
هیجانات را برحسب اینکه خردسال یا بزرگسال 
باشد، از خانواده می آموزد و نحوه ابراز وابستگی 

خود به دیگران را نیز کسب می کند. 

الگوپذیری و بروز رفتارهای متناسب 
با هویت فردی 

کودک شیوه ارتباط والدین با یکدیگر را می بیند 
و با مشاهده اعضای خانواده برخی ارز ش ها مانند 
احترام به دیگران، تحمل، تحقیر، خوش بینی، 
بدبینی حتی درون گرایی و برون  گرایی و... را 
یاد می گیرد. کودک در محیط خانواده است که 
فرامی گیرد دیگران به عنوان دختر یا پسر از او چه 
انتظاراتی دارند. از همین رو می توان به اهمیت 
بنیان خانواده در شکل گیری شخصیت کودک 

پی برد. بسیاری از درمانگراها و روان شناسان 
معتقدند که به رغم ایجاد تحول در مورد نقش 
زن و مرد در کشورهای مختلف، هنوز هم بچه ها 
می بینند که پدر یا مادر چه کارهای خاصی مانند 
تعمیر ماشین، آشپزی، خرید و... انجام می دهند. 
مسلما با دیدن این الگوها، کودک نیز فرامی گیرد 
که کدام رفتارها زنانه و کدام رفتارها مردانه 
است و گرایش به رفتارهایی پیدا می کند که 
متناسب با جنسیت خود باشد و اجازه انجام 
آنها را دارد بنابراین، تقلید الگو به کودک اجازه 
می دهد رفتارها و نگرش های مناسب با هویت 
جنسی و در نتیجه متناسب با انتظارات محیطی 
که در آن متولد شده، را بیاموزد. نگرش های 
مختلف والدین در مورد فرزندان برحسب اینکه 
پسر یا دختر باشد، به قبول نقش های اختصاص  
داده شده به هر جنس کمک می کند. به عنوان مثال، 
بررسی ها نشان می دهد که همیشه پسرها بیشتر 
از دخترها به رقابت تشویق می شوند و هیجانات 
و احساسات خود را پنهان نگه دارند در حالی که 
دخترها تشویق می شوند که خونگرم باشند و 
هیجانات خود را البته بدون پرخاشگری ابراز کنند. 
این نقش ها از طریق اسباب بازی ها و بازی هایی 
که بچه ها انجام می دهند نیز آموزش داده می شود. 
معموال برای پسرها اسباب بازی هایی مانند ماشین 

و تفنگ و... خریداری می شود برای دخترها 
عروسک اولین انتخاب است. 

خانواده؛ زمینه ساز بهبود سالمت روان 
خانواده اولین محیطی است که نخستین پایه های 
اجتماعی شدن کودک شکل می گیرد و طبیعی 
است نسبت به این مقوله که خانواده تا چه حد 
در بهداشت روانی تاثیر دارد، نگاه مضاعفی وجود 
داشته باشد. شاید بی دلیل نباشد که حتی کشورهای 
صاحب اقتصاد و صنعت هنوز به شدت در تشکیل 
خانواده سرمایه گذاری می کنند و زمانی که شرایط 
ازهم گسستگی خانواده و جدایی مطرح می شود، 
به طور جدی مداخله دارند زیرا عالوه بر آسیبی که 
فرزندان می بینند، ساختار خانواده نیز تاثیر جدی 

بر ساختار جامعه خواهدداشت. 
بنابراین باید سعی شود تا حد امکان تشکیل و 
تحکیم خانواده به عنوان اصل مهم موردتوجه 
باشد و تشویق به ثبات خانواده و از شرایطی که 
متاسفانه منجر به زندگی مجردی شده ، جلوگیری  
شود زیرا کسانی که با خانواده زندگی می کنند از 
نظر بهداشت روانی وضعیت خیلی بهتری دارند. 
حتی این نکته نیز جالب است که بررسی های 
روان شناسی هنگام مراجعه افراد به کلینیک های 
روان شناسی نشان می دهد که افراد منفی پیش آگهی 
منفی دارند و احتمال بروز بعضی مشکالت در آنها 
بیشتر و احتمال درمان نیز کمتر است اما کسانی که 
در خانواده زندگی می کنند و همراه یکی از عزیزان 
خود به مشاور مراجعه کردند از حمایت های روانی 
اجتماعی خاصی برخوردار هستند. گرچه رابطه 
جنسی همسران در این زمینه بسیار مهم است، 
اما تنها جنبه این حمایت ها نخواهدبود. خانواده 
محیطی است که ارتباط های سازنده، معنوی و 
عاطفی و... در آن شکل می گیرد و به خوبی رعایت 
می شود که منجر به تبادل احساسات مطلوب 
می شود. همچنین احساس اینکه یک فرد می تواند 
تداوم دهنده نسل باشد نیز با احساس خوشایندی 
همراه است. پس تالش برای تحکیم خانواده باید 

همواره اصل مهم برای همه باشد. 

نقش های گوناگون خانواده در جامعه امروزی

خانواده خوب چه نقشی در موفقیت دارد؟
»خانواده« اولین و کوچک ترین نهاد 

اجتماعی است که حداقل از زن و 
شوهر تشکیل می شود که با تولد 

فرزندان گسترده تر می شود. عضو 
خانواده بودن یعنی اینکه فرد در 

نوعی شبکه عاطفی سهیم  است، به 
یک گروه اجتماعی تعلق دارد، با دیگر 
اعضای خانواده تاریخ مشترک دارد و 
به محیط زندگی خاصی عادت می کند. 

اهمیت خانواده نیز به خاطر این 
دستاوردها خواهدبود

 دکتر حسین ابراهیمی مقدم
روان شناس، مشاور و استاد دانشگاه 

همه ساکنان زمین امروزه کم وبیش با »آلودگی هوا« 
مواجه هستند و این مشکل یکی از چالش های زندگی 
مدرن محسوب می شود. بهتر است آلودگی هوا را قاتل 
خاموش بدانیم چراکه ساالنه بسیاری از افراد به دلیل 
عوارض آالینده ها جان خود را از دست می دهند. آالینده های جوی حتی 
در سطح کم نیز تاثیر جدی بر سالمت انسان دارد و مطالعات علمی 
تایید می کند که زمینه ساز بیماری های مختلف، افزایش آمار بستری در 

بیمارستان و حتی مرگ زودهنگام هستند. 

»آالینده های جوی«؛ از ترکیبات شیمیایی خطرناک 
تا گردوغبار

آلودگی هوا به شرایطی گفته می شود که مجموعه ای از آالینده های 
محیطی ناشی از فعالیت کارخانه ها، وسایل نقلیه و... در جو باقی می ماند 
و تاثیری شبیه به سیگارکشیدن بر سالمت دارد. آالینده های جوی به سه 

گروه شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی تقسیم می شوند. 
از جمله آالینده های شیمیایی می توان به اُُُُُُُُُازون، دی اکسید و اکسید 
ازت، دی اکسید گوگرد، فلزات سنگین مانند آرسنیک و سرب، بعضی 
از ترکیبات آلی فرار مانند بوتان، اتانول و بنزِن همچنین هیدروکربن های 
موجود در زغال سنگ، نفت یا احتقان چوب اشاره کرد. ذرات ریز و 
گردوغبار آکنده از اجزای شیمیایی جزو آالینده های فیزیکی محسوب 
می شوند. گرده گیاهان و کپک ها نیز از جمله آالینده های بیولوژیکی 
هستند. بخش کمی از آالینده های جوی ناشی از پدیده های طبیعی مانند 
فرسایش خاک، فوران آتشفشان و... است و فعالیت های انسانی مهم ترین 

عامل انتشار این آالینده ها هستند.

عوارض »آلودگی هوا« بر سالمت
آلودگی هوا بر عملکرد اندام های مختلف تاثیر می گذارد و می تواند 
به تدریج زمینه  ساز مشکالت متعدد شود. این آالینده ها می توانند بر سیستم 
تنفسی تاثیر بگذارند و عامل بروز یا تشدید آسم، آلرژی یا بیماری های 
انسدادی مزمن ریه شود. آسیب سیستم قلبی -عروقی نیز موردانتظار 
است که با درد قفسه سینه، آریتمی قلبی، حمله قلبی، نارسایی قلب و 
فشار خون باال همراه است. آالینده های محیطی خطر بروز سکته مغزی 
را نیز افزایش می دهد و در موارد مواجهه مستمر می تواند بر عملکرد 
شناختی مغز نیز تاثیر بگذارد. البته بروز آسیب های ناشی از آلودگی هوا 
به نوع آالینده ها، وضعیت سالمت عمومی فرد و سن نیز بستگی دارد. 

عالئم هشدار مواجهه با  »آالینده های جوی«
مواجهه با  آالینده های جوی به خصوص در محیط های آلوده و مدت 
طوالنی عامل بروز عوارضی می شود. از جمله مهم ترین عوارض می توان 

به خستگی، سردرد یا سرگیجه، سرفه، آبریزش بینی، نفس نفس زدن یا 
تنگی نفس، افزایش ترشحات بینی و حلق، خشکی و تحریک پذیری 

چشم، بینی، گلو و پوست اشاره کرد. 
این عوارض ممکن است پس از چند دقیقه یا چند ساعت حضور 
در محیط آلوده احساس می شود و معموال زمانی که فرد این محیط 
را ترک می کند، وضعیت بهتری خواهدداشت. همچنین زمانی که فرد 
مدت طوالنی در محیط آلوده حضور ندارد و پس از تعطیالت به شهر 
بازمی گردد بیشتر این عالئم را احساس می کند. شدت و وخامت عالئم 
نیز در مبتالیان به بیماری های تنفسی و قلبی -عروقی جدی تر است که 

معموال برای تسکین عالئم نیاز به مصرف دارو خواهدبود.

افرادی که مبتال به آسم یا بیماری های انسدادی مزمن ریه هستند معموال در 
محیط آلوده دچار افزایش ترشحات مجاری تنفسی، سرفه و عطسه مکرر 
و نفس نفس زدن می شوند. کسانی که مبتال به بیماری های قلبی -عروقی 
هستند نیز ممکن است سرگیجه، درد قفسه سینه یا دست، تپش نامنظم 

قلب، تورم مچ و ساق پا و تنگی  نفس احساس کنند. 

چه کسانی بیشتر در معرض عوارض »آلودگی هوا« هستند؟
گرچه آلودگی هوا سالمت همه افراد را تهدید می کند اما بعضی افراد 
آسیب پذیرترند. سالمندان، کودکان، کسانی که در فضای باز فعالیت دارند، 
مبتالیان به بیماری های قلبی -عروقی و افرادی که در مناطق با آلودگی 

باال زندگی می کنند بیشتر مستعد عوارض آلودگی هوا خواهندبود.
 بیماران دیابتی نیز با عوارض بیشتر آلودگی هوا مواجه هستند زیرا 

معموال زمینه ابتال به ناراحتی های قلبی- عروقی دارند. 
علت آسیب بیشتر آلودگی هوا در کودکان از آنجاست که کودکان نسبت 
به بزرگساالن تعداد دفعات بیشتر تنفس دارند و در نتیجه حجم هوای 

بیشتری وارد مجاری تنفسی می شود. 
از طرفی، سیستم تنفسی و قدرت دفاعی بدن آنها نیز هنوز تکامل 

پیدا نکرده است و مستعد ابتال به بیماری های مختلف هستند. در مورد 
سالمندان نیز به خاطر اینکه ریه ها، قلب و سیستم تنفسی ضعیف تر 
می شود، عوارض آلودگی هوا افزایش می یابد. همچنین معموال با افزایش 
سن احتمال ابتال به بیماری های تنفسی و قلبی نیز بیشتر است که عامل 

زمینه ای جدی خواهدبود. 

در صورت بروز عوارض »آلودگی هوا« چه باید کرد؟
اگر فردی احساس می کند که دچار عوارض سالمت ناشی از آلودگی 
هوا شده ، الزم است نوع عالئم، زمان بروز و برطرف شدن عالئم را 
یادداشت کند و با پزشک درمیان بگذارد. این کار به پزشک کمک 
می کند تا نوع عارضه و اندام درگیر را بهتر بشناسد و احتمال دیگر 
مشکالت سالمت را درنظر بگیرد. در صورتی که محیط کار آلودگی 
زیادی دارد، حتما از ماسک های مخصوص استفاده شود و تهویه 
مناسب در نظر گرفته شود. همچنین در شرایط ابتال به بیماری های 
زمینه ای توصیه می شود حتما به طور منظم با پزشک مشورت شود تا 

از بروز عوارض وخیم پیشگیری شود.
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 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

به بهانه پدیده وارونگی و روزهایی با آلودگی مداوم هوا در شهرهای بزرگ کشور

هوای قابل تنفس حق مسلم ماست

آالینده های 
جوی

در محل کار
 در ها و پنجره ها را بسته نگه دارید

 از سیستم های تهویه هوای 
داخلی استفاده کنید

 به طور منظم سیستم تهویه و 
فیلترها را کنترل کنید

 از سیگارکشیدن پرهیز کنید

اتومبیل
 سیستم تهویه درون اتومبیل را 

در حالت چرخشی قرار دهید 
 پس از 40 دقیقه پنجره های 

اتومبیل را باز کنید تا هوا جریان 
داشته باشد

 از فیلترهای مناسب برای سیستم 
تهویه اتومبیل استفاده کنید

منزل
 در شرایط آلودگی شدید هوا از 

بازگذاشتن در ها و پنجره ها خودداری کنید
 از سیستم تهویه برای بهبود هوا 

درون اتاق خواب استفاده کنید
 در صورت امکان سیستم تهویه مرکزی 

نصب کنید

محیط بیرون
 زمانی که هوا در وضعیت هشدار 
آلودگی است، مدت حضور بیرون از 

منزل را به حداقل برسانید
 حتما از ماسک با قابلیت محافظت باال 

کیفیت هوای محل زندگی را پیش از خروج منزل کنترل کنیداستفاده کنید
سیگارکشیدن را کنار بگذارید


