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 گزارشی از فرهنگ انگ زنی در جوامع مسلمان و ایران

  (س)زاده، دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه الزهرا  مهسا مهدی

 (س)زهره خسروی، استاد روانشناسی دانشگاه الزهرا 

 چکیده

اهمیت انگ در آنجاست که نه تنها در زندگی فردی و اجتماعی فرد بلکه در بهبود و درمان . بیماری روانی معموال با انگ اجتماعی همراه است

اند اما برخالف آن در کشورهای در حال توسعه  در جوامع غربی پژوهش های زیادی به بررسی این موضوع پرداخته. بیمار نیز تاثیرگذار است

کنیم مروری بر ادبیات فرهنگ انگ زنی در جوامع غیرغربی و  در این مقاله سعی می. می به این موضوع اختصاص داده شده استسهم ک

 . خصوص مسلمان داشته باشیم به

تمرکز بر جستجو در سرویس پژوهشگر گوگل با تمرکز بر ادبیات موضوع انگلیسی و جستجو در پایگاه بانک اطالعات علمی ایران و نور مگز با 

 .ادبیات موضوع فارسی

دهد که فرهنگ جمع گرای جوامع اسالمی و اهمیت نهادهای دینی در سالمت روان و موضوع خصوصی  مطالعات بر روی این جوامع نشان می 

در ایران نیز بسیار  مطالعات انگ. سزایی در مواجهه افراد این جوامع با بیماران روانی دارد بودن مسایل خانواده در این فرهنگ ها، نقش به

مقطعی، پراکنده و با تاکید بر اختالالتی خاص، مثل اسکیزوفرنیا و افسردگی بوده است و جای خالی یک مطالعه ی جامع برای بررسی مولفه 

 .های شناختی، هیجانی و رفتاری انگ زدن و ترسیم مدلی براساس فرهنگ ایران بسیار محسوس است

ای که در این مقاله به آنها  هند که فرهنگ انگ زنی در ایران نیز مانند کشورهای مسلمان و در حال توسعهد همین مطالعات اندک نشان می

گرای جامعه ایرانی است و همچنین نقش مذهب و اهمیت نهادهای دینی در مواجهه با انگ بسیار  پرداخته شده است، وابسته به فرهنگ جمع

  .پر رنگ است

 .انگ؛ جوامع مسلمان؛ ایران؛ بیماران روانی :کلیدی واژگان
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Abstract  

Mental illness is often associated with social stigma. Stigma is a significant issue due to its effects on the 

personal and social life of the affected individual, as well as patient treatment. Several studies have 

investigated this problem in western societies, while limited research has been conducted in this regard in 

developing countries. The current research aimed to review the literature on the culture of stigmatization 

in non-western societies and Muslim countries in particular. 

Google scholar search was focused on the literature available in English, while the published literature in 

Persian was found in databases such as SID and Noormags.  

Studies in these communities indicate that the collectivist culture of Islamic societies, importance of 

religious institutions in mental health and privacy of family issues in these cultures play a pivotal role in 

determining the perceptions of individuals toward mental illnesses. In Iran, studies on the concept of 

stigma have mostly been diverse and cross-sectional, with an emphasis on specific disorders (e.g., 

schizophrenia and depression), highlighting the absence of a comprehensive study on cognitive, 

emotional and behavioral stigmatization to outline a model based on the Iranian culture.  

Current literature shows that the culture of stigmatization in Iran largely depends on the collectivist 

culture of the Iranian community, and religion and religious institutions play a significant role in the case 

of stigma.  
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 مقدمه 

، انی نه تنها بر رفتارهای نگرش منفی یا انگ نسبت به فرد دچار اختالل رو. اجتماعی همراه است  بیماری روانی معموال با انگ

فرصت روابط خانوادگی، حمایت اجتماعی، درمان زود هنگام و بازیابی توانایی، بلکه در ازدواج، برای  درخواست کمک دسترسی به

های اساسی که  مولفه   (.Couture, 3002.)های مهم زندگی در اجتماع بیرونی بیمار نیز تاثیرگذار است های شغلی و دیگر زمینه

، غیر قابل در نظر گرفته شدن عجیب و غریبفردی متفاوت رفتار کردن، به عنوان شامل   شود،  باعث  انگ زدن به بیماران روانی می

اجتماعی های  ترین کلیشه بر همین اساس عمومی. است در نظر گرفته شدن خطرناک یا خشنفردی حتی و یا ، بودن پیش بینی

  .(Lauber, 2006) و غیر قابل پیش بینی بودن، است نخش ،خطرناکشامل نسبت به افراد دچار اختالالت روانی  

های فردی در مقابله با مشکالت و یا غیر اخالقی عمل کردن یا بی  بیماران را به نداشتن مهارت جامعه، معموال مشکل این

ها از جمله اجتناب، سرزنش، اجبار، احساس ترس از خشونت بالقوه و در این باور موجب انواعی از واکنش. دهدمسئولیتی نسبت می

شود بیمار به عنوان فردی با توانایی کنترل رفتار خود و  تواند موجب  این نگاه منفی می. بعضی مواقع خودداری از کمک خواهد شد

  (.Knaak, 30 2)دهد، نگاه شود  کسی که عمدا فریب می

ذهنی، نسبت به اختالالت /اختالالت رفتاری کنترل بیماریش در فرد درکه توانایی دهند  میتحقیقات نشان همچنین برخی 

در این نگاه، فرد دچار بیماری روانی مسئول . خوردند در نتیجه این افراد بیشتر انگ می د وبیشتر در نظر گرفته می شو جسمی،

احتماال ارتباط بین . استنتیجه مسئول دانستن بیماران روانی موجب احساس تنفر و خشم نسبت به این افراد دانسته می شود و 

شان را کم ارزش  ی مسئول دانستن آنها نسبت به موقعیت فسانهفردی با افراد دچار بیماری روانی شدید، و تماس نزدیک با آنها، ا

شود و بنابراین  کند و منجر به تغییر نگرش از قابل کنترل به غیر قابل کنترل، و در نتیحه تغییر در احساس از خشم به همدردی 

 (.Corrigan ,2000)رفتارهای یاری دهنده را تقویت کند

های فرهنگی  زمینه. ها به خوبی شناخته شده است اختالالت روانی در میان فرهنگ امروزه جنبه های عمومی و جهان شمول

اختالالت روانی را از نظر مفهوم، ادراک، تجربه عالیم، تشخیص و برچسب زدن، طبقه بندی اختالالت روانی و همچنین درمان را 

های منفی را فراخوانی می اختالالت روانی، اغلب پاسخ های فرهنگی افراد با با این حال مستقل از زمینه. تحت تاثیر قرار می دهد

های بهداشت و درمان هم  گذاری های آنها و همچنین تحقیقات، حمایت ها و سیاست انگ عالوه بر بیماران، برای خانواده. کنند

و کالج  3جهانی روانپزشکی طرح های زیادی برای مبارزه با انگ و تبعیض راه اندازی شده است، به عنوان مثال انجمن. اهمیت دارد

عالوه بر این . در میان این فعالیت ها با گسترش ادبیات موضوع، منابع نیز دردسترس قرار گرفتند. 2روانپزشکان سلطنتی بریتانیا

شان روی کشورهای غربی  این تالش ها تمرکز اصلی. کنفرانس های ملی و بین المللی برای برخورد با انگ و تبعیض برگزار شدند

انگ به عنوان یک اولویت جهانی برای همه مردم، برای بهبود سالمت بود به خصوص اروپا و آمریکای شمالی، در صورتی که کاهش 

البته این موضوع در رابطه با مطالعات مرتبط با نگرش عمومی و متخصصان (  300سازمان بهداشت جهانی؛ )روان اذعان شده است 

 . سالمت روان و دیگر گروه ها نیز صدق میکند

در جوامع . فردی و اجتماعی فرد بلکه در بهبود و درمان بیمار نیز تاثیرگذار استهمچنان که گفته شد، انگ نه تنها در زندگی 

کمی به این  ، توجهغربی پژوهش های زیادی به بررسی این موضوع پرداخته است اما برخالف آن در کشورهای در حال توسعه سهم

با تاکید  درحال توسعهانجام شده در کشورهای این مقاله سعی دارد، گزارشی از برخی مطالعات . موضوع اختصاص داده شده است

                                                           
1
 Stigma 

2
  the World Psychiatric Association 

3
 the British Royal College of Psychiatrists 
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خالصه ای از تحقیقات انجام سپس  می پردازیم و  تاریخچه کوتاهی از انگ به ذکر ر ابتدادبنابراین . مسلمان را طرح کندبر جوامع 

 بررسی وضعیت انگبه و در نهایت را مرور می کنیم  کشورهای در حال توسعه به خصوص جوامع مسلمانموضوع انگ در  شده با

 .می پردازیمدر ایران 

 

 روش 

جستجو در سرویس پژوهشگر گوگل با تمرکز بر ادبیات موضوع انگلیسی و جستجو در پایگاه بانک اطالعات علمی ایران و نور مگز  

 .با تمرکز بر ادبیات موضوع فارسی

 

 کشورهای در حال توسعه با تاکید بر جوامع مسلمان انگ در  

و های مشترک  ویژگیبرخی شمردن سازی و  مفهوم سپس به وکرده انگ زدن در جوامع غیر غربی را بررسی  (2001) فبرگا

برخالف کشورهای غربی در بیشتر  دهد او نشان می .آسیایی پرداخته استدارای اهمیت اجتماعی اختالالت روانی در کشورهای 

درهم دهند که نشان دهنده  مردم رفتارهایی را از خود بروز میکشورهای غیر غربی بیماری فیزیکی و روانی از هم جدا نیستند و 

 .وجود داردروان و جس کمتر سازی تمایل به جدادر کشورهای آسایی بنابراین .  دانسته این دو جنس بیماری استتنیده 

در بسیاری . تاثیر مستقیم دارد ،یل های اقتصادی معین یک کشور بر پول صرف شده برای سالمت به ویژه سالمت روانپتانس

 از کل بودجه ملی ۵2به طور مثال در ایران در سال . از این کشورها درصد کمی از کل بودجه به سالمت اختصاص داده شده است

داده شده است که از این میان نیز تنها کمتر از سه درصد مربوط به بخش  اختصاص  درصد به وزارت بهداشت و درمان 3,3۲

افرادی که برای استفاده از خدمات بهداشت روان در این کشورها عمدتا در مناطق شهری و به ویژه .  کشور است 3سالمت روان

مشکل عمده در کشورهای در حال توسعه  .استطاعت مالی دارند، مقدور است و نقش سیستم های حقوقی و بیمه نیز ناچیز است

متخصصان سالمت روان  ،شود مانند کشور خودمان فقدان منابع شخصی و مالی در رابطه با خدمات سالمت روان است که باعث می

 .عمدتا در مناطق شهری خدمات ارایه کنند و بار مالی بیشتر بر دوش خانواده باشد

احتماال سرعت تغییر  روی گروه است وعمدتا بر به جای فرد تاکید شهری هستند  عمدتا روستایی و غیرکه جوامع سنتی در 

آید که اثرات مدرنیته و  میتنش های اجتماعی زمانی پدید . جوامع مدرن استو نرخ ثبات اجتماعی باالتر از  اجتماعی پایین تر

مل ساختار خانوادگی، نقش های جنسیتی، این تنش ها در سطح فردی در مالحظات اجتماعی شا. شوند میسنت با هم ترکیب 

و در سطح اجتماعی در چگونگی هماهنگی زندگی . است ...آموزش، مسکن، باورها و سیستم های ارزشی، جهت گیری مذهبی و 

از نقطه نظر غربی، نکته های اصلی برای نقش های اجتماعی، ساختارهای سازماندهی، وظایف . گذارد میمردم با یکدیگر تاثیر 

ها خانوادگی و گروه محور بوده و از نظر آموزش و  گیری جهتاما در جوامع سنتی، اغلب . اجتماعی و ادارک فرد در میان جمع است

.گروه یا خانواده تاثیر می گذاردانگ بیماری در کل سیستم . استپروش و سطح اقتصادی ضعیف 
تبعیض اجتماعی در ازدواج، کار  .

.شود و آموزش باعث رنج بیمار، خانواده و بستگان بیمار می
، انکار چنین رفتار و نگاهی به بیماران روانیاغلب یکی از پیامدهای  .

گیری از شرم عمومی و طرد اجتماعی به که با هدف خالص شدن از انگ خانوادگی، جلو ،استآن  سازی جسمانیو بیماری روانی 

 (.Lauber, 2006)شود  کار گرفته می

                                                           
1
 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/524646 

2
 http://www.fardanews.com/fa/news/548873 
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یک عضو با بیماری روانی  بیشتری، برای داشتنخانواده شرم و بار مسئولیت  ،یک فرهنگ جمع گرا در بنابراین به طور کلی

در برابر نفوذ جود مساعدت اخالقی و وابستگی، ارتباطات درون خانوادگی و اجتماعی با و متحمل می شود، و بیشتر احتمال دارد 

اعضای خانواده هم انگ زننده و هم  قربانیان . در نهایت خانواده ممکن است عضو با اختالل روانی را رها کند. قدرتمند انگ بشکند

مقایسه با کشورهای  در نتایج نشان داده .دانگ هستند و از سوی دیگر در ایجاد مشکالت و تالش برای حل آنها مشارکت می کنن

 افراد با اختالالت روانی به. غربی گرایش به بدنامی و تبعیض نسبت به افراد دچار بیماری روانی در کشورهای آسیایی بیشتر است

و جادویی در  طبیعیماورا نقش . شود که خود باعث افزایش فاصله اجتماعی با آنها می ،شوندعنوان خطرناک و تهاجمی توصیف می

وان و درمان مسیر مراقبت و درمان اغلب با شک و تردید نسبت به خدمات سالمت رو . روانی غالب است های به بیماری  رویکرد

 .(Ciftci, 2013) شکل گرفته شده است

شوند و نسبت به دریافت کمک روانپزشکی مقاومت قوی و تاخیر میمعموال ابتدا طب سنتی و شفادهندگان سنتی پیگیری 

به دنبال آن  , بیمار را به ناامیدی و کاهش تاب آوری و از دست دادن تحمل هدایت می کند ،زدنبرچسبمرحله . دجدی وجود دار

 . بستری شدن و طرد شدن، معموال در انتظار آنهاست

درصد از آنها مشاوره  ۲0ـ۸۴در دو گروه بیمار و بستگان با وجود ارتباط قبلی با خدمات سالمت روان تنها در ترکیه 

 ،شرکت کنندکان در یک مطالعه زمینه یابی. درصد نیاز به دارو درمانی را مطرح کردند 32ـ۴ روانپزشکی را پیشنهاد می کردند و 

بیش از نیمی از مصاحبه . نسبت به افسردگی نگرش منفی و به صورت گسترده آنها را به صورت خطرناک ادارک می کردند

افسردگی ازدواج نمی کنند و تقریبا نیمی از آنها بیان کردند، که خانه خود را به یک فرد شوندگان اظهار کردند، که با فرد دچار 

 3مطالعه دیگری در روستاهای ترکیه.  دهند؛ و یک چهارم آنها معتقد بودند فرد افسرده نباید در جامعه آزاد باشد افسرده اجاره نمی

خت دارند اما تمایل به انگ زدن به این افراد نیز وجود دارد و نگرش آنها نشان داد مردم به اندازه کافی نسبت به اسکیزوفرنیا شنا

نیمی از مصاحبه شوندگان معتقد بودند افراد دچار اسکیزوفرنیا خطرناک هستند و نباید آنها را در . عموما منفی و طرد کننده است

خواهند  شوند  و نمی ی دچار اسکیزوفرنیا آزرده میبیش از نیمی از آنها بیان کردند که از داشتن همسایه ا. جامعه آزاد گذاشت

 . (Ciftci, 2013) ی خود را به این افراد اجاره دهند و یا با آنها همکار باشند خانه

درصد از شرکت کنندگان اعالم کردند که در زمان مشکالت روانپزشکی  2۴در یک نظرسنجی در امارات متحده عربی تنها 

اینکه  دالیل اصلی عدم مراجعه، اکراه از.  2گیرند کودکانشان، از متخصصان سالمت روان کمک می خود و اعضای خانواده  شامل

همچنین  .است ،از خدمات سالمت روانانگ استفاده تحمل همچنین عدم و است بیماری روانی دچار  فردی از اعضای خانواده

استفاده از خدمات روانپزشکی به آموزش بهتر . ندداشتجدی نسبت به مفید بودن خدمات سالمت روان تردید بسیاری از افراد 

تنوع ظاهرا ، در یک مطالعه درمیان اقوام ماالیی و چینی در مالزی. ـ اقتصادی وابسته است-والدین، وضعیت شغلی و اجتماعی 

 .۸بود ادهندگان سنتیدارو، دعا، طب گیاهی و شف، پزشک  شاملکه آنها  متناقض رفتارهای کمک طلبی رتبه باالیی دریافت کردند

وقتی در مناطق روستایی چین از دانش آموزان کالج به ویژه پسرها در مورد اولویت کمک طلبی آنها سوال شد، تکیه به همچنین 

                                                           
1
 See: Ozmen, E., Ogel, K., Aker, T., Sagduyu, A., Tamar, D., & Boratav, C. (2005). Public opinions and beliefs 

about the treatment of depression in urban Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 40, 869–876. 

2
 See: Taskin, E. O., Sen, F. S., Aydemir, O., Demet, M. M., Ozmen, E., & Icelli, I. (2003). Public attitudes to 

schizophrenia in rural Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 38, 586–592.  

3
 See: Eapen, V., & Ghubash, R. (2004). Help-seeking for mental health problems of children: Preferences and 

attitudes in the United Arab Emirates. Psychol Rep, 94, 663–667. Edman, 

4
 See: Edman, J. L., & Koon, T. Y. (2000). Mental illness beliefs in Malaysia: Ethnic and intergenerational 

comparisons. Int J Soc Psychiatry, 46, 101–109.  
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. تمایل به تکیه به والدین در زنان قوی تر از مردان بود.  قضاوت های شخصی خود را برای حل و فصل مشکل ترجیح می دادند

با این وجود . برای دریافت کمک سراغ دوستان و مشاوران روانپزشکی می رفتند ،پسر بیشتر از همتایان دختر خوددانش آموزان 

فقدان . هنوز اکراه زیادی به استفاده از خدمات سالمت روان، به ویژه مشاوره روانپزشکی، در میان دانش آموزان کالج وجود داشت

 (. Lauber, 2006) استمنفی تری نسبت به انگ خوردن اعتماد به متخصصان حرفه ای حتی یک مانع 

درصد گزارش کردند، انگ ناشی از بیماری روانی را  ۵2 در یک نظرسنجی از خانواده های اتیوپی که اکثرا مسلمان بودند؛ 

واج با اعضای تجربه می کنند و اقلیت قابل توجهی گزارش کردند، که اعضای جوامع دیگر به دلیل بیماری روانی تمایل به ازد

به طور مشابه؛ زنان مسلمان احتماال از اشتراک پریشانی شخصی و جستجوی (. Shibre, 2001( )درصد 22)خانواده آنها را ندارند 

در یک .  کمک از مشاوران به دلیل ترس از عواقب منفی آن برای ازدواج در آینده و یا زندگی زناشویی فعلی خود، پرهیز می کنند

درصد احساس خجالت، برای  ۲3درصد احساس شرم و  ۵0ن مهاجر که تجربه سواستفاده خانگی را گزارش کردند؛ ز ۲۵مطالعه  

 (. Abu- Ras, 2003)جستجوی کمک از سرویس های خدمات سالمت روان را گزارش کردند 

 ۸2۵از . بررسی شدندمسلمان در ایالت متحده، از نظر الگوهای جنسیتی انگ و جستجوی کمک  ۸2۵در مطالعه ای دیگر 

درصد تا به حال به دنبال خدمات سالمت روان    / درصد گزارش کردند نیازمند مشاوره هستند و تنها  2 /۵شرکت کننده، 

این آمار از نظر تفاوت های جنسیتی نیز نشان داد، زنان مسلمان نیاز بیشتری به دریافت خدمات سالمت (. Khan, 2006)بودند 

 .ند و مردان نگرش منفی تری گزارش کردندروان احساس می کن

به همین خاطر اختالالت جسمانی . شوند عالمت های روانی برخالف عالمت های جسمانی، از نظر اجتماعی زیان آور تفسیر می

گ کمتر با توجه به ان. تاثیرات فرهنگی روی بروز عالیم و مشکالت سالمت روان باید درنظر گرفته شود. شکل در آسیا گسترده است

در مقابل عالیم خلقی مانند ناامیدی، افکار . نشانه های جسمی، مشکالت سالمت روان اغلب با عالیم جسمانی نشان داده می شوند

 ,Ciftci) 3خود نارضایتی و بی ارزشی نادر است، به ویژه تشخیص نهایی زنان با افسردگی اغلب در ابتدا اختالل تبدیلی  است

ها،  در برخی فرهنگ. های فرهنگی و قومی مختلف، به صورت قابل توجهی متفاوت است وانی در گروهادراک بیماری ر(. 2013

ی آنها به طور  باورهای مذهبی به ویژه عدم تمایز ذهن و بدن، تمایل به جسمانی سازی و شرم مشترک بین بیماران و خانواده

 (.  Ng, 1997)جویی تاثیر می گذارد  مستقیم در رفتار کمک

از نظر اعتقادات و خرده فرهنگ های قومی ناهمگن هستند،  اما آنها  جوامع مسلماناگرچه معتقد است ( 2013)تچی چیف

اغلب به عنوان یک گروه یکپارچه، با کلیشه های منفی و به طور قابل توجهی در معرض تبعیض بین فردی و ساختاری، ادراک می 

یک فرد به عنوان بیمار است و نباید  بیماری یک روش ارتباط با خدا ،رهبران دینیبر طبق نظر برخی از دهد  او گزارش می. شوند

کردن و تعادل جسمی، تصفیه که در خدمت پاک کردن،  ،است یک مکانیسم جسمیبیماری  در نظر گرفته شود؛ بلکه رانده شده 

ت سرطان پستان به شدت به نقش خدا در هر برای مثال زنان مسلمان در آسیای شمالی در مورد عل. هیجانی، ذهنی و معنوی است

. 2بیماری روانی ممکن است به عنوان آزمون یا تنبیه الهی درنظر گرفته شودبنابراین  .دو مورد بیمار شدن و شفا یافتن تاکید کردند

                                                           
1
 See: Boey, K. W. (1999). Help-seeking preference of college students in urban China after the implementation of 

the ‘‘open-door’’ policy. Int J Soc Psychiatry, 45, 104–116. 

2
 See: Al- Krenawi, A. & Graham, J. R. (2000). Culturally sensitive social work practice with Arab clients in mental 

health settings. Health and Social Work, 25, 9- 22. http:// dx.doi.org/10.1093/hsw/25.1.9 

3
 See: Rassool, G. H. (2000). The crescent and Islam: Healing, nursing, and the spiritual dimension: Some 

considerations towards an understanding of the Islamic per- spectives on caring. Journal of Advanced Nursing, 32, 

1476- 1484. http://dx.doi. org/10.1046/j.1365- 2648.2000.01614.x 
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بعد از  ،مسجد در نیویورک 33نمازگزار از  03 امام جماعت و  33مصاحبه ای با  300۴و همکارانش سال   به عنوان مثال ابوراس

 .سپتامبر انجام دادند و دریافتند که امامان جماعت نقش مهمی در ارتقای سالمت روان داشتند   حادثه 

 

 وضعیت انگ درایران

هایی که انگ در بیماران روانی در  مطالعهدر یکی از اولین . داخته شده استدر ایران در مقایسه با مطالعات جهانی به انگ کمتر پر

سه گروه خانواده های بیماران اسکیزوفرنیا، دوقطبی و افسردگی ( 3002)داد صادقی و همکاران  ایران را مورد بررسی قرار می

درصد  20فرنیا و خانواده های بیماران اسکیزودرصد  ۸۵ ی بیماران دوقطبی، درصد خانواده 20اساسی مورد بررسی قرار دادند؛ 

 20حدود  ،برند خانواده های مبتالیان به اختالل افسردگی اساسی از انگ و تبعیض ناشی از اختالل فردی از اعضای خانواده رنج می

 .شرم داشتندخود درصد در گروه خانواده های بیماران دوقطبی و اسکیزوفرنیا از وجود بیمار در خانواده 

درصد از شرکت کنندگان به درمان ناپذیر بودن بیماران روانی  30تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت؛  ۲ساکنین منطقه  گرشن

استفاده از داروهای درصد اعتقاد داشتند که  ۴2دیدند و  درصد ازدواج را در بهبود نشانه های روانی موثر می 2۵اعتقاد داشتند، 

 (.  30عاطف وحید، )د از آنها بیماری روانی را قابل درمان می دانستند درص ۵0آور است و روانی اعتیاد

. ای برداشت درونی بیماران مرد بستری با اختالل خلقی و اسکیزوفرنیا را مورد مطالعه قرار داده بود در مطالعه(   30)قانعان 

 .شددر این مطالعه نیز احساس انگ در نیمی از بیماران گزارش 

 23در حدود . درصد به امکان برقراری رابطه دوستی با بیماران اعصاب و روان نظر مثبت داشتند ۲۴حدود  در مطالعه دیگری

درصد افراد گزارش کردند ۵ تنها . درصد معتقد بودند که بیماران اعصاب و روان به دلیل رفتارهای خشونت آمیز خطرناک هستند

 .(300۵نجومی، )ترسند  که از صحبت با این بیماران می

مولفه های شناختی و هیجانی در شکل گیری انگ نسبت به بیماری های روانی را در دانشجویان ( 300۲)توکلی و همکاران 

پزشکی بررسی کردند؛ باورها و مولفه هایی هیجانی چون ارزیابی خطر بیشتر از سوی بیماران یا غیر قابل کنترل دیدن آن ها سبب 

در دانشجویان پزشکی، فنی و هنر و  ،به افراد دچار افسردگیی دیگری انگ  در مطالعه. شود میمنفی تر به بیماران  نگرشیپیدایش 

مردان . بیشترین روش آشنایی با بیماری روانی از طریق  دیدن فیلم اعالم شد. نگرش به یاری جویی مورد بررسی قرار گرفت

ران دانستند و اعتقاد داشتند که باید ایشان را از دیگ شرکت کننده در این مطالعه بیشتر از زنان بیماران افسرده را خطرناک می

کسانی که نگرش منفی تری داشتند و اعتقاد داشتند بیماران روانی خطرناک هستند یا باید آن ها را جدا کرد نگاه . جداسازی کرد

دیدند و کمتر میل  و آن هایی که دلسوزی بیشتری داشتند، بیماران افسرده را کمتر خطرناک می. درمان جویی کمتری هم داشتند

 (.0 30توکلی، )از خود نشان دادند ند و همچنین نگرش های درمان جویی بیشتر هم به جداسازی بیماران داشت

 2 ی دیگری دانشجویان پزشکی در مورد روانپزشکی و انتخاب آن به عنوان رشته تخصصی خود در آینده، تنها  در مطالعه

انتخاب روانپزشکی به عنوان تخصص را  درصد در پایان دوره تمایل به ۴ درصد دانشجویان قبل از ورود به بخش روانپزشکی و 

 (.2 30امینی، )داشتند 

( درصد۵2,2)اکثریت پرستاران در این مطالعه  ،نیز به بررسی انگ در میان پرستاران پرداخته( 3 30)ابراهیمی و همکاران 

بیشتر . عی بیماران موافق بودندبا انزوای اجتما( درصد۸۴,2)حدود نیمی از آن ها و زنند  نسبت به بیماران روان انگ یا برچسب می

                                                           
1
 Abu- Ras 
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در این مطالعه تحصیالت بیشتر در کسانی  .دیده شداکثر آن ها دیدگاه کلیشه ای  در آن ها پاسخهای هیجانی مثبت داشتند و

 .دکه نگاه کلیشه ای کمتری داشتنددیده ش

ماران مبتال به اختالل دوقطبی را در مطالعه ای انگ به خود را دربی( 2 30)در حوزه خودانگ زنی نیز صدیقی و همکاران 

 . بردند درصد بیماران از درجات متوسط تا شدید انگ به خود رنج می 3۲بررسی کردند که 

گستردگی استیگما، منابع مالی ناکافی، ساختارها و : موانع کاهش انگ عبارت بودند از( ۸ 30)در گزارش تقوا و همکاران 

زیر طبقات راه . بهداشت روان و سایر متخصصین وباورها، نگرش ها و فقدان آگاهی سیاست گذاران، موانع فرهنگی، کارکنان

تاکید بر آموزش و تغییر نگرش، فرهنگ سازی، تقویت سرویس ها و پوشش های حمایتی، ارتقا نقش : کارهای کاهش انگ شامل

 . سازمان ها، اصالح یک پارچه ی ساختارها و اقدامات پژوهش محور بود

متغیر مرکزی که همان فرایند اساسی اجتماعی نهفته . شامل پیامدهای منفی انگ و پیامدهای کاهش انگ بود ،اطبقه پیامده

اما تاثیر تماس در  ،در کاهش انگ موثر است ،تماس و آموزش ،گرچه هر دو. نام گرفت« ارتقا آگاهی روانشناختی»در داده ها بود 

 (.Corrigan, 2012)لعکس استا؛ البته این نتایج در رابطه با نوجوانان ب بهبود نگرش و کاهش انگ بیشتر گزارش شده است

 

  هایافته

باورهای مردم در مورد خطرناک بودن بیماری روانی، به  طور ویژه در روش آنها برای پاسخ به افراد با چنین برچسبی تاثیر می 

زمانی که مردم باور دارند  بیماری روانی یک تهدید نیست، . در واقع بین طرد اجتماعی و ادراک خطر تعامل  وجود دارد. گذارد

در مقابل زمانی که پاسخ . دچار بیماری فیزیکی بودند، نشان دادند  طرد اجتماعی کمتری در مقایسه با یک گروه کنترل که

دادند  یشتری نشان میطرد اجتماعی ب دهندگان بیماری روانی را به عنوان خطر درک می کنند آنها در مقایسه با گروه کنترل،

(Markhan, 2003.) 

انگ روانپزشکی در بیشتر کشورهای . در فرهنگ های مختلف، تفاوت بسیاری در نوع واکنش به بیماری روانپزشکی وجود دارد

برای رسیدگی به مشکالت سالمت روان مرتبط با انگ، باید در زمینه فرهنگی و اجتماعی . در حال توسعه، شایع و شدید است

در اکثر کشورهای در حال توسعه به دلیل فرهنگ جمع . خص، مفاهیم بومی، ریشه ها و معانی و پیامدها مورد مطالعه قرار گیردمش

گرا، ابتالی یکی از اعضای خانواده به بیماری روانی برابر با شرم است و به همین دلیل اغلب بیماری روانی با عالیم جسمانی همراه 

 . است

ند کشورهای دیگر بیشتر به انگ نسبت به بیماران اسکیزوفرنیا و افسرده پرداخته شده است و همچنین به در ایران نیز مان

البته این مطالعات . نگرش عموم جامعه نسبت به افراد دچار بیماری روانی نیز فقط در بخش های کوچکی از کشور  توجه شده است

                                                           
 
های کارورزی تماس هیچ تاثیری روی نگرش  در موقعیت ای دارد، برای مثال برخی مطالعات نشان می دهند که عامل تماس در بهبود انگ وضعیت پیچیده  

تماس در موقعیت کارورزی در بیمارستان های روانپزشکی و اغلب با   اس باشد، چرا کهیک توضیح برای این یافته، می تواند ماهیت خود تم. افراد نداشته است

. تواند بسیار کم باشد دهد، می دهد تاثیر تماس در موقعیتی که در حالت عادی برای فرد رخ نمی شود و همین امر نشان می بیماران به شدت مبتال برقرار می

نگر که افراد  در مطالعات گذشته. ثیر تماس با افراد دچار بیماری روانی در مطالعات گذشته نگر و آینده نگر استنکته قابل توجه در این مطالعات تفاوت تا

اند، کمتر انگ می زنند، تا افرادی که به عنوان دریافت کننده استراتژی ضد انگ در مطالعات  تماس قبلی با فردی که دچار بیماری اختالل روانی بوده داشته

اما هنوز   .در نهایت تاثیر قدرتمند تماس در کاهش طرد اجتماعی و انگ در مطالعات غربی و غیر غربی قابل مشاهده است. در نظر گرفته شده بودندنگر  آینده

یز اهمیت که بسیار حا...( همدلی، گشودگی به تجربه و )ای تماس و تغییر نگرش و همچنین ویژگی های فردی  برخی مباحث از جمله مکانیسم های زمینه

 (.Corrigan ,2000)است، پرداخته نشده است 
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حدودی نو است، اما برخالف کشورهای در حال توسعه و همچنین ایران، در  در زمینه انگ نه تنها در ایران بلکه در کل جهان تا

رسد پژوهش در رابطه با  به نظر می. اند سال گذشته مطالعات رشد بسیار باالیی داشته 30کشورهای اروپایی و آمریکایی در طی 

استخراج مدل فرهنگی انگ زدن در ایران مولفه های شناختی، رفتاری و هیجانی انگ نسبت به افراد دچار بیماری روانی و نیز 

 .ضروری است

یافته ها نشان می دهند خانواده و رهبران مذهبی در فرهنگ هایی مانند فرهنگ کشورما در حوزه سالمت روان و تسهیل 

گرای تاکید بر ماهیت جمع . جستجوی کمک بیماران در مواقع نیاز به خدمات سالمت روان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند

دهد  جوامع اسالمی و اهمیت نهادهای دینی در سالمت روان و موضوع خصوصی بودن مسایل خانواده در این فرهنگ ها، نشان می

های آنها دارند، که البته به ندرت آموزشی رسمی در رسیدگی  روحانیان نقش مهمی در برخورد با افراد دچار بیماری روانی و خانواده

 .دیده اند به موضوعات سالمت روان

 

 هاپیشنهاد 

شود، خطرناک دانستن آنها و همچنین مسئول دانستن  ای که منجر به انگ زدن به بیماران روانی می به طور خالصه دو نگرش اصلی

دهد افراد دچار اختالالت شخصیت دسته ب به ویژه اختالل شخصیت  شواهد نشان می(. Corrigan ,2002)شان است  شخصی

شود،  بین فردی مشکالت زیادی دارند و این مشکالت حتی شامل ارتباطشان با متخصصان سالمت روان نیز می مرزی که در روابط

همچنین متخصصان سالمت روان نسبت به اختالل شخصیت مرزی قضاوت . شوند احتماال بیشتر از بیماران دیگر مسئول دانسته می

روانپزشکان  افراد دارای اختالالت شخصیت را کمتر و حتی  (Sansone, 2013) بیشتری می کنند تا اختالالت روانی دیگر

شان نیز  این بیماران عالوه بر تحمل این نگرش منفی، با انگ غیر اخالقی بودن اعمال (.Lewis, ۵۴۴ )دانند مستحق مراقبت می

های تشخیصی این اختالالت با  الکتواند مرز مبهم م یکی از دالیل غیراخالقی دانستن رفتارهای این بیماران می. شوند روبرو می

های این  حتی مصداق. است ، گاها زبانی اخالقیDSMشناسی بیماران دسته ب در  در واقع، زبان آسیب. موضوعات اخالقی باشد

مطالعه انگ نسبت به افراد . توان در مکالمات روزمره نه تنها عموم جامعه که در مکالمات معمولی متخصصان نیز یافت ابهام را می

تاکنون همچنین . دچار اختالل شخصیت کمتر پرداخته شده است و این کمبود نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی وجود دارد

. العه ای به بررسی بازنمایی اجتماعی و نگرش متخصصان سالمت روان نسبت به افراد دچار اختالل شخصیت انجام نشده استمط

ی کنندهبینیپیشبا توجه به این که اسنادهای اخالقی به بیماری های روانپزشکی نسبت به اسنادهای روانی اجتماعی بیشتر 

و افراد دچار اختالل شخصیت نیز به صورت ویژه متحمل انگ های ( Lauber, 2006)استفاده از خدمات سالمت روان است 

 . اخالقی هستند، بررسی آن ضروری است

ما، به  ل ماهیت مذهبی جوامعی مانند جامعهدلی  به  همچنین عالوه بر ضرورت بررسی انگ در افراد دچار اختالل شخصیت،

های آموزشی برای آموزش روحانیان  سد بسیار کمک کننده است اگر دورهر به نظر می، های کوچکتر خصوص در شهرها و روستا

بودن پذیرش و با توجه به مورد بیشتر با موضوعات سالمت روان آشنا شوند، شود آنها  ها باعث می این دوره. طراحی و برگزار شود

جستجوی کمک بالینی برای برای ترغیب بیماران و خانواده های آنها  های موثری توانند کمک ، آنها میها نهاد روحانیت نزد خانواده

دادن کمک های اولیه اورژانسی در شهرهایی که دسترسی به خدمات سالمت روان کمتر است، همچنین در صورت ضرورت و 

 .بدهند
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