مقاله

ایجاد یک پروگرام لیسانس روانشناسی مشاوره مرتبط با فرهنگ در
افغانستان :نتایج مطالعه DACUM
مارتــا برگیــن ،1بــری اکیســن ،2مریــم احمــدی ،3صدیقــه اکبــری ،3بیــژن ایوبــی ،4ریحانــه فقیــری ،3ذکراللــه فایــق ،5ســپوژمی اوریا،3
بصیــر احمــد کریمــی ،6بصیــر احمــد عزیــزی ،7فرشــته بارکــزی ،6حکمــت اللــه نــوری ،8کریســتینا شــریفی ،9محمــد هــادی
3
رسولی ،10سید جعفر احمدی ،هانا ولفسون ،9ستارالدین صدیقی
 ،PhD1پوهنحــی مــددکاری اجتماعــی ســیلبرمن در هنتــر کالــج ،CUNY ،نیویــارک ،نیویــارک ،ایــاالت متحــده؛  ،PhD2پوهنتــون ویلفریــد لوریــر،
واترلــو ،اونتاریــو ،کانــادا؛  ،MA3پوهنتــون کابــل ،کابــل ،افغانســتان؛  ،MSc4پوهنتــون کابــل ،کابــل ،افغانســتان؛  ،MS5پوهنتــون کابــل ،کابــل،
افغانســتان؛  ،MA6پوهنتــون هــرات ،هــرات ،افغانســتان؛  ،BA7پوهنتــون هــرات ،هــرات ،افغانســتان؛  ،MBA8پوهنحــی مــددکاری اجتماعــی
ســیلبرمن هنترکالــج CUNY ،نیویــارک ،نیویــارک ،ایــاالت متحــده؛  ،MPH9پوهنحــی مــددکاری اجتماعــی ســیلبرمن هنترکالــج ،CUNY،نیویــارک،
نیویارک ،ایاالت متحده؛  ،MD10پوهنحی مددکاری اجتماعی سیلبرمن هنترکالج ، CUNY ،نیویارک ،نیویارک ،ایاالت متحده

چکیده
ایــن مقالــه ،نتایــج یــک مطالعــه تحقیقاتــی را گــزارش
میدهــد کــه توســط اعضــای دیپارتمنتهــای مشــاوره
در پوهنتــون کابــل و پوهنتــون هــرات بــا همــکاری
مشــاورین بینالمللیشــان انجــام شــده اســت .هــدف
ایــن مطالعــه مشــخص کــردن ایــن بــود کــه افغانهایــی
کــه روانشناســی مشــاوره را انجــام میدهنــد یــا
میخواهنــد مشــاوران روانشناســی حرفـهای را اســتخدام
کننــد چطــور دانــش ،مهارتهــا و ارزشهــای مــورد نیــاز
بــرای مشــاور حرفـهای بــودن در افغانســتان را درک کــرده
و عملیاتــی میکننــد .در ورکشــاپهایی بــا حضــور 147
شــرکت کننــده مــرد و زن ـ بــه شــمول ســوپروایزران،
متخصصیــن و همــکاران متخصصیــن ـ از پنــج حــوزه از
هفــت حــوزه افغانســتان ،ایــن مطالعــه از روش ایجــاد
یــک کاریکولــوم ( )DACUMاســتفاده کــرد کــه هــدف
آن مطمئــن شــدن از ایــن بــود کــه کاریکولــوم و
اســتانداردها بــرای حرفههــای جدیــد معرفــی شــده در
دوره پــس از جنــگ ،بــا پسزمینــه جامعــه افغانــی آنگونــه
کــه توســط متخصصیــن افغانــی حاضــر در ســاحه معرفی
شــد همخوانــی داشــته و قابــل اجــرا میباشــد .یافتههــا
نشــان میدهــد کــه اشــتراککنندگان مفهــوم ســازی
ً
کامــا متفــاوت از چیــزی داشــتند کــه نقــش یــک مشــاور
ً
بایــد باشــد (مثــا تمرکــز بــر روشهــای فــردی در مقابــل
کار بــا فامیلهــا و جامعــه) .عــاوه بــر ایــن ،ایــن
ً
تفاوتهــا در طــول خطــوط حرفــهای (مثــا طبــی در
مقابــل محافظــت) و منطقــهای نیــز مشــاهده شــد.
یافتههــای تحقیــق تصریــح میکننــد کــه دانــش عمیــق
فرهنگهــا ،عنعنــات و عقایــد معنــوی افغانــی در کنــار

کاربردهای کلیدی در عمل
*تمــام مشــاوران افغــان بایــد بــه خوبــی آمــوزش ببیننــد ،کار عملــی
تحــت نظــارت انجــام دهنــد و بــا اســتانداردهای بینالمللــی و
همچنــان عنعنــات ،فرهنــگ و ارزشهــای افغانــی بــه خوبــی آشــنا
شوند.
*بــرای اینکــه مشــاوره مؤثــر واقــع شــود ،نبایــد در مــورد اعتقــادات،
ارزشهــای فرهنگــی ،تجربــه یــا عقایــد مراجعــان بــه گمانهزنــی
پرداخت و باید همه آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
*تمــام مشــاورین افغــان ،ماننــد همــکاران بینالمللــی شــان نیــاز بــه
حمایــت تحــت نظــارت بــرای خودآگاهــی و تأمــل در مــورد خــود دارنــد
تا بتوانند در پس زمینه جامعه افغانی مؤثر واقع شوند.
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اکیسن و همکاران :روانشناسی مشاوره مرتبط با فرهنگ در افغانستان

دانــش حرفـهای دقیــق از ایدههــا ،ارزشهــا و اقدامــات مشــاوره فــردی ،گروپــی و فامیلــی مــورد نیــاز میباشــد .اضافــه بــر ایــن ،خودآگاهی
و تأمــل در هــر ســطح بــرای ایجــاد تــوازن بیــن ایــن دو حــوزه اصلــی شایســتگی بــرای حــل تناقضــات و نیــز بــرای ترکیــب ایــن دو در یــک
مجموعــه از اســتانداردهای حرفــهای ضــروری اســت .نتایــج ایــن مطالعــه اعضــای فاکولتــه افغانــی را در تعدیــل کاریکولومشــان بــرای
سازگاری با واقعیتهای ارائه مشاوره مرتبط با فرهنگ در افغانستان امروزی یاری میرساند.
کلمات کلیدی :افغانستان ،منازعه مسلحانه ،مشاوره ،رویکردهای مرتبط با فرهنگ ،روش  ،DACUMانکشاف مشارکتی کاریکولوم

مقدمه
در اواســط قــرن  ،20افغانســتان گامهــای بلنــدی را بــرای توســعه
سیســتم آموزشــی خــود برداشــت 19 .پوهنتــون در سراســر کشــور
وجــود داشــت ،سیســتم آمــوزش در پوهنتــون رایــگان بــود کــه در
مقایســه بــا کشــورهای همســایه بــه خوبــی مجهــز بــود و بــرای
پــرورش متخصصیــن و متفکریــن مــورد نیــاز بــرای رشــد کشــور
آمــاده بــود .منازعــات مســلحانه کــه بعــد از ایــن دوره بوجــود آمــد
ً
سیســتم آموزشــی را کامــا فلــج ســاخت و از آن دوران نــه منابــع
مادی و نه منابع بشری باقی ماند (هیوارد و بابوری.)2015 ،1
اگرچــه تالشهــای زیــادی بــرای بازســازی سیســتم آمــوزش
عالــی انجــام شــده اســت ،امــا هنــوز کارهــای زیــادی بــرای انجــام
دادن باقــی مانــده اســت .هنــوز نیــاز بزرگــی بــه تقویــت ظرفیــت
ً
موسســهای و اســتادان دانشــگاه مخصوصــا در قســمت آمــوزش
تخصصهــای معاصــر وجــود دارد .انکشــاف تخصــص و منابــع
اکادمیــک نیــز بایــد بــه گونــهای صــورت گیــرد کــه اطمینــان
حاصــل شــود کــه نیازهــای تخصصــی موجــود از قبیــل منابــع
موجــود در طــب و حقــوق مطابــق بــا اســتانداردهای معاصــر
میباشــند .عــاوه بــر ایــن ،تخصصهــای جدیــدی نیــاز هســتند
تا افغانستان را برای قرن  21آماده سازند.
پروگــرام انکشــاف نیــروی کار و حمایــت از پوهنتــون ()USWDP
کــه توســط دولــت ایــاالت متحــده تمویــل شــده اســت بــرای
مرفــوع ســاختن نیازهــای معاصــر طراحــی شــده تــا از طریــق
ایجــاد همکاریهــا بــرای انکشــاف اکادمیــک و آموزشــی اطمینــان
حاصــل شــود کــه پروگرامهــای اکادمیــک جدیــد بــرای رفــع
نیازهــای در حــال رشــد کشــور بــه نیــروی کار مؤثــر ایجــاد
میشــوند .در بیــن پروگرامهــای پیشــنهاد شــده توســط وزارت
تحصیــات عالــی بــرای ایــن پارتنرشــیپ ،پروگــرام مشــاوره
حرفهای نیز شامل بود.
ایــن مقالــه نتایــج یــک مطالعــه تحقیقاتــی را گــزارش میدهــد کــه
توســط اعضــای دیپارتمنتهــای مشــاوره در پوهنتــون کابــل و
پوهنتــون هــرات بــا همــکاری مشــاوران بینالمللیشــان انجــام
شــده اســت .هــدف ایــن مطالعــه مشــخص کــردن ایــن بــود کــه
افغانهایــی کــه روانشناســی مشــاوره را انجــام میدهنــد یــا
میخواهنــد مشــاوران روانشناســی حرفــهای را اســتخدام کننــد
چطــور دانــش ،مهارتهــا و ارزشهــای مــورد نیــاز بــرای مشــاور
حرفهای بودن در افغانستان را درک کرده و عملیاتی میکنند.

چرا مشاوره؟ انگیزه برای ایجاد یک پروگرام
لیسانس مشاوره در افغانستان
اســتراتیژی ملــی صحــت روانــی دولت افغانســتان (دولــت جمهوری
اســامی افغانســتان ( )GOIRAو وزارت صحــت عامــه (،)MOPH
 )2009یــک طــرح آرمانگرایانــه را بــرای تأســیس خدمــات
حمایتــی روانــی اجتماعــی و صحــت روانــی جامــع و یکپارچــه را
بــرای تمــام افغانهــا بنــا نهــاد .پــس از تکمیــل ایــن پروگــرام در
ســال  ،2014بخــش صحــت روانــی ایــن مراقبتهــا بــه طــور مؤثری
در مســیر خــود بــرای ایجــاد و عرضــه خدمــات قــرار دارد .بــه عنــوان
بخشــی از بســته اساســی خدمــات صحــی و بســته ضــروری خدمات
شــفاخانهای ،افغانهــای دارای اختــاالت روانــی ،نیورولوژیــک و
ســوء مصــرف مــواد میتواننــد طیفــی از خدمــات مراقبــت صحــی
از شــفاخانه تــا جامعــه را دریافــت کننــد .ایــن خدمــات شــامل
مشــاوره حمایتــی توســط کارکنــان غیــر تخصصــی (ارجــاع بــه
 ، Missmahlایــن شــماره) نیــز میشــود .بــا ایــن حــال ،اگرچــه
اختــاالت روانــی از قبیــل  ،PTSDاضطــراب و افســردگی ممکــن
اســت رخ دهنــد ،ولــی اکثــر تهدیــدات بــرای ســامت عاطفــی در
ً
افغانســتان لزومــا تحــت عنــوان یــک اختــال روانــی تعریــف
نشــدهاند .اکثــر مشــکالت صحــت روانــی تشــوش مرتبــط بــه زمینــه
( )Contextهســتند کــه تــا انــدازه زیــادی ناشــی از منازعــات
مســلحانه ،خشــونت و عواقــب اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا
میباشــند کــه ناراحتــی فوقالعــادهای را بــر تمــام افغانهــا
تحمیــل کردهانــد (Babury & Hayward, 2013; Government
of Islamic Republic of Afghanistan (GOIRA) & Ministry
of Higher Education, 2009; Inter-Agency Standing
Committee (IASC), 2007; Miller, Omidian, Rasmussen,
Yaqubi, & Daudzai, 2008; Scholte et al., 2004; Ventevogel,
;Jordans, Eggerman, van Mierlo, & Panter-Brick, 2013
.)Ventevogel, van Huuksloot, & Kortmann, 2006
پروگرامهــای پوهنتــون بــرای آمــوزش مهارتهــای مشــاوره
حرفــهای کــه فار غالتحصیــان را بــرای رســیدگی بــه چنیــن
مشــکالتی آمــاده میکننــد در سراســر آســیا و خــاور میانــه وجــود
دارنــد .بــا ایــن حــال ،در افغانســتان ،تأســیس آمــوزش رســمی
مشــاوره حرف ـهای هنــوز شــروع نشــده اســت .ایــن مســأله خــاء
بزرگــی را در ظرفیــت ملــی ایجــاد کــرده اســت (بابــوری و هیــوارد،
2013؛ دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و وزارت تحصیــات

1. Hayward & Babury
2
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عالی )2009 ،
بــرای پــر کــردن ایــن خالیــگاه NMHS ،درخواســت ایجــاد
بســتهای همــراه بــا معــاش مشــاوره را جهــت مرفــوع ســاختن
نیــاز عمومــی بــرای حمایــت روانــی اجتماعــی و نیــز کمــک بــه
چهــار گــروپ خــاص را ارائــه کــرد )1 :اطفــال و نوجوانــان در
مکاتــب )2 ،افــراد جــوان در سیســتم اصــاح و تربیــت)3 ،
فامیلهایــی کــه در خطــر خشــونت فامیلــی هســتند و  )4ســربازان
ً
متقاعــد پولیــس و اردو کــه مســتقیما متأثــر از جنــگ شــدهاند
(دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و وزارت تحصیــات عالــی،
ً
 ،2009جــزء اســتراتیژیک  ،1مخصوصــا  ،1.1ص .)14.بــرای
تأمیــن کمبــود متخصصیــن شایســته بــرای اشــغال ایــن بسـتها ـ
ً
درکنــار تمــام بســتهایی کــه قبــا در شــفاخانههای عمومــی و
مراکــز صحــی جامعــه ایجاد شــده بودنــدـ  NMHSاز پوهنتونهای
افغانــی درخواســت کــرد تــا مشــاوران حرفـهای را آمــوزش دهــد تــا
خدمــات خواســته شــده را فراهــم کنــد و نیــز نظــارت الزم را بــر
کارکنــان غیــر تخصصــی فراهــم کننــد کــه تحصیــات رســمی
ً
محــدودی داشــتهاند و فعــا بــه عنــوان حمایتهــای کمکــی
بــرای داکتــران طبــی ایفــای وظیفــه میکننــد (دولــت جمهــوری
اســامی افغانســتان و وزارت تحصیــات عالــی ،2009 ،جــزء
ً
اســتراتیژیک  ،6مخصوصــا  ،6.3ص .)20.ایــن وظیفــه بــه وزارت
تحصیــات عالــی ســپرده شــد تــا پروگــرام لیســانس مشــاوره
حرفهای را ایجاد کند (بابوری و هیوارد.)2013 ،
وزارت تحصیــات دو پوهنتــون پرچـمدار خــود ـ پوهنتــون کابــل و
پوهنتــون هــرات ـ را بــرای ایجــاد اولیــن پروگــرام لیســانس مشــاوره
افغانســتان انتخــاب کــرد .بــه ایــن دلیــل کــه مشــاوره یــک رشــته
اکادمیــک و تخصــص جدیــد اســت ،ضــروری بــود کــه یــک تحقیــق
انجــام شــود روی اینکــه درک موجــود از مشــاوره چگونــه اســت و
چگونــه بایــد آن را در پسزمینــه افغانســتان عملــی کــرد .نتایــج
تحقیــق قــرار اســت شایســتگیها و شــرایط الزم بــرای تأســیس
یک کاریکولوم دانشگاهی جدید را اعالم کند.

پسزمینه روش DACUM
روش ایجــاد یــک کاریکولــوم ( )DACUMدر اصــل بــه عنــوان یــک
ابــزار تحلیــل شــغلی بــرای درک بهتــر یــک تخصــص ،بــه وســیله
شناســایی دانــش ،مهــارت ،کیفیتهــای شــخصی و ابــزار مــورد
نیــاز بــرای موفــق بــودن در یــک شــغل خــاص مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد (& Adams, 1975; de Onna, 2002; Engleberg
 .)Wynn, 1995ایــن تحلیــل شــغلی عمیــق توســط پنلــی از
متخصصیــن انجــام میشــود کــه تصــور میشــود در رشــته خــود
بســیار کارآزمــوده هســتند و یــا آنهایــی کــه بــه خدمــات چنیــن
متخصصینــی نیــاز دارنــد (Cran, 1998; ILO CINTERFOR,
 .)2011; Wolford, McGee, & Ritchey, 1996تحــت راهنمایــی
یــک تســهیلکننده کارآزمــوده ،پنــل متخصصیــن یــک پروفایــل
مهارتــی شــغلی تهیــه مــی کننــد ـ شــامل دانــش ،مهــارت،
کیفیتهــای شــخصی و گرایشهــای آینــده ـ کــه بــرای
پالنگــذاری و ایجــاد کاریکولــوم و شناســایی نیازهــای تحصیلــی
آینــده مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت ( .)Cran، 1998بــرای

جم ـعآوری مؤثــر دیتاهــا ،اشــتراککنندگان دیتاهایــی را شــریک
میســازند کــه در چارتهــا ســازماندهی شــدهاند (کــه بــه
چارتهــای  DACUMمعــروف هســتند) (Wolford et al.,
.)1996, p. 176
اگرچــه تحقیقــات منتشــر شــده بــا اســتفاده از روش DACUM
کــم هســتند ولــی ایــن روش بیــش از  5دهــه در شــرایط و
زمینههــای مختلــف از افهــام و تفهیــم کالمــی گرفتــه تــا
متخصصیــن محافظــت غذایــی اســتفاده شــده اســت (لینتــون و
همــکاران .)2011 ،همچنیــن  DACUMدر پروگرامهــای
آموزشــی بــرای کمــک بــه حرفههایــی ماننــد نرســینگ و تغذیــه
کلینیکــی اســتفاده شــده اســت کــه مرتبــط بــا مطالعــه حاضــر
میباشــند (de Onna, 2002; Kang et al., 2015; Kosidlak,
DACUM .)1987; Lee, Kim, Shim, Choi, & Yu, 2017
همچنیــن در شــرایطی اســتفاده شــده اســت کــه پسزمینــه
ً
فرهنگــی اختصاصــا مــورد توجــه بــوده اســت .بــرای مثــال ِکـ َـرن
( )1998از روش  DACUMبــرای شناســایی وظایــف ،مهارتهــا
و دانــش مــورد نیــاز بــرای پروگــرام آمــوزش پولیــس بومــی در
بریتیش کلمبیای کانادا استفاده کرد.
در دهــه گذشــته روش  DACUMبــه طــور موفقانــه در
پسزمینههــای بیثبــات از قبیــل مناطــق تحــت منازعــه کــه
یــک پروســه عملــی و مؤثــر بــرای ایجــاد پروگرامهــای پایــدار و
مؤثــر ضــروری مــی باشــند ،اســتفاده شــده اســت .بــرای مثــال،
کانــوی و جریــس ( )2006از روش  DACUMبــرای ایجــاد یــک
پروگــرام آموزشــی بــرای رهبــران اجتماعــی ســریالنکا اســتفاده
کــرد .نویســندگان دریافتنــد کــه روش " DACUMتجربــه قــوی را
بــرای اعضــای پنــل در مــورد تصمیمگیــری دموکراتیــک،
مشــارکتی و شــفاف فراهــم ســاخت" .و همچنــان "یــک چارچــوب
داوری مناســب را بــرای تصمیمگیــری در مــورد طراحــی پروگــرام
فراهم ساخت".
برگیــن و همــکاران ( )2014بــا  NSDPبــرای انکشــاف  NOSSو
کاریکولــوم کار اجتماعــی مرتبــط بــا فرهنــگ در افغانســتان
همــکاری کردنــد .از اشــتراککنندگان در آن مطالعــه پرســیده
شــده بــود تــا کار اجتماعــی در افغانســتان را تعریــف کننــد و
همچنیــن بیــان دارنــد کــه چــه دانــش ،مهــارت و شایســتگیهایی
را مــددکاران اجتماعــی افغــان بایــد داشــته باشــند تــا بتواننــد کار
خود را به خوبی انجام دهند.

مواد و روشها

منطق استفاده از روش DACUM
روش  DACUMاولیــن بــار توســط گــروپ بانــک جهانــی در
افغانســتان معرفــی شــد و توســط دولــت افغانســتان بــه رســمیت
شــناخته شــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه هــر زمانــی کــه یــک
تخصــص جدیــد در داخــل افغانســتان در دوره پــس از حادثــه
یــازده ســپتمبر معرفــی و ایجــاد میشــود بــا متخصصیــن افغانــی
موجــود مشــاوره صــورت میگیــرد .ایــن ضــرورت ابتــدا در بخــش
تجارتهایــی بــه اجــرا در آمــد کــه نیــاز بــه آمــوزش تخنیکــی
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داشــتند و ســپس بــه تخصصهــای دیگــر نیــز گســترش پیــدا کــرد
(برگیــن و همــکاران .)2014 ،مــدل  DACUMبــه ایــن خاطــر
بــرای ایــن مطالعــه انتخــاب شــد کــه ایــن روش بــرای شناســایی
شایســتگیهای مــورد نیــاز بــرای ســاختن یــک کاریکولــوم
روانشناســی مشــاوره بســیار مناســب اســت کــه قــرار اســت در هــر
دو پوهنتــون بــرای آمــاده ســاختن محصلینــی اســتفاده شــود کــه
در آینــده در سرتاســر کشــور هــر جــا کــه بــه آنهــا نیــاز باشــند
اســتخدام خواهنــد شــد .ایــن روش بــه خاطــر حساســیت بالقــوه
آن بــه مســایل فرهنــگ محلــی و در عیــن حــال آشــکار ســاختن
دیتاهــای غنــی انتخــاب شــده اســت .بــرای اســتفاده از ایــن روش
بــرای حرفــه مشــاوره ،ضــرور اســت در عیــن حالیکــه نبایــد از
چارچــوب شایســتگیها خــارج شــد ،بعضــی تعدیــات در آن
ایجــاد شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه دیتاهــای جم ـعآوری
شــده گســتردگی و عمــق تجــارب اشــتراککنندگان را منعکــس
میکننــد (برگیــن و همــکاران .)2014 ،یکــی از ایــن تعدیــات
شــامل ســاختن یــک ســوال خــاص بــود ،پرســیدن ایــن کــه
متخصصیــن کــدام اقدامــات و عنعنــات فرهنگــی افغانــی را بــرای
مراجعینشان کمک کننده به حساب میآورند.

محل اجرای مطالعه
تمــام تحقیــق در داخــل افغانســتان انجــام شــد کــه یــک کشــور
متنــوع اســت کــه بــه  34والیــت و  7حــوزه تقســیم شــده اســت.
وزارت تحصیــات عالــی دســتگاه ادارهکننــده پوهنتونهــای
دولتــی افغانســتان اســت کــه در هــر حــوزه مجموعههــای
پوهنتونــی را اداره میکنــد کــه شــامل دارالمعلمیــن و
پوهنتونهــای مرکــزی بــا پوهنحیهــای رشــتههای لیســانس و
فــوق لیســانس میباشــند .پذیــرش در پوهنتونهــای دولتــی
رایــگان هســتند کــه متعلمیــن فــارغ شــده از دوره لیســه پــس از
گذرانــدن کانکــور میتواننــد شــامل پوهنتــون شــوند .تحقیــق در
پنــج پوهنتــون دولتــی در پنــج حــوزه از هفــت حــوزه کشــور انجــام
شــد .ایــن پوهنتونهــا عبــارت بودنــد از پوهنتــون کابــل،
پوهنتــون هــرات ،پوهنتــون بامیــان ( ،)1پوهنتــون بلــخ (در شــهر
مــزار شــریف) و پوهنتــون ننگرهــار در شــهر جــال آبــاد.
تشــویشهای امنیتــی مانــع از ایــن شــد کــه تحقیــق در حــوزه
شمال شرق و شمال غرب کشور انجام شود.

تیم تحقیق
تیــم تحقیــق شــامل اســتادان از دو پروگــرام لیســانس مشــاوره
پوهنتــون کابــل و پوهنتــون هــرات بودنــد ،بــا حمایت محقــق اصلی
بینالمللــی و مشــاوران ارشــد افغــان کــه در هــر پوهنتــون توســط
پوهنتــون همــکار ،هنترکالــج پوهنتــون شــهری نیویــارک ()CUNY
اســتخدام شــده بودنــد .در هــر حــوزه ،پنــج عضــو تیــم تحقیــق ـ
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یــک مشــاور تخنیکــی افغــان ،دو تســهیلکننده و دو
یادداشـتگیرنده ـ گروپهــای متمرکــز  DACUMرا اجــرا کردنــد.
محقق اصلی بینالمللی در همه این تحقیقات حاضر بود.

استخدام اشتراک کنندگان
اولیــن قــدم در پروســه  DACUMانتخــاب پنل منبــع (Resource
 )Panelبــرای شناســایی دانــش ،مهارتهــا ،شایســتگیهای
شــخصی و گرایشهــای آینــده مرتبــط بــا روانشــناس مشــاوره
ب��ودن در افغانس�تـان میباشــد (کورتیــن .)1990 ،بــه طــور
طبیعــی ایــن پنــل منبــع شــامل کارمنــدان و ســوپروایزران
میباشــد (کورتیــن1990 ،؛ کــرن .)1998 ،همانطــور کــه توســط
کورتیــن ( )1990توصیــه شــده اســت اشــتراککنندگان بــرای
پنــل منبــع بایــد بــه گونــهای انتخــاب شــوند کــه موقعیتهــای
کاری و طیــف مســئولیتهای متنوعــی را کــه در حرفه روانشناســی
مشــاوره وجــود دارد را شــامل شــوند .عــاوه بــر ایــن،
اشــتراککنندگان بایــد در کار خــود خــوب باشــند ،کســانی کــه در
عمــل چیــزی را کــه قــرار اســت بــدان دســت یابیــم را بــه نمایــش
گذاشــته باشــند (کورتیــن ،1990 ،ص .)115.کمیتههــای
مشــورتی تخنیکــی ( )TACهــر دو پوهنتــون قبــل از شــروع
تحقیــق تشــکیل شــده بودنــد تــا بــه پروگرامهــای روانشناســی
مشــاوره در هــر دو پوهنتــون در مــورد ایجــاد کاریکولــوم و دیگــر
مســایل تخنیکــی مرتبــط بــا روانشناســی مشــاوره در افغانســتان
مشــوره بدهنــد .ایــن کمیتههــا از نماینــدگان دولتــی،
ســازمانهای خصوصــی و غیــر دولتــی کــه در حــال حاضــر
مشــاورانی را در اســتخدام خــود دارنــد یــا پــان دارنــد کــه
فار غالتحصیــان پروگرامهــای روانشناســی مشــاوره را اســتخدام
کنن��د ،تشـ�کیل شـ�ده بودن��د .تیــم تحقی��ق از ایــن کمیتههــا
درخواســت کــرد کــه کارآزمودهتریــن و دانشــمندترین مشــاوران
افغــان را کــه میشناســند یــا کســانی کــه مشــاوران را نظــارت
میکننــد ،آمــوزش میدهنــد یــا پــان دارنــد در آینــده اســتخدام
کننــد در هــر حــوزه کشــور کــه ســازمان آنهــا مصــروف کار اســت را
معرفــی نماینــد .یــک مکتــوب اســتخدام بــه زبانهــای محلــی
(دری و پشــتو) و مکتــوب تأییدیــه بــورد بررســی پوهنتــون بــه
اشــتراککنندگان احتمالــی فرســتاده شــد تــا از آنهــا بــرای شــرکت
در تحقیق دعوت شود.
نمونههــا در مراکــز شــهرهای کابــل و هــرات بزرگتــر بودنــد و در
دیگــر شــهرها مثــل مــزار شــریف ،کندهــار ،جــال آبــاد و بامیــان
کوچکتــر بودنــد .توجــه خــاص اتخــاذ شــد کــه یــک تــوازن بیــن
اشــتراککنندگان زن و مــرد در ســطح ســوپروایزر ،متخصصیــن و
کارکنــان غیــر تخصصــی حفــظ شــود .جــدول  1جزئیــات
دموگرافیــک اشــتراککنندگان را بــر اســاس جنســیت ،نقــش
شغلی و محل کارشان نشان میدهد.

Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas ¦ Volume 16 ¦ Issue 3 ¦ November 2018

اکیسن و همکاران :روانشناسی مشاوره مرتبط با فرهنگ در افغانستان

جدول  :1جزئیات دموگرافیک اشتراککنندگان بر اساس جنسیت ،نقش شغلی و محل کارشان
بامیان
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جالل آباد
)(n = 44) (n = 35) (n = 28) (n = 16) (n = 15

تعداد کل
)(N = 147

0

3

3

6

3

2

17

سوپروایزر

–

)0 (0

)3 (100

)4 (67

)0 (0

)2 (100

)9 (53

مرد)%( n :

–

)3 (100

)0 (0

)2 (33

)3 (100

)0 (0

)8 (47

زن)%( n :

6

1

1

19

27

40

94

متخصص

)6 (100

)1 (100

)1 (100

)9 (47

)10 (37

)14 (35

)41 (44

مرد)%( n :

)0 (0

)0 (0

)0 (0

)10 (53

)17 (63

)26 (65

)53 (56

زن)%( n :

3

11

12

3

5

2

36

)1 (33

)5 (46

)4 (33

)0 (0

)2 (40

)2 (100

)14 (39

مرد)%( n :

)3 (100
)8 (67
)6 (54
)2 (67
تمام فیصدیها به نزدیکترین عدد کامل روند شدهاند.
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توجــه صــورت گرفــت کــه از انــواع مختلــف تخصصهــا نیــز در
نمونــه تحقیــق شــامل شــوند .بــه خاطــر تفاوتهــای عمــده در
دیدگاههــا بــر اســاس آمــوزش تخصصــی و حیطــه کاری،
اشــتراککنندگان بــه پنــج گــروپ تخصصهــای ذیــل تقســیم
شــدند )1 :مشــاوران صحــی و صحــت روانــی بــه شــمول
متخصصیــن و کارکنــان غیــر تخصصــی صحــت روانــی؛ )2
مشــاوران ســوء مصــرف مــواد کــه در افغانســتان بــه آنهــا مشــاوران
تــرک اعتیــاد گفتــه میشــود؛  )3مشــاوران حمایــت ،آمــوزش و
عدالــت بــرای اطفــال بــه شــمول ســوپروایزران واحدهــای حمایــت
از اطفــال ،مشــاوران مکاتــب ،کارکنــان و مشــاوران مراکــز اصــاح و
تربیــت؛  )4کارکنــان حقــوق زنــان بــه شــمول متخصصیــن طبــی و
روانشناســی کــه ترینینگهــای تخصصــی در بخــش خشــونت
مبتنــی بــر جنســیت و مســایل مربوطــه دریافــت کــرده بودنــد و نیــز
کســانی کــه مــدارک تحصیلــی غیــر مرتبــط داشــتند ولــی

کارکنان غیر تخصصی

ترینینگهــا و نظــارت دوامــدار از ســوی ســازمانهای زنــان
افغــان دریافــت میکردنــد ،و  )5اســتادان پوهنتــون بــه شــمول
روانشناســان و آنهایــی کــه مــدارک تحصیلــی مرتبــط داشــتند و
روانشناســی کلینیکــی و مشــاوره را در ســطح پوهنتــون تدریــس
میکردنــد .جــدول  2جزئیــات دموگرافیــک اشــتراککنندگان را
بــر اســاس جنســیت ،نقــش شــغلی و حیطــه کاریشــان نمایــش
میدهد.
بــه ایــن ترتیــب بــرای اینکــه اشــتراککنندگان بــه خاطــر شــرکت
در تحقیــق هزینههــای اضافــی را متحمــل نشــوند و امنیتشــان
تضمیــن شــود ،پــروژه ،هزینــه ترانســپورت رفــت و برگشــت بــه
محــل جلســات و وعــده غذایــی اشــتراککنندگان را پرداخــت
کــرد .اشــتراککنندگان  DACUMبــرای اشتراکشــان در
تحقیق هیچ هزینه دیگری را دریافت نکردند.

جدول  :1مشخصات دموگرافیک اشتراککنندگان بر اساس جنسیت ،نقش کاری و حیطه کاریشان
حقوق حمایت از اطفال /وزارت سوء مصرف مواد صحتروانی تعداد کل
پوهنتون
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پروسیجر مطالعه
پروسـههای رضایــت آگاهانــه بــر طبــق فــورم تأییدیــه هنتــر کالــج،
پوهنتــون شــهری نیویــارک ) (IRB no. 2016-0805طــی مراحــل
شدند .گروپهای متمرکز از  8تا  18شرکت کننده داشتند.
ً
روش  DACUMهمانطــور کــه قبــا در افغانســتان اســتفاده شــده
بــود (برگیــن و همــکاران ،)2014 ،از یــک ســری چارتهــا
اســتفاده میکنــد کــه در آن جوابــات گــروپ بــه پنــج ســوال زیــر
دســتهبندی میشــوند )1 :وظایــف ،یــا حیطــه کاری بــرای یــک
شــغل یــا حرفــه؛  )2تکالیــف الزم بــرای انجــام آن وظایــف؛ )3
دانــش ،مهــارت ،ارزشهــا ،نگرشهــا و صفــات یــک کارکــن و یــا
یــک ســوپروایزر مؤثــر؛  )4ابــزار الزم بــرای انجــام کار و اصطالحــات
تخنیکــی کــه در ایــن رشــته مرســوم هســتند؛ و در آخــر)5 ،
گرایشهــای آینــده یــا حوزههایــی کــه ایــن تخصــص الزم اســت در
آنهــا وارد شــود ،ولــی هنــوز در آن حوزههــا فعــال نمیباشــد
(برگیــن و همــکاران .)2014 ،در حیــن آمــاده ســاختن پروتــوکل
بــرای ایــن مطالعــه ،مــا دو مــورد تعدیــات را در چارتهــای
اســتاندارد وارد کردیــم .اول مــا ســوال در مــورد اصطالحــات
تخنیکــی را حــذف کردیــم زیــرا پاســخ دادن بــه ایــن ســوال در یــک
بحــث کوتــاه بــه نظــر بســیار پیچیــده میآمــد .واژهنامــه تخنیکــی
بــرای ایــن رشــته در ســطح ملــی هنــوز تهیــه نشــده اســت و بنابراین
یــک مطالعــه جداگانــه در آینــده بــا همــکاری پوهنتونهــا،
دولتهــا و متخصصیــن الزم اســت کــه بــه ایــن موضــوع پرداختــه
شــود .دوم ،مــا دو ســوال دیگــر را کــه بــرای انکشــاف و درک حیطــه
کاری مشــاوران حرفـهای در یــک بســتر فرهنگــی ضــروری بودنــد را
اضافــه کردیــم .ایــن دو ســوال عبــارت بودنــد از )1 :یــک لیســت
آزاد از مســایل روانشــناختی و اجتماعــی کــه در موسســه/پروگرام
شــما وجــود دارد و نیــاز بــه مداخلــه مشــاورهای دارد را تهیــه کــرده و
توضیــح دهیــد؛ و  )2یــک لیســت آزاد تهیــه کنیــد از اقدامــات
ســنتی افغانــی کــه تــابآوری و ســامت را در بیــن افــراد مراجعــه
کننــده (کســانی کــه بــا یــک بحــران شــدید مواجــه بودهانــد) بــه
موسسه/پروگرام شما افزایش دادهاند.
بــرای اینکــه ایــن پروســه بــه خوبــی انجــام شــود ،تســهیلکننده
یــک کاپــی از چــارت  DACUMرا بــه زبــان محلــی بــه هــر شــرکت
کننــده داد .تســهیلکننده پروســه  DACUMرا تشــریح داده و از
اشــتراککنندگان خواســت تــا چــارت را مــرور کــرده و در مــورد هــر
آیتــم فکــر کنــد .تســهیلکننده یــک فیلیپچــارت را در یــک نقطــه
مرکــزی در اتــاق نصــب کــرد و هــر یــک از یادداش ـتکنندگان یــک
صفحــه فیلیپچــارت را پــر کــرد بــه ایــن ترتیــب همگــی
میتوانســتند فیلیپچــارت را ببینــد و در مــورد هــر صفحــه بحــث
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کننــد .ســپس تســهیلکننده از اشــتراککنندگان دعــوت کــرد تــا
گروپهــای ســه نفــره تشــکیل دهنــد و پاس ـخهای خــود را مــورد
بحــث قــرار دهنــد و در صــورت نیــاز نــوت بگیرنــد تا پاسخهایشــان
و افکارشــان از یادشــان نــرود .از هــر گــروپ دعــوت شــد تــا پاسـخها
بــه هــر ســوال را بــا پاســخهای ثبــت شــده روی فیلیپچــارت
لیســت کننــد .از گروپهــای بعــدی خواســته شــد تــا ایدههــای
جدیــد را بــه لیســت اضافــه کننــد یــا بــا آنچــه روی فیلیپچــارت
ثبــت شــده بــود موافقــت یــا مخالفــت خــود را اعــام کننــد.
یادداشــتکنندگان موافقــت یــا مخالفتهــا را ثبــت میکردنــد.
همچنــان یادداش ـتکنندگان مراقــب بودنــد کــه آیــا تخصصهــای
خاصــی مفاهیــم متفاوتــی را بیــان میکردنــد یــا اینکــه آیــا
تفاوتهــا در جنســیت یــا ســطح شایســتگی وجــود داشــت یــا
خیــر .بــرای تمــام گروپهــای متمرکــز ،ایــن پروســیجر بــرای تمــام
آیتمهــا روی چارتهــا و نیــز دو ســوال اشــاره شــده در بــاال تکــرار
شــد .بعــد از ختــم هــر گــروپ ،تیــم تحقیــق هرگونــه فکــر یــا نظــری
در مــورد پروســه ثبــت میکردنــد بــه شــمول آنچــه آنهــا یــاد گرفتنــد
و اینکــه چطــور عکسالعمــل نشــان دادنــد .در ختــم مطالعــه ،تیــم
تحقیــق بــا یکدیگــر مالقــات کردنــد و ایدههایشــان را در مــورد
یافتهها و پروسه با هم شریک ساختند.

تحلیل دیتاها
دیتاهــا و یادداش ـتها از گــروپ هــای متمرکــز در فایلهــای ورد
بــه زبــان دری و انگلیســی یکجــا شــدند .چارتهــای DACUM
بــا اهــداف یافتــن و واضــح ســاختن طر حهــای کلــی و طر حهــای
فرعــی کدگــذاری شــدند .بخشهــای شایســتگی چــارت
 DACUMبــر اســاس موضــوع ،فراوانــی و میــزان تأکیــد بــر
موضــوع ،کدگــذاری شــدند (کانــوی و جریــس .)2006 ،ایــن
دیتاهــا همچنیــن بــر اســاس جنســیت ،حــوزه و حیطــه عمومــی
کار تخصصــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .دیتاهــای
ً
کدگــذاری شــده بعــدا از نظــر فراوانــی و هماهنگــی مســایل
مطــرح شــده توســط اشــتراککنندگان تحلیــل شــدند .چیــزی
کــه بیشــترین اهمیــت را در تجزیــه و تحلیلهــا داشــت ،چــک
کــردن همگرایــی ( )convergenceو واگرایــی ()divergence
دیتاهــا بیــن حــوزه هــای مختلــف کشــور ،حیطــه هــای مختلــف
کاری در داخــل رشــته روانشناســی مشــاوره و ســطوح مختلــف
مســئولیت بــرای متخصصیــن بــود .کل پروســه کدگــذاری در
حضــور ترجمــان ،محققیــن بینالمللــی و اعضــای تیــم صــورت
گرفــت تــا معنــای اصطالحــات ،جوابهــا و ایدههــا بــه درســتی
دریافت شود.
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یافتهها

یافتههای عمومی :وظایف ،تکالیف ،دانش،
مهارتها و ارزشها ()2
اشــتراککنندگان مطالعــه موافــق بودنــد کــه مشــاوره متشــکل از
یــک فعالیــت حرفـهای مشــخص اســت کــه بیــن افــراد آمــوزش دیده
خــاص و افــراد نیازمنــد حمایــت صــورت میگیــرد .کار آنهــا شــامل
دریافــت اطالعــات ،ارزیابــی ،پالنگــذاری تــداوی و تداوی میباشــد.
ثبت اطالعات یک ضرورت حتمی در نظر گرفته شده بود.
اشــتراککنندگان بــه صــورت گســترده موافــق بودنــد کــه مشــاوره
بایــد از تنهــا "نصیحــت کــردن" تمیــز داده شــود و تمرکــز بایــد بــر
کمــک بــه مراجــع باشــد تــا خودشــان بتواننــد تصمیــم بگیرنــد .آنهــا
رازداری مطلــق را بســیار مهــم میدانســتند ،بــه جــز در مــواردی کــه
احتمــال آســیب رســیدن بــه مراجــع یــا شــخص دیگــری مطــرح
میباشــد کــه در ایــن صــورت بایــد بــه اعضــای فامیــل یــا شــخص
دیگــر اطــاع داده شــود .بــر اســاس گفتههــای اشــتراککنندگان،
مشــاوران بایــد در مــورد اصــول روانشناســی و مراقبــت از مراجعیــن
خــود دانــش کافــی داشــته باشــند و مهارتهــای تخصصــی الزم
برای انجام جلسات را آموزش دیده باشند.
دیتاهــا مشــخص کردنــد کــه طریق ـهای کــه مشــاوران کار خــود را
انجــام میدهنــد بســیار مهــم اســت .تمــام مشــاوران بایــد بــا دقــت
و بــدون قضــاوت گــوش فــرا دهنــد .آنهــا بایــد در موقــف خــود،
خــود ـ انتقادگــر و خــودـ اندیــش باشــند .آنهــا بایــد مهربــان و بــا
ثبــات باشــند و قــادر باشــند کــه هیجانــات خــود را مدیریــت کننــد
تــا بتواننــد بهتــر هیجانــات دیگــران را مدیریــت کننــد .آنهــا
همیشــه بایــد ایــن کار را در محــدوده هنجارهــای فرهنگــی
پذیرفته شده افغانی انجام دهند.

نقش سوپروایزران
مــا از همــه اشــتراککنندگان خواســتیم تــا چارتهــا را بــه طــور
جداگانــه بــرای کارکنــان و ســوپروایزران پــر کننــد .مــا در اینجــا
تنهــا مهمتریــن یافتههــا را گــزارش میدهیــم .ســوپروایزران بایــد
در مــورد تمــام حیطههــای روانشناســی مشــاوره معلومــات داشــته
باشــند و قــادر باشــند کــه وظایــف مدیریتــی مثــل ســازماندهی
کارهــا ،ارائــه ارزیابــی و تشــویق و راهنمایــی کارمنــدان بــرای
بهبــود امــور را انجــام دهنــد .آنهــا بایــد در کار خــود الگــو باشــند.
عدالــت و بیطرفــی آنهــا یــک امــر ضــروری بــه حســاب آمــده
بــود .خــود اندیشــی و ظرفیــت مدیریــت هیجانــات خــود و دیگــران
بــرای کار ســوپروایزری بســیار حیاتــی پنداشــته میشــد.
ســوپروایزران کارکنــان غیــر تخصصــی بایــد در حــل مشــکالت
روزمــره افــرادی کــه بــر آنهــا نظــارت میکننــد از جملــه مشــکالت
مالی سهیم شوند.

اهمیت فرهنگ افغانی

ً
تقریبــا تمــام اشــتراککنندگان موافــق بودنــد کــه مشــاوران و

ســوپروایزران وظیفــه دارنــد کــه از پسزمینــه فرهنگیشــان
آگاهــی داشــته باشــند .چــه اشــتراککنندگان ایــن را مثبــت
ارزیابــی کننــد یــا منفــی ،مشــاوران بایــد از بنیانهــای اخالقــی،
عنعنــوی و مذهبــی جامعــه افغانــی آگاه باشــند .مشــاوران حقــوق
زنــان مقیــم کابــل حتــی پــا را فراتــر نهادنــد و بیــان داشــتند کــه
مشــاور بایــد از محدودیتهــای فرهنگــی نیــز آگاه باشــند و بــه
مراجعیــن خــود ایــن مســأله را گوشــزد کننــد و هــر زمــان کــه نیــاز
بــود ،بــه آنهــا بــرای ســازگاری بــا ایــن محدودیتهــا کمــک کننــد.
براســاس گفتــه اشــتراککنندگان ،مشــاوران بایــد دانــش دقیــق از
رســوم و فرهنگهــای افغانســتان داشــته باشــند و بایــد مراقــب
باشــند کــه طــوری رفتــار کننــد کــه در چنیــن پسزمینههــای
فرهنگــی همچنــان مؤثــر واقــع شــوند .بــا ایــن حــال ،ماهیــت ایــن
ً
اجــزا تقریبــا هرگــز بــا جزئیــات مــورد بحــث قــرار نگرفــت کــه در
انتهــای مقالــه جــزو محدودیتهــای ایــن تحقیــق بیــان شــده
اســت .عــاوه بــر ایــن ،دیتاهــا آنقــدر واضــح نبودنــد کــه آیــا
اشــتراککنندگان ایــن محدودیتهــای فرهنگــی را بــرای
مراجعیــن یــا تخصــص مشــاوره مثبــت یــا منفــی ارزیابــی کردنــد.
چیــزی کــه واضــح بــود ایــن اســت کــه اشــتراککنندگان و
محققیــن افغانــی موافــق بودنــد کــه تمــام مشــاوران افغــان
میدانســتند کــه منظــور آنهــا از ایــن ارجاعــات چــه میباشــد و
اینکــه هــر مشــاور آموزشدیــده در افغانســتان بایــد از چنیــن
قوانیــن ،عنعنــات و فرهنگهــای پیــدا و پنهــان آگاهــی داشــته
باشــد .یــک اشــتراککننده پیشــنهاد کــرد کــه بــرای ایــن کــه
شخص یک مشاور مؤثر باشد ،وی باید یک افغان باشد.
اشــتراککنندگان فرهنــگ و عنعنــات افغانــی را کلیــدی بــرای
مشــاوره موفــق و مؤثــر میدانســتند ولــی بــا ایــن حــال آنهــا بــا آن
جزئیاتــی کــه در مــورد اقدامــات مشــاوره از دیــدگاه غربــی آنگونــه
کــه در کتابهــا و منابــع اروپایــی و آمریــکای شــمالی آمــده و یــا
در اســناد ســازمان صحــی جهانــی بــه آنهــا اشــاره شــده صحبــت
میکردنــد ،در مــورد فرهنــگ افغانــی چیــزی بــرای گفتــن
نداشــتند .وقتــی کــه دالیــل مراجعــه بــه درمــان مطــرح شــد،
بعضــی از ایــن مســایل بــا جزئیــات بیشــتری مــورد بحــث قــرار
ً
گرفتنــد .اختصاصــا ازدواج اجبــاری و رســم پرداخــت بدهــی بــا
ً
تبادلــه اطفــال مخصوصــا دختــران مــورد اشــاره قــرار گرفــت.
مشــکالت مبتنــی بــر جنســیت کــه پســران بــا آن مواجــه میشــوند
ً
بــه عنــوان مشــکالت مرتبــط بــا جنســیت مطــرح نشــدند و عمدتــا
آنها را مرتبط با فقر میدانستند (.)3
بــه جــای اینکــه پیشــنهاد شــود کــه در جلســات مشــاوره بایــد
همتــراز بــودن مراجــع و مشــاور رعایــت شــود (مثــا مشــاوران مــرد
بایــد مراجعیــن مــرد را ببینینــد و مشــاوران زن بایــد مراجعیــن زن
را ببیننــد) ،اشــتراککنندگان بیشــتر نگــران ایــن بودنــد کــه
لبــاس مشــاور بایــد متناســب مشــاوره باشــد و مشــاورین زن و مــرد
هــر دو بایــد ایــن مســأله را رعایــت کننــد .آنهــا همچنیــن هشــدار
دادنــد کــه رفتــار مهربانانــه از ســوی مشــاورین زن نســبت بــه
مراجعیــن مــرد ممکــن اســت بــه صــورت بالقــوه بــه عنــوان یــک
رفتــار نامناســب ســوء برداشــت شــود .ولــی در اکثــر مــوارد
ً
اشــتراککنندگان مکــررا بــه مســأله فرهنــگ و عنعنــات یــا افغــان
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بودن اشاره کردند بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه کنند.

ابزارها و مواد
اشــتراککنندگان بحثهــای زیــادی را مــا حــول اهمیــت فضــای
خلــوت و راحــت بــا چوکیهــا و کــوچ و میــز انجــام دادنــد کــه در آن
مشــاور بتوانــد کار کنــد و مراجعیــن را مالقــات کنــد .بــا ایــن حــال،
فراهــم ســاختن ایــن فضاهــا کمتــر امکانپذیــر اســت .آنهــا نیــاز
بــه کاغــذ ،قلــم ،چارتهــا بــرای ثبــت جریــان مشــاوره و نیــز
کابینتهــای قفلشــونده بــرای نگهــداری اســناد را تشــریح
ً
کردنــد .کامپیوتــر بــه عنــوان یــک ابــزار مهــم مخصوصــا بــه عنــوان
وســیلهای بــرای آمــوزش و تدریــس مــورد اشــاره قــرار گرفــت ؛
اگرچــه نبــود منبــع بــرق و دسترســی بــه اینترنــت قابــل اطمینــان
مفیدیت آن را ممکن است محدود بسازد.
اشــتراککنندگان ابــزار و مــواد خاصــی را کــه مطابــق بــا حیطــه
کاریشــان بــود مــورد اشــاره قــرار دادنــد ،بــرای مثــال مشــاوران
حقــوق زنــان بــه لــزوم دسترســی بــه تجهیــزات ورزشــی در محــل
کارشــان اشــاره کردنــد زیــرا بســیاری از زنــان افغــان در محیــط
خانــه محصــور هســتند و بــه جــز مراســمات خــاص مثــل مراســم
مذهبــی یــا عروســی و مراســم ختــم نمیتواننــد از خانــه خــارج
شــوند .آنهایــی کــه بــا اطفــال در هــرات ،کابــل و مــزار شــریف کار
میکردنــد اهمیــت داشــتن ســامان بــازی و وســایل رســامی بــرای
انجــام درمانهــای طفلمحــور را مــورد اشــاره قــرار دادنــد.
اســاتید روانشناســی و همــه اشــتراککنندگانی کــه در بخــش
مشــاوره تحصیلــی مصــروف بودنــد بــه داشــتن ابــزار تســت کــردن
و ارزیابــی صحــت روانــی اشــاره کردنــد ،اگــر چــه تعــداد اندکــی
تســت روانشناســی وجــود دارد کــه بــرای افغانســتان رواییســنجی
شــده باشــند .مشــاوران غیــر تخصصــی و مشــاوران ســوء مصــرف
مــواد بــه مــواد خاصــی اشــاره کردنــد کــه بــه عنــوان بخشــی از
پروتــوکل کاریشــان بــرای رســیدن بــه همــان اهــداف در
اختیارشــان گذاشــته شــده بــود .اشــتراککنندگان کابــل و مــزار
شــریف دسترســی بــه کتابخانــه آپدیــت شــده بــرای یادگیــری و
انکشاف حرفهای را توصیه نمودند.

گرایشهای آینده
دیتاهــا نشــان دادنــد کــه آگاهــی عامــه زیــادی در مــورد حرفــه
مشــاوره و نقــش آن وجــود دارد و همچنیــن فرصتهــای بزرگتــری
بــرای مداخلــه مثبــت در حیطــه هــای متنــوع زندگــی خصوصــی و
عمومــی وجــود دارد .وجــود چنیــن آگاهیهایــی امیــد بــرای
فرصتهــای حرف ـهای در آینــده را بیشــتر میســازد .بــرای مثــال،
اشــتراککنندگان پیشــنهاد کردنــد کــه نقــش خودشــان در
آموزش عامه باید پررنگتر و گستردهتر باشد.
اشــتراککنندگان میخواســتند تــا فرصتهــای مشــاوره در تمــام
حوزههــای زندگــی بــه شــمول مشــاغل ،خانــواده ،مشــاوره ازدواج،
رشــد طفــل و مشــاوره والدگــری را افزایــش دهنــد .عالقمنــدی
زیــادی در افزایــش دانــش در مــورد رشــتههای مبتنــی بــر شــواهد
معاصــر مثــل روانشناســی مثبتنگــر و مداخــات شــناختی
8

رفتــاری وجــود داشــت .اشــتراککنندگان میخواســتند کــه
مشــاوره در حوزههــای نظامــی ،پولیــس ،خدمــات طبــی،
ناتوانیهــا و دیگــر حوزههایــی کــه در حــال حاضــر تنهــا مداخــات
طبی و دوایی مورد استفاده قرار میگیرند ،وارد شود.
ً
یافتههایــی وجــود داشــتند کــه اختصاصــا بــا حیطــه کاری
اشــتراککنندگان مطابقــت داشــتند .بــرای مثــال ،متخصصیــن
حمایــه طفــل و متخصصیــن حقــوق زنــان رویکردهــای اســامی
بــه مشــاوره و رویکردهــای مشــاوره اختصاصــی را بــرای رفــع
نیازهــای گروپهــای مختلــف فرهنگــی پیشــنهاد کردنــد.
متخصصیــن پوهنتــون و اطفــال خواســتار حمایــت بیشــتر بــرای
انجــام تحقیقــات و انتشــارات و نیــز دسترســی بــه ســمینارها و
ترینینگهــای پیشــرفته بــرای مشــاوران در ســطوح ملــی و
بینالمللی بودند.

پاسخها به سواالت خاص
دالیلــی کــه مــردم در افغانســتان امروز در جســتجوی مشــاوره
بر میآیند.
اشــتراککنندگان مطالعــه بحــث کردنــد کــه چگونــه افــراد بــرای
مشــکالت جــدی و دوامــدار مریضــی روان بــه کلینیــک هــای
صحــت روانــی مراجعــه مــی کننــد و بــرای تــداوی اختــاالت ســوء
مصــرف مــواد بــه مراکــز تــرک اعتیــاد میرونــد .چنیــن
تداویهایــی همیشــه بــه کارکنــان طبــی ارجــاع داده میشــوند و
یــا بــا آنهــا هماهنــگ مــی شــوند .اگرچــه اکثریــت مراجعــان بــا
ایــن شــکایات مراجعــه نمیکننــد ولــی اغلــب بــا طیــف وســیعی از
مشــکالتی مراجعــه میکننــد کــه ریشــه در ســختیهای زندگــی
از جملــه فقــر ،بیــکاری ،مشــکالت فامیلــی ،مشــکالت ازدواج،
مواجهــه بــا خشــونت فامیلــی و خشــونت ناشــی از جنــگ دارنــد.
اشــتراککنندگان برخــی از نتایــج خشــونت مرتبــط بــا جنــگ بــه
شــمول وضعیــت نــا امنــی ،فراوانــی مرگهــای مرتبــط بــا جنــگ،
کــوچ اجبــاری و استرســورهای فرهنگــی خــاص ناشــی از بیــوه
شــدن را برشــمردند .اشــتراککنندگان در مــورد مشــکالت
خاصــی کــه زنــان و دختــران در یــک جامعــه روبــرو هســتند
صحبــت کردنــد کــه اشــتراککنندگان در هــرات آن را ناشــی از
مردســاالری میدانســتند .بعضــی اشــاره کردنــد کــه "مشــکالت
فامیلــی"ـ اگرچــه در ذات خــود فرهنگــی هســتندـ ممکن اســت با
استرســورهای فقــر و منازعــات مســلحانه مرتبــط باشــند کــه
عملکرد فامیلی نارمل را کاهش میدهند.
اقدامات فرهنگی افغانی که تابآوری را ارتقاء میدهند
تمــام اشــتراککنندگان نقــش ایمــان مذهبــی و داشــتن ارتبــاط
بــا جامعــه را بــه عنــوان مهمتریــن نیروهــای فرهنگــی مثبــت بــرای
حفــظ ســامت و ارتقــاء تــابآوری بــرای افغانهــا مــورد اشــاره
قــرار دادنــد کــه همخــوان بــا کار قبلــی ِا ِگرمــن و پانتربریــک
( ،2010ص )71.میباشــد کــه دریافتنــد کــه امیــد از ارزشهــای
فرهنگــی کلیــدی افغانهــا (از قبیــل ایمــان) سرچشــمه میگیــرد،
کــه ســنگ بنــای تــابآوری را تشــکیل میدهــد ،انگیــزه اجتماعــی
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را ایجــاد میکنــد و احتــرام بــه خــود و منزلــت انســانی را پشــتیبانی
میکنــد .اشــتراککنندگان چندیــن اقــدام خــاص مرســوم کــه
میتوانند باعث ارتقاء تابآوری شوند را شناسایی کردند.
اشــتراککنندگان بعضــی اوقــات بــه مشــوره کــردن بــا مالهــا
اشــاره میکردنــد ،عملــی کــه آنقــدر فراگیــر اســت کــه بــه نظــر
میرســد کــه جهانــی باشــد .در بیــن فامیلهــای کمتــر باســواد،
پوشــیدن تعویــذ (طلســم) کــه حــاوی کلمــات قــرآن اســت نیــز
اغلــب جــزو تداویهــا بــه شــمار مــیرود .براســاس گفتــه
اشــتراککنندگان ،ایــن ارتباطــات مذهبــی میتواننــد در کاهــش
اضطــراب بیــن مریضــان بســیار کمــک کننــده باشــند .بــا ایــن
حــال ،اشــتراککنندگان تشــویش داشــتند کــه کیفیــت مشــاوره
مذهبــی بســتگی بــه مــا و ظرفیــت و حســن نیــت وی دارد .آنهــا
تاکیــد کردنــد کــه مشــاوران بایــد از ایــن دشــواری بالقــوه آگاه
باشــند .رفتــن بــه زیارتهــا یکــی دیگــر از اقدامــات فرهنگــی
اســت کــه بســیار بــدان اشــاره شــد و اشــتراککنندگان توافــق
داشــتند کــه ایــن کار باعــث افزایــش تــابآوری افــراد میشــود.
ایــن زیارتهــا اغلــب مکانهایــی سرســبز میباشــند کــه شــخص
میتوانــد در محیــط آرام اطــراف زیــارت هــم میلــه کنــد و هــم بــه
دعــا ومناجــات بپــردازد .اشــتراککنندگان اشــاره کردنــد کــه زنــان
در زیارتهــا اجــازه رفــت و آمــد بــرای دعــا و مناجــات کــردن
دارنــد .بــه همیــن شــکل اشــتراککنندگان بــه اهمیــت بخشــش و
خیــرات دادن اشــاره کردنــد ـ کــه یــک عنعنــه قدیمــی افغانهــا و
نیــز یــک ضــرورت مذهبــی میباشــد ـ کــه از طریــق آن افــراد
رنجدیده میتوانند احساس بهتری داشته باشند.
دیتاهــا نشــان میدهنــد کــه بعضــی اقدامــات فرهنگــی مختــص
یــک حــوزه خــاص بودنــد .بــرای مثــال در هــرات ،اســتادان اشــاره
کردنــد کــه شــعر خوانــی و نوشــتن ،پوتانشــیل زیــادی بــرای ارتقــاء
تــابآوری دارد .اســتادان در بامیــان بــه افغــان زیــل اشــاره کردنــد
کــه تعریــف آن عبــارت از نیرویــی بــرای یافتــن راه حلهــا در مقابــل
شــانس اســت .کارکنــان غیــر تخصصــی صحــت روانــی در کابــل
احتــرام متقابــل را بــه عنــوان یــک اقــدام افغانــی فــرض میگیرنــد
کــه تــابآوری را افزایــش میدهــد .متخصصیــن صحــت روانــی در
مــزار شــریف بــازی کــردن بــا اطفــال در اوقــات فراغــت را بــه عنــوان
یــک اقــدام فرهنگــی در نظــر گرفتنــد کــه باعــث بهبــود ســامت
شخص و باعث تشویق تابآوری در وی میشود.

واگرایی ( )convergenceبین بخشها
اگرچــه بعضــی تفاوتهــا در یافتههــای بیــن مــردان و زنــان وجــود
داشــت و بعضــی تفاوتهــا بیــن حوزههــای کشــوری وجــود
داشــت کــه بعضــی اوقــات دیــده میشــد ،تمایــز اصلــی بیــن
ً
مشــاوران صحــی و صحــت روانــی و دیگــر بخشهــا مخصوصــا
محافظــت اطفــال ،مشــاوران آمــوزش و سیســتم قضایــی و کارکنان
حقوق زنان وجود داشت.
یافتههــا نشــان میدهــد کــه اشــتراک کنندگانــی کــه بــه عنــوان
مشــاوران صحــت و صحــت روانــی و مشــاوران ســوء مصــرف مــواد
طبقــه بنــدی شــده بودنــد مشــاوره انفــرادی را فعالیــت اصلــی

حرفــه مشــاوره بــه حســاب میآوردنــد .عــاوه بــر ایــن ،آنهــا
اعتقــاد داشــتند کــه عملکــرد مشــاوره بایــد از ـ بــه جــای اینکــه
یکپارچــه و ادغــام شــده باشــد ـ ارائــه خدمــات اجتماعــی و دیگــر
حمایتهــا مجــزا باشــد .مشــاوران حرف ـهای بعضــی مشــکالت در
تعریــف وظایــف و تکالیــف و تمایــز دادن آنهــا از مهارتهــا،
نگرشهــا ،صفــات و ارزشهــا داشــتند .مشــاوران صحــت روانــی
غیــر متخصــص از یــک پروتــوکل کــه در یــک تحقیــق تصادفــی
رواییســنجی شــده بــود ،اســتفاده میکردنــد و بنابرایــن
پاسخهایشــان در داخــل همیــن پروتــوکل محــدود شــده بــود.
مشــاوران ســوء مصــرف مــواد نیــز توضیــح دادنــد کــه پروتوکلهــای
خاصی دارند که باید از آنها پیروی کنند.
برخــاف دیــدگاه اشــتراککنندگانی کــه مشــاور صحــت ،صحــت
روانــی و ســوء مصــرف مــواد بودنــد ،دیتاهــا نشــان داد که مشــاوران
اصــاح و تربیــت اطفــال و نیــز مشــاوران حقــوق زنــان مشــارکت در
امــور اجتماعــی را بخشــی از نقــش مشــاور میپنداشــتند .ایــن دو
بخــش درک واضحتــری از وظایفشــان و تکالیــف همــراه ضــروری
بــرای تکمیــل آنهــا داشــتند .اشــتراککنندگان در ایــن دو بخــش
مشــارکت اجتماعــی را یــک بخــش اساســی راه حــل بــرای هرگونــه
مشــکل فــردی و فامیلــی صــرف نظــر از اینکــه آنهــا داکتــران
طبــی ،ســوپروایزر ،متخصــص یــا دســتیار متخصــص بودنــد،
میدانســتند .عــاوه بــر ایــن ،بــرای آنهــا اســتفاده از اقداماتــی
کــه مشــاوره را بــا خدمــات اجتماعــی و دیگــر خدمــات مــورد نیــاز
ترکیــب میکننــد بســیار مهــم بــود .بــه طــور خــاص ،مشــاورانی
کــه در مکاتــب کار میکردنــد ،بایــد در جلســات اجتماعــی شــرکت
میکردنــد ،والدیــن را در کمیتههــای مکتــب دخیــل
میســاختند ،آمــوزش روانــی اجتماعــی را بــرای معلمــان در مــورد
مراقبــت اطفــال دارای مشــکالت فراهــم میســاختند و بــرای
معلمــان و مدیــران مکاتــب پالنهایــی را بــرای کمــک بــه اطفالــی
کــه نیازمنــد کمــک بودنــد فراهــم میســاختند .مشــاورانی کــه بــا
محافظــت اطفــال یــا بــا ســازمانهای حقــوق زنــان کار میکردنــد،
بــا شــوراها یــا یــا شــوراهای محلــی ســنتی در تمــاس بودنــد تــا از
کمــک آنهــا بــرای شناســایی مــوارد ســوء اســتفاده اطفــال و زنــان
اســتفاده کننــد تــا بتواننــد بــه موقــع بــه افــراد آســیبپذیر کمــک
کننــد ،در صــورت نیــاز مشــاوره بدهنــد و نیــز راه حلهــای محلــی
را بــرای مشــکالتی کــه ممکــن اســت باعــث ســوء اســتفاده شــده
باشــند فراهــم کننــد .برخــاف اشــتراککنندگان از بخشهــای
صحــت و صحــت روانــی ،ایــن اشــتراککنندگان اشــاره کردنــد کــه
مشــاور نبایــد دانــش خــود را محــدود بــه روانشناســی کنــد ،اگرچــه
آنهــا آن را بســیار مهــم میپنداشــتند .آنهــا همچنیــن برداشــتن
یــک ذخیــره بــزرگ از دانــش عمومــی تأکیــد کردنــد تــا احتــرام
جامعــه را بتواننــد بــه خــود جلــب کننــد .مشــاوران حقــوق زنــان
فکــر میکردنــد کــه دانــش حقــوق اســامی و نیــز کاربــرد محلــی
آن نیز برای آنها بسیار حیاتی میباشد.
همچنیــن تفاوتهــای حــوزوی نیــز در بیــن اشــتراککنندگانی
کــه کارکنــان حقــوق زنــان بودنــد وجــود داشــت .ســه گــروپ
متمرکــز متفــاوت در ســه حــوزه کشــوری متفــاوت نقطــه نظــرات
متفاوتــی را در مــورد توانمنــد ســازی زنــان ارائــه کردنــد .مشــاوران
هراتــی کــه بــا مشــکالت خودســوزی مزمــن در بیــن زنــان جــوان
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تحــت ســوء اســتفاده مواجــه بودنــد ،علــت ریشـهای این مشــکالت
را "مردســاالری" میدانســتند و آن را تحــت عنــوان یــک سیســتم
جامــع تعریــف کردنــد کــه زنــان را تحــت انقیــاد در میآوردنــد.
مشــاوران غیــر تخصصــی در قندهــار کــه بــا زنــان تحــت ســوء
اســتفاده کار میکردنــد ـ هیــچ ســازمان مشــاوره ای در ایــن حــوزه
کار نمیکــرد ـ بیــان داشــتند کــه "مداخــات بایــد زنــان را توانمنــد
بســازد تــا خودشــان راه حــل مشــکالت زندگیشــان را پیــدا
کننــد" .مشــاوران کابلــی کــه در همــان ســازمان کار میکردنــد بــر
"نیــاز بــه آگاهیدهــی بــه زنــان در مــورد محدودیتهایشــان
کــه توســط فرهنــگ و عنعنــات افغانســتان بــه آنهــا تحمیــل شــده
است" تأکید داشتند.

بحث
یافتههــا ســه نکتــه مهــم را برجســته میســازند .اول ،مشــاوران
افغــان توافــق دارنــد کــه بســیار مهــم اســت کــه متخصصیــن بــرای
مراقبــت از افــرادی کــه از مریضیهــای روانــی و پریشــانی روانــی
اجتماعــی در پسزمینــه افغانســتان رنــج میبرنــد ،دانــش کافــی
داشــته باشــند .اشــتراککنندگان مطالعــه بــر یــک عقیــده قــوی
تأکیــد داشــتند کــه مراقبــت حرفـهای میتوانــد در رفــع مشــکالت
روانــی اجتماعــی ناشــی از بســیاری از چالشهــای فــراروی مــردم
افغانســتان کمــک کننــده باشــد .اشــتراککنندگان همچنــان
ایــن ادراک را تقویــت کردنــد کــه بــه خاطــر اینکــه مشــاوره
میتوانــد بــه عنــوان یــک مانــع حفاظتــی در مقابــل درد و رنــج در
شــرایط دشــوار عمــل کنــد ،ایــن خدمــات بایــد بــرای تمــام مــردم
چه فقیر یا غنی در دسترس باشد.
شــمار فزاینــده افــرادی کــه در جســتجوی مراقبــت حرفــهای
میباشــند یــک چالــش عظیــم را در شــرایط نامســاعد افغانســتان
ایجــاد کــرده اســت .همانطــور کــه ونتــووگل و همــکاران (،2012
ص )4.اشــاره میکنــد" ،خطــر ایجــاد خدمــات بــا پوشــش وســیع
ولــی کیفیــت پاییــن و پایــداری انــدک در این شــرایط وجــود دارد".
همانگونــه کــه در دیگــر شــرایط تحــت منازعــه مشــاهده شــده
اســت ( )van de Put & van der Veer, 2005بــرای فراهــم
ســاختن مشــاوره بــرای تمــام مــردم افغانســتان آمــوزش وســیع
تعــداد زیــادی از متخصصیــن ضــروری میباشــد .عــاوه بــر ایــن،
ایــن فشــار بــر متخصصیــن مشــاوره اســتفاده از مداخــات روانــی
اجتماعــی کــه ممکــن اســت وقــت بیشــتری نســبت بــه تجویــز
دواهــا بــه کار داشــته باشــند را دشــوار میســازد (ونتــووگل و
همــکاران .)2012 ،در پرتــو ایــن واقعیتهــا ،نیــاز بــه رویکردهــای
روانــی اجتماعــی جامعهمحــور (بــه ون میرلــو 2012 ،1مراجعــه
کنیــد) و نیــز آمــوزش کادر جدیــدی از مشــاوران روانــی اجتماعــی
جامعهمحور وجود دارد (برگین و اکیسن ،این شماره).
ً
دومــا :مرتبــط بــودن و اهمیــت فرهنــگ یــک یافتــه بســیار مهــم

ایــن مطالعــه بــود .اشــتراککنندگان تأکیــد کردنــد کــه
اســتانداردهای حرفـهای بایــد بــا یــک دانــش عمیــق از فرهنــگ و
عنعنــات افغانــی تفســیر و تعدیــل شــوند کــه بایــد بــه طــور مؤثــر در
پروســه مشــاوره ادغــام شــوند .همانطــور کــه فیرلینــگ،1988( 2
ص )32.مینویســد« ،ایــن یــک تهدیــد اساســی اســت کــه در
یــک سیســتم مســتقل از فامیلهــا و فرقههــای بــه هــم پیوســته
رخ میدهــد ».فرهنــگ بایــد یــک جــزء تعریــف کننــده هرگونــه
مداخلــه روانــی اجتماعــی در افغانســتان باشــد .اهمیــت فرهنــگ
در دیگــر تحقیقــات روی صحــت روانــی و مراقبتهــای روانــی
اجتماعــی بــرای افغانهــا نیــز برجســته شــده اســت (امیدیــان،
2012؛ وان میرلــو .)2012 ،بــرای مثــال پــروژه ســامتی روانــی
اجتماعــی بــرای معلمــان دریافــت کــه پروگرامهایــی کــه ریشــه در
فرهنــگ محلــی دارنــد در ارتقــاء اســتراتیژیهای ســازگاری مثبــت
و پیشــگیری از مشــکالت روانــی اجتماعــی مؤثــر میباشــند.
معلمــان افغــان گــزارش دادنــد کــه آنهــا بــه جــای یادگیــری
مفاهیــم نامرتبــط «نقــاط قــوت فرهنگیشــان» را بررســی مــی
کردند (ص .)245.امیدیان نتیجه میگیرد که:

«پروگرامهــای روانــی اجتماعــی کــه نیازهــای یــک جمعیــت
را بــرآورده میکننــد زمانــی مؤثرتــر میباشــند کــه
بخشهایــی از فرهنــگ را کــه اشــتراککنندگان مهــم و
مثبــت میپندارنــد را منعکــس کننــد .اشــتراککنندگان
زمانــی میتواننــد مالکیــت پروســه شــفایابی خودشــان را بــه
دســت بگیرنــد کــه قــادر باشــند از اســتعارهها ،تصاویــر و
نوشتههای مهم محلی استفاده کنند( .ص».)246.
اشــتراککنندگان ،بــا بررســی ارزشهــا و نگرشهــای خودشــان
نســبت بــه ســامتی و شــفایابی ،بــرای حــل چالشهــا آمادهتــر
بودنــد .بــه همیــن شــکل یــک مثــال دیگــر ،ون میرلــو (،2012
صفحــات  )143-142اهمیــت فرهنــگ در انکشــاف یــک پــروژه
روانــی اجتماعــی جامعهمحــور را بــرای تقویــت نقــش زنــان و
کاهش خشونت فامیلی تشریح میکند:

" بــه نظــر میرســد توجــه وســیع و ســاختاری بــه پیــش
شــرطهای جامعــه بــه منظــور تعدیــل دیزایــن پروگــرام بــا
پسزمینــه محلــی ،پایــداری مداخــات را در کشــوری کــه
خانــواده ،مذهــب ،ســنتها و روابــط غیــر رســمی نقــش
مهمی را ایفا میکنند ،تقویت میکند".
بــه ایــن ترتیــب حمایــت از ســامت روانــی اجتماعــی نیــز بایــد
یــک پروســه انعطافپذیــر باشــد کــه بــه نیازهــا و تغییــرات
اجتماعی و فرهنگی پاسخگو باشد.
بایــد اشــاره کنیــم کــه همانطــور کــه ِا ِگرمــن و پانتــر بریــک
(،2010ص )81.توضیــح دادنــد "فرهنــگ تنهــا یــک لنگــر
تــابآوری نیســت بلکــه ســندانی از درد نیــز میباشــد" یــا آنطــور
کــه وســل و ِا َ
ســترنج ،2006( 3ص )200 .فرهنــگ را بــه عنــوان
ِ ِ
1. Van Mierlo
2. Firling
3. Wesselle and Strang
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"شمشــیر دو لبــه" تعریــف میکننــد .فرهنــگ بــرای حفــظ هویــت
ً
اجتماعــی ،نظــم اجتماعــی و امیــد مخصوصــا در زمــان بحــران و
دشــواری حیاتــی میباشــد .بــر اســاس فیرلینــگ ( ،1988ص.
" ،)32افغانهــا یــک سیســتم فرهنگــی ســازمان یافتــه دارنــد ...
میکانیزمهــای قابــل پیشبینــی واضــح بــرای مدیریــت حــوادث
زندگــی بــه افغانهــا امنیــت و یــک حــس هدفمنــدی و معنــا در
زندگیشــان میدهــد ".ولــی در عیــن زمــان ،فرهنــگ میتوانــد
در ایجــاد پریشــانی روانــی اجتماعــی ســهیم باشــد .بــرای
بعضیهــا اعمــال محــدود کننــده فرهنگــی میتوانــد یــک منبــع
خشــونت و نابرابــری باشــد .بــرای مثــال ،تحقیــق قبلــی در
افغانســتان دریافــت کــه جوانــان احســاس میکردنــد کــه قــادر
نیســتند کــه اســتانداردهای بــاالی "چیــزی کــه یــک افغــان
پرافتخــار را میســازد" را پــوره کننــد و تحــت ایــن تحکمــات
فرهنگــی احســاس ســرکوب شــدن میکردنــد (& Panter-Brick
.)Eggerman, 2012, p. 383
در آخــر ،تفاوتهــای جالبــی در مفهومســازی مشــاوره بیــن
بخشهــای مختلــف وجــود داشــت .اگرچــه مشــاوران حرف ـهای و
کارکنــان غیــر تخصصــی در بخشهــای صحــت ،صحــت روانــی و
ســوء مصــرف مــواد تصــور میکردنــد کــه مشــاوره بایــد تنهــا بــه
صــورت چهــره بــه چهــره بیــن یــک مشــاور و یــک مراجــع انجــام
شــود ،مشــاورینی کــه در بخشهــای محافظــت اطفــال ،آمــوزش،
اصــاح و تربیــت و حقــوق زنــان کار میکردنــد معتقــد بودنــد کــه
کار بــا فامیــل و جامعــه ـ عــاوه بــر مشــاوره انفــرادی ـ بــرای تغییــر
دادن جنبههایــی از محیــط کــه چالشهــای ســامت روانــی
اجتماعــی را خلــق میکننــد ،ضــروری میباشــد .بــا ایــن حــال،
تحقیــق در افغانســتان نشــان میدهــد کــه هــر دو رویکــرد فــرد
محــور و جامعهمحــور خــارج از بخــش مراقبتهــای صحــی رســمی
بــرای رفــع چالشهــای روانــی اجتماعــی در بیــن مــردم کارآمــد
هســتند و میتواننــد میکانیزمهــای خودیــاری را تقویــت کــرده و
تابآوری را پرورش دهند (ونتووگل و همکاران.)2012 ،

محدودیتهای تحقیق
محدودیتهای نمونه
ایــن تحقیــق قصــد داشــت کــه یــک نمونــه متنــوع از متخصصیــن
مشــاوره در افغانســتان داشــته باشــد .نمونهگیــری منجــر بــه
اســتخدام  147اشــتراک کننده مرد و زن ـ به شــمول ســوپروایزران،
متخصصیــن و کارکنــان غیــر تخصصــی ـ از پنــج حــوزه از هفــت
حــوزه کشــوری افغانســتان شــد .تشــویشهای امنیتــی مانــع از آن
شــد کــه تیــم تحقیــق بــه بدخشــان در شــمال شــرق و فاریــاب در
شــمال غــرب ســفر کنــد ،دو حــوزه کشــوری مجــزا کــه ممکــن بــود
دیدگاههــای متفاوتــی را بــه دیتاهــای مــا اضافــه کننــد .عــاوه بــر
ایــن ،هماننــد دیگــر تحقیقــات اســتفاده کننــده از گروپهــای
متمرکــز (اشــاره بــه آیرتــون ،)2018 ،1ماهیــت متنــوع
اشــتراککنندگان در هــر یــک از بحثهــای گروپهــای متمرکــز

ممکــن اســت باعــث تقویــت عــدم تــوازن در خطــوط طبقــه
اجتماعــی ،قومیــت و تحصیــات شــده باشــد .اســتراتیژیهای
کاهــش قــدرت ـ از قبیــل گروپهایــی از یــک جنســیت ـ اســتفاده
شــدند تــا ایــن عــدم تقــارن تــا حــد امــکان رفــع گردنــد .بــا ایــن
حــال ،ایــن مســأله و انــدازه کوچــک نمونــه طیــف یافتههــای مــا را
محدود ساخت.
محدودیتهــا و چالشهــای چــارت بنــدی یــک تخصــص
جدید
در گذشــته زمانــی کــه  DACUMبــرای تعریــف مشــاغل جدیــد در
افغانســتان مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،ایــن مشــاغل اعضــای
ً
فعــال تخصصهــا یــا مشــاغل نســبتا معــروف مثــل اینجینرهــا،
مســتریها ،معلمــان کودکســتان و مــددکاران اجتماعــی در
محافظــت اطفــال را شــامل میشــد (برگیــن و همــکاران.)2014 ،
بــا ایــن حــال ،در ایــن مــورد ،حرفــه مشــاوره در حــال حاضــر
توســط پروگرامهــای مختلــف در حــال ایجــاد شــدن اســت کــه
توســط کارکنانــی کــه بــه جمعیتهــای مختلــف خدمــات
میدهنــد ،حمایــت میشــوند .بــه همیــن دلیــل ،بــرای
اشــتراککنندگان طبقهبنــدی جوابهایشــان براســاس
عناویــن چــارت دشــوار بــود .اغلــب اوقــات یــک ایــده واحــد در
بخشهــای مختلــف چــارت توســط گروپهــای مختلــف در
ً
محلهــای مختلــف بیــان میشــد .ایــن مســأله اختصاصــا در
قســمت "وظایــف" و "تکالیــف" صــدق میکــرد .بــرای مثــال در
هــرات هیــچ وظیفـهای تعریــف نشــد ولــی ویژگیهــا و ارزشهــای
مشــاور بــه عنــوان "وظایــف" ادراک شــده بــود .در یــک مثــال
دیگــر ،ایــده حفــظ رازداری در هــر گــروپ متمرکــز در هــر محلــی
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه بــود .امــا گاهــی بــه عنــوان "یــک
وظیفــه"" ،یــک تکلیــف"" ،یــک ارزش" و حتــی یــک مهــارت
شناســایی شــده بــود .در بعضــی مــوارد ،اشــتراککنندگان یــک
عامــل را کــه فکــر میکردنــد بســیار ضــروری اســت را در هــر طبقــه
گنجانــده بودنــد .ایــن ممکــن اســت بــه معنــی نامفهــوم بــودن
تعریــف اصطالحــات بــوده باشــد :وظیفــه ،تکلیــف ،مهــارت،
ارزش .بــا ایــن حــال ،از نظــر نویســندگان ،ناکامــی در تمایــز ایــن
ً
اصطالحــات بیشــتر بــه چالــش ایجــاد یــک تخصــص کامــا جدیــد
"از پایه و اساس" ارتباط میگیرد.
محدودیتهای ترجمه
یــک محدودیــت عمــده مطالعــه ،ماهیــت متنــوع بــودن ترجمــه
بــود .وزارتخانههــای دولتــی مربوطــه تــا هنــوز یــک لغتنامــه
معتبــر کــه بــه صــورت سرتاســری بــه عنــوان ترمینالــوژی تخنیکــی
در روانشناســی شــناخته شــود تهیــه نکــرده بودنــد .بــدون چنیــن
لغتنامـهای ،کلمــات دری و پشــتو مشــابه بــه شــیوههای مختلــف
در زمانهــای مختلــف توســط یادداشــت کننــدگان مختلــف
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ترجمــه میشــدند .بعضــی اوقــات یــک کلمــه مشــابه توســط یــک
شــخص بــه انگلیســی تخصصــی بســیار رســمی ترجمــه میشــد و
توســط یــک یادداشــت کننــده یــا ترجمــان دیگــر بــه صــورت یــک
کلمــه خیلــی غیــر رســمی .بــرای رفــع ایــن محدودیــت ،تیــم
تحقیــق ترجمههــا را بــا یادداشــت کننــدگان و ترجمانهــا چــک
میکردنــد تــا ببیننــد کــه زبــان دری اصلــی بــه شــکل صحیــح
ترجمــه شــده اســت و از صداقــت ترجمههــا اطمینــان حاصــل
کننــد ولــی ایــن کار بســیار دور از یــک کار علمــی بــود و بنابرایــن
باعث یک محدودیت در مطالعه شد.
اینکــه اصطالحــات خاصــی چگونــه توســط تســهیلکنندگان،
اشــتراککنندگان و ترجمانهــا تعریــف میشــد نیــز بــا ایــن
محدودیــت مرتبــط بــود .تمــام اعضــای تیــم تحقیــق بــه انــدازه کافی
در مــورد مشــاوره معلومــات داشــتند کــه نظــرات اشــتراککنندگان را
در جریــان بحثهــای گروپــی متمرکــز ارزیابــی کننــد .ولــی بــا ایــن
حــال ،درک آنهــا از ایــن اصطالحــات ممکــن اســت از شــخصی بــه
ً
شــخص دیگــر متفــاوت باشــد .بــرای مثــال ،ایــن مســأله اختصاصــا
بــرای کلماتــی کــه احساســات را توصیــف میکننــد صــدق میکنــد،
کــه یــک چالــش عمــده بــه شــمار مـیرود در زمانــی کــه احساســات
در حرفــه روانشناســی و در فرهنــگ افغانــی تأییــد میشــوند ،ادراک
میشوند و محترم شمرده میشوند.

چالشهای پیگیری ایدههای فرهنگی
ایــن مطالعــه توســط فرضهــای فرهنگــی شــریک شــده توســط
تیــم افغانــی تحقیــق محــدود شــده بــود .بــرای مثــال ،محققیــن
افغــان ماننــد اشــتراککنندگان تصــور میکردنــد کــه بعضــی
عبــارات بــرای تمــام افغانهــا معنــی یکســانی میدهــد ،در
حالیکــه ممکــن اســت تفاوتهــای فرهنگــی در بیــن یــا درون
گروپهــای مختلــف وجــود داشــته باشــد .بــرای مثــال ،تیــم
تحقیــق و اشــتراککنندگان تصــور میکردنــد کــه عبــارت "مثــل
یــک افغــان رفتــار کــن" و "فرهنــگ و ســنتهای مــا" تفســیر
یکســانی بــرای همــه داشــته باشــد و بنابرایــن هیــچ ســوال دیگــری
بــرای توضیــح خواســتن معنــای دقیــق عبــارت از شــخص پرســیده
نمیشــد .بــا ایــن حــال ،زمانــی کــه اعضــای غیــر افغــان تیــم
تحقیــق پاســخها را کدگــذاری کردنــد ،معنــای ایــن عبــارات
واضــح و مشــخص نبودنــد و وقتــی کــه ایــن قضیــه بــا محققیــن
افغان چک و بررسی شد پاسخهای مختلفی استفاده شد.
ایــن عقیــده کــه همــه افغانهــا تعریــف مشــابهی از معنــای افغــان
ً
بــودن دارنــد نماینــده یــک فرضیــه بــزرگ (و احتمــاال اشــتباه)
اســت کــه فرهنــگ را یــک مفهــوم متجانــس بــه حســاب م ـیآورد.
بــرای واضــح ســاختن ایــن مســأله  ،تحقیقــات آینــده میتواننــد
حوزههــای عملــی را کــه کارکنــان بــا هنجارهــا ،انتظــارات و اعمــال
فرهنگــی در تضــاد میبیننــد را مــورد بررســی قــرار دهنــد .عــاوه
برایــن ،پوهنتونهــا یــک نقــش عمــده در تســهیل کــردن تحقیقــات
بــرای پاســخ بــه ایــن ســواالت ایفــا میکننــد و همچنیــن میتواننــد
بحثهــا در مــورد ایــن مســایل بــا محصلیــن را تســهیل کننــد .بــه
ایــن ترتیــب ،اختــاف بیــن عمــل و تعمیمدهیهــای فرهنگــی
ادراک شــده یــک بخــش مهــم از اقدامــات بازتابــی میشــود کــه
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باید در کاریکولوم روانشناسی مشاوره افغانی شامل شود.
ایــن محدودیــت کمتــر بــا زبــان مرتبــط میباشــد و بیشــتر در مــورد
پیچیدگیهــای ادغــام فرهنــگ ،عنعنــات و ســنتهای کالمــی
افغانهــا بــا مفاهیــم غربــی اســت ،همانگونــه کــه پیشتــر در ایــن
مقالــه در مــورد آن بحــث شــد .ایــن مســأله بــا تحقیــق قبلــی
همخــوان اســت کــه بــه چالشهــای ترجمــه مفاهیــم غربــی در
پسزمینههــای غیــر غربــی اذعــان میکنــد (van der Veer,
.)2008, p. 133
«دانــش و دانســتن چگونگــی چیزهــا را نبایــد بــه عنــوان کاال در
نظــر گرفــت کــه قابــل بســتهبندی ،صــادر کــردن و توزیــع کــردن
هســتند .دانــش و دانســتن چگونگــی چیزهــا شــبیه اورگانیزمهای
زنــده هســتند کــه در یــک محیــط زیســت خــاص رشــد میکنــد و
تنها با سازگار شدن با شرایط محلی زنده میماند».
بــر اســاس ایــن تحقیــق ،بســیار مهــم اســت کــه فرهنگهــا،
عنعنــات و ســنتهای کالمــی و البتــه ارزشهــای مذهبــی افغانــی
و ارتباطشــان بــا هــر گونــه روش افغانــی مشــاوره را بررســی کــرد و
آن را انکشــاف داد .بســیار مفیــد خواهــد بــود اگــر بــرای اســاتید،
محصــان و مشــاوران افغــان فضــای رســمی بــرای «بازجویــی» در
مــورد فرهنــگ خودشــان داده شــود نــه بــه عنــوان وســیلهای بــرای
بیــرون کشــیدن کمبــودات بلکــه بــه عنــوان وســیلهای بــرای
روشنســازی و شــکوفایی بیشــتر آن .بــا همــه اینهــا ،نــه محققیــن
افغانــی و نــه اشــتراککنندگان تعاریــف فرهنــگ افغانــی و ارتبــاط
آن بــا روانشناســی مشــاوره را روشــن نســاختند ،کــه نیــاز بــه
تحقیــق بیشــتر در ایــن رابطــه و نیــز اســتفاده محتاطانــه از ایــن
بحثهــا در هرگونــه کاریکولــوم پیشــنهادی بــه عنــوان نتیجــه ایــن
مطالعه وجود دارد.

نتیجهگیری و توصیهها
بــه عنــوان اولیــن مطالعــه جامــع در مــورد حرفــه مشــاوره در
افغانســتان ،یافتههــای ایــن تحقیــق حوزههــای بالقــوهای را
برجســته میســازند کــه انکشــاف ایــن حرفــه را از طریــق
تحصیــات عالــی و از طریــق تحقیقــات بیشــتر حمایــت میکننــد.
بــرای اینکــه کاریکولــوم مشــاوره در افغانســتان مؤثــر باشــد ،بایــد
آمــوزش غربــی مرســوم و مفاهیــم تخصصــی را بــا روشهــای
انکشــافیافته در پسزمینــه افغانــی ادغــام کــرد .بــرای انجــام
ایــن کار ،وارد کــردن آموختههــا در مــورد پسزمینــه خــاص
فرهنگهــا ،عنعنــات و ملزومــات مذهبــی افغانــی در کاریکولــوم
مشــاوره تحصیــات عالــی ضــروری میباشــد .ســازگاری و
شــفایابی در بیــن جمعیــت افغانــی تنهــا زمانــی مؤثــر خواهــد بــود
کــه بــه گفتــه فیرلینــگ (،1998ص )34 .افغانهــا ایــن کار را از
یــک موقــف قــدرت و امنیــت کســب شــده از اعتقــاد راســخی
انجــام دهنــد کــه میــراث افغانیشــان ارزشــمند اســت و بایــد
بــدان افتخــار کــرد .بــرای پیشــبرد انکشــاف یــک روش افغانــی
مشــاوره کــه رویکردهــای غربــی و فرهنگــی مرتبــط را بــا هــم ادغــام
میکنــد ،بایــد یــک لغتنامــه ترمینالــوژی روانشــناختی بــه زبــان
پشــتو و دری تهیــه شــود تــا یــک زبــان مشــترک بــرای بحــث و
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انکشــاف ایــن حرفــه در افغانســتان ایجــاد شــود .یافتههــای
تحقیــق موضوعــات دیگــر را کــه بایــد در تحصیــات عالــی اجــرا
شــوند را پیشــنهاد میکننــد از جملــه آمادگــی حرف ـهای جهانــی
محصلیــن و اعضــای پنــل علمــی در قســمت ماهیــت زمینــهای
ارزیابــی و پــان درمانــی بیالوژیــک روانــی اجتماعــی .کورسهــای
خــاص و مطالعــه فرهنگهــا و عنعنــات افغــان و نیــز روانشناســی
اسالمی نیز ضروری میباشند.
ایــن تحقیــق نــه تنهــا یــک بحــث اولیــه در مــورد اجــزای مهــم مــورد
نیــاز بــرای انکشــاف یــک کاریکولــوم روانشناســی مشــاوره افغانــی
را ارائــه میکنــد ،بلکــه بحــث میکنــد کــه مشــاوره مؤثــر
مفهومســازی شــده بــه لحــاظ فرهنگــی چطــور خواهــد بــود.
یافتههــا ایــن ســوال را مطــرح میکننــد کــه آیــا زمانــی کــه اعمــال
فرهنگــی ممکــن اســت باعــث نابرابــری و ســرکوب شــده باشــند
بایــد بــه پوتانشــیل رهایــی دهندگــی مشــاوره ارزش داد و آن را
پــرورش داد یــا مشــاوره بایــد هنجارهــای فرهنگــی را ادغــام کــرده
و ارتقــاء دهــد .عــاوه بــر ایــن ،همانطــور کــه امیدیــان (،2012
ص )246.اشــاره میکنــد "اگــر مــردم احســاس کننــد کــه
هنجارهــا و ارزشهایشــان مــورد حملــه قــرار گرفتــه ،ممکــن
ً
اســت از گــوش دادن بــه چیزهایــی کــه واقعــا میخواهنــد یــاد
بگیرنــد امتنــاع کننــد" ،کــه میتوانــد منجــر بــه اشــکال دیگــری از
نابرابــری و ســرکوب شــود .فرهنــگ ایســتا نیســت و دائــم در حــال
تغییــر و ســازگار شــدن بــا واقعیتهــای زمین ـهای اســت .اعتــراف
بــه نقــش فرهنــگ در حرفــه مشــاوره یــک پروســه پویــا اســت کــه
ایــن تحقیــق وارد بحــث آن نشــده اســت .ایــن یــک راه حــل آســان
بــرای ایــن مســأله پیچیــده نمیباشــد .همخــوان بــا مطالعــه
ِا ِگرمــن و پانتر-بریــک ( ،)2010بررســیهای آینــده بایــد
فرصتهــا و مرزهــای ســازههای فرهنگــی را مــورد آزمایــش قــرار
دهنــد زیــرا آنهــا بــر ســامت و شــفایابی روانــی اجتماعــی تاثیرگذار
میباشند (هانس.)2008 ،
یافتههــای مــا ارائــه کننــده یــک شــروع بــرای درک بهتــر حرفــه
مشــاوره در افغانســتان هســتند .بــه ایــن ترتیــب ،ایــن مطالعــه
همچنیــن بــه عنــوان یــک پلتفــرم بــرای پروژههــای تحقیقاتــی
آینــده بــرای بررســی مشــاوره و موضوعــات مربوطــه در افغانســتان
عمــل میکنــد .یــک مطالعــه کلینیکــی مهــم در مــورد مؤثریــت
"مشــاوره مبتنــی بــر ارزشهــا" اســتفاده شــده توســط کارکنــان
غیــر تخصصــی صحــت روانــی وجــود دارد کــه در ایــن تحقیــق
شــامل شــده اســت (& Ayoughi, Missmahl, Weierstall,
 .)Elbert, 2012ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه مشــاوره نســبت
بــه مداخــات دوایــی بــرای تــداوی مشــکالت روانــی اجتماعــی در
بیــن افغانهــا در مــزار شــریف مؤثرتــر میباشــد  .ایــن مطالعــه
پیشــنهاد میکنــد کــه بررســی مؤثریــت دیگــر مداخــات در هــر
دو ســطح فــردی و اجتماعــی در هــر یــک از ســکتورهای مختلــف
مهــم میباشــد .دیدگاههــای متفــاوت در مــورد مداخــات فــردی
و اجتماعــی یــک یافتــه مطالعــه حاضــر میباشــد کــه بررس ـیها و
شــواهد بیشــتر را مطالبــه میکنــد .ایــن مطالعــه و دیگــر مطالعــات
ســهم گرفتــن متخصصیــن و کارکنــان افغــان در تئــوری و عمــل از
طریق پروژههای تحقیقاتی را بسیار حیاتی میدانند.

تحقیقــات بیشــتر بایــد مفاهیــم و معانــی درون پسزمینــه افغانــی
کــه بــا شــفایابی ارتبــاط دارنــد را بــه بررســی بگیرنــد .بــرای مثــال،
ایــن تیــم تحقیقاتــی در حــال حاضــر درگیــر یــک مطالعــه
پدیدارشــناختی بــرای انکشــاف شــاخصهای مختــص افغانهــا
بــرای ســامت روانــی اجتماعــی میباشــد .ایــن تحقیــق تعاریــف
عملیاتــی ســامت روانــی اجتماعــی را آنگونــه کــه توســط کارکنــان
ســکتور آمــوزش ،مشــاوره ،صحــت ،انکشــاف جامعــه و حرفههــای
مربوطــه ادراک شــده اســت را روشــن خواهــد ســاخت .ایــن
میتوانــد یــک شــروع مهــم بــرای درک ایــن مســأله باشــد کــه
متخصصیــن افغانــی چگونــه ســامت روانــی اجتماعــی را در
زمینههــای خودشــان ادراک میکننــد و راهــی را بــرای مطالعــات
بیشــتر نشــان خواهــد داد و در تشــریح کاریکولــوم و رشــته مشــاوره
روانشــناختی افغانــی معاصــر بــه محققیــن دیگــری کــه در اینجــا
رفرنس داده شدهاند خواهد پیوست.

قدردانی
محتویــات ایــن مقالــه تنهــا مســئولیت نویســندگان میباشــد.
مایلیــم کــه از  Ceci Sturman, Stefanie Alleyneو صدیقــه
جــوادی بــرای حمایتهایشــان در ایــن تحقیــق تشــکر کنیــم .مــا
همچنیــن از مــرور کننــدگان گمنــام ایــن مقالــه بــه خاطــر
بازخوردهــای دقیــق و مفیدشــان تشــکر نماییــم .ایــن مقالــه
توســط تمــام نویســندگان خوانــده و تأییــد شــده اســت و تمــام
شــرایط نویســندگی رعایــت شــده اســت .هــر نویســنده معتقــد
است که این مقاله ارائه دهنده یک کار صادقانه میباشد.

حمایت مالی و اسپانسر
ایــن تحقیــق توســط گرانــت FHI 360 (PO16004521) (Award
 )No. AID-306-A-13-00009-00حمایت مالی شده است.

تضاد منافع
هیچ تضاد منافعی وجود ندارد.

یادداشتها:
هــر دو پوهنتــون بلــخ و پوهنتــون بامیــان در حــوزه مرکــزی واقــع
شــدهاند .پوهنتــون بامیــان نماینــده نواحــی روســتایی میباشــد،
در حالی که پوهنتون کابل نماینده مناطق شهری است.
همانطــور کــه در بخــش «بحــث» توضیــح داده خواهــد شــد ،ایــده
هــای مشــابه اغلــب تحــت عنــوان «وظایــف» در یــک گــروپ
متمرکــز« ،تکالیــف» در دیگــری و «ارزش هــا» در یــک گــروپ
دیگــر مطــرح شــدند .بنابرایــن مــا نــکات اصلــی را بــدون توجــه
بیش از حد به طبقه بندیها مورد اشاره قرار دادیم.
اصطالحــات «فقــر»« ،بیــکاری»« ،تأثیــرات مهاجــرت» و « اعتیــاد
بــه مــواد مخــدر» بــه طــور مکــرر بــه عنــوان دالیلــی کــه فامیلهــا و
اطفــال بــه خاطــر آنهــا بــه مشــاوره مراجعــه میکننــد ذکــر شــده
بودنــد .چیــزی کــه اشــاره نشــده بــود دو شــرایط بــا اهمیــت بالقــوه
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دومیــن شــرایط رســم دادن پســر بــه قومنــدان یــا اربــاب محلــی
تحــت عنــوان نوعــی مالیــات یــا کار کــردن در خانــه قومنــدان یــا
 قومنــدان ممکــن اســت از پســر بــه.اربــاب محلــی میباشــد
 ایــن کار.عنــوان گارد شــخصی یــا اهــداف جنســی اســتفاده کنــد
غیــر قانونــی اســت ولــی در مناطــق روســتایی و مناطــق جنگــی در
؛ ســلطانی و2017 ،بیــن فامیــل هــا هنــوز هــم رواج دارد (بابــک
.)2009 ،همکاران

، اول رســمی اســت کــه در خانوادههــای محافظــه کار:میباشــند
پســر بزرگتــر پــس از مــرگ پــدرش نقــش نــانآور خانــواده را بــه
 از وی، حتــی اگــر طفــل بســیار جــوان باشــد.عهــده میگیــرد
خواســته میشــود کــه فامیــل خــود را حمایــت کنــد و اغلــب وی
بــرای کار و افزایــش درآمــدش بــه بیــرون از کشــور فرســتاده
 ایــن پســران اگــر بــرای پــول درآوردن بســیار خــورد.میشــود
.باشــند اغلــب در دام تاجــران مــواد مخــدر و اعتیــاد میافتنــد
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