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دکتر نخعی استاد دانشگاه علوم پزشکی و پژوهشگر آسیب های اجتماعی

به فرزندانتان
مسئولیت بدهید

خانواده ها باید اطالعات علمی شان را بیشتر کنند تا بدانند با فرزاندان شان چگونه
برخورد کنند .واگذاری کار و وظیفه در خانه به آنها و تقویت رابطه عاطفی و ابراز محبت
به فرزند میتواند از بسیاری اختالالت در زندگی آنها جلوگیری کند
بیژن ادبی

صبح پنجش�نبه دکتر ن�وذر نخعی
اس�تاد دانش�گاه عل�وم پزش�کی
کرمان برای ش�رکت در یک همایش
آموزشی به سیرجان آمد تا آموخته
ه�ای علم�ی و نتای�ج پژوهش های
خ�ود را در زمینه علل و عوامل بروز
آس�یب های اجتماع�ی و چگونگی
پیشگیری از آن به شرکت کنندگان
در همای�ش منتقل کند .دکتر نخعی
ف�ارغ التحصیل پزش�کی اجتماعی
است و تحقیقات زیادی در خصوص
شناخت و نحوه مقابله با آسیبهای
اجتماع�ی انج�ام داده و مق�االت
متعددی نیز از وی در مجالت علمی
و پژوهش�ی معتبر به چاپ رس�یده
اس�ت .در فرصت کوتاه و اندکی که
آن روز دس�ت داد ب�ا ای�ن محقق و
پژوهشگر اجتماعی گفتگویی انجام
دادیم که ماحصل آن را می خوانید.
***
◄ آقای دکتر تحصیالت دانشگاهی
شما در چه زمینهای است وکنفرانس
اخیر ش�ما در س�یرجان ح�اوی چه
نکاتی بود؟
رشتهیِ تخصصی من پزشکی اجتماعی
اس��ت ولی حوزهکاری و پژوهش��یام در
زمینه مقابل��ه با آس��یبهای اجتماعی
بهخصوص ،پیش��گیری از اعتیاد اس��ت.
البته نشس��ت اخیر من با مردم سیرجان
با تأکید بر پیشگیری از مصرف الکل بود.

در مورد این مباحث ،مهمترین نکته این
است که چه راهکارهایی را به کار ببندیم
تا با کمترین هزینه ،بیش��ترین جواب را
بگیری��م؛ بنابراین باید تمرکزمان بر روی
آگاهیرس��انی به خانوادهها قرار بدهیم.
خانوادهه��ا ،باید اطالعاتش��ان پیرامون
نوین فرزندپروری افزایش دهند
س��بک ِ
و بدانند که مجبور هس��تند برای تربیت
صحیح نسل جدید ،اطالعات علمیشان
را ارتق��ا دهند و بدانند ک��ه چهکار باید
بکنند .اگر برای افزایش اطالعات علمی
خود در خصوص پرورش تربیتی فرزندان
تالشی انجامندهند ،فاصلهیِ عاطفی آنان
با فرزندانشان روزبهروز افزایش مییابد و
ی
متأسفانه زمینههایی در محیط اجتماع 
هم برای س��وق دادن جوانان به س��مت
آس��یبهای اجتماعی وج��ود دارد .باید
برای بچهه��ا بهاندازه کافی وقت بگذارند
و به آنها محب��ت کنند تا فضای مهر و
صمیمیت در محیط خانواده ایجاد شود.
◄ از منظر ش�ما مهمتری�ن گام در
جهت آگاهی بخش�ی ب�ه خانوادهها
برای پیش�گیری از سوق داده شدن
فرزندانش�ان ب�ه س�مت مخاطرات
اجتماعی چیست؟
اول و مهمترین قدم این است که بپذیرند
نس��ل جدی��د را بدون اطالع��ات علمی
نمیت��وان بهخوبی در براب��ر مخاطرات
اجتماع��ی محافظت ک��رد .باید محبت
را سرلوحهیِ کارش��ان قرار دهند ،چون
یک��ی از زمینهه��ای گرایش به س��مت
اعتیاد این اس��ت که فضای خانه که باید

سرش��ار از محبت باش��د ،دچار اختالل
میش��ود .وقتی عالقه ،مهر و محبت در
بستر خانواده کمرنگ شود ،بهخودیخود
گرایش به این آس��یب ،افزایش مییابد.
نوجوان بهصورت ناخواس��ته به س��متی
میرود که میخواه��د این خالء کمبود
محب��ت را بهنوع��ی دیگر جب��ران کند.
گام دوم ،مبح��ث نظ��ارت اس��ت که به
دو شکل مس��تقیم و غیرمستقیم انجام
میش��ود .پدر و مادر مراقب و هوش��یار
باش��ند که بچه آنان کجا میرود یا کجا
ثبتنامشده اس��ت .والدین میبایست به
ابزاره��ای رفاه��ی که در اختی��ار او قرار
میدهن��د ،مراقبت و نظ��ارت کنند .در
س��نین خردس��الی بههیچوجه گوش��ی
هوش��مند در اختیار وی ق��رار ندهند .از
آنطرف هم مراقبت کنند که در محیط
خانواده چه فیلمهای��ی را میتوانند با او
ببینند و آیا اساس��اً این فیلم متناسب با
سن او هس��ت؟ یا اینکه مواظب باشند
که با چهکسانی رفتوآمد میکنند .باید
به ک��ودک (محبت) کرد و ب��ه نوجوان
(احترام) گذاش��ت .همانگونه که عرض
کردم اص ً
ال دلیلی ندارد که کودک گوشی
هوشمند داشته باشد .والدین باید محیط
را قانونی و قاعدهمند کنند و نوجوان هم
مانند آنها رویِ گوش��یاش رمز نگذارد
و اعتماد متقابل وجود داش��ته باشد .در
مقاب��ل ما بههیچوجه نبای��د کودک را با
گوشی هوشمند ،حتی آشنا کنیم و نباید
به هر خواس��ته او ،جواب مثبت بدهیم.
باید او را با مصادیق طبیعت آشنا کنیم،

چون فیزیولوژیِ بدنش اینگونه اس��ت.
مردم این نکات را بای��د بدانند و رعایت
کنند.
اگر اص��ول را رعایت کنند ،فرزندش��ان
بهگونهای تربیت میش��ود ک��ه در برابر
آس��یبهایی مانن��د اعتی��اد« ،مه��ارتِ
جرأتورزی»پی��دا میکن��د و وقتی این
چیزه��ا ،جایی ب��ه او تعارف میش��ود،
باش��هامت کام��ل میگوی��د «ن��ه» و
رودربایس��تی هم نمیکند ک��ه من این
رفیقه��ا را از دس��ت میدهم اگر تعارف
به مواد را نپذیرم.
◄ فک�ر میکنی�د س�رمایهگذاری

تربیتی در چه سنی باید برای بچهها
انج�ام بپذیرد تا مثمر ثمر بش�ود و
زم�ان طالیی برای تربی�ت و اصالح
رفتاری او طی نشود؟
فرزندان معموالً سنین  ۱۴ ،۱۳سالگی را
ِ
فیزیولوژیک
که سپری میکنند ،ساختار
بدنشان در کالس نهم و دهم بهگونهای
شکل میگیرد که به علت بحران هویت
در نوجوانی و تغییرات مغزی از کسانی
ل آنها
الگ��و میگیرند که همسنوس��ا 
هس��تند و دیگر به پ��در و مادر اهمیت
نمیدهن��د؛ اما اگر پایه تربیتی آنها در
کودکی بهخوبی گذاش��ته شود و کانال

ِ
فیزیولوژیک
 فرزندان سنین  ۱۴ ،۱۳سالگی ساختار
بدن شان در مدرسه بهگونهای شکل میگیرد که به علت
بحران هویت در نوجوانی و تغییرات مغزی از کسانی الگو
ل آنها هستند و دیگر به پدر و مادر
میگیرند که همسنوسا 
اهمیت نمیدهند؛ اما اگر پایه تربیتی آنها ازکودکی بهخوبی
گذاشته شود و کانال ارتباطی با پدر و مادر مبتنی بر محبت باشد
به حرمت آنها از توجه به دیگران دست بر می دارند

ارتباط��ی با پدر و م��ادر بهطور صحیح
برقرار باش��د ،یعنی مهر و محبت کافی
ب��رای او در خردس��الی هزین��ه ش��ود،
حتی اگر در ش��هر دیگری هم دانشجو
باشد ،به حرمت همان پدر و مادر ،توان
ِ
س�لامت خودش را دارد و از
حفاظت از
لذتهای آنی دست برمیدارد ،چون در
ذه��ن و رفتارش ،پدر و مادر ،همیش��ه
حض��و ِر همراه ب��ا احترام دارن��د .بارها
شدهاس��ت که از نوجوانانی که س��یگار
و قلیان اس��تعمال میکنند ،پرسیدهام
که دلی��ل این رفتار ناهنجار چیس��ت؟
توجیه میکنند که ما میخواهیم اثبات
کنیم که بزرگ ش��دیم و برای خودمان
بهاصط�لاح ،کس��ی ش��دهایم و راحت
هس��تیم .این دقیقا نش��ان میدهد که
آنها از این مس��یر غلط به دنبال کسب
هویت هستند؛ یعنی در حقیقت اگر در
کودکی ،ش��خصیت آنها نهادینهش��ده
بود ،امروز این مش��کالت را نداش��تند و
واکسینه شده بودند.
◄ در این مورد نظر ش�ما چیست و
چه باید کرد؟
متأسفانه خانوادهها ،فرزند ساالر هستند
در حالیکه بای��د قاعدهمند رفتار کنند .
مث ً
ال به فرزندش��ان بگویند که باید فالن
ساعت بخوابی و فالن ساعت بلند شوی.
یکی از مش��کالت ما ،عدم مطالبه گری
نکردن آنان
از فرزندان و مس��ئولیتپذیر
ِ
اس��ت .چرا بچهها نباید وظایفی در خانه
ب��ر عهده ش��ان بگذاریم؟ چ��را در تمیز
کردن و پهنکردن س��فره و باقی وظایف
نباید کمک کنند؟ اگر پاس��خگو باشند،
مسئولیتپذیریِ نهادینهشده ،بخشی از
بحرانها را حل خواهد کرد.
◄ یک�ی از مش�کالتی ک�ه در
سیرجان با آن مواجه هستیم ،ایجاد
شخصیت نمایشی در کودکان است.
والدین ک�ودکان را برای جلبتوجه
و فخرفروش�ی مجب�ور میکنند که
مانند بزرگس�االن رفت�ار کنند ،آیا
اینکه فرزندانش�ان را از تجربههای
کودکان�ه محروم میکنن�د ،آنها را
نهایت ًا دچار اختالل روحی در آینده
نخواهد کرد؟
ببینید باید با ک��ودکان ،کودکانه رفتار
کنی��م و فض��ای خانه بهگونهای باش��د

ک��ه فرزن��دان بتواند کودک��ی را تجربه
کنن��د .بهخص��وص تکفرزندها که پدر
و م��ادر بهصورت بزرگس��ال ب��ا آنان
رفتار میکنند اما ک��ودک مجالی برای
تجربهیِ کودکی ندارد .تمام مدت ،پدر
و م��ادر ب��ه همه فخرفروش��ی میکنند
ک��ه ک��ودک ما ب��اادب اس��ت و خیلی
زیبا صحب��ت میکند اما همین بچه در
س��نین باالتر بهدنبال جستجو و تجربه
آسیبهایی مانند اعتیاد میرود ،به این
دلیل س��اده که پدر و مادر کودکی او را
به رس��میت نشناختهاند .در  ۱۸سالگی
شخصیت فرزند دیگر شکلگرفته است
و ایج��اد تغییر در او س��خت میش��ود.
در حقیق��ت دو ب��ازهیِ س��نی مهم در
ش��کلگیری ش��خصیت کودک داریم.
زیر پنجس��الگی و از  ۵تا  ۱۳س��الگی.
بع��د از  ۱۳س��الگی ک��ه کار بهش��دت
پیچیده میشود و اصالح شخصیتی باید
بهوسیله رواندرمانگر باتجربه و حرفهای
انجام ش��ود .مهمترین سن تا سهسالگی
یا هزار روز طالی��ی اول زندگی کودک
اس��ت .تحقیق��ات علم��ی ام��روز به ما
میگویند که در ش��کم مادر باید مراقب
ب��ود؛ مث� ً
لا در تحقیق��ات آکادمی��ک
ثابتش��ده اس��ت که از دوران بارداری
باید روند پیشگیری از سوءمصرف مواد
را مراقبت کرد .مادری که در سهماههی
دوران ب��ارداریاش ،بیشازح��د
دوم
ِ
معقول ،قهوه بنوش��د ،احتم��ال تمایل
به س��یگار در فرزندش وج��ود دارد .یا
مث ً
ال اگر مادران باردار ،نوش��ابه مصرف
کنن��د ،احتمال دارد ک��ه فرزند آنان در
دبیرستان دچار اختالل تحصیلی شود.
کامل
ماد ِر ب��اردار بای��د موردحمای��ت
ِ
ِ
کودک
عاطفی پدر قرار داش��تهباشد تا
عصب��ی و ممل��و از اس��ترس را تحویل
عاطفی
جامع��ه ندهند ،حتی حمای��ت
ِ
پدر در دوران بارداری میتواند از میزان
ناهنجاریهای م��ادرزادی بکاهد .مردم
سیرجان مردم بانش��اط و اهل فرهنگ
و مطالعه هستند ،امیدوارم به این نکات
دقت کنند.
◄ از اینک�ه در فرص�ت کوت�اه و
محدود پاس�خ برخی سؤاالت من را
دادید متشکرم.
خواهش میکنم موفق باشید.

به منظور تسهیل در خدماترسانی مالی شرکت انجام شد:

تأسیس شعبه بانک تجارت در منطقه جهان فوالد
 مدیر عامل جهان فوالد :از اعتماد مدیران بانک تجارت برای واگذاری تسهیالت در شروع این پروژه سپاسگزاریم

علی حاج محمدی
طی مراس��می روز چهارش��نبه یک ش��عبه
از بان��ک تج��ارت در مح��ل ش��رکت جهان
فوالد س��یرجان افتتاح ش��د .در این مراسم
که مدیرعام��ل ،مدیران و معاونین ش��رکت
جهان فوالد و مدیران ارش��د بانک تجارت و
نی��ز قائم مقام گلگه��ر در امور مالی حضور
داش��تند ،مهندس عباسلو مدیرعامل شرکت
جهانف��والد س��یرجان ضم��ن خیرمق��دم
و خوش��امدگویی ب��ه میهمان��ان و ش��رکت
کنن��دگان که از تهران و کرمان در مراس��م
حضور یافته بودند ،طی سخنانی افتتاح این
ش��عبه را اقدام��ی ارزنده در جهت تس��هیل
خدم��ات رس��انی در ام��ور مالی ش��رکت و
پرس��نل دانس��ت و از مجموعه هیئت مدیره
بانک تج��ارت ب��رای این تصمی��م گیری و
همکاری تقدیر نمود.
مدیرعامل ش��رکت جهان ف��والد افزود :الزم
میدان��م ی��ادآوری کنم از زمانی ک��ه در ابتدا
با مدیران ارش��د بانک تجارت به این منطقه
آمدیم ت��ا به امروز آنچه که از پیش��رفت ها
و توس��عه فعالیت ها در مجتمع بزرگ جهان
فوالد مشاهده می شود قابل مقایسه نیست.
زمی��ن خالی ب��دون هیچگونه تأسیس��ات و
سرمایه گزاری که امروز به یکی از بزرگترین
مجتمع های فوالدی در منطقه تبدیل ش��ده

و ب��رای ه��زاران نفر بط��ور مس��تقیم و غیر
مس��تقیم شغل ایجاد کرده اس��ت .آن روز به
تصمیمگیران بانک تجارت گفتیم می خواهیم
اینجا کارخانه آهن اس��فنجی با ظرفیت یک
میلیون تن راه اندازی کنیم که همین مدیران
عزی��ز بان��ک آن روز ب��ه ما اعتم��اد کردند و
تسهیالت مورد نیاز در اختیارمان قرار دادند.
این اعتم��اد و اطمینان ،ان��رژی الزم را برای
توسعه و پیشرفت ما بوجود آورد تا به پشتوانه
آن بتوانیم کارهای بزرگی صورت بدهیم .وی
اف��زود « :این مطلب را یادآور ش��دم تا بگویم
قدرشناس این حمایتها و اعتمادها هستیم.
حمای��ت هایی که تا ام��روز ادامه داش��ته و
آخرین نمونه آن را امروز با تأسیس شعبه ای
از بان��ک تجارت در منطقه و در جوار مجتمع
جهان فوالد مشاهده میکنیم.
مدیر عامل ش��رکت جهان فوالد خاطر نشان
کرد :اش��تغال بیش از س��ه هزار نف��ر در این
مجموع��ه فوالدی و صنعت��ی حاصل همه ی
این همکاری هاست .مهندس عباسلو وضعیت
امروز ش��رکت جهان فوالد را رو به رشد و در
حال توس��عه خواند و از چندین ش��رکت زیر
مجموعه که در حال طراحی و ساخت هستند
نام برد .وی همچنین به ش��رکت های موفقی
نظیر نظ��م آوران و توس��عه عم��ران منطقه
گلگهر اش��اره کرد که جهان فوالد سهام دار
بخش مهمی از س��هام آنها اس��ت و این خود

نش��انگر جایگاه ویژه ش��رکت جهان فوالد در
منطقه اس��ت .وی ابراز امی��دواری کرد بانک
تج��ارت در آینده نیز در پروژه های توس��عه
جهان فوالد همچون گذشته حمایتهای الزم
را داشته باش��د چرا که جهان فوالد امروز به
عنوان یک برند ملی که دامنه سرمایه گزاری
هایش از اس��تان نیز خارج ش��ده در سراسر
ایران ش��ناخته و به یکی از شرکتهای موفق،
معتبر و پرآوازه ایران تبدیل شده است.
◄◄در ادامه این مراس��م مهندس اش��رف
ن��ژاد نایب رئیس و عض��و هیئت مدیره بانک
تجارت به ایراد سخنرانی پرداخت .وی ضمن
تبریک افتتاح شعبه جدید و ابراز خرسندی از
آن ب��رای ارائه خدمات بانکی در منطقه ابراز
داشت :دو س��ال قبل به همراه مدیران بانک
تجارت به این منطقه آمده بودیم .امروز واقعا
با چه��ره متفاوتی روبرو ش��دیم و این حجم
از کار و توسعه و س��رمایه گزاری قابل تقدیر
و س��تایش است .اش��رف نژاد افزود :من الزم
میدان��م با افتخار اع�لام کنم بانک تجارت با
 22هزار پرس��نل و بیش از  1400ش��عبه در
سراسر کش��ور از موسس��ات بانکی قدیمی و
ریشه داری اس��ت که با موفقیت و سربلندی
در کنار س��رمایه گزاریهای کالن این کشور
ایس��تاده و به حمایت از آنه��ا میپردازد .وی
گفت :از س��ال  88سهام این بانک به سهامی
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ع��ام مبدل ش��د و با وج��ود تغییراتی که در
سیاس��ت ها و خواس��ت س��هام داران ایجاد
ش��د ،باز هم بانک تجارت ت�لاش کرد تا در
بحث مسئولیتهای اجتماعی در بخشهایی
اش��تغال زایی و حمایت از واحدهای تولیدی،
همپای بانکهای دولتی پیشگام باشد.
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره بانک تجارت

افزود :بدون تردید اعالم می کنم که مجموعه
بانک تجارت در س��طح اس��تان و کشور آماده
همکاری همیش��گی با شرکت جهان فوالد به
عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های فوالدی
است .وی در پایان ضمن تبریک مجدد افتتاح
این ش��عبه بانک تجارت به همکاران بانکی و
مدیران و کارکنان ش��رکت جه��ان فوالد ابراز
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امیدواری کرد روند روبه رش��د و توس��عه این
منطقه با درایت مس��ئوالن شرکت همچنان
تداوم داش��ته باشد .شایان ذکر است در پایان
این مراس��م لوح تقدیر و س��پاس از س��وی
بان��ک تجارت به مهندس عباس��لو مدیرعامل
موفق ش��رکت جهان فوالد به سبب همکاری
و تالشهای ارزنده وی در منطقه اهداء شد.

