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 حسین اطمینان
با یک جستجوی ساده در اینترنت میتوانیم
آمارهای متفاوتی در مورد اختالالت روانی ببینیم.
برخی اختالالت روانی در ایران را  25درصد
و برخی  30درصد عنوان کردهاند .چند سال
پیش هم یکی از روانشناسان اعالم کرد بیش از
 80درصد جامعه ما از سالمت روان رنج میبرند.
اما اختالالت روانی چیست؟ چرا این آمار تناقض
دارند؟ برای رفع اختالالت روانی چه باید کرد؟
علی بهرام نژاد روانشناس و مدرس دانشگاه در
گفتوگو با پاسارگاد به این سوالها پاسخ میدهد.
 در جدیدترین اظهار نظر ،مسئوالن
وزارت بهداشت اختالالت روانی را بین 22تا
 25درصد اعالم کردهاند .اما با جستوجو در
اینترنت به آمارهای متناقضی برمیخوریم.
کدام یک از این آمارها معتبر است؟
یک پیمایش ملی داریم که معتبرترین
پیمایش است .اما ممکن است در یک شهر
گروهی یک پروژه خاص را انجام دهند و این
درصد ممکن است باال و پایین باشد .ولی وقتی
پیمایش ملی باشد در تمام گروههای سنی و بر
اساس اصول استاندارد و ابزارهای دقیق پیمایش
را انجام میدهند .بر طبق پیمایش ملی که انجام
شده  23/6درصد جمعیت باالی  15تا  64سال
در ایران از یک اختالل روانپزشکی رنج میبرند.
 چند سال پیش یکی از مسئوالن
اعالم کرد که سالمت روان بیشتر از 80
درصد جامعه مشکل دارد ،این موضوع
درست است؟
نه چنین چیزی نیست .آمار گاهی اغراقآمیز
میشود .آمار پیمایش ملی ،یک آمار رسمی است
وتحتنظرمجامعبینالمللیانجاممیشودوتمام
اصول علمی رعایت شده است.
 ما از میانگین آمار جهانی باالتر
هستیم؟
نه آمار جهانی هم همین است .بین  23تا 25
درصد ،ما از نرم جهانی باالتر نیستیم .ممکن است
یک کشور باالتر و یک کشور پایینتر باشد.
 در این پیمایش مشخص است که زنان
یا مردان کدام بیشتر دچار اختالل هستند؟
بله .میزان شیوع اختالالت روانپزشکی در دنیا
در زنان یک یا دو درصد بیشتر از مردان است.
در ساختارهای اجتماعی قطعا زنان کارهای
سختتری انجام میدهند .برخی از آنها شاغل
نیستند و بسیاری از مهارتها را یاد نمیگیرند.
برخی از زنان عالوه بر کار بیرون تربیت فرزندان
و مسئولیتهای خانواده را هم دارند .از یک طرف

زنها هیجانیتر و احساسیتر از مردان هستند.
زنان راحتتر به مراکز درمانی مراجعه و مشکالت
را بازگو میکنند .مشورت نشانه آدم قوی و توانمند
است و این افراد از ضعفشان نمیترسند .این
نشانگر این نیست که تفاوت فاحشی بین شیوع
اختالالت روانپزشکی در زنان و مردان وجود دارد.
تعریفاختالالتروانپزشکیچیست؟
به مجموعهای از نشانههای روانشناختی که
بیش از یک مدت معینی در فرد باشد و منجر به
افت یا اختالل در عملکرد اجتماعی ،شغلی و بین
فردیشخصشوداختاللروانپزشکیمیگویند.
یعنی فردی که نیاز به درمان دارد و اختالالتش
بیماری محسوب میشود .مثال ممکن است امروز
من و شما تجربه غمگین داشته باشیم ولی این،
بیماری محسوب نمیشود .بیماری چند شرط
دارد .مدت زمان و تعداد عالیم مهم است .مثال
کسی غمگین است باید این غمگینی دو هفته
طول بکشد و روی عملکرد فرد تاثیر بگذارد .صرف
یک عالمت لزوما بیماری نیست.
 این عالیم چه هستند؟
ما اختالالت روانپزشکی زیادی داریم که بر
اساس نوع اختالل طبقهبندی میشوند و این
عالیم در کارکردهای عالی مغز مثل خلق ،تفکر،
ادراک ،رفتار و ...موثر هستند.
 شایعترین اختالالت روانپزشکی چه
هستند؟
علم روانشناسی میگوید اگر فردی یک سری
عالیم و نشانهها را همراه با افت و اختالل در
عملکرد داشته باشد بیماری محسوب میشود
و براساس نوع اختالالت ،نوع بیماری تشخیص
داده میشود .از این  23/6درصد حدود  15درصد
افسردگی و اضطراب هستند .به طور دقیق 12/7
درصد افسردگی است که باالترین میزان را دارد.
عالیمافسردگیچیست؟
کسی که خلق غمگین داشته باشد ،از
فعالیتهاییکهانجاممیدهداحساسلذتنداشته
باشد ،اشکال در خوابیدن و غذا خوردن داشته باشد،
در تمرکز مشکل داشته باشد و گوشهگیر باشد.
افسردگی انواع مختلفی دارد .البته افسردگی در
تمام دنیا باالترین میزان شیوع را دارد .در سالمت
روان ،افسردگی مثل سرماخوردگی است .همانطور
که میزان شیوع سرماخوردگی در بیماریهای
جسمی باال است میزان شیوع افسردگی در
بیماریهای روانی نیز باالست.
 این بیماری مقطعی است یا دایمی؟
هیچ بیماری روانی خود به خود درمان
نمیشود .باید حتما به روانپزشک و روانشناس
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برگزاری جشن و مسابقه و پخت آش نذری در مهدیه همراه با
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گفتوگو با علی بهرامنژاد روانشناس و مدرس دانشگاه:

افسردگی در صدر اختالالت روانی

علی بهرامنژاد ،روانشناس و مدرس دانشگاه

مراجعه کند و درمان شود.
 قابل درمان است؟
بله .افسردگی و اضطراب از بیماریهای قابل
درمان هستند .فقط هیچ اختاللی خود به خود
درمان نمیشود .حتی اگر بهبودی داشته باشد،
این بهبودی موقتی است .افسردگی فقط با درمان
یا مداخالت درمانی خوبمیشود.
 اما بسیاری از خانوادهها این عالیم
را جدی نمیگیرند و فکر میکنند طبیعی
است.
خانوادهها باید همه عالیم بیماریها را جدی
بگیرند .یک اضطراب ساده هم اگر درمان نشود
باعث بروز مشکالت دیگری میشود .این موارد
سلسل هوار به هم متصلاند و مثل مهرههای
دومینو عمل میکنند .مثال یک اضطراب باعث
میشود دانشآموز در امتحان موفق نشود ،سبک
زندگیاشتغییرمیکند،افسردگیمیگیردوبعد
هم نوع کار و سرنوشتش تغییر میکند .خانوادهها
باید بپذیرند هر وقت فردی یک عملکرد مناسب
ندارد ،با یکسری عالیم همراه است و باعث
رنجاش میشود حتما به یک متخصص مراجعه
کنند و این قابل درمان است.
 مسئوالن قضایی و انتظامی همیشه از

دو کلیدواژهی افزایش پرخاشگری و پایین
آمدنسطحآستانهتحملاستفادهمیکنند
کهباعثافزایشجرایممیشود.اینموضوع
بیماریاست؟
همه موارد بیماری نیستند .بعضی مواقع
افسردگی یا خیلی از اختالالت روانپزشکی
سطح پرخاشگری و سطح آستانه تحمل را پایین
میآورند .یعنی کسی که اضطراب دارد پشت چراغ
قرمز خیلی تحمل نمیکند و سبقت میگیرد .یا
به دلیل درگیری ذهنی که دارد منجر به تصادف
و درگیری در محیط کار میشود .یا در روابط
بینفردی مثال یکی از زن و شوهر دچار اختالل
افسردگی باشد زندگی دچار مشکل میشود .اما
یک بخشی از افزایش خشونت و رفتارهای این
چنینی بستگی به مهارتهای زندگی دارد.
یعنیاختاللروانینیستند؟
این موارد یک مشکل روانشناختیاند که فرد
نحوه مدیریت هیجان خود را ندارد و نمیتواند
هیجان را مدیریت کند و منجر به بروز هیجان
منفی مثل خشم یا اندوه و اضطراب میشود.
خشم یک واکنش طبیعی است بسیاری از افراد
مهارت ندارند و خشم تبدیل به پرخاشگری
میشود .خشم یک هیجان نرمال و طبیعی است

جناب آقایان
محمدجواد یزدانینیا و رضا یزدانینیا

درگذشــت ابــوی گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده ،از خداونــد بــزرگ بــرای شــما صبــر و ســامتی و بــرای
آن مرحــوم روحــی شــاد و آرام طلــب میکنــم.
حسین ناصری

رییس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومیمحلی سیرجان

وقتی که به خود و دیگران آسیب میرساند یک
رفتارنابههنجارمیشود.
 آیا این موضوع یک تلنگر به جامعه
نیست؟
قطعا وقتی آسیبهای روانی و اجتماعی را
در جامعه میبینید یک زنگ خطر است .وقتی
تعداد پروندههای قضایی افزایش پیدا میکند و
موضوعهای سادهای مثل جای پارک و ...باعث بروز
درگیری میشود نشان میدهد که آستانه تحمل
پایین آمده است .ما مهارتهای زندگی را از دوران
کودکی یاد نگرفتهایم .مهارتهای کودکی را در
دوران مهدکودک یاد میگیریم .هر یک ریال که
در مهد کودک هزینه میکنیم چهار ریال برگشتی
دارد .در دوران دبستان هر یک ریال دو ریال
برگشتی دارد .در مقطع راهنمایی هر یک ریال یک
ریال برگشتی دارد و وقتی در مقطع دبیرستان یک
ریال هزینه کنیم برگشتیای ندارد .یعنی آموزش
مهارتهای زندگی؛ قانونپذیری ،روابط بین
فردی ،مهارت حل مسئله ،همدلی ،نحوه مدیریت
هیجانهای منفی مثل خشم و مدیریت استرس
باید از سنین پایین شروع شود .وقتی در سنین
پایین شروع شود ،در سنین نوجوانی و جوانی هم
ت
خشونت کم میشود و سطح سالمت روان مثب 

افراد افزایش پیدا میکند .طالق کمتر میشود،
خشونتهای بینفردی و خانگی کم میشود ،قتل
و خودکشی کاهش پیدا میکند.
 پس نقش آموزش پررنگ است؟
اول نقش خانوادهها پررنگ است .پایههای
شخصیتی در خانوادهها شکل میگیرد .بعد از آن
مهدکودکها و مدارس است .موضوع بعد رسانهها
ونهادهایفرهنگیهستند.یکبخشیهممربوط
به دولت است که ساختارهایی مثل ساختارهای
توپاگیر اداری را که ایجاد خشونت میکند
دس 
اصالح کند .مثال یک دستگاه نوبتده در بانکها
به سطح سالمت روان جامعه کمک میکند .فرد
احساس میکند که حقش ضایع نمیشود .طبق
یداند که چند نفر جلویش هستند.
یک فرایند م 
تغییر در ساختارهای معیوب به عالوه آموزش
میتواند به افزایش سطح تحمل کمک کند.
یک بخش هم به شیوههای فرزندپروری
برمیگردد .افراد در خانوادههایی بزرگ میشوند
که کلماتی مثل نیست ،وجود ندارد ،باید صبر کرد
و باید تحمل کرد را نمیشنوند .فرزندان با این کلمات
مانوس نیستند و وقتی بزرگ میشوند نمیتوانند
برخی واقعیات را بپذیرند .بسیاری از واقعیتها
میتواند تلخ هم باشد .یک واقعیت مثل اینکه توان
خرید چیزی وجود ندارد و مدتی فرد باید تحمل کند.
 ژنتیک در اختالالت روانی نقش
ندارد؟
حتما ژنتیک تاثیر دارد .اما تاثیری که دارد
به معنی پذیرش بیقید و شرط نیست .تعلیم و
تربیت میتواند اختالالت را مدیریت و تعدیل کند.
 شما خانواده ،مدرسه ،اجتماع و ...
را برشمردید که در کاهش اختاللهای
روانشناسی نقش دارند .اما االن خود این
ساختارهادچارمشکلهستند.
نمیتوانیم بگوییم که در تمام این ساختارها
مشکل داریم .میتوانیم بگوییم ما در این مورد
کار کردهایم ولی آن اندازهایی که باید کار نکردیم.
 حاال چه باید کرد؟
در حوزه خرد خانواده به عنوان یک واحد
کوچک باید بپذیرد که سالمت روان افراد
خانواده مهم است ،یعنی یک بخشی از سبد
هزینهها به سالمت روان مرتبط باشد .مثال یک
زوج که میخواهند فرزند بیاورند ،کتاب در مورد
فرزندپروری مطالعه کنند ،این هزینه دارد و جزو
سبد هزینههای خانواده محسوب میشود .وقتی
میخواهند ازدواج کنند یک دوره آموزشی در
رابطه با مهارتهای حل مسئله ،آشنایی با روابط
بین فردی ،مهارتهای کنترل خشم و ...ببینند.

اخوان محترم یزدانینیا

فقــدان پــدر بزرگوارتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه ایــزد منــان بــرای آن مرحــوم
روحــی شــاد و آرام و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر خواســتارم.

امیر شریفی

خانواده نقشش خیلی مهم است.
در حوزه کالن ،جامعه نقش دارد .نقش جامعه
این است که در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاهها
این مسایل را مطرح کنند .فضای عمومی شهر و
روستا حامی سالمت روان باشد .رسانهها مطالبی
را منتشر کنند که در رابطه با سالمت روان مثبت
باشد .رسانهها غالبا به اخبار منفی اختصاص پیدا
میکنند .ساختارهایی که در جامعه مشکل پیدا
میکنند اصالح شوند مثال یک چهارراه با چراغ
راهنمایی اصالح شود .آدمهای مهم و تاثیرگذار در
سازمانها و ادارهها برخورد مناسب داشته باشند.
اگر کارمندان با اربابرجو ع رفتار خوبی داشته
باشند خشونت خیابانی و تصادف کمتر میشود.
قانونمداری هم به کاهش خشونت کمک میکند.
یعنی قوانینی وجود داشته باشد و این قوانین اجرا
شوند و افراد بپذیرند که قانون بخشی از اصولی
است که میتواند در رفتارها کمک کند .همچنین
کسانی که اخالق را رعایت نمیکنند قانون برای
آنها بازدارنده باشد.
 در چند سال اخیر مطبهای
اینستاگرامی مشاوره بوجود آمده و
افزایش چشمگیری داشتهاند .این مشاوران
میتوانندکمکیکنند؟
این نوع روانشناسی غیرعلمی است .سطح
سواد رسانهای جامعه پایین است .خدمات
مشاورهای و روانشناسی به صورت غیرحضوری
علمی نیست .شاید بتوانیم یک سری سؤال
بپرسیم ولی نمیتوانیم مشاوره بگیریم و درمان
شویم .درمانها حتما حضوری است و باید فرد
ارزیابی شود .مثال یک فردی دلسیاه هست و از
طریق این مدیا میگوید همسرم به من خیانت
کرده است ،روانشناس از کجا میتواند تشخیص
دهد این فرد دلسیاه است یا واقعا همسرش به
او خیانت میکند؟ اگر روانشناس راهحلی بدهد
میتواند کامال غلط باشد .متاسفانه سطح سواد
رسانهای پایین است و افراد فکر میکنند هر
چه مدیاها میگویند درست است .موضوع بعد
اینکه تفکر نقاد جامعه پایین است .وقتی افراد با
یک موضوع روبهرو میشوند یک عالمت سؤال
جلویش نمیگذارند ،از دیگران نمیپرسند.
موضوع بعد اینکه نگرش جامعه به خدمات مشاوره
و روانشناسی منفی است .افراد فکر میکنند اگر
به روانشناس مراجعه کنند برچسب روانی بودن
میخورند .اما سازمان جهانی بهداشت اعالم
کرده که  55تا  60درصد افراد یک جامعه نیاز
به خدمات مشاورهای مثل فرزندپروری ،ازدواج ،
شغل ،تحصیل و ...دارند

خانواده محترم سروشنیا

مصیبــت وارده را بــه شــما بزرگــواران تســلیت عــرض
میکنــم .خداونــد متعــال روح آن عزیــزان را قریــن
رحمــت نمایــد و بــه شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و اجــر
عنایــت فرمایــد.
امیر شریفی

آگهی مناقصه شماره 21982596

موضـوع مناقصـه :اجـرای سـاختمان اداری واحـد عملیـات و نظـارت
کارخانـه ذوب خاتونآبـاد مجتمـع مـس شـهربابک

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در نظـر دارد« :اجـرای سـاختمان اداری واحـد عملیـات و
نظـارت کارخانـه ذوب خاتونآبـاد مجتمـع مـس شـهربابک» را از طریـق مناقصـه عمومـی بـه
انجـام برسـاند .جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه سـایتهای رسـمی شـرکت بـه آدرسهـای
ذیـل مراجعـه شـود.
Dargah.nicicoportal.com

Sarcheshmeh.nicico.com

www.nicico.com

روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

آگهی مزایده عمـومی
دانشکده علومپزشکی سیرجان

دستگاه مزایدهگزار

واگذاری داروخانه کلینیک سالمت

موضوع مزایده

مبلغ به عدد /20/222222222 :ریال

برآورد قیمت پایه کل

(به حروف :دو میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال)
مبلغ تضمین 0/022222222 :ریال(یکصد و بیست و شش میلیون ریال)

تضمین شرکت در مزایده

نوع تضمین شرکت در مزایده :واریز نقدی به حساب  2/02222/22ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت
ساعت  02صبح روز چهارشنبه مورخ
202202//

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:
روز دوشنبه مورخ 20222229

الف)http //www.sirums.ac.ir :
آدرس سایت دانشکده علومپزشکی سیرجان

گشایش پیشنهادها :روز سهشنبه مورخ 20222220
جلسه توجیهی روز سهشنبه مورخ 202202/0

جلسه کمیسیون مزایده در معاونت توسعه دفتر خدمات پشتیبانی و رفاهی دانشکده علومپزشکی سیرجان برگزار خواهد شد.

هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.

روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحلهای خدمات
عمومی ،نظافت ،فضای سبز

ســازمان دانشــگاه صنعتــی ســیرجان در نظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی
(فشــرده) یــک مرحل ـهای خدمــات عمومــی ،نظافــت ،فضــای ســبز بــه شــماره  209809126200010را از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه
تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد)
بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی،
مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/08/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1398/08/18
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزسهشنبه تاریخ 1398/08/28
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  13:30روز چهارشنبه تاریخ 1398/08/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -ابتدای جاده بافت -دانشگاه صنعتی سیرجان تلفن034 - 41522020 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 –41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
اطالعــات تمــاس دفاتــر ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش «ثبتنــام /پروفایــل
تامینکننــده /مناقصهگــر» موجــود اســت.

