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 مدیرکل دفتر مرکزی حراست 
سازمان بیمه سالمت:

بیمه شدگان بیمه سالمت فریب 
تبلیغات غیرواقعی را نخورند

مدیــرکل دفتر مرکزی حراســت ســازمان 
بیمه ســامت گفت: برای جلوگیری از هرگونه 
سوءاستفاده از نام بیمه سامت، از بیمه شدگان 
می خواهیم با عدم پاسخگویی به درخواست ها و 
پذیرش تبلیغــات غیرواقعی به نام هایی همچون 
بیمه سامت، بیمه تکمیلی سامت، جهت اطاع 
و بهره برداری از خدمات به دفاتر پیشخوان دولت، 
ادارات کل بیمه سامت استان ها و سایت سازمان 
مراجعه کنند. به گزارش ســازمان بیمه سامت، 
محمد منتقمی راد درباره سوءاســتفاده از عنوان 
بیمه سامت و ســودجویی برخی شرکت ها در 
این زمینه افزود: ســازمان بیمه سامت ارگانی 
دولتی بوده و تنها ارائه کننــده خدمات بیمه ای 
پایه است. برخی شرکت های سودجو با استفاده 
از عنوان بیمه ســامت، وعده هایی غیرواقعی و 
اغواکننده می دهند. وی بیان کرد: بیمه شدگان 
سازمان بیمه ســامت می توانند موارد شکایت و 
تخلفات در این زمینه را طی تماس با شماره ۱۶۶۶ 

اطاع رسانی کنند.
    

مدیرکل بهزیستی استان تهران اعالم کرد

 جمعیت سالمندی تهران
 2 برابر میانگین کشوری

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان این که 
جمعیت ســالمندی در اســتان تهران دو برابر 
اســتان های دیگر اســت، گفت: ۱3 هزار و 900 
سالمند در اســتان تهران پشــت نوبت دریافت 
خدمات هستند. به گزارش ایســنا، بیات نژاد در 
مراسم افتتاح »مجتمع توانبخشــی و مراقبتی 
ستارگان درخشان« با اشــاره به ضرورت ایجاد 
مراکز توانبخشی، گفت: در ۵0 سال اخیر تحوالت و 
تغییرات توسعه ای در عرصه اقتصادی و اجتماعی ، 
دنیا و کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است به طوری 
که شــاهد کاهش باروری و افزایش سالمندی در 
کشــور بوده ایم. وی با بیان این کــه این تغییرات 
باعث شــدند در جمعیت کشــور تحول صورت 
بگیرد و هزینه های همه جانبــه ای را ایجاد کند، 
یادآور شــد: روبرو شدن با ســالمندی واقعیتی 
اجتناب ناپذیر است و باید این هشدار را بدهیم که 
اگر به واقعیت های موجود توجه نکنیم دچار بحران 

خواهیم شد. 
مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان این که 
براساس آخرین سرشماری در ســال ۱39۵ در 
کشور ۷.۵ میلیون نفر سالمند وجود داشت، ادامه 
داد: این رقم معادل حــدود 9.۲ درصد جمعیت 
کشور اســت این در حالی اســت که این رقم در 
استان تهران نزدیک به ۱9 درصد است. به عبارتی 
دیگر جمعیت سالمندی در استان تهران دو برابر 

جمعیت سالمندی استان های دیگر است.
    

در شورای شهر مطرح شد؛

 ثبت دیرهنگام هزینه ها 
در شهرداری تهران

عضو شــورای شــهر تهران نســبت به ثبت 
دیرهنــگام هزینه ها در شــهرداری تذکر داد. به 
گزارش ایلنا، بهاره آروین در جلسه دیروز شورای 
شــهر تهران درباره گزارش ارائه شــده درآمد و 
هزینه های شهرداری گفت: درآمد مازاد از تراکم 
تحقق پیدا کــرده در این گزارش بــه دلیل تهاتر 
تخلفات گذشته در این دوره و ثبت در اسناد خزانه 
است. وی در ادامه به ثبت دیرهنگام هزینه ها در 
شهرداری تذکر داد و گفت: در سه ماهه اول هیچ 
گزارشــی از هرینه ها نداریم که به دلیل تاخیر در 
فرایندها است.طبق گفته شهرداری ثبت نهایی 
اسناد یک فرایند طوالنی است. آروین افزود: پس 
از پرداخت، فرآیندهایی برای تأیید تعریف شده 
است که جای تأمل دارد زیرا باید هر گونه تأییدی 
قبل از فرآیند پرداخت انجام شود و پس از پرداخت، 
هزینه ها در سیستم قابل ثبت باشد. آروین در انتها 
تاکید کرد: ثبت و گزارش با تاخیر همراه است که 

منشا آفات و عدم شفافیت است.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

خــرداد کــه تمــام می شــود، 
دانش آموزان نفس راحتی از دســت 
مدرسه می کشند؛ چراکه سه ماه فرصت 
دارند تــا به هر برنامــه ای که در طول 
ســال نمی توانند و فرصت نمی کنند، 
بروند. تابستان که فرا می رسد یکی از 
چالش های اصلی خانواده ها پر کردن 
اوقات فراغــت با کمتریــن هزینه و 

امکانات برای فرزندانشان است.
اگر شما هم با شروع فصل تابستان 
سواالتی درباره گذراندن اوقات فراغت 
با کمترین امکانات و هزینه و چند شیوه 
خوب و جالب برای پر کــردن اوقات 

فراغت دارید؛ با ما همراه باشید.
کاس هــای کمک آموزشــی، 
فعالیت های گوناگون هنری و خاقانه، 
ورزشــی و تفریحی در صف بررســی 
والدینی قرار می گیرند که می خواهند 
از فرصت سه ماهه تعطیات تابستانی 
استفاده کنند تا فرزندان شان چیزهای 
جدیدی فراتــر از آنچه در مدرســه 
می آموزند، فراگیرند. بــا این حال در 
انتخاب این فعالیت هــا، فاکتورهای 
مهمی مطرح اســت که می تواند در 
انتخاب والدیــن و دانش آموزان موثر 

باشد.
در وضعیتی که شرایط اقتصادی و 
کاهش قدرت خرید مردم باعث شده 
است که بسیاری از هزینه ها با ضرورت و 
اولویت پایین تر از سبد خانواده ها حذف 
شود، همزمان بسیاری از فعالیت های 
اوقــات فراغت ازجملــه کاس های 
گوناگون، همزمان با تورم، با رشد قیمت 
شهریه ها مواجه بوده اند. همین موضوع 

باعث می شود که قیمت و مبلغ شهریه 
کاس ها، یکی از فاکتورهای مهم برای 

انتخاب کاس های تابستانی باشد.
شهریه مناسب  فرهنگسراها و 

سرای محله ها
در حال حاضر، کاس های خاص و 
به اصطاح مرسوم این روزها الکچری 
زیادی برای پر کــردن اوقات فراغت 
دانش آموزان تبلیغ می شــود. حتی 
برخی مدارس و موسســات آموزشی 
برای تابســتان، برنامه هــای اردویی 
جامعی در نظر می گیرند که همزمان 
کاس های درســی، هنری، ورزشی 
و حتی برنامه های تفریحی را شــامل 
می شود. در بعضی موارد، حتی برگزاری 
تورهای خارج از کشور برای کودکان در 
تبلیغات دیده شده است. طبیعتا این 
برنامه ها، شــهریه های سرسام آوری 
دارند که از عهده بســیاری خانواده ها 
خارج است. اما در سوی دیگر، می توان 
با هزینه های کمتر هــم فرزندان را به 
کاس های آموزشــی فرســتاد. بجز 
خیل کثیر آموزشــگاه های علمی و 
هنری و باشگاه های ورزشی خصوصی 
که بسته به برند، امکانات و کیفیت شان، 
شهریه های گوناگونی دارند؛ مراکزی 
مثل مساجد، فرهنگسراها، سراهای 
محله و ... نیز کاس های تابســتانی 
برگــزاری می کننــد کــه شــهریه 

مناسب تری دارند.
عالقه و استعداد؛ مبنای ثبت نام 

کالس های تابستانی 
عاوه بر قیمت، خود کاس هم مهم 
اســت. درباره انتخاب اینکه کودکان 
به چه کاســی بروند، عوامل زیادی 
می توانند موثر باشند که بسیاری از آن ها 
با وجود اهمیت، نباید به عنوان فاکتور 

اصلی اثرگذار باشند  چرا که می توانند 
نتیجه مــورد انتظــار از کاس ها را 

معکوس کنند. 
مد روز، چشم و هم چشمی، عاقه 
والدین بدون در نظــر گرفتن عاقه 
کودک، همراهی کودک با دوستان و ... 
از جمله این موارد هستند. با این حال 
یک روانشناس معتقد است که شرکت 
کردن کودکان در کاس های تابستانی 
باید براساس عاقه، استعداد و انگیزه 

درونی کودک باشد. 
 سمانه اسدی، روانشناس کودک 
در گفت وگو با »توسعه ایرانی« با بیان 
اینکه ثبت نام کودکان در کاس های 
گوناگون تابستانی یکی از موضوعاتی 
است که طی ســال های اخیر میان 
والدین متداول شــده اســت، افزود: 
در ایام تابســتان والدین عموماً برای 
افزایش موفقیت، پرورش خاقیت و 
استعدادهای فرزندان شان در آینده یا از 
روی چشم  و هم چشمی کودکان شان 
را در کاس های مختلفــی ثبت نام 

می کنند که البته این مســئله را 
نه می توان مثبــت و نه منفی 

ارزیابی کرد.  

اوقات فراغت می تواند زمینه ساز 
مشکالت اجتماعی باشد

اســدی با بیان اینکه کاس های 
تابستانی در کودکان مختلف تاثیرات 
متفاوتــی دارد، می گویــد: »اوقات 
فراغت پدیده ای اســت که ازیک سو 
مناســب ترین بســتر برای رشــد و 
شکوفایی اســتعدادهای گوناگون و 
ابعــاد مختلف وجــود کــودکان و 
نوجوانان به شــمار می آید و از سویی 
دیگر می تواند زمینه ســاز بسیاری از 
آسیب ها و مشکات اجتماعی باشد. 
بنابرایــن اگر با آگاهــی و دانش با آن 
روبه رو نشــویم و برنامه ای سنجیده 
و منظم برای رویارویی با آن نداشــته 
باشــیم دچار صدمــات و ضررهای 
جبران ناپذیری خواهیم شــد. در این 
میان باید حواس مان باشد که شرکت 
کردن کودکان در کاس های تابستانی 
باید بهینه و براساس عاقه، استعداد 
و انگیزه درونی آنها باشد. تصور کنید 
والدینی کودک شان را به زور و از روی 
عاقه شخصی خود به شرکت در کاس 
خاصی مجبور کننــد، در این حالت 
کودک بایــد به اجبــار درس هایی را 
بیاموزد که بــرای یادگیری آنها هیچ 
انگیزه ای ندارد و لذتــی نمی برد. این 
موضوع سبب می شود کودک هم از نظر 
روانی و یادگیری دچار خستگی شود و 
هم انگیزه اش برای یادگیری موضوعات 
مورد عاقه  خود نیز از بین برود، حال 
آنکه آنها مجبورند برای خوشــحال 
کردن والدین شان در کاسی 
که خاف میل شان است 

شرکت کنند.« این روانشناس با اشاره 
به اینکــه اغلب کودکان به شــرکت 
در کاس هــای گروهی مانند شــنا، 
ژیمناســتیک و... عاقه دارند، تاکید 
کرد: »عموماً یادگیــری و ادامه دادن 
کاس هایی که با زور و اجبار از سوی 
والدین به کودکان تحمیل می شــود 
ادامــه دار نخواهد بــود و یا با فشــار 
والدین در آینده به پایان می رسد که 
همین موضوع منجر می شود فرد در 
بزرگسالی انسانی کارآفرین و خاق در 
حوزه نباشد. البته گاه کودکانی هستند 
که در آینده نیز در این حوزه موفقیت 
کسب می کنند و تا مراتب باال آن را ادامه 
هم می دهند، اما به جایگاهی می رسند 
که موفقیت درونی و خاقیتی ندارند 
 چراکه همیشه برای آنها تصمیم گیری 

شده است.«
کودکان به چندین کالس نروند و 

همه را ناتمام رها نکنند
او در ادامه دربــاره کودکانی گفت 
که براساس عاقه و انگیزه و استعداد 
درونی  خود در کاس های غیردرسی 
شرکت می کنند، اما بعد از گذراندن دو 
الی سه ترم آن را نیمه کاره رها می کنند. 
اســدی علت این موضوع را اینگونه 
توضیح داد: »کودک موجودی هیجانی 
و از نظر عائق و ســایق با نوساناتی 
روبه رو است، زیرا آینده برای آنها روشن 
نیست و معموالً کودکان کمتر از ۱۲ 
سال از آینده خود هیچ تصوری ندارند.« 
او افزود: »ادامه ندادن کاس هایی که 
توسط کودک انتخاب شده خیلی بهتر 
از آن است که والدین به اجبار او 
را در کاسی ثبت نام کنند که 
او هیچ عاقه ای به آن ندارد. 
در هر صورت چــه زمانی که 
والدین و چــه زمانی که کودک 
خودش کاسی را انتخاب کند ممکن 
اســت آن را نیمه کاره رها کند. البته 
نباید به کودک این اجازه داده شــود 
که چند کاس را با هم انتخاب کند و 
همه را ناتمام رها کند.  کاس های 
تابستانی باید به اندازه، بهینه و به 
تعداد محدود باشد.« وی در ادامه با 
بیان اینکه یادگیری باید در کودکان 
به صــورت خودجوش ایجاد شــود، 
گفت: »آموزش صحیح به آموزشــی 
گفته می شود که حس کنجکاوی را در 

کودک تقویت کند.«
دانش آموزان در کالس های 

آنالین شرکت کنند
این روانشناس در پاسخ به این سوال 
که از چه ســنی می توان از کودک 
برای برنامه ریــزی اوقات فراغت 
او مشــورت گرفت؟ افزود: »والدین 
از سن شش تا هفت ســالگی و بعضاً 
از پنج ســالگی می توانند با مشورت 

کودکان شان لیستی از تمام فعالیت ها و 
کاس های مورد عاقه آنها تهیه کنند و 
به ترتیب اولویت بندی براساس عاقه و 
استعداد برای کودک خود برنامه ریزی 
کنند. این کار مشترک باعث می شود 
کودک احســاس کند که والدین به 
نظرات آنها نیز اهمیــت می دهند.« 
این روانشــناس با بیان اینکه نباید با 
کاس های آموزشی-ورزشــی همه 
اوقات فراغت کودکان را در تابســتان 
پر کرد، گفت: »بچه ها باید به اصطاح 
»حوصله سر رفتن« را تجربه کنند، زیرا 
براساس تحقیقات حوصله سر رفتن 
منشا خودکنترلی و افزایش خاقیت 
می شــود، چرا که در این زمان کودک 
نحوه و چگونگی ســرگرم کردن خود 
را می آموزد. به یاد داشــته باشیم که 
کاس رفتن، یک راهکار کاما تکراری 
اســت. اما یادمان باشــد که تابستان 
نباید برای بچه هــا تبدیل به مهرماه و 
روزهای مدرسه شود. یک یا دو کاس 
آن هم برای یادگیری مهارت های جدید 
یا معاشرت با دوســتان تازه می تواند 
بسیار مفید و روحیه بخش باشد. اگر 
می خواهید به کاس درســی بروید و 
اشکاالت خود را رفع کنید، پیشنهاد 
من شرکت در کاس های آناین است. 
به این ترتیب هم گرفتــار گرمی هوا 
نمی شوید و هم اینکه الزم نیست از خانه 
خارج شوید.« با این حال برای پرکردن 
اوقات فراغت حتمــا نباید فرزندانتان 
را در کاس های گران قیمت ثبت نام 
کنید، بلکه می توانید با کارهای خیلی 
ارزان و ســاده هم اوقــات فراغت آنها 
را پر کنید. حتی می شــود در زندگی 
آپارتمان نشینی با ســایر همسایه ها 
برای عصرهای تابســتانی برنامه های 
خانوادگی ماننــد دورهمی، خوردن 
شام، انجام بازی های گروهی ترتیب داد 
تا هم به بچه ها و هم به پدرها و مادرها 

خوش بگذرد.

روانشناس کودک با انتقاد از حضور کودکان در کالس های تابستانی متعدد:

»حوصله سر رفتن«، منشا افزایش خالقیت است

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

تا به حال با افــرادی برخــورد کرده اید که 
دســت های خود را بیش از اندازه بشــورند؟ یا 
ســاعات طوالنی را به رعایت نظــم و متقارن 
بودن اشــیا و چیدمان اجســام منزل خویش 
اختصاص دهند؟ یا تمیز بــودن افراطی خانه را 
از خصایص برجســته خود بدانند و آن را نوعی 
فضیلت بپندارند؛ و دیگر افراد را که از این فضیلت! 
برخوردار نیستند بی نظم و نا مرتب خطاب  کنند؟ 
به بیانی دیگر آنقــدر در فراهم آوردن جزئیات، 
قوانین، نظم، تهیه فهرست و برنامه ریزی حساب 
شــده درگیر  شــوند که هرگونه فعالیت شاد و 
لذت بخش را در زندگی خود بی معنا تلقی کنند. 
آیا تا به حال در زندگی و محل کار با چنین افرادی 

روبرو شده اید؟!
نا گفته نماند کــه همه ما ممکن اســت در 

دوره هایی از زندگی رفتار هایی نظیر چک کردن،  
تکرار های بیش از حد، اصرار بــر نظم و تقارن، 
شستشــوی مکرر و تمیز کردن اشیا و اجسام را 
تجربه کرده باشــیم و از این نظر کمی وسواسی 
در نظر بیاییم! اما باید خاطر نشــان کرد گرایش 
به موارد مذکور آن هــم در دوره های کوتاهی از 
زندگی، آدمــی را در زمره افــراد دارای اختال 
شخصیت وسواسی قرار نمی دهد. فرد مبتا به 
اختال شخصیت وسواس فردی است که نسبت 
به موضوعاتی مانند نظم و ترتیب، کمال گرایی و 
ایراد گیری اشتغاالت ذهنی عمیقی دارد و به طور 
کلی به دلیل داشتن کنترل شدید، هیچ نشانه ای 

از انعطاف پذیری در وی مشاهده نمی شود.
برخاف تصور عموم ابتای اختال شخصیت 
وسواسی در خانم ها بیشتر از آقایان نیست! و از 
نظر شیوع شناسی میان زن و مرد یکسان است؛ 
اما در گروه سنی نوجوانی می تواند میزان ابتای 
این اختال در پسران از دختران پیشی بگیرد. 
از منظر آسیب شناســی باید خاطر نشان کرد 

سن ۲ تا 3 ســالگی، بهترین زمان دریافت این 
ویروس روانی در انسان هاست؛ پدران و مادران 
سخت گیر با ایرادهای بی مورد خود می توانند 
فرزندانشان را درگیر افکار وسواس گونه کنند؛ 
بنابراین می تــوان گفت محیطی کــه فرد در 
آن پرورش می یابد می توانــد نقش مهمی در 
ایجاد این اختال داشته باشــد. از اینرو شیوه 
فرزندپروری والدین در این زمینه بســیار مهم 
خواهد بــود. از آداب اولیه ای کــه کودک باید 
بیامــوزد، مانند آموزش توالت رفتن، تا ســایر 
موارد مانند انجام تکالیف، اگر با ســختگیری و 
ایراد گیری بیش از حد و غیرمعمول باشد ممکن 
است باعث شکل گیری چارچوب های سخت و 
انعطاف ناپذیر در ذهن کودک شود. همچنین 
اگر در محیط مدرسه شــیوه آموزش و پرورش 
با سختگیری و قواعد عجیب و غیرمعمول همراه 
باشد، می تواند آثار مهمی در ایجاد این حالت ها 
بگذارد. البته در بعضی از افراد نیز ممکن است 
ظهور جدی عائم وســواس از اوایل بزرگسالی 

و اغلب درپی رویدادی تنــش زا مثل بارداری، 
زایمان، کشمکش های خانوادگی، مرگ یکی از 

بستگان یا مشکات شغلی آاغاز گردد.
از منظر روانشناســی اختال شــخصیت 
وسواســی یکی از انواع اختاالت شــخصیتی 
است که فرد مبتا به شدت ایده آل گرا و نظم گرا 
می باشد و به هر ترتیبی که زورش بچربد، سعی 
در تحمیل باورهــا و رفتارها خود بــه دیگران 
دارد. به بــاور کارشناســان به طــور خاصه 
می توان گفت اختال شــخصیتی وسواسی- 
 Obsessive Compulsive( اجبــاری
Personality Disorder(، اختال در نحوه 
کنترل زندگی است. هرچه فرد مبتا بیشتر غرق 
در کنترل امور زندگانی خود می شــود بیشتر 
آســیب می بیند. چنین فردی وقتی احساس 
کند کنترل امور از دستش خارج شده، برای به 
دســت آوردن دوباره آن به کار مفرط مشغول 
می شــود و در نهایت یک چرخه منفی به وجود 
می آید که حول آن در حرکت می باشد. بنابراین 

افراد دارای اختال شــخصیت وسواسی هرچه 
سخت تر برای رسیدن به نظم و ظرافِت بی نقص 
تاش می کند، کارایی خود را بیشــتر از دست 
می دهند و بیشتر از قبل حس می کنند کنترل 
امور از دستشان خارج شده است. سر انجام عدم 
دســتیابی یا حفظ نظم مطلق باعث می شود به 
شدت احســاس ترس کنند؛ در نتیجه بیشتر از 
قبل ســعی می کنند تاش کاری خود را برای 

کنترل امور به کار گیرند. 
 نکته تناقض آمیز درمورد مبتایان به این 
اختال شــخصیت، آن است که چنان زندگی 
و محیط اطرافشــان را کنتــرل می کنند که 
ندانســته کنترل خود را روی مسائل درگیر از 
دست می دهند و مسئله اصلی را به فراموشی 
می ســپارند؛ مخلص کام اینکه افــراد دارای 
اختال شــخصیت وسواســی متوجه و آگاه 
نیستند که کمالگرایی و تمامیت خواهی آنها 
در محیط کار، خانه و در روابطشــان دیگران را 
عصبانی می کند. بنابراین خطاب به این دسته 
از عزیزان تاکید می شود برای مدیریت افکار و 
رفتار های خود اقدامات درمانی را جدی بگیرند 
تا این مسئله به نوبه خود وضعیت آنها را در روابط 

زناشویی و در روابط انسانی بغرنج  نکند.

نگاهی به ریزگرد های ذهنی و رفتار های پر تکرار وسواسی ها

روانشناس کودک  در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

شرکت کردن کودکان در 
کالس های تابستانی باید 

بهینه و براساس عالقه، 
استعداد و انگیزه درونی 

آنها باشد. والدینی که 
کودک شان را به زور به 

شرکت در کالس خاصی 
مجبور کنند، در این 

حالت کودک باید به اجبار 
درس هایی را بیاموزد که 
برای یادگیری آنها هیچ 

انگیزه ای ندارد

نباید با کالس های 
آموزشی-ورزشی همه 

اوقات فراغت کودکان را در 
تابستان پر کرد. بچه ها باید 

به اصطالح »حوصله سر 
رفتن« را تجربه کنند، زیرا 
براساس تحقیقات حوصله 

سر رفتن منشا خودکنترلی 
و افزایش خالقیت می شود
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