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براي ارتقاي سالمت اهالي محل اجرا شد

مشاوره گروهي پزشكي

اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه  8جلس��ه مش��اوره گروهي پزشكي را در
خانه سالمت آسمانها برگزار كرد.
به گ��زارش خبرنگار همش��هری محله ،اين جلس��ه ب��ا هماهنگي واحد
سالمت اداره فرهنگي و اجتماعي ناحيه  8براي توانمندسازي و ارتقي

يك نگاه

اهالي به بازيهاي فكري عالقهمندند
تربيتبدني شهرداري منطقه آماري از ميزان مشاركت اهالي در فعاليتهاي
جس�مي و فكري در س�ال گذشته اعالم كرده اس�ت كه براين اساس مشخص
ميش�ود ميزان حض�ور ش�هروندان در فعاليتهاي ورزش�ي و بدني با حضور
68هزار نفر در باالترين جايگاه قرار دارد و فعاليتهاي گروهي با حضور 17هزار
نفر كمترين استقبالكننده را داشته است.
اين ش�اخصها در مقايس�ه با آمار سالهاي گذش�ته كاهش نداشته است.
همچنين حضور 40هزار نفر از ش�هروندان محله در بازيهاي فكري و ش�ركت
42ه�زار نفر در بازيهاي رايانهاي ش�هرداري منطقه نش�ان ميدهد اهالي به
فعاليتهاي ذهني و فكري عالقهمند هستند.

بس��يار عالي اس��ت! آقايان افتخارات بس��يار
ارزشمندي كسب كردهاند .تيمملي بانوان جايگاه
س��وم آس��يا را دارد و در مسابقات المپيك جزء
10تيم برتر دني��ا قرار گرفت .البته اين ورزش و
بهطوري كلي عرص��ه ورزش بانوان كمبودهاي
زيادي دارد كه بايد توس��ط مسئوالن رفع شود.
بانوان نقش سازنده و مؤثري در شكلگيري جوامع
ايفا ميكنند ولي در كش��ور ما سهم كمتري در
ورزش دارند .مادران ورزشكار ميتوانند فرزندان
ورزشكار تربيت كنند و فرهنگ ورزش همگاني را
در جامعه گسترش دهند .توسعه فرهنگ ورزش
در جامعه بايد از بانوان شروع شود؛ ورزش فقط
براي آقايان نيست .ورزش و تندرستي سهم همه
افراد جامعه است.
در اي�ن زمينه چ�ه اقداماتي بايد
انجام شود؟
ب��راي پيش��رفت و فرهنگس��ازي در عرصه
ورزش بان��وان نيازمن��د افزاي��ش تع��داد
ورزش��گاههاي مناسب هس��تيم .ورزش بانوان
نيازمند س��رمايهگذاري و تبليغات گس��ترده
اس��ت .اس��تعدادها بايد شناس��ايي و هدايت
ش��وند .والدين ني��ز نقش زيادي در توس��عه
ورزش بانوان دارند ،آنان بايد دخترانشان را به
ورزش تش��ويق و براي آنان هزينه كنند .البته
فرهنگ ورزش بانوان در منطقه ما نس��بت به
مناطق ديگر از جايگاه خوبي برخوردار است.
آي�ا خودت�ان ب�راي
توس�عه اي�ن ورزش در

محل�هكاري كردهاي�د؟ ارزياب�ي ش�ما از
استعدادهاي منطقه چيست؟
بله ،در محله مربي هس��تم .وسعت منطقه
زياد اس��ت و مس��لماً من به تنهايي نميتوانم
تمام مكانهاي مناس��ب براي آموزش شطرنج
را شناس��ايي كن��م .اس��تعدادهاي زيادي در
منطقه وجود دارد كه بايد شناس��ايي ش��وند.
اگ��ر ش��هرداري بپذي��رد حاض��رم در زمينه
استعداديابي بازيكنان شطرنج همكاري كنم.
ارزيابي شما از فعاليتهاي ورزشي
شهرداري چيست؟
ش��هرداري يكي از متوليان ورزش همگاني
شناخته ميشود .اين نهاد ،ورزش را به خانهها
برد و توانست تعداد بس��ياري از شهروندان را
به ورزش عالقهمن��د كند كه بايد از اين اقدام
مس��ئوالن قدرداني ك��رد .ش��هرداري زمينه
ورزش ش��هروندان را با كيفي��ت خوب فراهم
ك��رد؛ ام��ا فقط اين ام��ر كافي نيس��ت چون
ادامه راه ش��هرداري بايد توس��ط فدراسيونها
و س��ازمانهاي مربوط
انجام ش��ود .اين نهاد
همچنين از ورزشكاران
و پيشكسوتان تقدير
ميكن��د كه خيلي
ارزش��مند است
و باعث تش��ويق
ديگ��ران ب��ه
ورزش ميشود.
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س�لامت و آگاهي پزش��كي شهروندان اجرا ش��د .در اين جلسه مشاوره
گروهي 23نفر از ش��هروندان محله آس��مانها حض��ور يافتند و پس از
ارائه س��ؤاالت مختلف توسط كارشناس ،پاس��خهاي مناسب را دريافت
كردند.

گفتوگو با روانشناس و كارشناس تربيتبدني
درباره كاهش ورزشهاي فكري

چقدر فكر میکنیم؟
بازي و انجام فعاليتهاي فكري يكي از مهمترين دلمش��غوليهاي زندگي
بش��ر اس��ت .همه افراد فارغ از رنگ پوست و مو يا تعلق بهنژاد و قوم خاص در
هر جاي دنيا كه باش��ند بازي را دوس��ت دارند« .بيتا مدرس» روانش��ناس و
كارش��ناس تربيتبدني درباره ضرورت ب��ازي و فعاليت فكري ميگويد:
«ب��ازي و انجام فعاليتهاي فكري بهخص��وص براي كودكان و
نوجوانان آنقدر اهميت دارد كه در اعالميه جهاني حقوق
كودكان كه توس��ط س��ازمان مل��ل متحد تنظيم
ش��ده و همچنين در اعالميه حقوق رواني كودك
كه انجمن بينالمللي و روانشناس��ي آموزشگاهي
تصويب كرده است ،حمايت از بازي كودكان ،حق
اس��تفاده از فرصتهاي كامل بازي ،تفريح و تخيل
آزاد از جمله حقوق كودكان شناخته شده است».
وي ميافزاي��د« :ب��ا توجه به اهمي��ت بازي در
رشد شخصيت و درمان مش��كالت عاطفي ،رواني
و اجتماعي كودكان به اين نتيجه ميرسيم كودكان
بسيار به بازي نياز دارند .بنابراين تمام والدين موظفند شرايط
و امكانات بازي را براي كودكانش��ان فراهم كنند ».او ش��طرنج را يك
بازي و ورزش مناسب براي تقويت هوش و قدرت تفكر افراد و بهويژه كودكان
بر ميشمرد.
بازي و توسعه روابط اجتماعي
روانش��ناس هممحلهاي درب��اره تأثير بازي در رش��د اجتماعي كودكان و
نوجوان��ان توضي��ح ميدهد« :كودكان در بازيهاي گروه��ي ياد ميگيرند كه
چگونه يكديگر را قبول داش��ته باش��ند ،درباره قوانين بازي ،توافق و به شكل
گروهي بازي كنند».
وي ميگويد كه همكاري ،پيروزي و شكست در بازيهاي جمعي و گروهي
به رش��د كودكان كمك ميكن��د .او ميافزايد« :كودك هن��گام بازي با رفتار
بزرگس��االن و نقش��ي كه خود بايد در آينده ايفا كند آش��نا ميشود و قدرت
جس��ماني ،كالمي ،ذهني و اس��تعداد خ��ود را در برقراري ارتب��اط با ديگران
گسترش ميدهد».
فعاليت فكري براي همه
مدرس��ي درباره كاهش فعاليتهاي ذهني و جس��مي شهروندان ميگويد:
«يكي از نيازهاي جوانان و نوجوانان منطقه بازي و ورزشهاي فكري است ،زيرا
بيش از 64درصد اهالي دچار فنآوريزدگي ش��دهاند و تحرك ندارند .استفاده
بس��يار از ماشين حس��اب و رايانه در همه كارها ،نمونههاي كوچكي از كمبود
فعاليتهاي فكري در بين افراد منطقه است ».وي ميگويد« :تكنولوژي باعث
ميش��ود كاركرد ذهن كمتر و ش��خصيت افراد در اجتماع كمرنگتر شود .به
اينترتيب بازيهاي ذهني مثل شطرنج ،حل جدولها يا مسائل ساده حساب
باعث رشد هوش و استدالل نوجوانان و جوانان ميشود .بازي براي بزرگساالن
ني��ز آرامش خاط��ر را به ارمغان ميآورد و باعث ميش��ود انرژيهاي مثبت را
جذب كنند».
كارش��ناس هممحلهاي تشريح ميكند« :همه آدمها حتي زماني كه بزرگ
ميشوند ،اشتياق خاصي بازي دارند .بازيهايي مثل گل يا پوچ ،مار و پله ،هفت
سنگ ،يك قل دوقل و ...بخش عمدهاي از كودكيهاي بزرگترهاي امروز را به
خود اختصاص دادهاند .اين بازيها اكنون كمتر در كوچهپسكوچههاي محله
انجام ميشود و جاي خود را به بازيهاي رايانهاي دادهاند».
مدرس��ي با نام ب��ردن از بچههاي امروز بهعن��وان بزرگترهاي جامعه فردا
ميگوي��د« :بچهه��ا براي برخ��ورداري از يك زندگي س��الم نيازمند بازيها و
تفريحهاي س��الم هس��تند .تأثير رواني بازيهاي رايانهاي به قدري زياد است
كه جامعه را به بحراني اساسي خواهد كشيد .رايانهها بيتحركي و آسيبهاي
مخ��رب رواني را براي فرزندانمان به همراه دارن��د .والدين با معرفي بازيهاي
قديمي و محلي ميتوانند فرزنداني ش��اداب و باهوش تربيت كنند ».او تأكيد
ميكند كه بازيهاي فكري مانند ش��طرنج و همچنين بازيهاي دسته جمعي
جايگزين مناسبي براي بازيهاي رايانهاي هستند.

