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چکیده

ّا  ّایی هاًٌذ ظاّز، ًژاد، سالهت جسن ٍ رٍاى تا آى ّا ٍ افزادی کِ در جٌثِ تِ گزٍُ اغلةیک تزچسة هٌفی است کِ هزدم ، (Stigma) گوایاست ایاًگ  مقدمه:

 کِ تیواراى هثتال تِ اختالالت ییجا گذارد. اس آى هی ،ثیزات هخزب سیادی تز توام اتعاد سًذگی افزادی کِ تزچسة خَردًذأت ،دٌّذ. استیگوا ًسثت هی ،هتفاٍتٌذ
رٍی استیگوای افسزدگی در  ثز تزؤّا افسزدگی است، ایي پژٍّص در جْت ضٌاخت عَاهل ه تزیي ایي تیواری گزٍّی اس ایي افزاد ّستٌذ ٍ یکی اس ضایع ،پشضکی رٍاى

 .تاضذ اطالعاتی تزای هذاخالت احتوالی در آیٌذُ ی اجزا ضذ تا سهیٌِتیي داًطجَیاى 

داًطگاُ علَم پشضکی اصفْاى ٍ داًطگاُ ٌّز  ًفز اس داًطجَیاى داًطگاُ اصفْاى، 553هیشاى استیگوا در ًگزش تَد. یک پژٍّص هقطعی  ،حاضز ی هطالعِ ها: روش

کِ ضاهل دٍ هعیار استیگوای ضخصی ٍ  ضذ سٌجیذٍُ ّوکاراى  Griffithsی  ًاهِ پزسصی  تزجوِتز اساس  ،استیگوااصفْاى ًسثت تِ افسزدگی سٌجیذُ ضذ. 
 .تجشیِ ٍ تحلیل گزدیذ استٌثاطی،ّای آهاری تَصیفی ٍ  رٍش تا استفادُ اسّا  تاضذ. دادُ استیگوای ادراک هی

داری  یطَر هعٌتِ  ،ّلأ. داًطجَیاى هت(P;  007/0) داضت یدار یارتثاط هعٌ ،کاّص استیگوای ضخصی افسزدگی تا هثثت افسزدگی ی ضخصی تجزتِ ها: یافته

دٍ داًطگاُ دیگز کسة  ی تیطتزی ًسثت تِ استیگوای ادراک ضذُی  ًوزُ ،اصفْاىداًطگاُ داًطجَیاى ٍ  (P;  030/0)هیشاى استیگوای ضخصی کوتزی داضتٌذ 
 .(P;  009/0) دار تَد یکزدًذ کِ ایي اختالف هعٌ

داًطجَی داًطگاُ علَم پشضکی ٍ یا داًطگاُ ٌّز تَدى، اس عَاهل هحافظت کٌٌذُ در تزاتز استیگوای ی هثثت اتتال تِ افسزدگی، هتأّل تَدى ٍ  ساتقِ گیزی: نتیجه

 .تاضذ افسزدگی در هیاى داًطجَیاى هی

 افسزدگی، داًطجَیاى، استیگوای جوعی واژگان کلیدی:

 
هجلِ داًطکذُ . و عوامل مزتبط با آن در دانشجویاناستیگمای )انگ( افسزدگی  .خیزآتادی غالهزضا، ًکَیی ضْزکی هیتزا، هزاثی هحوذرضا ارجاع:

 488-495(: 428) 35؛ 1396پشضکی اصفْاى 

 

 مقذمه

اغلهت ثه    ثزچست منفی است وه  مهز     ، (Stigmaاستیگمب )انگ یب 

نسهجت   ،ههب ففهبود  ارنه     هب ثهب ن   یب افزا ی و   ر ثؼضی خنج  گزوه

  سالمت خسمی و روانهی اس ایهج خمله  هسهتن     ظبهز،  هن . نژا ، می

استیگمبی گزوهی  . یىی و نوع استیگمب وخو   ار  ،. ث  عور ولی(1)

و  ث  غهورد انهگ    (Public or perceived stigma) یب ا ران ض ه

س   یه خبمؼه  ثه  گهزوه یهب افهزا  و نیهش ثزیور ههبی متؼػهجبن  و         

  اسههتیگمبی ضیػههی  یگههزی، ونهه  و   مههی  نمیههش ثههزوس  فجؼههی 

(Personal stigma    و   ر  رو  گزوهی و  اس عهز  خبمؼه  انهگ )

افت  و ث یج ضىل اػضبی گهزوه ن  انهگ را ثهبور     اففبق می ،ان  یور ه

 .(2  )ونن می

 World Health Organizationعجك نمبر سبسمب  خهبنی ثه اضهت ) 

 مههز   خهههب  اس ثیمههبری روانههی ضهه ی  و    رغهه  WHO)، 2-1یههب 

 ،. افسهز گی (3  )ثزن اس ثیمبری یفیف فب متوسظ رنح می  رغ  15-5

 ر ثزرسهههی  .(4ت )پشضهههىی اسههه فهههزیج ایهههتالند روا  اس ضهههبیغ

 ر  (1380 پشضههىی  ر ایههزا  )سههب  گیزضنبسههی ایههتالند روا  همهه 

  رغهه   98/2ضههیوع افسههز گی اسبسههی   ،سههب  18خمؼیههت ثههبنی 

و ایهتال  افسهز گی     رغ   ر مز ا ( 59/1 رغ   ر سنب  و  38/4)

 مقاله پژوهشی
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 (.5  )رغ  گشارش ض  6یویی   رغ  و افسز ه 33یفیف 

د مطهىال  اس یه سو ثباغلت  ،پشضىی مجتالیب  ث  ایتالند روا 

اسهتیگمبی  اس سوی  یگهز، ثهب   هبی ایتال  و  ػالیم و نبفوانی نبضی اس

اس ههز   ،بر سبسمب  خههبنی ثه اضهت  عجك نم(. 1ی مواخ  هستن  )ثیمبر

ثیز أ( فحهت فه   رغه   87) نفز 9 ،پشضىی نفز مجتال ث  ثیمبری روا  10

انه  وه  اس    . ثیص اس  و سهو  ثیمهبرا  گفته    (6  )ان استیگمب لزار گزفت 

  انه  اندب  وبرهبی مور  ػالل  ث   لیل فزس اس استیگمب  سهت وطهی ه  

 .(6ه اسهت ) ثز ثو ؤهب م ن و استیگمب ثز روی فمبمی اثؼب  سن گی ( 6)

ی  ممىهج اسهت اس ا امه     ،ثزای پزهیش اس ثزچسهت منفهی   ،ثیمبرا ایج 

 (.2، 7  ) رمب  یو  اری ونن

سبس خبمؼه    اغلی نین ه ی ث  ػنوا  لطز خوا  و ث ن  ، انطدویب 

ل یمسهب  ی ههب  ر سمینه    ػملىز  ن   انص و یو ارفمب ن وض ضنبیت  می

ایهج  . اگز ایج امز  ر خبمؼ  ضو  یثبػث ارفمبفوان   می ،ثه اضت روا 

ثیزاد أن  فنههب فه   طون ،ث   رستی نموسش  ا ه و ه ایت نلطز خبمؼ  

هب یواه  گذاضت، ثلى   ر نین ه ثبػهث فضهؼیف    منفی ثز پیطزفت ن 

 ی وه   امنه    ضهو   مهی نیزوی وبرنم  و مطىالد هنگفت نبضهی اس ن   

 (.8ت )اسثینی  فیزیت و غ مبد ن  غیز لبثل پیص

ههبیی   ایدهب  و فمویهت ثزنبمه     ،ثب  ر نظز  اضتج فمبمی ایج موار 

پشضهىی  ر   روا  یههب  مجتنی ثز ضواه  خهت وبهص استیگمبی ثیمبری

 ،ههبی نموسضهی   ی ثزنبم  نمبی . مغبلؼبفی ثب م ایل  حیبفی می ،ایج لطز

 (.9  )انه  ههب نطهب   ا ه   وبهص اسهتیگمبی ایهج ثیمهبری    نتبیح مثجتی ثز

ثز ؤ اضهتج رواثهظ نش یهه ثهب افهزا  مجهتال را مه       پژوهطهگزا ،  ثؼضی 

  ر ایج ثیج، مغبلؼبد ومی ث  عور ایتػبغی فنهب ثهز (. 10ن  )ا  انست 

وه    . نظز ث  ایج(11  )ان روی استیگمبی ثیمبری افسز گی فمزوش وز ه

ضهو  و   ثیزاد مضز  ر مجتالیهب  ثه  افسهز گی مهی    أاستیگمب مندز ث  ف

ثیز  ر میهشا  اسهتیگمب   أایالد میتلف را لبثهل فه  مغبلؼبد ثسیبری م 

ث  منظور ثزرسی ثزیهی ػوامهل مهزفجظ ثهب      ی حبضز مغبلؼ ، ان   انست 

 انطهدویب  اغهفهب  اخهزا     ی استیگمب نسجت ث  افسهز گی  ر خبمؼه   

 .اعالػبفی ثزای م ایالد احتمبلی  ر نین ه ثبض  ی فب سمین  گز ی 

 

 ها روش

. میههشا  اسههتیگمب  ر ثههو ی ممغؼههی  یههه مغبلؼهه  ،پههژوهص حبضههز

 انطگبه   انطگبه ػلو  پشضىی اغفهب  و  انطدویب   انطگبه اغفهب ،

گیزی ض . متغیزهبی واثسهت   ر ایهج    ن اسها 1395هنز اغفهب   ر سب  

و  ثو نهه پههژوهص، اسههتیگمبی ضیػههی و اسههتیگمبی ا ران ضهه ه   

و ههل،  انطهگبه   أای ضهبمل خهن ، سهج، وضهؼیت ف     متغیزهبی سمینه  

 اضهتج ػضهو    ثو ن .ی فحػیلی، ممغغ فحػیلی و سب  فحػیل  رضت 

متغیزههبی   ،ضیػی افسز گی ی مجتال ث  افسز گی  ر یبنوا ه و فدزث 

نفهز   14893نفز ثو ن  و   24387 ،فؼ ا  ول  انطدویب  .ثو ن مستمل 

نفهز   2744نفز  ر  انطگبه ػلو  پشضىی و  6750 ، ر  انطگبه اغفهب 

گیزی اس ایج خمؼیهت   مطغو  ث  فحػیل ثو ن . نمون   ر  انطگبه هنز

ثن ی ض ه ث  روش فسهیم ث  نسهجت اندهب     ث  غورد فػب فی یوض 

. فؼه ا   نمو نه   انطدو  ر ایج پژوهص ضزوت  553 ،گزفت و  ر ول

هب فمسهیم ضه .    ث  نسجت  انطى ه ،هب هب ث   لیل فنوع ثبنی رضت  نمون 

سههم   ،سهم هز  انطى ه و  ر نهبیهت  ،اثت ا سهم هز  انطگبه و سپ 

ثه   لیهل    ،ثن ی ممهبعغ فحػهیلی   هز ممغغ مطیع گز ی .  ر فمسیم

پشضهىی وه  ممهبعغ     ههبی پشضهىی،  اروسهبسی و  نه ا      وخو  رضهت  

 یثن ی وبرضنبسی، وبرضنبسی ارضه  و  وتهز   فحػیلی یبرج اس فمسیم

 ،یجث   و ممغهغ پهیص اس ثهبلیج و ثهبل     ،هب رضت ایج ن ،  ض محسوة می

 فمسیم ث  نسجت ض ن .  

و  ثیص او  ن   ثو  ای نبم  پزسص ،اثشار سندص  ر ایج پژوهص

 )اسهتیگمب(  را متغیزهبی  موگزافیه و ثیص  و  را متغیزههبی پبسه   

و  Griffithsی  نبمهه  ثههز اسههبس پزسههص ،. اسههتیگمبثههو  فطههىیل  ا ه

 ،نبمه   مؼیبر است. ایج پزسص و  ضبمل  و سندی ه ض ( 11)همىبرا  

ثب نهبیت  لت فوسظ یه فز  مسهلظ ثه  سثهب  انگلیسهی ثه  فبرسهی       

 ،ثب فؼبمهل چنه  نفهزه    ،ثزگز ان ه ض  و ضمج اغالح ا ثی متج فبرسی

روی  ای وه  ثهز    ر مغبلؼه   .ی  لزار گزفهت أیی غوری ن  مور  فیروا

 نبمه  ثهب ههم     پزسهص مؼیهبر  فز  اندب  ض ، پبیبیی  رونی ههز  و   525

و مؼیبر انهگ   رغ   76و پبیبیی  رونی مؼیبر انگ ضیػی   رغ  78

  10/0 ،و همجسهههتگی ثهههیج  و مؼیهههبر  رغههه  82 ،مطهههبه ه ضههه ه

(020/0  ;P )(. 12  ) ست نم  ث 

ی امحتهو ثو . ا  ؤس 9نبم ، ضبمل  هبی ایج پزسصمؼیبریه اس هز 

ضهبمل خبیگهبه ایهتال      ،ضه   نبم  مغزح می انفی و   ر ایج پزسصؤس

افسز گی ث  ػنوا  یه ثیمبری والؼهی، وضهؼیت ونتهز  ضهیع ثهز      

یغزنهبن   وضهؼیت نمػهب  ضیػهیتی فهز  مجهتال،      ایتال  افسز گی،

اختنهبة وهز   و    ثبػث یدبلت ثو  ، ثینی ثو  ، غیز لبثل پیص ثو  ،

و  ث  میهشا    ستیوا اند اس ضزوت ونن ه میؤ. نیمی اس سثو فجؼی  

نهیم  یگهز    و و   ر مور  ههز یهه اس مهوار  امتیهبس ث هه      موافمت ی

مهز     ثیطهتز و   ر مهور  ثهبور    ستیوا اس ضزوت ونن ه می ،اندؤس

ممیبس است وه    5 ارای  ،ی همب  موار  امتیبس ث ه . امتیبس هی  رثبره

موافهك،   :4موافهك،   وهبمال  :5و ضبمل  ثز اسبس لیىزد امتیبسثن ی ض ه

.  ر انتههب، مؼیهبر او    ثهو   میهبلف  وهبمال  :1  و میبلف :2، نظز ثی :3

  و  نگهزش ضیػهی فهز  ضهزوت     ا  استیگمبی ضیػی را نطب  می

ثبورههبی   و مجتنهی ثهز  اسهتیگمبی ا ران ضه ه    ،و مؼیبر  و  ثو ونن ه 

. امتیهبس ثیطهتز  ر   و ی نگزش سبیز افزا  خبمؼ  ثه  ضزوت ونن ه  رثبره

 .ثو ثزچست منفی ثیطتز  ی نطبن  ،هز مور 

  20 ی نسهههی  SPSSافهههشار  نهههز  نوری و وار  ههههب خمهههغ  ا ه

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY)   خههت  ضه  و
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اس میبنگیج، میبنه ، انحهزا  مؼیهبر و خه او  فوسیهغ       ،هب فوغیف  ا ه

 ههبی  نسمهو  ضبمل هبی نمبری فحلیلی  . اس روشگز ی فزاوانی استفب ه 

Pearson، One-way ANOVA ،ANCOVA ،t  2و
χ    ثزای فدشیه

 .ض هب استفب ه  و فحلیل  ا ه

 

 ها افتهی

هبی  موگزافیه ضهزوت وننه گب     هبی فوغیفی مزثوط ث  ویژگی یبفت 

 نم ه است. 1 ر خ و  

ههبی   هبی حبغل اس میبنگیج و انحزا  مؼیبر نمزاد  ر ویژگی یبفت 

 2 موگزافیه نسجت ثه  اسهتیگمبی ضیػهی و ا ران ضه ه  ر خه و       

ثیج وبهص اسهتیگمبی ضیػهی و   ، ANCOVAاست. عجك نسمو   نم ه

. ثههیج (P;  030/0) وخههو   اضههت ی ار یی مؼنهه راثغهه  ،هههل ثههو  أمت

( P;  009/0) ثهو   ی ار یمؼنه  ی راثغ  ، انطگبه و استیگمبی ا ران ض ه

و اسههتیگمبی ا ران ضهه ه  ر  انطههدویب   انطههگبه اغههفهب  ثهه  عههور   

 هنهز  انطگبه و  (P;  007/0) پشضىی  اری نسجت ث   انطگبه ػلو  یمؼن

(045/0  ;P)  ففبود ثیج استیگمبی ا ران ضه ه  ر  انطهگبه   ثو ثیطتز .

 (.P > 999/0جو  ) ار ن یػلو  پشضىی ثب  انطگبه هنز مؼن

ی استیگمبی ضیػی  ثیج سج ثب نمزه Pearsonنسمو  همجستگی 

(056/0-  ;r )و ا ران ضهه ه (083/0-  ;r،)  غیههز ی مؼىههوس  راثغهه

ثهیج اسهتیگمبی ضیػهی و     ،ایهج نسمهو     ه .  اری را نطب  می یمؼن

و  r;  201/0)  اری را نطهب   ا   یی مسهتمیم مؼنه   راثغه  ، ا ران ض ه

001/0 > P) .    افهزا ی وه     ، ه اسهت نمه  2همب  گون  وه   ر خه و

را ی ثیمهبری افسهز گی و  ریبفهت  رمهب  ثهزای ایهج ثیمهبری         فدزث 

2نسمهو    .استیگمبی ضیػی ومتهزی  اضهتن    ، اضتن 
χ    وه   نطهب   ا

اس   رغههه  0/19اس  انطهههدویب   انطهههگبه اغهههفهب ،   رغههه  0/12

اس  انطههدویب    رغهه  0/26ػلههو  پشضههىی و  انطههگبه  انطههدویب  

ی یبنوا گی مثجت افسز گی  اضتن  و ایج ففهبود   سبثم  ،هنز انطگبه 

 هههل و أاس  انطههدویب  مت  رغهه  8/11. (P;  005/0)  ار ثههو  یمؼنهه

ی ضیػهی مثجهت افسهز گی     سهبثم   ، انطدویب  مدز   رغ  اس 5/6

 (.P;  042/0ثو  ) ار  ی اضتن  و  ایج ففبود نیش مؼن

ی میبنگیج نمزاد استیگمبی  انطدویب   ر ممبعغ میتلف  ممبیس 

 .  ث  فػویز وطی ه ض ه است 2و  1هبی   ر ضىل

 

 وتایج توصیفی متغیرهای مورد مطالعه .1جذول 

  متغیرها میانگین  میانه تعذاد

 جىسیت زن   321 (0/58)

 مرد   232( 0/42)

 سه   2/23 ± 6/3 (42-18) 0/23 

 َلأيضعیت ت َلأمت   150( 1/27)

 مجرد   400( 0/72)

 داوشگاٌ داوشگاٌ اصفُان    358( 7/64)

 داوشگاٌ علًم پسشکی اصفُان   126( 8/22)

 داوشگاٌ َىر اصفُان   69( 5/12)

 مقطع کارشىاسی   257( 5/46)

 کارشىاسی ارشذ   148( 8/26)

 یدکتر   65( 8/11)

 پسشکی عمًمی پیش از بالیه   28( 1/5)

 پسشکی عمًمی بالیه   19( 4/3)

 سال ايل 3پسشکی  داريسازی ي دوذان   21( 8/3)

  خرآسال  3پسشکی  داريسازی ي دوذان   15( 7/2)

 ابتال بٍ افسردگی خاوًادگی ی سابقٍ مثبت   85( 4/15)

 مىفی   468( 6/84)

 ی شخصی ابتال بٍ افسردگی سابقٍ مثبت    45( 1/8)

 مىفی   508( 9/91)

 استیگمای شخصی ی ومرٌ  3/25 ± 8/4 (41-9) 0/25 

 استیگمای ادراک شذٌ ی ومرٌ  6/31 ± 7/4 (45-18) 0/32  
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 در مورد عوامل مرتبط با استیگمای شخصی و ادراک شذه ANCOVAوتایج آزمون  .2جذول 

 متغیرها
 استیگمای ادراک شذه استیگمای شخصی

 Pمقذار  میانگین تعذاد Pمقذار  میانگین تعذاد

 363/0 9/31 ± 5/4 315 328/0 1/25 ± 2/4 315 زن جىسیت

 3/31 ± 1/4 223 7/25 ± 5/4 226 مرد

 447/0 5/31 ± 4/4 150 030/0 2/25 ± 5/4 148 َلأمت َلأيضعیت ت

 8/31 ± 3/4 388 4/25 ± 3/4 393 مجرد

 009/0 3/31 ± 2/4 348 563/0 7/25 ± 3/4 351 داوشگاٌ اصفُان داوشگاٌ

 3/32 ± 6/4 123 0/25 ± 4/4 123  داوشگاٌ علًم پسشکی اصفُان

 7/32 ± 4/4 67 2/24 ± 1/4 67  داوشگاٌ َىر اصفُان

 001/0 7/31 ± 5/4 257 032/0 6/25 ± 5/4 257 کارشىاسی مقطع

 6/31 ± 8/4 148 3/25 ± 5/4 148 کارشىاسی ارشذ

 4/29 ± 3/4 65 6/26 ± 8/05 65 یدکتر

 0/34 ± 7/3 28 1/25 ± 7/4 28  پسشکی عمًمی پیش از بالیه

 3/32 ± 1/5 19 1/22 ± 4/4 19 پسشکی عمًمی بالیه

 7/31 ± 7/6 21 0/25 ± 3/3 21 سال ايل 3پسشکی  داريسازی ي دوذان

 4/32 ± 2/5 15 5/27 ± 9/6 15 خرآسال  3پسشکی  داريسازی ي دوذان

 111/0 4/32 ± 9/4 83 069/0 4/24 ± 9/5 80 مثبت خاوًادگی ابتال بٍ افسردگی ی سابقٍ

 5/31 ± 7/4 455 4/25 ± 5/4 461 مىفی

 125/0 6/32 ± 2/5 45 007/0 4/23 ± 0/5 44 مثبت شخصی ابتال بٍ افسردگی ی سابقٍ

 5/31 ± 7/4 493 4/25 ± 7/4 497 مىفی

 

 
 وسبت به مقاطع تحصیلی شخصی ی استیگمای میاوگیه ومره .1شکل 

 

میتلههف، اسههتیگمبی ضیػههی  ر ممههبعغ  ،ثنهه ی او  فمسههیم ر 

ثنه ی  ر   ن ار . استیگمبی ا ران ض ه  ر ایج فمسیم ی ار یففبود مؼن

و وبرضنبسهی  ( P < 001/0) وبرضنبسهی ممبعغ ثب  ی،مور  ممغغ  وتز

ثنهه ی  و ،   ار .  ر فمسهیم  ی ار یایهتال  مؼنهه  (P;  002/0) ارضه  

ی پشضههىی ففههبود   رضههت اسههتیگمبی ضیػههی و ا ران ضهه ه  ر   

ههبی  اروسهبسی و    سو ،  ر رضهت   ثن ی  اری ن اضت.  ر فمسیم یمؼن

 ی وخو  ن اضت. ار یپشضىی نیش ایتال  مؼن  ن ا 

 
 وسبت به مقاطع تحصیلی ادراک شذه ی استیگمای میاوگیه ومره. 2شکل 

 

 بحث

ی ضیػهی مثجهت و اسهتیگمبی     نتبیح حبغهل نطهب   ا  ثهیج فدزثه     

ای وه     اری وخهو   ار .  ر مغبلؼه     یی مؼن راثغ  ،افسز گیضیػی 

Griffiths مطبث  ایج پژوهص اندب   ا ن ،  ی نبم  و همىبرا  ثب پزسص

 اری ثیج سوا  افسز گی ثبنفز و وبهص میشا  اسهتیگمبی   یارفجبط مؼن

ای و   ر انگلستب  اندهب     ر مغبلؼ (. 12ه است )ضیػی گشارش ض 

ههبی روا    سهجت ثه  ثیمهبری   سغح  انص ومتهزی ن وسبنی و   گزفت،
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فزی  فػور منفی ، اری نسجت ث   یگز افزا  نمون  ث  عور مؼنی ، اضتن 

اختمهبػی اس   ی ث  فهبخمی ثو   ثیمبرا  و فمبیهل ثیطهتزی ثه  فبغهل     

ثیج  انطدویب   انطگبه سوریه    پژوهطی و   ر .  ر(13  )هب  اضتن ن 

پشضىی ث  عهور   هبی روا  مثجت ثیمبریی  سبثم  ،ی  اندب  گزفتئسو

هههبی روا   ر ثههیج ایههج   اری ثههب میههشا  ثههبنفز سههوا  ثیمههبری یمؼنهه

  و  میهشا  ثهبنفز   رس ایج عور ث  نظز می(. 14  ) انطدویب  همزاه ثو

ممىهج اسهت    ،سوا  افسز گی  ر ثیج  انطدویب  مجتال ث  ایج ثیمبری

ای و   مغبلؼ  ثبض .  ر هب  ر ارفجبط ثب وبهص استیگمبی ضیػی  ر ن 

 ر انگلستب   ر ثیج خمؼیت مجتالیب  ث  افسز گی و ایتال   و لغجهی  

اسهتیگمبی ضیػهی    ،اس ضهزوت وننه گب     رغ  7/21اندب  گزفت، 

.  ر ایهج مغبلؼه  گهزوه ضهبه ی     (15  )متوسظ فب ثبنیی را نطب   ا ن

 ضزوت ن اضت.  

 ،و همىبرا  ثز روی مجتالیب  ثه  افسهز گی   Kanterی   ر مغبلؼ 

ی  استیگمبی ضیػی افسهز گی ثهب ضه د ثیمهبری افسهز گی راثغه       

ی مػز   اروهبی ض    اری  اضت و ثیمبرانی و  سبثم  یمستمیم مؼن

افسز گی  اضتن ، استیگمبی ثیطتزی نسجت ثه  وسهبنی وه  فهب ونهو       

. ثبی   ر نظهز  (16ن  )ا گشارش وز ه، فحت  رمب   ارویی لزار نگزفتن 

ثگیزیم و  ارفجهبط اسهتیگمبی ضیػهی  ر مجتالیهب  ثه  افسهز گی  ر       

خمؼیههت ػمههومی مههز    ر ممبیسهه  ثههب ایههج ارفجههبط  ر خمؼیههت    

 ثیطهتزی   ملأف ثبثبی   ،فوان  متفبود ثبض  و ایج ارفجبط می ، انطدویب 

ونیم و  مجهتال ثهو   ثه  ایهج ثیمهبری،       ثزرسی ضو . ایج عور فىز می

بی ضیػی ثیطتزی را ث  همزاه  اضت  ثبض ، امب سوا  افسز گی استیگم

ثبػهث   (17ضه  ) و  میشا  ن   ر میب   انطدویب  ثیطتز  ر نظز گزفت  

ثلى  نسجت ث  خمؼیت  ،و  ن  فنهب ایج استیگمب ثیطتز نگز  است ض ه 

 ػمو  میشا  ومتزی نیش  اضت  ثبض .

افسز گی ثهب میهشا    ی یبنوا گی مثجت  سبثم ی حبضز،  مغبلؼ  ر 

ن اضت  است. ثسیبری اس مغبلؼبد، فؼبمالد  ی ار یاستیگمب ارفجبط مؼن

ههبی روا  را ثبػهث    و ارفجبعبد اختمبػی ثهب افهزا  مجهتال ثه  ثیمهبری     

افهشایص   ،ی  یگزی  انن .  ر مغبلؼ  هب می وبهص استیگمب  ر نگزش ن 

میشا  ارفجبط ثب ثیمهبرا  موخهت وهبهص احسهبس یغزنهبن ثهو   و       

ثبی  ایهج   امب (،10ت )وبهص فمبیل ث  فبغل  گزفتج اس ثیمبرا  ض ه اس

ی  ی ولیه   را  ر نظز  اضت وه  نگهزش افهزا  ضهزوت وننه ه  رثهبره      

ههبی روا  سهندی ه ضه ه و  ر مهور  ثیمهبری افسهز گی ثه          ثیمهبری 

ی لزار نگزفت  است. ایج امىب  وخهو   ار   فحت ثزرس ،غورد مدشا

پشضىی  ر ذهج غبلت مهز   وخهو     و  فػویزی و  اس یه ثیمبر روا 

، ثیطتز ث  ثیمبرا  اسىیشوفز  نش یه ثبضه  فهب افسهز گی و عجهك     ر  ا

هبیی مبنن  اسهىیشوفزنی ثیطهتز    ثسیبری اس مغبلؼبد، استیگمبی ثیمبری

نوع ارفجبط  ر ایج  ،اس عزفی (.13، 15ت )ور  ض ه اسناس افسز گی ثز

  .سمین  ثبی  ثب خشئیبد ثیطتزی ثزرسی گز  

 اضهتج ػضهو مجهتال ثه  ثیمهبری       ی اندهب  ضه ه،  هب عجك پژوهص

ث  نوػی ثبػهث ایدهب  اسهتیگمب ثهزای افهزا        ،پشضىی  ر یبنوا ه روا 

فوان  میب  سبیز ارفجبعبد ثب ثیمبرا  و  و  می( 18  )گز  یبنوا ه نیش می

اسهت وه    نطب   ا ه ض ه  ،یبنوا گی فمبیش ایدب  ون . همچنیج ارفجبط

 اری ثبنفز  یث  عور مؼن ،فز هبی روا   ر میب  افزا  خوا  سوا  ثیمبری

نیهش   حبضهز ی نمهبری پهژوهص    ضبمل خبمؼ  ،و ایج موار ( 19ت )اس

پهژوهص  ی حبضز،  هبی پژوهطگزا  مغبلؼ  ثزرسی ثز اسبس. گز   می

ی یبنوا گی مثجت افسز گی ثب میشا  اسهتیگمب   سبثم  ارفجبط یگزی و  

 اندب  نگزفت  است. ،ثبض را مور  مغبلؼ  لزار  ا ه لطز  انطدویب    ر

 اری مطهبه ه نطه .  ر    یارفجبط مؼن ، ر ثزرسی خنسیت و استیگمب

 اری میهب  خنسهیت مهز  و     یو همىبرا ، ارفجبط مؼنه  Kanterی  مغبلؼ 

 Griffithsی   ر مغبلؼه  (. 16  اسهت )  اضتافشایص استیگمبی ول وخو  

 ی و همىهبرا  نیهش افههشایص اسهتیگمبی ضیػهی ثههب خهن  مهز  راثغهه       

نظهز  اضهت وه       ر ایج موار  نیش ثبیه   ر (. 12  است ) اضت ی ار یمؼن

 ،نمهبری  انطهدویب   ی  نمهبری ػمهو  مهز   ثهب خبمؼه       ی ففبود خبمؼ 

مهز   ثب خن  ضیػی  استیگمبیارفجبط  ی ار یفوان  موخت ػ   مؼن می

 فز وز ه ثبض . ی خنسیت را ومزنگ ض ه و ففبود  ر سمین 

 اری استیگمبی ضیػهی   یهل ث  عور مؼنأافزا  مت ر ایج مغبلؼ ، 

، ثهیج  لغجهی  ایهتال   و  ی سمین   ر یگز ای   ر مغبلؼ ومتزی  اضتن . 

ضهت  وخهو   ا  اری  مؼىوس مؼنی ی انگ ثیمبری و ػشد نف  راثغ 

مغبلؼ  و   ر ثهیج  انطهدویب   یتهز  انطهگبه لزسهتب        .  ر یه(20)

ی  هل ثهو   راثغه   أاػتمب  ث  نف  و متثبنفز ثو   میب  ، اندب  گزفت

 ،ثهب  ر نظهز  اضهتج فمهبمی نتهبیح     (. 21مطهبه ه گز یه  )   اری  یمؼن

ممىج است ثبنفز ثو   اػتمب  ث  نفه   چنیج استنجبط وز  و  فوا   می

ههب ضه ه    ثبػث ومتز ض   اسهتیگمبی ضیػهی  ر ن    ،هلأ ر افزا  مت

  یگزی و  ثز روی ثیمبرا  مجهتال ثه  افسهز گی  ر    ی ثبض .  ر مغبلؼ 

ههل  أخمهوری چهه اندهب  ضه ، ثهیج میهشا  اسهتیگمب و وضهؼیت ف       

ثه   لیهل    ،ممىج است ایج ففبود نتبیح(. 22ت )ای وخو  ن اض راثغ 

ثیزاد أاس واج و فه  بثه  ففبود  ر فزهنگ مز   وطهور ایهزا   ر راثغه    

  ار .ی ثبض  و  نیبس ث  ثزرسی ثیطتز افزا فز ی ن  ثز روی 

 ر . جهو   ار ن یی سهج ثهب اسهتیگمب مؼنه     راثغ حبضز،  ر پژوهص 

ثه  عهور    ،وسهبنی وه  سهج ثیطهتزی  اضهتن       (،13ی )ی  یگز مغبلؼ 

فهزی ثه  فههبخمی     فػور منفهی  ، اری نسجت ث   یگز افزا  نمون  مؼنی

 ر  .ننب   اضهتن   اختمبػی اس ی ثیمبرا  و فمبیل ثیطتزی ث  فبغل ثو   

روی ثیمبرا  مجتال ث  افسز گی اندهب    ی  یگزی و   ر هلن  ثز مغبلؼ 

فمبیل ثیطتزی ث  مزاخؼ  ثزای  ریبفهت   ،افزا  خوا  و میبنسب  ،گزفت

عور نتید  گزفهت وه     . ضبی  ثتوا  ایج(23  )هبی مزثوط  اضتن  رمب 

وه     وضه  مهی فز موخهت   استیگمبی پبییج ،ج خوانی و میبنسبلی ر سنی

  و  ایهج پهذیزش   نپذیزش ثبنفزی نسجت ث   رمب   اضت  ثبض ،ثیمبرا 
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ر اسهت.    ثه   لیهل اسهتیگمبی ثهبنفز وهبهص یبفته        ، ر سنیج ثهبنفز 

سهج مجتالیهب  ثه     (، 15ه اسهت ) ای و   ر انگلستب  اندب  ضه   مغبلؼ 

 ر اولیج مزاخؼ  ث  سیستم سهالمت   ،لغجی افسز گی و  و هبی ثیمبری

ی مؼىههوس و  ثههب اسههتیگمبی ضیػههی راثغهه   ،خهههت ایههج ایههتال 

ههبی   سمینه   ،رسه   ر سهنیج پهبییج     اری  اضت  است. ث  نظز مهی  یمؼن

ثیطتزی ثزای م ایالد و  ر نتید  پذیزش ایج ثیمبری ثهب اسهتیگمبی   

ار . ثهب  ر نظهز  اضهتج نتهبیح     ومتز ثزای مجتالیب  ث  افسز گی وخو   

فمبیهل ثهبنفز ثه  مزاخؼه  ثه       (، 23) پژوهطی و   ر هلن  اندهب  ضه   

فوانه  ایهج سمینه  را فمویهت      هبی ثه اضتی  ر ایج سنیج نیش می سیستم

 ر حهبلی   .خهت هستن  ایج مغبلؼبد همغلت اچنبنچ  گفت  ض ، ون . 

 ،د و  انهص ث   لیل سغح فحػیال ی حبضز مغبلؼ ی نمبری  و  خبمؼ 

چهزا وه   ر میهب      ؛فوان  نتبیح متفبوفی را ثب ػمو  مهز   نطهب   هه     می

ثب افشایص میهشا  فحػهیالد و    ،افشایص سج رو  احتمب  می ، انطدویب 

 فوان   ر خهت وبهص استیگمب ػمل وز ه ثبض .   و می ثو هنگبهی همزاه 

ههبی فحػهیل ثهب     ارفجبعی میهب  سهب    ی اندب  ض ه،هب  ر ثزرسی

ارفجبط ممغغ فحػیلی ثب استیگمب ثزرسهی   ،استیگمب  ی ه نط .  ر ا ام 

.  ر  اری وخهو   اضهت   یارفجهبط مؼنه   ،ثنه ی  فمسیم و   ر هز  وض  

و  جو ن ی ار ی ر مور  استیگمبی ضیػی ففبود مؼن ،ثن ی او  فمسیم

ثهب ممغهغ    ی ر مهور  ممغهغ  وتهز    ، ر مور  اسهتیگمبی ا ران ضه ه  

 اری وخهو    یایهتال  مؼنه   ،وبرضنبسی و همچنیج وبرضنبسی ارضه  

ی  ای،  ر ممهبعغ رضهت    هبی  وتزی حزفه   ثن ی رضت  .  ر فمسیمضتا 

ی  .  ر ممهبعغ  و رضهت   ضهت  اری وخهو  ن ا  یمؼنه  ی پشضهىی راثغه   

.  ر جهو   ار ن یپشضهىی نیهش ففهبود اسهتیگمب مؼنه       اروسبسی و  نه ا  

ی پزرنگی میهب  فحػهیالد ثه      راثغ  ،اندب  ض هثسیبری اس مغبلؼبد 

ای  مغبلؼ  یػوظ ثب میشا  استیگمبی ضیػی گشارش ض ه است.  ر

ارفجبط فحػیالد  انطگبهی ثهب وهبهص   ت، و   ر انگلستب  اندب  گزف

ی  و  ر مغبلؼهه  (15)  ار گههشارش ضهه   یاسههتیگمبی ضیػههی مؼنهه 

Griffiths فحػهیالد  انطهگبهی ثهب وهبهص اسهتیگمبی        ،و همىبرا

فهوا    مهی  ،. ثب  ر نظز گزفتج فمبمی مغبلؼهبد (12) ضیػی همزاه ثو 

ثهب سهغح    ،استیگمبی ضیػی ثیص اس استیگمبی ا ران ضه ه و  گفت 

ههبی پژوهطهگزا ،    ثزرسهی  ثهز اسهبس  امهب   ،فحػهیالد  ر ارفجهبط اسهت   

د ثیز سههغوح میتلههف فحػههیالأای وهه  ثهه  عههور ایتػبغههی فهه مغبلؼهه 

 اندب  نگزفت  است. ،گیزی وز ه ثبض   انطگبهی را ثز میشا  استیگمب ان اسه

ی  ، ثیج  انطگبه و استیگمبی ا ران ض ه راثغه  حبضز ر پژوهص 

اغهفهب   ث یج فزفیت و   انطگبه ػلو  پشضىی  ؛ اری وخو   ار  یمؼن

ی اسهتیگمبی ا ران    اری نمهزه  یث  عور مؼنه اغفهب ، و  انطگبه هنز 

وه   انطهدویب     ومتزی نسجت ث   انطگبه اغفهب   اضتن . ایهج  ی ض ه

 ،ث   لیل نضنبیی ثب ػلو  سیستی و ثبلینیاغفهب   انطگبه ػلو  پشضىی 

 انص ثیطتزی  ر ایهج سمینه  و  ر پهی ن  اسهتیگمبی ومتهزی  اضهت        

ی ومتز اسهتیگمبی ا ران ضه ه    امب نمزه ،فوان  محتمل ثبض  می ،ثبضن 

ثبیه  ػوامهل    ،طگبه هنز نسجت ث   انطهگبه اغهفهب    ر  انطدویب   ان

مزثوط ثه  یهو  را  اضهت  ثبضه .  ر پهژوهص، ارفجهبط مطهبثهی ثهیج         

 گز یه ؛ یبنوا گی  ر ثیج  انطدویب  ایج س   انطگبه مطبه   ی فدزث 

ثه  عهور    ، انطهگبه ػلهو  پشضهىی و  انطهگبه هنهز     ث  عوری وه   ر  

نسجت ثه    ،اثتال ث  افسز گی یبنوا گی ی  اری میشا  ثبنفز سبثم  یمؼن

نیهبس   ،هبی ثیطتز  ر ایج سمین  گیزی . نتید مطبه ه ض  انطگبه اغفهب  

 هبی ثیطتزی  ار .   ث  پژوهص

ی  راثغه   ،ران ضه ه ثیج استیگمبی ضیػی و ا  ، ر ایج پژوهص

و همىهبرا    Griffiths ی .  ر مغبلؼه  ضت اری وخو   ا یمستمیم مؼن

 اری  یی مسهتمیم مؼنه   راثغ  ،ران ض ها  ثیج استیگمبی ضیػی ونیش 

ی نمزیىب اندهب    ای و   ر ایبند متح ه  ر مغبلؼ (. 11) وخو   اضت

 اری گهشارش   یی مستمیم مؼن ض ، ثیج فمبمی مؼیبرهبی استیگمب راثغ 

ای و   ر انگلستب  اندب  گزفت، ارفجبط لوی و  .  ر مغبلؼ (16گز ی  )

ب سبیز مؼیبرههبی اسهتیگمب وخهو      اری ثیج استیگمبی ضیػی ث یمؼن

 (.15)  اضت

فوانه    مهی ث  ػنهوا  یهه محه و یت،    ممغؼی ثو   ایج پژوهص 

امب ثه    ثز ثز استیگمب را  ضوار ون ،ؤگیزی  ر مور  فمبمی ػلل م نتید 

ممغؼی ثو   فنهب روش لبثل  گز سمب ، م ایل  ػبملخهت اس ثیج ثز   

فحمیمهبد ممغؼهی    اس ایهج رو، نیه .   اندب   ر ایج مغبلؼبد ث  نظز مهی 

 گز  .   ثیطتزی  ر ایج حیغ  فوغی  می

ای وه  فوسهظ    نبمه   اسهتفب ه اس پزسهص   ،گیهزی اسهتیگمب   ان اسه ر 

 ثه  همهزاه  ههبیی   فوان  مح و یت گز  ، می ضزوت ونن گب  فىمیل می

ههب ثیطهتز، افىهبر و     نبمه   وه  پزسهص  رو   احتمهب  ن  مهی   اضت  ثبض . 

ههب  ر   وننه  فهب نگهزش ن     می گیزی ها ان اسنظزیبد ضزوت ونن گب  ر

 نمونه   ر ایهج مغبلؼه ،    حدهم ثهبنی  ثهزای  امهب   (،24ی )سن گی والؼ

 .  رسی  ث  نظز مینبم  وبرنم فزیج روش  استفب ه اس پزسص

 ر ثهیج  انطهدویب ، خنسهیت، سهج،     نهبیی ایهج وه     گیزی نتید 

ی استیگمب  ر  گویی ونن ه پیص ،یبنوا گی ی هبی فحػیل و سبثم  سب 

 ی،خههش ممغههغ  وتههز  ممغههغ فحػههیلی ثهههمچنههیج، نگههزش نجو نهه . 

ی  ثبضه . فدزثه    ی یوة و مغمئنی  ر ایج سمین  نمی گویی ونن ه پیص

 . ضو  میثبػث وبهص استیگمبی ضیػی افسز گی  ،ضیػی مثجت

میشا  اسهتیگمبی ضیػهی ومتهزی  اضهتن  و      ،هلأ انطدویب  مت

 .ثهز اسهتیگمبی ا ران ضه ه ثهو      یزثؤػبمل م ، انطگبه محل فحػیل

ثیزگهذار  ر ایهج   أهبی ثیطتز  ر خهت ضنبیت ثیطهتز ػوامهل ف   ثزرسی

ضو  و  مه ایالد احتمهبلی  ر نینه ه  ر     فوغی  می راثغ  نس  است.

چنهیج   خهت وبهص میشا  استیگمبی افسز گی  ر نگزش  انطدویب ،

اغفهب  و   ر ممبعغ  انطدویب  مدز   انطگبه ی  ای را  ر خبمؼ   مغبلؼ 

 .، اندب   ه وبرضنبسی و وبرضنبسی ارض   ر حب  فحػیل هستن 
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 تشکر و قذردانی

ههبی اندهب  ایهج     اس  انطگبه ػلو  پشضىی اغفهب  ثبثت فهأمیج هشینه   

و اس مزوش فحمیمبد ػلو  رفتهبری   395403فػویت  ی عزح ث  ضمبره

ثیمبرستب  یورضی  و اس مؼبونت نموسضهی محتهز   انطهگبه اغهفهب ،     

 انطگبه ػلو  پشضىی اغفهب  و  انطگبه هنز اغفهب  ثبثهت همىهبری   

گز  .  ر ضهمج، اس فمهبمی  وسهتبنی وه   ر       ر اندب  عزح فطىز می

 .ضو  ، سپبسگشاری میهبی ایج عزح یبری رسبن ن  گز نوری  ا ه
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Abstract 

Background: Stigma is a mark of disgrace in the society's attitude that discredits a person or a group because of 

an attribute such as a deformity, color, or mental illness. Stigma can adversely affect all aspects of life. 

Depression is one of the most common mental health problems. The goal of the current study was to investigate 

some factors associated with stigma of depression among university students in Isfahan City, Iran, in order to 

facilitate possible interventions.  

Methods: This cross-sectional study was designed to evaluate the stigma of depression in students of University 

of Isfahan, Isfahan University of Medical Sciences, and Art University of Isfahan, and was conducted among 

553 participants. We used a questionnaire designed by Griffiths et al. and translated it to Persian to evaluate the 

personal and perceived stigma. 

Findings: Personal stigma was statistically lower in participants with positive history of depression (P = 0.007). 

It was also lower in married participants (P = 0.030). Perceived stigma was significantly higher in students of 

University of Isfahan comparing to other universities (P = 0.009). 

Conclusion: Positive history of depression, being a married person, and being a student of Isfahan University of 

Medical Sciences or Art University of Isfahan are protective factors against the stigma of depression in 

university students in Isfahan City. 
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