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يعد مرض الصحة العقلي من أكثر األمراض التي تت صف بالعار على مستوى العالم .تستمر وصمة المرض النفسي في لعب
دور مهم في تشكيل استجابة المجتمع لألفراد المصابين بمرض عقلي .بسبب العواقب السلبية للوصم التي يدعمها المجتمع
وبالتالي يشعر بها الفرد ،يلزم ان يكون هناك تفهم أفضل لتحديد كيفية تطور هذه المواقف السلبية العامة تجاه األشخاص الذين
يعانون من مرض عقلي .كانت األهداف الرئيسية لهذه الدراسة هي استكشاف آثار تجارب الشخصية والتواصل الشخصي مع
وصمة المرض النفسي وتحديد ما إذا كان لتجارب التواصل الشخصي تأثير على اختالفات الشخصية والوصم اتجاه المرض
العقلي .أكمل المشاركون (' )N= 203سوشال ديستينس سكيل' ،نموذج صغير مكون من  20سؤال من 'انتيرناشيونال
بيرسونالتي ايتم بول'( ،)Mini IPIPومستوى درجة التواصل الشخصي .أشارت النتائج إلى أن سمات االنفتاح على التجربة
أو التوافق ال تقبل الوصم .و اما العصبية قد لوحظ أن لديها أكبر درجة من التوافق مع الوصمة مقاسة من قبل االختالف
االجتماعي تجاه األفراد الذين يعانون من مرض عقلي .ولوحظ أن العصابية لديها أعلى قدر على التباعد االجتماعي وبالتالي
تؤيد لوصمة عار أعلى اتجاه المصابين باألمراض العقلية .ارتبطت تجربة االتصال الوثيق بتعبير أقل عن التباعد االجتماعي
تجاه المرض العقلي ،في حين أن األفراد الذين ليس لديهم اتصال سابق كانوا أكثر عرضة لالنخراط في وصمة عار أكبر .لم
يكن للتواصل الشخصي أي تأثير على الشخصية والتباعد االجتماعي .قد تشير هذه النتائج إلى أن سمات شخصية معينة قد
تتنبأ بتأييد أكبر للوصم في حين أن تجارب التواصل الشخصي قد تعكس كمية الوصمة التي يتم التعبير عنها تجاه المصابين
بأمراض عقلية من خالل زيادة التواصل الشخصي ،يتم إنشاء المزيد من الوعي والقبول مما يسمح للوصم أن ينخفض تجاه
األشخاص المصابين بمرض عقلي.
كلمات البحث الرئيسية :المرض العقلي ،الوصمة ،والتباعد االجتماعي ،سمات الشخصية ،خبرات التواصل الشخصي ،التأثير.

