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1پوهندوی ،دیپارتمنت مشاوره پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل ،کابل ،افغانستان

چکیده
ایــن بازتــاب شــخصی تجربیــات نویســنده را در حیــن انجــام تحقیــق کیفــی در مــورد حــوادث تروماتیــک زندگــی و ســازگاری بــا آنهــا در بیــن
کارکنــان زن در لیلیــه محصلیــن انــاث پوهنتــون کابــل را بازگــو میکنــد .همچنیــن تجربــه یکــی از شــرکتکنندگان تحقیــق ،زنــی کــه از
خشونت فامیلی شدیدی رنج برده و روشهای مختلف سازگاری فعال را به کار گرفته بود را توصیف میکند.
کلید واژهها :افغانستان ،سازگاری ،خشونت فامیلی

مقدمه
افغانســتان کشــوری اســت کــه بیــش از ســه دهــه جنــگ و نــا
امنــی را تجربــه کــرده اســت .هــر افغــان از عواقــب ایــن جنــگ
خانمانســوز ،بخصــوص مشــکالت اقتصــادی ،فقــر ،بیــکاری،
مشــکالت صحــت روانــی ،خشــونت ،فقــدان و ترومــا رنــج بــرده
اســت .بــا ایــن حــال ،زنــان بــا چالشهــای متفاوتــی در درون
فرهنــگ خشــونتبار افغانســتان روبــرو هســتند .یــک راپــور 2016
دفتــر حقــوق بشــر ملــل متحــد در افغانســتان میگویــد کــه
درگیریهــای مســلحانه دختــران و زنــان زیــادی را کشــته و زخمــی
کــرده اســت ( 341مــرگ و  877زخمــی) ،و اکثــر آنهــا بــا ســوء
اســتفادههای حقــوق بشــری مواجــه شــدهاند (هیئــت معاونــت
ملل متحد در افغانستان.)2017 ،
عــاوه بــر ایــن ،زنــان افغــان نــه تنهــا از خشــونت مرتبــط بــا جنــگ
رنــج میبرنــد ،بلکــه آنهــا بــه احتمــال زیــاد خشــونت فامیلــی را
نیــز تجربــه کردهانــد .گزارشهــا نشــان میدهــد کــه  %90زنــان
در افغانســتان حداقــل از یــک شــکل از خشــونت فامیلــی رنــج
میبرنــد (ســازمان صحــی جهــان )2015 ،و  %90مــوارد خشــونت
در درون فامیــل قربانــی انجــام میشــود (حســرت و ِف ِفــرل،1
.)2012
بیــکاری ،فقــدان شــغل مناســب و شــرایط کاری خطرنــاک
ً
چالشهــای متعــددی را متوجــه مــردم افغانســتان مخصوصــا
زنــان میکنــد .فقــدان مشــاغل در افغانســتان باعــث میشــود
کــه کارگــران شــرایط کاری خــراب و معــاش پاییــن را قبــول کننــد.
بــه گفتــه رییــس اتحادیــه ملــی کارگــران افغانســتان ،آنهــا در
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سازگاری فعال با تروما و خشونت فامیلی

ماننــد تمــام زنــان در افغانســتان ،وضعیــت بــرای زنــان کارگــر در
افغانســتان بدتــر از مــردان اســت .یــک ســروی از  150کارگــر زن
در والیــت بلــخ نشــان داد کــه درآمــد ناکافــی و انجــام کارهــای
شــاقه عوامــل اصلــی ایجاد پریشــانی بــرای کارگــران زن میباشــد.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن ســروی نشــان داد کــه  %41کارگــران زن تمــام
درآمــد خویــش را صــرف فامیلهایشــان میکننــد (اکرامــی،
 .)2014نتایــج ســروی دیگــری بــر روی کارگــران زن در والیــت
هــرات نشــان داد کــه عــدم دسترســی بــه خدمــات صحــی در
داخــل محیطهــای شــغلی و حجــم زیــاد کار ایــن زنــان مهمتریــن
مشــکالتی بودنــد کــه توســط آنهــا ذکــر شــده بودنــد( .رادیــو
مردم.)2015 ،
بــر اســاس تحقیقــات موجــود از زنــان کارگــر در افغانســتان ،در
ســال  ،2015مــن یــک مطالعــه تحقیقاتــی انجــام دادم تــا حــوادث
زندگــی اســترسزا و تروماتیــک و نیــز رفتــار ســازگاری کارکنــان زن
لیلیــه انــاث پوهنتــون کابــل را بررســی کنــم .در ایــن تحقیــق ،مــن
مصاحبههــای عمیــق بــا زنــان متاثــر از ترومــا و خشــونت انجــام
دادم .ایــن مقالــه بــر یکــی از ایــن مصاحبههــا بــه عنــوان یــک
مطالعــه قضیــه 1تمرکــز میکنــد و بــه ایــن ترتیــب بعضــی مثالهــا
از روشهایــی کــه زنــان افغــان در تــاش بــرای ســازگاری بــا
خشــونت اســتفاده میکننــد را ارائــه میکنــد .در ایــن مقالــه،
ســازگاری بــه یــک پاســخ بــه تقاضاهــای محیطــی و روانــی و عوامل
شــخصی از قبیــل ارزشهــا و اعتقــادات اطــاق میشــود
(اســپیلبرگر،2004 ،2ص .)508.از طریــق ایــن مطالعــه قضیــه و
بازتــاب شــخصی ،مــن نشــان میدهــم چگونــه ســازگاری از
اســتراتژیهای شــناختی و رفتــاری بــرای کنتــرل تقاضاهــای یــک
موقعیــت اســتفاده میکنــد ،کــه از روی تواناییهــا و منابــع
شــخص مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد (انجمــن روانشناســی
آمریکا.)2012 ،

محدوده 3مطالعه تحقیقاتی
ماننــد اکثــر مــردم افغانســتان ،کارکنــان زن لیلیــه انــاث پوهنتــون
کابــل حــوادث اســترسزا و تروماتیــک را تجربــه کردهانــد .عــاوه
بــر مســئولیتهای کاریشــان ،آنهــا مســئولیت ســنگین رســیدگی
بــه وظایــف خانــه را نیــز بــه دوش میکشــند .مطالع ـهای کــه ایــن
مطالعــه قضیــه از آن بیــرون کشــیده شــده اســت بــه منظــور
شناســایی انــواع حــوادث اســترسزا و تروماتیــک تجربــه شــده
توســط کارکنــان زن لیلیــه انــاث پوهنتــون کابــل و روشهایــی کــه
آنهــا بــرای ســازگاری بــا ایــن چالشهــا اســتفاده میکننــد
طراحی شده بود (اوریا.)2018 ،
اهداف مطالعه تحقیقاتی بزرگتر عبارت بودند از:

 )1شناســایی حــوادث اســترسزا در زندگــی شــخصی کارکنــان زن
لیلیه اناث پوهنتون کابل
 )2شناســایی حــوادث اســترسزا در محیــط کاری کارکنــان زن
لیلیه اناث پوهنتون کابل
 )3شناســایی راهبردهــای ســازگاری مــورد اســتفاده توســط ایــن
کارکنان زن برای مقابله با استرس روانشناختی
در جنــوری  ،2016دیتاهــا از  24کارکــن زن کــه از طریــق
نمونهگیــری غیــر احتمالــی یــا هدفمنــد انتخــاب شــده بودنــد
جمــعآوری شــد .در نمونهگیــری هدفمنــد ،افــراد در دســترس و
عالقهمنــد بــرای شــرکت در تحقیــق دعــوت میشــوند .ایــن روش
بــه طــور وســیع در تحقیقــات کیفــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
(تدلــی2007 ،4؛ هــاردن 5و همــکاران .)2004،ســن شــرکت
کننــدگان بیــن  32و  65ســال بــود و اکثریــت آنهــا بیســواد بودنــد
کــه تنهــا تعــدادی از آنهــا در کورسهــای ســواد حیاتــی شــرکت
کــرده و قــادر بــه خوانــدن و نوشــتن بودند .تمــام اشــتراککنندگان
ازدواج کرده بودند و بعضی از آنها بیوه بودند.
دو بحث گروپی متمرکز ( )FGDو مصاحبههای عمیق با دو اشتراک
کننده به عنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شدند که برای این
پروژه تحقیقاتی بسیار مناسب بودند FGD .یک روش ایدهآل برای
مطالعه داستانهای افراد ،ایدهها ،تجربیات ،عقاید ،نیازها و
تشویشهای آنها است .یک مطالعه عمیق تکنیک دیگری از
تحقیق کیفی میباشد که دیتاها را از تعداد کمتری از
پاسخدهندهها از طریق مصاحبههای متمرکز برای بررسی
دیدگاههایشان در مورد یک ایده ،برنامه یا موقعیت خاص
جمعآوری میکند (بویس و نیل .)2006 ،6مصاحبهها ضبط شده
ً
و تحریر شدند .دادهها با کد گذاری آنها تحلیل شده و بعدا دسته
بندیها انجام شد.
در طــی بحثهــای گروپــی متمرکــز بــا  24کارکــن زن ،مــن متوجــه
شــدم کــه یکــی از اشــتراککنندگان ترومــای شــدیدی را تجربــه
کــرده بــود و مشــتاق بــود کــه بیشــتر در مــورد تجربههــا و
مشــکالتش صحبــت کنــد .بنابرایــن ،مــن از وی دعــوت کــردم کــه
در یــک مصاحبــه عمقــی شــرکت کنــد تــا در مــورد تجربیــات
تروماتیــک و روشهــای ســازگاری وی با مشــکالتش درک بیشــتری
بــه دســت بیاوریــم .مــن بعــد از توضیــح اهــداف تحقیــق و دعــوت
کــردن وی بــه انتخــاب یــک محــل امــن کــه از نظــر وی بــرای
صحبــت کــردن مناســب باشــد ،مصاحبــه را انجــام دادم .بــرای
مراقبــت از ســامت روانــی وی ،مــن در انتهــای مصاحبــه لیســتی
از مراکــز صحــت روانــی در دســترس در پوهنتــون کابــل کــه وی در
آنجا مشغول به کار بود را به وی دادم.
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داستان اسماء
اســمای  35ســاله بــه عنــوان صفــاکار و آشــپز در یــک تعمیــر
دولتــی مشــغول بــه کار اســت .او بیــوه اســت و ســه فرزنــد دارد :دو
دختــر ( 16و  9ســال) و یــک پســر  13ســاله .وی صنــف هفــت
مکتــب بــود کــه طالبــان در کشــور بــه قــدرت رســیدند و وی مجبــور
شــد کــه تحصیــل را رهــا کنــد .اگرچــه وی در آن زمــان  12ســاله
بــود ولــی وی را مجبــور کردنــد کــه بــا یــک جنگجــوی طالــب
ازدواج کنــد کــه خــودش زن داشــت .در ســن  13ســالگی ،وی
مــادر شــد .یــک ســال بعــد ،وی همــراه فامیــل شــوهرش بــه
پاکستان مهاجرت کرد و برای  7سال آنجا زندگی کرد.
در طــی ســالهای اول ازدواجــش ،اســماء اغلــب بــه طــور شــدیدی
توســط شــوهرش لــت میشــد .جــای زخمهــا امــروز هــم قابــل
مشــاهده اســت .وی میگفــت" :شــوهرم ســر و دســتانم را لــت
میکرد .یک بار با چاقو پایم را پاره کرد .شوهرم میگفت:

"اگــر چیــزی بــه پولیــس پاکســتان بگویــی ،میکشــمت و
پدرت حتی جسد مردهات را هم نخواهد دید".
اســماء همچنیــن از مشــکالت مالــی رنــج میبــرد .تنهــا درآمــد وی
از طــرف شــوهرش بــود کــه عــاوه بــر روشهــای دیگــر از کشــت
تریــاک درآمــد کســب میکــرد .شــوهرش بــه تریــاک معتــاد بــود.
در نتیجــه مصــرف شــیره تریــاک ،شــوهرش از نارســایی گــرده
فــوت شــد .بعــد از مرگ وی ،اســماء بــا کار ســخت در مزارع اعاشــه
اوالدهایــش را تامیــن میکــرد .وی همــراه اوالدش در یــک خیمــه
در پاکســتان زندگــی میکــرد و همیشــه از ایــن میترســید کــه
اوالدش مورد حمله حیوانات وحشی قرار بگیرند.
بعــد از تولــد فرزنــد ســومش ،صحــت وی خرابتــر شــد .وی بســیار
گریــه میکــرد و ســردردهای بســیار بــدی داشــت و آنقــدر حســاس
شــده بــود کــه اغلــب فرزندانــش را بــه خاطــر مســایل جزئــی مــورد
لت و کوب قرار میداد .او میگفت:

"هیچ کسی را نداشتم که در مورد مشکالتم با وی صحبت
کنم .پدر و مادرم بسیار از من دور بودند .من همه چیز را
درون خود میریختم و بسیار گریه میکردم ـ آنقدر که
چشمانم می پندید ـ ولی از درد درونم چیزی کم نمیشد".
بعــد از مدتــی ،اســما بــا یــک زن همســایه کــه در مــورد مشــکالتش
بــا وی صحبــت کــرده بــود دوســت میشــود .ایــن زن بــه وی
کمــک میکنــد کــه بــا پــدرش بــه تمــاس شــود .یــک روز بعــد مــادر
و برادرش میرسند و وی و اطفالش را به کابل میبرند.
بعــد از رســیدن بــه کابــل ،او احســاس صحتمنــدی نمیکــرد .وی
هنــوز آن ســردردها را داشــت و گاهــی غــش میکــرد .او را بــه یــک
شــفاخانه صحــت روانــی میبرنــد کــه بــرای ســه مــاه در آنجــا
بســتر میشــود .وی تجربیاتــش در آنجــا را چنیــن توصیــف
میکنــد" :در شــفاخانه ،مــن بســیار نــزاع میکــردم .دیگــر
مریضــان را م ـیزدم و از رفتــار خــود آگاه نبــودم .گاهــی اوقــات،
آنهــا دســت و پاهــای مــرا بــا زنجیــر میبســتند .مــن تنهــا وقتــی
آرام میگرفتــم کــه بــا داکتــری کــه رییــس شــفاخانه بــود صحبــت
میکــردم .او بــا مهربانــی صحبــت میکــرد .وی ابتــدا در مــورد

مشــکالت خــودش در زندگــی صحبــت میکــرد و بعــد از مشــکالت
من پرسان میکرد .آن داکتر به من گفت:

"تــو جــوان هســتی ،لباســت را تبدیــل کــن و خــودت را تمیــز
کــن" .وقتــی بــا وی صحبــت میکــردم ،احســاس آرامــش
میکــردم .در آنجــا بــه مــن دوا میدادنــد کــه هنــوز هــم از
آنها استفاده میکنم".
حال ،اسما چگونه از این مهلکه نجات پیدا کرد؟ وی از مردم
اطراف خود مثل همسر اول شوهرش و مادر شوهرش کمی
حمایت دریافت میکرد .وی همچنین روشهای متعددی را برای
سازگاری با مشکالتش استفاده میکرد .یکی از آنها مصروف شدن
با ارتباطات اجتماعی میباشد .خودش میگوید:

"مــن بــا هــر کســی کــه مالقــات میکــردم صحبــت
میکردم .من با آنها میخندیدم و فکاهی میگفتم".
یــک روش ســازگاری دیگــر وی ایــن بــود کــه بــه جــای فــرار کــردن
و مخفی شدن به در مقابل شوهرش پاسخگو بود.
اســماء همچنیــن خــودش را بــا کار خانــه مصــروف میســاخت تــا
اســترس خــود را فرامــوش کنــد .او توضیــح مــیداد کــه وی
مشــکالتش را تحمــل میکــرد چــرا کــه وی میخواســت نــام
نیک و آبروی فامیل پدرش را حفظ کند:

"من به خودم میگفتم که یک روز این عذاب و خشونت تمام
میشود ،هر چند گاهی در مورد پایان دادن به زندگی خود
فکر میکردم .اما در آن لحظات ،من همیشه چهره فرزندانم
را پیش روی خود تصور میکردم".
صحبت کردن در مورد گذشته پر دردش ،چیزی که بسیاری از
افراد تروما دیده به هر شکلی از آن پرهیز میکنند ،نیز یکی از
روشهای سازگاری وی بود .بعد از بهبودی ،وی در جایی که تنها
زنان استخدام میشدند ،یک وظیفه پیدا کرد و این باعث میشد
که وی احساس امنیت کند .آنها داستانهای خود در مورد جنگ،
تروما و خشونت فامیلی را قصه میکردند .اسماء این را به عنوان
یک حمایت بزرگ تجربه کرد:

"زمانــی کــه مــن بــا ایــن زنــان صحبــت میکــردم ،آنهــا در
مــورد دردهــا و رنجهایشــان میگفتنــد .بــه ایــن ترتیــب
مــن آرام میشــدم و بــا خــود میگفتــم کــه مــن تنهــا
نیســتم .ایــن زنــان مــرا درک میکننــد ،زیــرا آنهــا نیــز
تجربههایی مشابه من داشتهاند".
یــک روش مهــم ســازگاری بــرای اســماء کار کــردن در بــدل دریافت
معاش بود .خودش میگوید:

"برای من ،داشتن یک وظیفه بسیار مهم است و اینکه من
روی پای خود ایستاده شوم و بتوانم نیازهای فرزندان خود را
برطرف کنم .وقتی که زندگی فعلی خود را با گذشته مقایسه
میکنم ،حالی یک پیشرفت بسیار زیاد را تجربه کردهام .من
میدانم که اگر ازدواج نکرده بودم زندگیام خیلی بهتر
میبود .من میتوانستم درسم را ادامه بدهم .یکی از هم
صنفیهایم حاال یک داکتر شده است ،اما من خوشحالم که
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آن روزهای بد سپری شدهاند .در هر صورت ،اگر این روزها
شروع به درس خواندن کنم سردرد میشوم ،ولی من
میخواهم که اطفالم درس بخوانند".

به یاد آوردن گذشته
ســازگار شــدن بــرای همــه یکســان نیســت .بــرای مثــال صحبــت
کــردن بــا همــکاران در مــورد گذشــته پــردرد بــه اســماء کمــک
کــرد .دیگــر افــراد ممکــن اســت زمانــی کــه شــروع بــه صحبــت
کردن در مورد آن خاطرات میکنند احساس ناراحتی کنند.
بــرای اســماء ،بــه خاطــر آوردن خاطــرات گذشــته بــه معنــای لــذت
بــردن از ایــن حقیقــت اســت کــه وی زنــده مانــده اســت .او افتخــار
میکــرد کــه بــرای زندگ ـیاش جنگیــده اســت .بــه خاطــر آوردن
گذشــته بــرای وی بــه معنــای بــه خاطــر آوردن نقــاط قــوت و
موفقیتهایش و نیز سرسختی وی میباشد.
ایــن حقیقــت کــه همیــن فعالیــت بــه یــاد آوردن ممکــن اســت
تاثیــرات واگرایانــه یــا حتــی مخالــف داشــته باشــد را هرگــز
نمیتــوان از طریــق تحقیــق کیفــی آشــکار ســاخت .از طریــق
مصاحبــه بــا ایــن زن ،مــن دریافتــم کــه تحقیــق کیفــی ممکــن
اســت در بیــن روانشناســان آکادمیــک بــه شــدت کـمارزش تصــور
شــده باشــد .گــوش دادن بــه داســتانهای زندگــی مــردم بــه مــا
کمــک میکنــد تــا دانشــی را کســب کنیــم کــه بــرای مشــاوران و
دیگــر درمانگــران بســیار ســودمند باشــد ولــی هرگــز از طریــق
آمارها ،گرافها و جداول نمیتوان بدان دست یافت.

نتیجهگیری
قضیــه اســماء یــک مثــال از داســتانهای بســیاری از زنــان افغــان
اســت کــه ترومــا و خشــونت فامیلــی را در زندگــی روزمــره تجربــه
میکننــد .ایــن بســیار دردنــاک اســت کــه آنهــا خشــونت را از
اعضــای فامیــل خــود تجربــه میکننــد کــه ممکــن اســت پــدران،

بــرادران ،شــوهران ،خســور بورههــا و یــا هــر مــرد دیگــری در
فامیلشــان باشــد .بــا ایــن حــال ،داســتان اســماء نشــان میدهــد
کــه در طــی دهههــا جنــگ و نــا امنــی ،زنــان ایــن چالشهــا را بــه
خاطــر حفــظ نــام نیــک و آبــروی فامیــل ،آینــده فرزندانشــان و
نیــز بــه خاطــر امیــد و اعتقــادات مذهبــی قویشــان تحمــل
کردهانــد .داســتان اســماء همچنــان نشــان میدهــد کــه چطــور
زنــان افغــان ســمبول تــابآوری هســتند و چطــور بــا بحرانهــا در
زندگیشان تطابق پیدا میکنند.
عــاوه بــر اینهــا ،داســتان اســماء فرصتهــای متعــددی را بــرای
مداخــات برجســته میســازد .اول ،مشــاوران افغــان کــه بــا زنــان
متاثــر از ترومــا و خشــونت کار میکننــد ،میتواننــد بــا گــوش
دادن همدالنــه و انتقــال ایــن احســاس کــه تجربیــات زنانــی ماننــد
اســماء شــنیده میشــوند میتواننــد بــه آنهــا کمــک کننــد .دوم،
مــا میتوانیــم بــا منابــع فــردی و اجتماعــی ایــن زنــان کار کنیــم و
بــه آنهــا کمــک کنیــم تــا توانمنــد شــوند زیــرا توانمنــد ســاختن
ایــن منابــع آنهــا را تابآورتــر میســازد و آنهــا میتواننــد
ســختیها را بهتــر تحمــل کننــد .همانطــور کــه امیدیــان و میلــر
( )2006دریافتنــد ،در افغانســتان عملکــرد روانــی اجتماعــی
بهبــود یافتــه و شــبکههای اجتماعــی تقویــت شــده میتواننــد
بســیار مفیدتــر از مداخــات کلینیکــی برگرفتــه از کشــور هــای
غربــی عمــل کننــد .در نهایــت ،داســتان اســماء نیــاز بــه خدمــات
مشــاوره روانــی اجتماعــی در لیلیــه انــاث بــرای کمــک بــه هــر دو
گروپ کارکنان و محصالن را مورد تاکید قرار میدهد.
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