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ارتقا سواد سالمت روان
و کاهش انگ اجتماعی

مرکز مشـاوره دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران در جهت 
نظامنـد و هدفمنـد کردن برنامـه ها و اقدامـات خود در 
سـال 1402 شعار »ارتقا سواد سـالمت روان و کاهش انگ 
اجتماعـی« را سـرلوحه اقدامات خود در سـال جدید قرار 
داده اسـت. سـامت روان از جمله مولف هـای مهم برای 
توسـعه فـردی دانشـجویان اسـت از همیـن رو یکـی از 
ماموریت هـای مهم مراکـز آموزش عالی سـرمایه گذاری 
یکپارچـه روی جنبه هـای آموزشـی، معنـوی، اجتماعی و 
روانشـناختی دانشـجویان می باشـد، تا هدف که تربیت 
سـرمایه انسـانی فرهیختـه اسـت تامیـن شـود. ایـن 
سـرمایه گذاری طیفـی از خدمـات آموزشـی، پیشـگیری 
و درمانـی را شـامل شـده و در حـوزه آموزشـی از جملـه 
مقوله های مهم سـواد سامت روان اسـت. پژوهش های 
ملـی و بین المللـی نشـان می دهـد از جملـه بازدارنده ها 
در دریافت خدمات سـامت روان انـگ فردی و اجتماعی 
نسـبت به مشـکات روانشـناختی اسـت به گونـه ای که 
برخی نسـبت بـه این حـوزه دارای نگرش هـا و باورهای 
منفی هسـتند. انگ اجتماعـی می تواند منجر به تبعیض 
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آشـکار و یا پنهان شـود، به عنوان نمونـه زمانی که فرد به 
دلیل مشـکات روانشناختی مورد سـرزنش قرار می گیرد 
یا ممکن اسـت نامحسوس باشد مانند زمانی که از افراد 
به دلیل داشـتن مشکات روانشـناختی دوری می شود و 
از جملـه پیامدهای مهم تر عدم فهم درسـت از مشـکات 
روانشـناختی توسـط خـود فـرد، خانـواده، دوسـتان و 
دیگران اسـت. از همین رو، افزایش سـواد سـامت روان 
و کاهـش انگ اجتماعـی یک ضـرورت در مراکز آموزش 
عالـی اسـت و به نظـر گام مهـم ترویج این باور درسـت 
اسـت که داشـتن مشـکات روانشـناختی »یـک ضعف 
شـخصی تلقـی نمی شـود« و گام مهم تـر بعـدی تمریـن 
برای جسـتجوی یک کمـک هوشـمندانه از متخصصین 
حوزه سـامت روان اسـت، این جسـتجوی هوشـمندانه 
زمینـه را بـرای افزایـش عزت نفـس فراهم می کنـد. لذا 
مرکـز مشـاوره دانشـگاه در سـال جدیـد در حوزه سـواد 
سـامت روان دنبال شـفاف سـازی، انتقال دانش، ترویج 
نگرش هـای درسـت و توسـعه خدمـات کیفـی و کمـی 
اسـت، و ایـن مهـم جز مشـارکت تمام اعضای دانشـگاه 
اعـم از اسـاتید، کارکنـان، دانشـجویان و سـایر ذینفعان 
فراهـم نمی شـود، لـذا همـه بـا هـم مشـارکت کـرده و 
ایـن بـاور را بین همـگان تقویـت کنیم که دسترسـی به 
خدمـات سـامت روان یک ضـرورت فردی اسـت و هیچ 
کـس نبایـد به دلیـل تجربه تبعیـض و انـگ اجتماعی از 

ایـن خدمت محروم شـود.
مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران
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