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 اجتماعی آسیب شناسی روانی در گروه های اقلیت –زمینه های فرهنگی
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 چکیده

موجود در های مختلف یک جامعه از لحاظ دسترسی به امکانات و منابع اما گروه. آسیب شناسی روانی مسئله ای فراگیر و همگانی است

تواند میزان بروز، نوع و محتوای چنین عواملی می. اجتماعی و غیره نیز متفاوت هستند-آن جامعه ، شرایط شغلی، وضعیت اقتصادی

تواند در کنار های اقلیت و اکثریت میهای ذاتی بین گروهدر واقع تفاوت. تاثیر قرار دهدشناسی روانی را در بین افراد جامعه تحتآسیب

اقتصادی، شرایط شغلی و میزان دسترسی به منابع -های گسترده در طبقه اجتماعیعوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نظیر تفاوت سایر

ای از روابط علت و معلولی ایجاد کرده و افراد یک گروه را در معرض خطر اختالل و یا مصون از و خدمات گوناگون جامعه، شبکه پیچیده

کننده اختالالت روانی و الگوی استفاده از خدمات درمانی نیستند هرچند تاثیرات اجتماعی و فرهنگی تنها تعیین .چنین خطری قرار بدهد

اجتماعی، نژاد،  –در این بین عواملی مانند مهاجرت، تبعیض های اجتماعی، پایگاه اقتصادی .کننداما نقش مهمی را در این زمینه ایفا می

در این نوشتار سعی در بررسی . ی تواند منجر به ایجاد آسیب های روانی در گروه های اقلیت گرددقومیت، جنسیت و هویت فرهنگی م

 . اجتماعی موثر در آسیب شناسی روانی اختالل های روانی گروه های اقلیت داریم –عوامل فرهنگی

 اجتماعی، آسیب شناسی روانی، گروه های اقلیت  –زمینه های فرهنگی  :واژگان کلیدی
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Abstract 

Psychopathology is a pervasive and universal problem. Meanwhile, there are different groups in a 

society with various conditions in terms of access to facilities and resources in the community, 

business and socioeconomic status. Such factors can affect the indication, type and content of the 

psychopathology among individuals of a society. In fact, inherent differences between minority and 

majority groups, along with other social, political and economic factors (e.g., wide differences in 

social-cultural classes, occupational status and access to resources and services) can create a 

complicated network of causal relationships, exposing the members of a minority group to risks. 

While social and cultural effects are not the only determinants of mental disorders and the use of 

healthcare services, they play an important role in this regard. Meanwhile, factors such as 

immigration, social discrimination, economic-social status, race, ethnicity, gender and cultural 

identity can lead to psychological damage in minority groups. The study aimed to evaluate the 

cultural-social factors affecting the psychopathology of the mental disorders in minority groups. 

Keywords: Cultural-Social Contexts, Psychopathology, Minority Groups 
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 مقدمه

نظر از تبار و قومیت، قالب، سازمان، وضعیت همگانی و فراگیر است که در تمامی جوامع صرفای شناسی روانی مسالهآسیب

شناسی موروثی گونه انسان توان محصول زیستچنین شرایطی را می. شوداقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن یافت می

های بینی، انگارهسائلی نظیر زبان، عقاید، جهانبا این وجود جوامع مختلف با توجه به رفتاهاری اجتماعی برحسب م. دانست

 .مربوط به شخصیت انسان و هیجانات وی، قوانین و استانداردها متفاوت هستند

فرهنگ به طور کلی به عنوان . محوریت اصلی در تعریف آسیب شناسی روانی و فرهنگ تعریف دقیق و متقن از فرهنگ است

به نگرشهای  یفاین تعر( . DHHS  ، 111) شود یف مینجارها و ارزشها تعرمیراث مشترک یا مجموعه ای از عقاید، ه

 انسان شناسان اغلب فرهنگ را به عنوان یک. مشترک و تا حدود زیادی آموخته شده و اکتسابی گروهی از افراد اشاره دارد

در  مطالعات روانشناسی فرهنگی خود، فرهنگ را به ( 111 )  بتانکورت و لوپز. کنندمجموعه از معانی مشترک توصیف می

از لحاظ نظری فرهنگ  .شوند تعریف کردندهایی که به یک گروه قومی منتسب میها، عقاید و شیوهای از ارزشصورت مجموعه

ی است و در بسیاری از براین اساس از آنجایی که فرهنگ یک مساله درون. کننده رفتار انسان استیکی از عوامل عمده و تعیین

شناسی روانی طور قابل توجهی در ساختارآسیبشناختی انسان و تجارب عملکرد جسمانی وی دخیل است بهساختارهای روان

 (. 00 ماج، )باشد تاثیرگذار می

نابهنجار  کنند برچسب بهنجار وهای افراد بر حسب محیط اجتماعی و فرهنگی که در آن رشد میدر واقع رفتارها و واکنش

توانند سبب بروز آورند و هم میها هم فرایند تسهیل کننده سازگاری و حل تعارض را بوجود میلذا تمامی فرهنگ. گیردمی

های اجتماعی بزرگ و به طور انتخابی روی تعارض و ناسازگاری شوند این فشارها ممکن است در مقیاس وسیع روی گروه

ازآنجایی که در یک جامعه نیز (. 131 اسکندری، )های اقلیت اعمال شوند نگی و گروههای فرهها و زیرگروهفرهنگخرده

کنند که هر کدام دارای آداب و رسوم، فرهنگ، زبان و درکنار هم زندگی می..( قومی، نژادی ،مذهبی و)هایی مختلفی گروه

ه از لحاظ دسترسی به امکانات و منابع های مختلف یک جامعهمچنین گروه. گویش، ایدئولوژی و قوانین خاص خود هستند

تواند میزان چنین عواملی می. اجتماعی و غیره نیز متفاوت هستند-موجود در آن جامعه ، شرایط شغلی، وضعیت اقتصادی

 . تاثیر قرار دهدشناسی روانی را در بین افراد جامعه تحتبروز، نوع و محتوای آسیب
 :گروه های اقلیت

شود که با اکثریت مردم یک جامعه به است و به گروهی از افراد گفته می 1شناختییا گروه اقلیت یک مفهوم جامعه  اقلیت

هایی که به های منحصر بفرد فرهنگی آن از گروهگروه اقلیت، گروهی است که ویژگیبه عبارت دیگر  .نوعی متمایز باشند

های تواند به گروهمی  شناسیاین اصطالح در انسان. رسدمتفاوت به نظر می شوند،های غالب در جامعه شناخته میعنوان گروه

مفهوم (. 0 0 ، 1رابتام) باشدهای جنسی اشاره داشته جنس و یا گرایشدین و مذهب، بندی شده بر اساس قومیت، نژاد، طبقه

های نژادها، مهاجرت، فرهنگ، تبار و هویتتوانند موضوعات متعددی از قبیل زبان، دین و مذهب، تجربه های اقلیت میگروه

 .مختلف را در بر بگیرد

شناسان از اصطالح قوم برای اشاره به شناسان و مردمجامعه. است  اصطالحی که با مفهوم اقلیت رابطه نزدیکی دارد قومیت

کنند بکار از دیگران تلقی می های فرهنگی متمایزارتباط میان گروهی از افراد که خود را بواسطه برخی امور و اغلب ویژگی

های اجتماعی، ای یافته و برای نامیدن گروهقومیت کاربرد گستردهکاربرد واژه امروزه (  13 طالب و گودرزی، )برند می

 . شوداستفاده می ، مهاجران، پیروان مذاهب و گروه های نژادیفرهنگی و سیاسی
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های تواند در کنار سایر عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نظیر تفاوتهای اقلیت و اکثریت میهای ذاتی بین گروهتفاوت

ای از اقتصادی، شرایط شغلی و میزان دسترسی به منابع و خدمات گوناگون جامعه، شبکه پیچیده-گسترده در طبقه اجتماعی

هرچند . چنین خطری قرار بدهد روابط علت و معلولی به خود گرفته و افراد یک گروه را در معرض خطر اختالل و یا مصون از

کننده اختالالت روانی و الگوی استفاده از خدمات درمانی نیستند اما نقش مهمی را در تاثیرات اجتماعی و فرهنگی تنها تعیین

  .کننداین زمینه ایفا می

اجتماعی -ساختار فرهنگیشناسی روانی و وقتی که به مسائل مورد اشاره در یک جامعه خاص و درقالب مطالعه رابطه آسیب

 :پردازیم باید به عوامل زیر توجه کنیمهای اقلیت میدر گروه

 مهاجرت

و پناهندگی   های اقلیت که در اثر مهاجرتگروه. تواند افراد مهاجر سایر جوامع تشکیل دهندگروه اقلیت یک جامعه را می

عادات فرهنگی آنها برخالف گروه غالب است و این امر جسمانی و چهره ای و  ظاهرهایی هستند که آیند گروهبوجود می

کوئن، )شناختی گروه اقلیت است شود که رفتار و برخورد نابرابر عنصر اساسی در مفهوم جامعهموجب برخورد نابرابر با آنها می

،  دزوزان)ز هست شناختی نیمهاجرت تنها یک نقل و انتقال جغرافیایی نیست بلکه نوعی انتقال اجتماعی و روان(.  11 

کنند مهاجران آداب و رسوم، زبان، مذهب و عقاید سیاسی خود را وارد جامعه جدید می(. 131 ، نقل از ایمان و مرادی،  00 

و برای سازگاری با محیط جدید همواره با مسائل و مشکالت زیادی مانند ناهمگونی نژادی، قومی، اعتقادی و غیره رو به رو 

 . هستند
اند ، فرایند مهاجرت و زندگی تحت شرایط رسد که سالمت روانی مهاجران بوسیله تجاربی که در کشور خود داشتهبه نظر می

کند که شامل مراحل الگویی از فرایند مهاجرت را توصیف می(  00 ) 1سلوزوکی. خاص در کشور جدید تحت تاثیر قرار بگیرد

 - مرحله بعد از مهاجرت خود شامل مراحلی است که عبارت است از . قبل از مهاجرت، مهاجرت و بعد از مهاجرت: زیر است

عوامل پرخطر سالمت روانی در مرحله  . (.003  لیندرت،) پذیریفرهنگ - 1 1تجزیه و از هم پاشیدگی -   جبران افراطی

عوامل پرخطر مربوط به . شودقبل از مهاجرت مربوط به زندگی در کشور مبدا است که اغلب شامل خشونت، جنگ یا ترور می

تواند مسائلی مانند مدت زمان مهاجرت و تجربه خشونت باشد و مرحله سوم نیز شرایط زندگی در جامعه مرحله دوم می

 (.003 لیندرت، )میزبان، میزان سازگاری با آن و مسائل اجتماعی و قانونی مهاجرت را در بربگیرد 

های های دینی متفاوت، یادگیری زبان جدید و تفاوتاسی نظیر مانند ارزشهای اسزمانی که مهاجران با تغییرات و چالش

اگر مهاجران در این (. ، همان منبع 00 ،  مارتا)زا خواهد شد شوند فرایند سازگاری استرسفرهنگی و هنجاری رو به رو می

معتقد است    1پردازان چند فرهنگیاز نظریه 3پارک. فرایند موفق نشوند دچار فشارهای روانی و حتی آسیب روانی خواهند شد

کنند به این معنا که آنها های دردناکی را تجربه میجاییاست مهاجران در گذر از دنیای کهن خود به دنیای جدید اغلب جابه

 دیگر بخشی از فرهنگ قدیمی خود نیستند و اما بخشی از فرهنگ جدید هم نیستند و این همان چیزی است که پارک آن را

به نظر (.   13 ، نقل از لهسایی زاده و مرادی، 001 ، 0 نقل از پادیال)نامد تضعیف روحیه یا از هم پاشیدگی شخصیت می

 (.همان منبع)شود پارک این امر در نهایت منجر به اختالالت روانی، خودکشی و اعمال تبهکارانه می
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-میزان شیوع اختالالت روان( 3 1 )شناس ، استوار و حقبه عنوان مثال در یک مطالعه مقدماتی در کشور خودمان کالفی

در حالی که بر اساس نتایج بدست آمده از یک . برآورد کردند%  1پزشکی در میان گروهی از مهاجران افغانی مقیم شیراز 

حق شناس، کالفی، استوار و )برآورد شده بود %   پژوهش میزان شیوع اختالالت روانپزشکی در میان جمعیت شهری شیراز 

در . باشدمی% 11/ نشان داد که میزان شیوع اختالالت روانی در مهاجران افغان (  13 )مطالعه محمدیان و همکاران (. 3 1 

 .های جسمانی باالتر از افسردگی گزارش شداین مطالعه شیوع اختالل کارکرد اجتماعی، اضطراب و نشانه

و   برای مثال هان، کیم، لی)گروه اقلیت مهاجر اختالل افسردگی است  شود که یکی از اختالالت شایع در بینگفته می

و هویت    شناختی مختلفی از جمله شوک فرهنگیمطالعات صورت گرفته نشان داده که عوامل آسیب(  00 همکاران، 

تواند و اقتصادی میفشارهای ناشی از عوامل سیاسی . شودتغییر یافته منجر به ایجاد افسردگی در گروه مهاجر می 1فرهنگی

برای درک بهتر این شرایط در کنار عوامل اجتماعی، اما در عین حال . تاثیرات متفاوتی روی شرایط روانی این افراد داشته باشد

های شخصیتی در کنار ویژگی. شناخت تعهدات ایدئولوژیکی و صفات شخصیتی گروه اقلیت مهاجر نیز دارای اهمیت است

ها و های بر عهده گرفته شده در جامعه مقصد و آرمانهای این افراد به فرهنگ خود و نقشو نگرش عواملی مانند باورها

ها و دستاوردهای یکی از عوامل موثر اختالف میان آرمان (. 00 ،  بوگرا) های فردی نیز باید مورد توجه قرار بگیردخواسته

-های وی در جامعه مقصد اختالف چشمگیری وجود داشته باشد میها و انتظارات فرد و دستاورداگر میان آرمان. فردی است

 (. 00 ، 1بوگرا)نفس پایین و در نهایت افسردگی شود تواند منجر به عزت

نتایج یک مطالعه . افسردگی و ابتال به طیف اختالالت افسردگی با خطر افکار خودکشی و اقدام به خودکشی همراه است 

این . ر نرخ خودکشی میان بومیان هلندی و گروه اقلیت مهاجر در آن کشور وجود داردحاکی از آن است تفاوت فاحشی د

زبان و مراکشی کمتر از دهد که در میان مهاجران غیرغربی در هلند خطر خودکشی میان اقلیت ترکتحقیق نشان می

هایی که درکشور زبانمیان ترک در(.  00 و همکاران،   گارسن)است ( کشوری واقع در آمریکای جنوبی)مهاجران سورینامی 

یک توضیح احتمالی برای چنین مساله . کنند نیز نرخ پایینی از مرگ ناشی از خودکشی گزارش شده استآلمان زندگی می

زبان مقیم آلمان و تواند مربوط مسائل فرهنگی نظیر به سطح باالی یکپارچگی و انسجام اجتماعی در گروه اقلیت ترکمی

زبان مهاجر در کشور آلمان خطر خودکشی با این وجود در میان زنان جوان و دختران ترک. و دینی باشد ممنوعیت مذهبی

 (. 00 ،  رازوم و زیب)برانگیز اجتماعی و فرهنگی باشد تواند شرایط تعارضدلیل این امر می. باالست

و  3اسکنک)نی این افراد همبستگی باالیی دارد وضعیت قانونی و پایگاه اجتماعی افراد مهاجر با وضعیت سالمت روانی و جسما

گروه مهاجر دارای پایگاه اجتماعی پایین با خطر باالی آسیب به سالمت روانی و جسمی و رفتارهای پرخطر (.  00 همکاران، 

یزان در برخی از م(. 003 ، نقل از لیندرت و همکاران، 000 ،   1میلک)مانند سیگار کشیدن و نوشیدن الکل همراه است 

مطالعات صورت گرفته عوامل مختلفی را  .شیوع اعتیاد نیز ممکن است در میان گروه اقلیت مهاجر باالتر از مردم بومی باشد

اعتمادی فقدان اطالعات درباره مراکز عمومی درمان اعتیاد، بی ،برند به عنوان مثال مشکالت مربوط به زباندراین زمینه نام می

تواند ناشی از این مشکالت می( ، همان منبع000 میلک، )به دولت، و ترس از دست دادن اقامت و حتی ترس از زندانی شدن 

مشکالت اجتماعی ناشی  (.001 و همکاران،  0 پنکا)ادراک متفاوت فرهنگ گروه مهاجر از علل ایجاد اعتیاد و درمان آن باشد 

-کنند، عدم پذیرش جامعه جدید و وجود ضعفهایی که مهاجران تجربه میمحرومیت. اد استاز مهاجرت بسیار گوناگون و زی
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شود های اخالقی احتمالی در محیط قبلی مهاجران موجب اقدام به جنایت یا سایر رفتارهای ضد اجتماعی در این گروه می

   (. 13 وحیدی، )

 های اجتماعیتبعیض

مذهبی و جنسیتی نیز در سالمت روان و بروز اختالالت روانی در میان اعضای گروه اقلیت نژادی، قومی،    هایانواع تبعیض

برای مثال افسردگی، استرس )مطالعات مختلف اثرات مخرب تبعیض را بر روی بهزیستی روانی و جسمی  .نقش مهمی دارد

-، توماال0 0 و همکاران،   فلورس) .اند در میان اقلیت های قومی و مهاجر نشان داده...( پس از سانحه، عزت نفس پایین و

حتی هنگامی که تبعیض در یک جامعه نادر است تعامالت منفی میان اعضای گروه شود گفته می(   0 و همکاران،  1نارا

 (  0 ،  ریچاردز)شود اقلیت و اکثریت منجر به کاهش عزت نفس و مهار خودکارآمدی در بین اعضای گروه اقلیت می
های ملی های قومی یا اقلیت در رسانهصورت گرفته از گروه  1هاییتوان به نوعی در قالب بازنماییاجتماعی را میهای تبعیض

هایی از مردم که بازنمایی ای معموال بر زندگی، حقوق و پایگاه اجتماعی گروههای رسانهبازنمایی. یک کشور نیز شاهد بود

تواند آسیب جدی روانی و هایی میهای قومی معتقدند چنین بازنمایینانچه گروهچ. گذارداند تاثیرات واقعی برجا میشده

های صورت دهد که نارضایتی از بازنماییمطالعات صورت گرفته نشان می(.  13 سیدامامی، )اجتماعی به ایشان وارد کند 

،  ، ماهتانی 00 ،  عنوان مثال روکیو ریوادنیرا به)های ملی کشورهایی مانند کانادا و آمریکا های اقلیت در رسانهگرفته از گروه

ای که در میان در مطالعه(  00 )برای مثال روکیو ریوادنیرا . دهدنیز مشاهده می(  13 ، نقل از سیدامامی،  00 ،  ماهتانی

شده  های مذکور معتقدند که تصاویر تلویزیونی ارائهتبارهای آمریکا صورت داد متوجه شد که اغلب اعضای گروهمیان اسپانیایی

دهد و با های خالفکار سوق میتبار را به سوی برگرفتن نقشاین تصاویر عمال جوانان اسپانیایی. ای و منفی استاز آنها کلیشه

که با هدف شناسایی (  13 )سید امامی . گذارداشاعه تصاویر قالبی از این گروه قومی بر نگرش افراد عادی جامعه تاثیر می

های نیمه متمرکز میان ای خود یک رشته مصاحبهایرانی از تصاویر رسانه( کرد، ترک، بلوچ)تلف های قومی مخادراک گروه

های قومی از تصاویر بازنمایی شده از های قومی صورت داد به این نتیجه رسید که اغلب این گروهدانشجویان عضو این گروه

کردند و معتقد بودند که در های سراسری انتقاد میز شبکهکنندگان ااغلب مصاحبه. خود در رسانه ملی ایران رضایت ندارند

ای و قالبی و تصاویر کلیشه های تحریف شدهشوند اغلب چهرهها با اندازه کافی نقش ندارند و اگر هم نشان داده میاین شبکه

 .آیداز آنان به نمایش در می

ه بوسیله اقلیت نژادی و عوامل مرتبط با آن در اروپای اند که تبعیض اجتماعی ادراک شدمطالعات صورت گرفته نشان داده

و همکاران،  3ولینگ) در میان گروه اقلیت دارد و افسردگی نقش مهمی را در افزایش خطر بروز اسکیزوفرنی  و آمریکا غربی

بهداشتی و اغلب دسترسی محدود به منابع مراقب (. 1 0 ، 0 نارا و کلودیس-، توماال003 و همکاران،  1، لیندرت 00 

های قومی و نژادی، این گروه را از ها و نهادهای بهداشتی در مورد بسیاری از اقلیتآمیز از سوی سازمانرفتارهای تبعیض

 .داردهای مناسب باز میکافی و دریافت درمان دسترسی به خدمات بهداشتی
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 اقتصادی-پایگاه اجتماعی

در  .گروه اکثریت با احتمال بیشتری در وضعیت اقتصادی پایین جامعه قرار دارنددر اکثر جوامع افراد گروه اقلیت نسبت به 

زندانی و کودکان تحت حمایت موسسات خیریه و غیره افراد خانمان، افراد در معرض خشونت، افراد بی آمریکا، تعداد زیادی از 

 (.  0 گیلیت، ) دهندرا افراد گروه اقلیت تشکیل می

های جامعه در معرض تجربه اختالالت روانی هستند، گروه اقلیت بویژه گروه اقلیت دارای پایگاه درحالی که تمامی گروه

فقر نه تنها منجر به تشدید اختالل روانی . اقتصادی پایین در معرض خطر باالی تجربه اختالالت روانی هستند -اجتماعی

بر اساس نتایج مطالعات، اقلیت . گرددرهزینه ضروری نیز میهای پشود بلکه عاملی بازدارنده جهت استفاده از درمانموجود می

کنند، مراجعات پزشکی پزشکی با تاخیر عمل میهای تخصصی روانگروه مهاجر در جوامع مختلف اغلب در دریافت کمک

آنها گزارش  پزشکی در بینهای پلیس خدمات اورژانسی برای مقابله با مسائل روانکمتری دارند و میزان باالتری از دخالت

 (.003 لیندرت، )شود می

رود که تراکم آنها در اقتصادی پایین جامعه قرار دارند انتظار می-از آنجایی که اعضای گروه اقلیت اغلب در پایگاه اجتماعی

زیاد در این بخش از شهرها، فقر، ویرانی، مسکن نامناسب، تراکم . ها بیشتر باشدنشینمناطق پایین شهر و در بین حاشیه

-جمعیت در واحدهای مسکونی، نارسایی عرضه خدمات درمانی، فقدان آسایش الزم، مسائل بهداشتی و غیره به وفور یافت می

توان عدم امنیت، جرم زا بودن و مامنی برای بزهکاران بودن و شیوع باالی رفتارهای انحرافی نیز شود به موارد یاد شده می

تواند موجب ایجاد ب دارای تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی بسیاری هستند که این تنوع مینشین اغلمناطق حاشیه. اشاره کرد

 (.  13 زاهدزاهدانی و الماسی، )های بسیاری در میان افراد این مناطق شود تنش

نها با شرایط پزشکی، چگونگی مقابله آهای پزشکی و روانمشابهاً سطح تحصیالت نیز تمایل افراد اقلیت را برای دریافت درمان 

به عنوان مثال وقتی که افراد از آثار و . دهدزای زندگی و کمک به حفظ بهداشت روانی خود را تحت تاثیر قرار میاسترس

کنند می( داغ اجتماعی)گذاری اطالع باشند با احتمال بیشتری تشخیص اختالل روانی را برچسبعواقب اختالل روانی بی

 (.  0 گیلیت، )

 

 ادو نژ قومیت

هایی چون رود که بر حسب وجود نشانهکار میهای اقلیتی بههمان طور که قبال گفتیم مفهوم قومیت برای توصیف گروه

آوری را توانند منبع حمایت گروهی باشند که تابفرهنگ ، نژاد و قومیت می. شوندها تعریف میمذهب، زبان، رسوم و گرایش

نسلی و یا دشواری در سازگاری و تطابق شوند که منجر به تعارض بین فردی و بینکنند در عین حال ممکن است تقویت می

ها و عقاید دیرینه خود از یکدیگر شک اقوام مختلف بر اساس ارزشبی(.   11 اسکندری، )نیازمند ارزیابی تشخیص هستند 

 خودپنداره ها موجب تفاوت درشمعتقد است که تفاوت در ارز( 113 ) بیکرتز. شوندمتمایز می
  ، خودتنظیمی1، خودمهاری 

تواند ها میاین ارزش. گرددهای رفتاری میو این موضوع موجب تفاوت دگردشناختی میهای روانهو اغلب پدید  خودتنظیمی

های جنسی، احترام به دیگران، اعتقادات مذهبی و روابط خانوادگی تواند شامل رعایت هنجارهای خانوادگی و اجتماعی، نقش

بهترین . کننده برای برخی تجارب اجتماعی و رفتارهای خاص استاین هر قوم شامل الگوهای هنجاری تسهیل عالوه بر .باشد

تحقیقات نشان داده که . توان در مورد رفتارهای مرتبط با الگوی مصرف مواد مخدر مطرح کردنمونه برای این مساله را می

کننده در مصرف مواد در نظر گرفته شود که در سه هنجارهای تسهیلتواند به عنوان منبع های قومی میفرهنگبرخی از خرده

های درمانی و دارویی خاص برای درمان توصیه - کنند کننده مصرف مواد را تشویق و ترغیب میحوزه هنجارهای تسهیل

کننده تشویق هایالمثلباورهای عامیانه و جمالت و ضرب - های قومی های جسمی و روانی میان خرده فرهنگبیماری

ها انجام ها بویژه جشنآداب و رسوم و عادات خاص که در برخی از بعضی از مراسم -1مصرف مواد موجود در ادبیات شفاهی 
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نشان (  13 )نتایج بدست آمده از تحقیقات پیمایشی صدیق سروستانی و قادری (.  13 صدیق سروستانی، قادری، )گیرد می

ها بیشترین نظر مساعد را در زمینه مصرف ای بلوچ و سیستانی نسبت به سایر خرده فرهنگهداد که در میان خرده فرهنگ

همچنین در زمینه نتایج مربوط به . دارویی و درمانی مواد مخدر دارند و پس از آنها قوم فارس بیشترین درصد را داشتند

سیستانی و بعد از آن لرها بیشترین نظر موافق را  باورهای عامیانه موجود در ادبیات عامیانه شفاهی نیز خرده فرهنگ بلوچ و

 . داشتند

 

 جنسیت

-جنسیت می تواند به تنهایی تعیین - . تواند در بروز تظاهر و تشخیص اختالل روانی تاثیر گذار باشدطریق می 1جنسیت از 

-تواند تعدیلجنسیت می - . هستند باشد( مانند اختالل مالل پیش از قاعدگی)کننده افرادی که در معرض خطر یک اختالل 

اثر گذاشته و منجر به تایید  که فرد تجربه می کند ایجنسیت ممکن است بر عالئم ویژه-1.کننده خطر در ایجاد بیماری باشد

 (. 11 اسکندری، )تر این عالئم توسط مردان و زنان و تفاوت در ارائه خدمات شود آسان

های قومی مختلفی که در گروه  های جنسیتیمعتقد است که مفاهیم مردانگی و زنانگی برحسب نقش(  00 )  برانون

گیرد و هویت مردان و زنان برخاسته از باورهای مشترک قومی درباره زنانگی و مردانگی است شود شکل میمختلف تعیین می

 (. 13 نقل از خمسه ، )

های جنسیتی دو گروه از دانشجویان توصیفی به بررسی جنسیت و ویژگی-مطالعه تحلیلیدر یک (  13 )در این رابطه خمسه 

این تحقیق در پی پاسخ به این سوال بود که چگونه عوامل قومیت و جنسیت در شکل . متعلق به قوم فارس و کرد پرداخت

ه بین دانشجویان دختر فارس و کرد در گذارد؟ نتایج این مطالعه نشان داد کتاثیر می 1های نقش جنسیتیدادن به طرحواره

های زنانگی تفاوت وجود های نقش جنسیتی تفاوت معناداری وجود ندارد اما در بین دانشجویان پسر از لحاظ کلیشهطرحواره

 به عبارت دیگر این دو فرهنگ برای پسران تجاربی را فراهم.  های زنانگی بیشتری داشتندداشت و دانشجویان پسر کرد کلیشه

 سازدکرده که ادراک آنها نسبت به زنانگی را متمایز می

های بسیاری از این تحقیقات برخی از نگرش. انددر عین حال مطالعات تجربی مختلفی به رابطه بین قومیت و جنسیت پرداخته

توانند منجر به آسیب که می هایینابرابری. اندهای قومی بویژه در مورد نابرابری زنان را در کانون توجه قرار دادهخاص گروه

  برای مثال سیمپسون. جدی به سالمت روانی و جسمانی زنان اقوام مختلف شده و مانع رشد اجتماعی و فکری آنها شود

های قومی در برادفورد انگلیس به این نتیجه رسیده که برخی های جمعیتی در مورد جمعیت گروهبا استفاده از داده(  11 )

آموزان به این وی با تحلیل نسبت جنسی در بین دانش. ه زنان مانع از دسترسی آنها به آموزش شده استها نسبت بنگرش

دختر مسلمان در سن مدرسه، به دلیل نگرش والدینشان در مورد مناسب بودن مدرسه برای  100نتیجه رسیده است که 

های با این فرض که نگرش( 131 )طالب و گودرزی . (131 نقل از طالب و گودرزی،)اند دختران، در مدرسه ثبت نام نکرده

مذهبی تاثیر پذیرفته یک / مختلف به نقش زنان در میان دو قوم بلوچ و سیستانی از نابرابری آموزشی بین دو گروه قومی

بری میان دو در واقع نتایج حاکی است که نابرا. نتایج تحقیق حاکی از تایید این فرضیه بود. مطالعه پیمایشی را صورت دادند

گیری دو نگرش مختلف نسبت به نقش زنان شده است به نحوی که اهل سنت زنان را بیشتر در قالب نهاد گروه منجر به شکل

-دانند در حالی که شیعیان تمایل بیشتری نسبت به تغییر نقش زنان ابراز داشتهخانواده و در چهارچوب سنتی دارای نقش می

ای که تحصیل کردگان شود به گونهاد که تفاوت نگرش تا حد زیادی بر اثر تحصیالت دگرگون میاند نتایج این تحقیق نشان د

بخشی از این تفاوت نگرش نیز به باورهای قومی و مذهبی مربوط . با اشتغال زنان در بیرون از خانه موافقت بیشتری دارند

 . است
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ها بخشی ریشه در صادی، سیاسی و اجتماعی این خشونتخشونت پنهان و آشکار علیه زنان و اشکال مختلف فرهنگی، اقت

نظر بر . سنت و فرهنگ دارد و بخشی دیگر حاصل تداوم تبعیض علیه زنان در ساختار حقوقی، سیاسی و اجتماعی جامعه است

و رقیبی برای مثال پورقاز . این است که شاید تداوم خشونت در ساختارهای غیرفرهنگی خودبرآیندی از ساختار فرهنگی است

در مطالعه خود که بر روی زنان قبایل ترکمن انجام گرفت نشان دادند که خشونت کالمی و روانی علیه زنان باالترین ( 131 )

این موضوع حاکی از آن است که سالمت روان و بهداشت روانی زنان این . های ترکمن داردمیزان خشونت خانگی را در خانواده

 . رار گرفته استمنطقه مورد آسیب و تهاجم ق

الگوهای سنتی رفتار، فرهنگ مردساالری همراه با تعصب و خشونت در اغلب موارد امکان تغییر یا تعدیل روابط ناخواسته یا 

تواند منجر به ناامیدی، دلسردی و افسردگی و در نهایت شدت آن منجر به خودکشی در چنین شرایطی می. دهدنابرابر را نمی

گفت اقدام به خودکشی در زنان خشونتی است که زنان به دلیل احساس نابرابری در روابط اجتماعی و عدم توان می .زنان شود

، 130 بر اساس مرکز مطالعات اجتماعی وزرات کشور در سال (. 131 یوسفی، پور)نمایند ها متوجه خود میپذیرش نابرابری

 (.131 محمدخانی، )های کشور داشتند در بین استان سه استان کرمانشاه، ایالم و همدان بیشترین نرخ خودکشی را

 

 مفاهیم فرهنگی اختالل روانی

های های قومی و اقلیت یک جامعه  شیوه و بیان خاص خود را برای ابراز احساسات، افکار، روشعالوه بر این هر یک از گروه

تواند بر روی سالمت روان، های اقلیت میبر گروهاز آن گذشته فرهنگ حاکم . مقابله با استرس و فشارهای روانی داشته باشد

 (.  00 ،   یوآماسا، سوروکو و کانک)نوع اختالل و فرایند دریافت درمان تاثیر بگذارد 

های آسیایی هیچ تمایزی برای مثال در برخی فرهنگ. پذیردتصور و ادارک افراد از ماهیت اختالالت روانی از فرهنگ تاثیر می

در حالی در . شوندروانی و جسمی وجود ندارد به خاطر اینکه روان و بدن یک کلیت تام در نظر گرفته میمیان مشکالت 

پردازی از اختالالت روانی شود این تفاوت در مفهومپردازی مسلط غربی سالمت روان بر دوگانگی بدن و روان تاکید میمفهوم

کنند این شناختی را تجربه میتباری که اختالالت روانان آسیاییتواند توضیحی بر این موضوع باشد که چرا آمریکائیمی

شناختی خود های پزشکی برای مسائل روانحلدهند و به دنبال راهها را برحسب اصطالحات جسمی توضیح میآشفتگی

 (. 00  ، الئو و لئونگ)هستند 

آمریکائیان آسیایی تبار، اسپانیایی . پذیردفراد تاثیر میاندیشند نیزاز فرهنگ اای که افراد در مورد درمان اختالالت میشیوه

های قهرمانانه و اجتناب از تواند بوسیله  نیروی اراده، تصمیمتبار و آفریقایی تبارها اغلب بر این باورند که یک اختالل روانی می

برای مثال یک . پزشکی نیستروان شناختی وهای تخصصی روانافکار منفی و آزاردهنده درمان شود و نیازی به دریافت کمک

تبار در مقایسه با سفیدپوستان اعتقاد بیشتری بر این باور دارند که سالمت مطالعه کالسیک نشان داد که آمریکائیان آسیایی

این کاوان سنتی در غرب بر این در حالی است که روان. کنترلی و اجتناب از افکار ناسالم تقویت خواهد شد-روان با تمرین خود

، 1سنودن)رسان خواهد بود باورند که اجتناب از افکار آزاردهند نوعی مکانسیم سرکوب است که برای سالمت روان افراد آسیب

 00 .)  

برای . دهدفرهنگ سبک مقابله، میزان و نحوه حمایت خانواده و اعضای جامعه و تمایل آنها برای درمان را تحت تاثیر قرار می

جمعیت اسپانیایی زبان ایاالت متحده آمریکا با احتمال بسیار کمتری برای درمان مشکالت روانی مثال تحقیقات نشان داده که 

. رونددر عوض آنها به سراغ روحانیون مذهبی و یا پزشک خانوادگی خود می. کنندپزشکان و پزشکان مراجعه میخود به روان

های هایی را برای فرد بیمار فراهم سازند اما مسلم است که قادر به ارائه مراقبتوانند حمایت و کمکتها میهرچند این گروه

 (.  0 ،  گیلیت)بهداشتی مناسب به این بیماران نیستند 
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تماعی های اقلیت نژادی و قومی، در مقایسه با گروه اکثریت اختالالت روانی با احتمال بیشتری با موضوع داغ اجدر میان گروه

ترس از دست »ای که با برچسب اجتماعی مرتبط است تبار مسالهبرای مثال در میان آمریکائیان آسیایی. همراه خواهد بود

-آوری میها اختالل روانی را موضوع شرمبسیاری از فرهنگ اعضای گروه. ( 00 ،  زان و یی. )باشدمی «دادن وجهه اجتماعی

های در برخی از گروه(.  1 0 ،  کرافت. )اندازنداختالل به مرحله بحرانی برسد به تعویق میدانند و درمان را تا وقتی که 

. های ناشی از درمان و جستجوی کمک برای مشکالت روانی برای فرد بیمار وجود دارداقلیت مسائلی زیادی در زمینه برچسب

برای مثال در کشور آمریکا افراد رنگین پوست . وندشهای اجتماعی تسریع داده میهایی با فشارها و تبعیضچنین برچسب

مبتال به اختالل روانی در مقایسه با گروه اکثریت  سفیدپوست ترس بیشتری از دریافت برچسب اختالل روانی را از سوی 

  (. 00 ، 1واتسون. )دهندجامعه گزارش می

 نتیجه گیری

روانی در گروه های اقلیت عوامل و فرایندهای اجتماعی و فرهنگی را اجتماعی  آسیب شناسی -های فرهنگیبه طور کلی نظریه

شناختی و در این دیدگاه نقش عوامل زیست. کندگیری و پیشرفت اختالالت روانی در گروه های اقلیت معرفی میعلت شکل

گیری و تثبیت در شکل اجتماعی-شود بلکه به نقش ساختارهای فرهنگیشناختی در پیدایش اختالالت روانی انکار نمیروان

نتایج مطالعات حاکی از آن است که عواملی نظیر؛ مهاجرت، تبعیض اجتماعی، پایگاه . شوداختالالت روانی تاکید بیشتری می

اقتصادی، نژاد و قومیت، جنسیت، مفاهیم فرهنگی اختالل روانی در آسیب شناسی روانی گروه های اقلیت نقش -اجتماعی

تالش برای کسب شناخت بیشتر از آسیب شناسی روانی ، ارائه راهکارهای متناسب و کاربردی برای لذا در . بسزایی دارد

پیشگیری و درمان اختالالت روانی و نیز حرکت در مسیر ارتقای سالمت و بهزیستی روانشناختی افراد، توجه به سازوکارهای 

 .له گروه های اقلیت جزو ملزومات اساسی بشمار می آیدگروه های مختلف یک جامعه از جم شناسی روانیآ سیب تاثیرگذار در
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