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چکیده
ــزارش  ــی را گ ــه تحقیقات ــک مطالع ــج ی ــه، نتای ــن مقال ای
ــاوره  ــای مش ــای دیپارتمنت ه ــط اعض ــه توس ــد ک می ده
همــکاری  بــا  هــرات  پوهنتــون  و  کابــل  پوهنتــون  در 
ــدف  ــت. ه ــده اس ــام ش ــان انج ــاورین بین المللی ش مش
ایــن مطالعــه مشــخص کــردن ایــن بــود کــه افغان هایــی 
یــا  می دهنــد  انجــام  را  مشــاوره  روانشناســی  کــه 
می خواهنــد مشــاوران روانشناســی حرفــه ای را اســتخدام 
کننــد چطــور دانــش، مهارت هــا و ارزش هــای مــورد نیــاز 
بــرای مشــاور حرفــه ای بــودن در افغانســتان را درک کــرده 
و عملیاتــی می کننــد. در ورکشــاپ هایی بــا حضــور 147 
شــرکت کننــده مــرد و زن ـ بــه شــمول ســوپروایزران، 
ــوزه از  ــج ح ــن ـ از پن ــکاران متخصصی ــن و هم متخصصی
ــاد  ــه از روش ایج ــن مطالع ــتان، ای ــوزه افغانس ــت ح هف
ــدف  ــه ه ــرد ک ــتفاده ک ــوم )DACUM( اس ــک کاریکول ی
و  کاریکولــوم  کــه  بــود  ایــن  از  شــدن  مطمئــن  آن 
ــده در  ــی ش ــد معرف ــای جدی ــرای حرفه ه ــتانداردها ب اس
دوره پــس از جنــگ، بــا پس زمینــه جامعــه افغانــی آنگونــه 
کــه توســط متخصصیــن افغانــی حاضــر در ســاحه معرفی 
شــد همخوانــی داشــته و قابــل اجــرا می باشــد. یافته هــا 
نشــان میدهــد کــه اشــتراک کنندگان مفهــوم ســازی 
کامــًا متفــاوت از چیــزی داشــتند کــه نقــش یــک مشــاور 
بایــد باشــد )مثــًا تمرکــز بــر روش هــای فــردی در مقابــل 
ایــن  ایــن،  بــر  عــاوه  جامعــه(.  و  فامیل هــا  بــا  کار 
تفاوت هــا در طــول خطــوط حرفــه ای )مثــًا طبــی در 
نیــز مشــاهده شــد.  منطقــه ای  و  مقابــل محافظــت( 
یافته هــای تحقیــق تصریــح می کننــد کــه دانــش عمیــق 
ــار  ــی در کن ــوی افغان ــد معن ــات و عقای ــا، عنعن فرهنگ ه

کاربردهای کلیدی در عمل
* ــی 	 ــد، کار عمل ــوزش ببینن ــی آم ــه خوب ــد ب ــان بای ــاوران افغ ــام مش تم

و  بین المللــی  اســتانداردهای  بــا  و  دهنــد  انجــام  نظــارت  تحــت 
ــنا  ــی آش ــه خوب ــی ب ــای افغان ــگ و ارزش ه ــات، فرهن ــان عنعن همچن

شوند.
* ــادات، 	 ــورد اعتق ــد در م ــود، نبای ــع ش ــر واق ــاوره مؤث ــه مش ــرای اینک ب

ارزش هــای فرهنگــی، تجربــه یــا عقایــد مراجعــان بــه گمانه زنــی 
پرداخت و باید همه آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

* ــه 	 ــاز ب ــان نی ــی ش ــکاران بین الملل ــد هم ــان، مانن ــاورین افغ ــام مش تم
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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دانــش حرفــه ای دقیــق از ایده هــا، ارزش هــا و اقدامــات مشــاوره فــردی، گروپــی و فامیلــی مــورد نیــاز می باشــد. 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 
ــرای  ــان ب ــل کاریکولوم ش ــی را در تعدی ــه افغان ــای فاکولت ــه اعض ــن مطالع ــج ای ــت. نتای ــروری اس ــه ای ض ــتانداردهای حرف ــه از اس مجموع

سازگاری با واقعیت های ارائه مشاوره مرتبط با فرهنگ در افغانستان امروزی یاری می رساند.
کلمات کلیدی: افغانستان، منازعه مسلحانه، مشاوره، رویکردهای مرتبط با فرهنگ، روش DACUM، انکشاف مشارکتی کاریکولوم

1. Hayward & Babury

مقدمه
در اواســط قــرن 20، افغانســتان گام هــای بلنــدی را بــرای توســعه 
سیســتم آموزشــی خــود برداشــت. 19 پوهنتــون در سراســر کشــور 
وجــود داشــت، سیســتم آمــوزش در پوهنتــون رایــگان بــود کــه در 
ــرای  ــود و ب ــز ب ــی مجه ــه خوب ــایه ب ــورهای همس ــا کش ــه ب مقایس
ــور  ــد کش ــرای رش ــاز ب ــورد نی ــن م ــن و متفکری ــرورش متخصصی پ
آمــاده بــود. منازعــات مســلحانه کــه بعــد از ایــن دوره بوجــود آمــد 
ــع  ــه مناب ــاخت و از آن دوران ن ــج س ــًا فل ــی را کام ــتم آموزش سیس

مادی و نه منابع بشری باقی ماند )هیوارد و بابوری1، 2015(.
اگرچــه تاش هــای زیــادی بــرای بازســازی سیســتم آمــوزش 
عالــی انجــام شــده اســت، امــا هنــوز کارهــای زیــادی بــرای انجــام 
ــه تقویــت ظرفیــت  دادن باقــی مانــده اســت. هنــوز نیــاز بزرگــی ب
ــوزش  ــمت آم ــًا در قس ــگاه مخصوص ــتادان دانش ــه ای و اس موسس
تخصص هــای معاصــر وجــود دارد. انکشــاف تخصــص و منابــع 
اکادمیــک نیــز بایــد بــه گونــه ای صــورت گیــرد کــه اطمینــان 
ــع  ــل مناب ــود از قبی ــی موج ــای تخصص ــه نیازه ــود ک ــل ش حاص
موجــود در طــب و حقــوق مطابــق بــا اســتانداردهای معاصــر 
می باشــند. عــاوه بــر ایــن، تخصص هــای جدیــدی نیــاز هســتند 

تا افغانستان را برای قرن 21 آماده سازند.
 )USWDP( ــت از پوهنتــون پروگــرام انکشــاف نیــروی کار و حمای
کــه توســط دولــت ایــاالت متحــده تمویــل شــده اســت بــرای 
مرفــوع ســاختن نیازهــای معاصــر طراحــی شــده تــا از طریــق 
ایجــاد همکاری هــا بــرای انکشــاف اکادمیــک و آموزشــی اطمینــان 
حاصــل شــود کــه پروگرام هــای اکادمیــک جدیــد بــرای رفــع 
ایجــاد  مؤثــر  کار  نیــروی  بــه  کشــور  رشــد  حــال  در  نیازهــای 
می شــوند. در بیــن پروگرام هــای پیشــنهاد شــده توســط وزارت 
مشــاوره  پروگــرام  پارتنرشــیپ،  ایــن  بــرای  عالــی  تحصیــات 

حرفه ای نیز شامل بود.
ایــن مقالــه نتایــج یــک مطالعــه تحقیقاتــی را گــزارش می دهــد کــه 
توســط اعضــای دیپارتمنت هــای مشــاوره در پوهنتــون کابــل و 
ــام  ــان انج ــاوران بین المللی ش ــکاری مش ــا هم ــرات ب ــون ه پوهنت
ــود کــه  ــن ب ــن مطالعــه مشــخص کــردن ای شــده اســت. هــدف ای
یــا  انجــام می دهنــد  را  روانشناســی مشــاوره  کــه  افغان هایــی 
ــد  ــتخدام کنن ــه ای را اس ــی حرف ــاوران روانشناس ــد مش می خواهن
ــاور  ــرای مش ــاز ب ــورد نی ــای م ــا و ارزش ه ــش، مهارت ه ــور دان چط

حرفه ای بودن در افغانستان را درک کرده و عملیاتی می کنند.

چرا مشاوره؟ انگیزه برای ایجاد یک پروگرام 
لیسانس مشاوره در افغانستان

اســتراتیژی ملــی صحــت روانــی دولت افغانســتان )دولــت جمهوری 
 ،)MOPH( و وزارت صحــت عامــه )GOIRA( اســامی افغانســتان
خدمــات  تأســیس  بــرای  را  آرمان گرایانــه  طــرح  یــک   )2009
ــه را  ــع و یکپارچ ــی جام ــت روان ــی و صح ــی اجتماع ــی روان حمایت
ــرام در  ــن پروگ ــل ای ــس از تکمی ــاد. پ ــا نه ــا بن ــام افغان ه ــرای تم ب
ســال 2014، بخــش صحــت روانــی ایــن مراقبت هــا 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 
ــک و  ــی، نیورولوژی ــاالت روان ــای دارای اخت ــفاخانه ای، افغان ه ش
ســوء مصــرف مــواد می تواننــد طیفــی از خدمــات مراقبــت صحــی 
از شــفاخانه تــا جامعــه را دریافــت کننــد. ایــن خدمــات شــامل 
مشــاوره حمایتــی توســط کارکنــان غیــر تخصصــی )ارجــاع بــه 
ــه  ــال، اگرچ ــن ح ــا ای ــود. ب ــز می ش ــماره( نی ــن ش Missmahl ، ای
ــن  ــردگی ممک ــراب و افس ــل PTSD، اضط ــی از قبی ــاالت روان اخت
اســت رخ دهنــد، ولــی اکثــر تهدیــدات بــرای ســامت عاطفــی در 
افغانســتان لزومــًا تحــت عنــوان یــک اختــال روانــی تعریــف 
نشــده اند. اکثــر مشــکات صحــت روانــی تشــوش مرتبــط بــه زمینــه 
)Context( هســتند کــه تــا انــدازه زیــادی ناشــی از منازعــات 
آنهــا  اجتماعــی  و  اقتصــادی  عواقــب  و  خشــونت  مســلحانه، 
افغان هــا  تمــام  بــر  را  فوق العــاده ای  ناراحتــی  کــه  می باشــند 
 Babury & Hayward, 2013; Government( تحمیــل کرده انــد
 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
مشــاوره  مهارت هــای  آمــوزش  بــرای  پوهنتــون  پروگرام هــای 
بــه چنیــن  بــرای رســیدگی  را  حرفــه ای کــه فارغ التحصیــان 
مشــکاتی آمــاده می کننــد در سراســر آســیا و خــاور میانــه وجــود 
ــمی  ــوزش رس ــیس آم ــتان، تأس ــال، در افغانس ــن ح ــا ای ــد. ب دارن
ــن مســأله خــاء  ــه ای هنــوز شــروع نشــده اســت. ای مشــاوره حرف
بزرگــی را در ظرفیــت ملــی ایجــاد کــرده اســت )بابــوری و هیــوارد، 
2013؛ دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و وزارت تحصیــات 
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عالی ، 2009(
ایجــاد  درخواســت   NMHS خالیــگاه،  ایــن  کــردن  پــر  بــرای 
ــاختن  ــوع س ــت مرف ــاوره را جه ــاش مش ــا مع ــراه ب ــت های هم بس
ــه  ــک ب ــز کم ــی و نی ــی اجتماع ــت روان ــرای حمای ــی ب ــاز عموم نی
چهــار گــروپ خــاص را ارائــه کــرد: 1( اطفــال و نوجوانــان در 
 )3 تربیــت،  و  اصــاح  سیســتم  در  جــوان  افــراد   )2 مکاتــب، 
فامیل هایــی کــه در خطــر خشــونت فامیلــی هســتند و 4( ســربازان 
متقاعــد پولیــس و اردو کــه مســتقیمًا متأثــر از جنــگ شــده اند 
)دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و وزارت تحصیــات عالــی، 
2009، جــزء اســتراتیژیک 1، مخصوصــًا 1.1، ص.14(. بــرای 
تأمیــن کمبــود متخصصیــن شایســته بــرای اشــغال ایــن بســت ها ـ 
ــی و  ــفاخانه های عموم ــًا در ش ــه قب ــت هایی ک ــام بس ــار تم درکن
مراکــز صحــی جامعــه ایجاد شــده بودنــدـ NMHS از پوهنتون های 
افغانــی درخواســت کــرد تــا مشــاوران حرفــه ای را آمــوزش دهــد تــا 
ــر  ــارت الزم را ب ــز نظ ــد و نی ــم کن ــده را فراه ــته ش ــات خواس خدم
ــمی  ــات رس ــه تحصی ــد ک ــم کنن ــی فراه ــر تخصص ــان غی کارکن
محــدودی داشــته اند و فعــًا بــه عنــوان حمایت هــای کمکــی 
بــرای داکتــران طبــی ایفــای وظیفــه می کننــد )دولــت جمهــوری 
اســامی افغانســتان و وزارت تحصیــات عالــی، 2009، جــزء 
اســتراتیژیک 6، مخصوصــًا 6.3، ص.20(. ایــن وظیفــه بــه وزارت 
تحصیــات عالــی ســپرده شــد تــا پروگــرام لیســانس مشــاوره 

حرفه ای را ایجاد کند )بابوری و هیوارد، 2013(.
وزارت تحصیــات دو پوهنتــون پرچــم دار 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 
ــه اســت و  انجــام شــود روی اینکــه درک موجــود از مشــاوره چگون
ــج  ــرد. نتای ــی ک ــتان عمل ــه افغانس ــد آن را در پس زمین ــه بای چگون
ــیس  ــرای تأس ــرایط الزم ب ــتگی ها و ش ــت شایس ــرار اس ــق ق تحقی

یک کاریکولوم دانشگاهی جدید را اعام کند.

DACUM پس زمینه روش
روش ایجــاد یــک کاریکولــوم )DACUM( در اصــل بــه عنــوان یــک 
ــه وســیله  ــر یــک تخصــص، ب ــرای درک بهت ــزار تحلیــل شــغلی ب اب
ــورد  ــزار م ــخصی و اب ــای ش ــارت، کیفیت ه ــش، مه ــایی دان شناس
نیــاز بــرای موفــق بــودن در یــک شــغل خــاص مــورد اســتفاده قــرار 
 Adams, 1975; de Onna, 2002; Engleberg &( می گیــرد 
ایــن تحلیــل شــغلی عمیــق توســط پنلــی از   .)Wynn, 1995
ــود  ــته خ ــود در رش ــور می ش ــه تص ــود ک ــام می ش ــن انج متخصصی
ــن  ــات چنی ــه خدم ــه ب ــی ک ــا آنهای ــتند و ی ــوده هس ــیار کارآزم بس
 Cran, 1998; ILO CINTERFOR,( متخصصینــی نیــاز دارنــد
Wolford, McGee, & Ritchey, 1996 ;2011(. تحــت راهنمایــی 
ــل  ــک پروفای ــن ی ــل متخصصی ــوده، پن ــهیل کننده کارآزم ــک تس ی
شــامل دانــش، مهــارت،  ـ  مهارتــی شــغلی تهیــه مــی کننــد 
بــرای  کــه  ـ  آینــده  گرایش هــای  و  شــخصی  کیفیت هــای 
ــوم و شناســایی نیازهــای تحصیلــی  پان گــذاری و ایجــاد کاریکول
آینــده مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت )Cran، 1998(. بــرای 

ــی را شــریک  ــر دیتاهــا، اشــتراک کنندگان دیتاهای جمــع آوری مؤث
بــه  )کــه  شــده اند  ســازماندهی  چارت هــا  در  کــه  می ســازند 
 Wolford et al.,( هســتند(  معــروف    DACUM چارت هــای 

.)1996, p. 176
  DACUM ــتفاده از روش ــا اس ــده ب ــر ش ــات منتش ــه تحقیق اگرچ
و  شــرایط  در  دهــه   5 از  بیــش  روش  ایــن  ولــی  هســتند  کــم 
تــا  گرفتــه  کامــی  تفهیــم  و  افهــام  از  مختلــف  زمینه هــای 
متخصصیــن محافظــت غذایــی اســتفاده شــده اســت )لینتــون و 
پروگرام هــای  در    DACUM همچنیــن   .)2011 همــکاران، 
ــه  ــینگ و تغذی ــد نرس ــی مانن ــه حرفه های ــک ب ــرای کم ــی ب آموزش
ــر  ــه حاض ــا مطالع ــط ب ــه مرتب ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــی اس کلینیک
 de Onna, 2002; Kang et al., 2015; Kosidlak,( می باشــند 
 DACUM  .)1987; Lee, Kim, Shim, Choi, & Yu, 2017
همچنیــن در شــرایطی اســتفاده شــده اســت کــه پس زمینــه 
ــَرن  ــرای مثــال ِک ــوده اســت. ب فرهنگــی اختصاصــًا مــورد توجــه ب
)1998( از روش DACUM  بــرای شناســایی وظایــف، مهارت هــا 
و دانــش مــورد نیــاز بــرای پروگــرام آمــوزش پولیــس بومــی در 

بریتیش کلمبیای کانادا استفاده کرد.
در  موفقانــه  طــور  بــه    DACUM روش  گذشــته  دهــه  در 
پس زمینه هــای بی ثبــات از قبیــل مناطــق تحــت منازعــه کــه 
یــک پروســه عملــی و مؤثــر بــرای ایجــاد پروگرام هــای پایــدار و 
ــال،  ــرای مث ــر ضــروری مــی باشــند، اســتفاده شــده اســت. ب مؤث
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــس )2006( از روش DACUM  ب ــوی و جری کان
ــتفاده  ــریانکا اس ــی س ــران اجتماع ــرای رهب ــی ب ــرام آموزش پروگ
کــرد. نویســندگان دریافتنــد کــه روش DACUM  "تجربــه قــوی را 
دموکراتیــک،  تصمیم گیــری  مــورد  در  پنــل  اعضــای  بــرای 
مشــارکتی و شــفاف فراهــم ســاخت". و همچنــان "یــک چارچــوب 
ــرام  ــی پروگ ــورد طراح ــری در م ــرای تصمیم گی ــب را ب داوری مناس

فراهم ساخت."
ــرای انکشــاف NOSS و  ــا NSDP ب برگیــن و همــکاران )2014(  ب
افغانســتان  در  فرهنــگ  بــا  مرتبــط  اجتماعــی  کار  کاریکولــوم 
همــکاری کردنــد. از اشــتراک کنندگان در آن مطالعــه پرســیده 
شــده بــود تــا کار اجتماعــی در افغانســتان را تعریــف کننــد و 
همچنیــن بیــان دارنــد کــه چــه دانــش، مهــارت و شایســتگی هایی 
را مــددکاران اجتماعــی افغــان بایــد داشــته باشــند تــا بتواننــد کار 

خود را به خوبی انجام دهند.

موادوروشها
  DACUM منطق استفاده از روش

روش DACUM  اولیــن بــار توســط گــروپ بانــک جهانــی در 
ــه رســمیت  افغانســتان معرفــی شــد و توســط دولــت افغانســتان ب
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 می شــود بــا متخصصیــن افغانــی 
موجــود مشــاوره صــورت می گیــرد. ایــن ضــرورت ابتــدا در بخــش 
تجارت هایــی بــه اجــرا در آمــد کــه نیــاز بــه آمــوزش تخنیکــی 
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داشــتند و ســپس بــه تخصص هــای دیگــر نیــز گســترش پیــدا کــرد 
ــر  ــن خاط ــه ای ــدل DACUM  ب ــکاران، 2014(. م ــن و هم )برگی
ــرای شناســایی  ــن روش ب ــن مطالعــه انتخــاب شــد کــه ای ــرای ای ب
کاریکولــوم  یــک  ســاختن  بــرای  نیــاز  مــورد  شایســتگی های 
روانشناســی مشــاوره بســیار مناســب اســت کــه قــرار اســت در هــر 
دو پوهنتــون بــرای آمــاده ســاختن محصلینــی اســتفاده شــود کــه 
ــند  ــاز باش ــا نی ــه آنه ــه ب ــا ک ــر ج ــور ه ــر کش ــده در سرتاس در آین
اســتخدام خواهنــد شــد. ایــن روش بــه خاطــر حساســیت بالقــوه 
ــاختن  ــکار س ــال آش ــن ح ــی و در عی ــگ محل ــایل فرهن ــه مس آن ب
دیتاهــای غنــی انتخــاب شــده اســت. بــرای اســتفاده از ایــن روش 
ــد از  ــه نبای ــن حالی ک ــت در عی ــرور اس ــاوره، ض ــه مش ــرای حرف ب
چارچــوب شایســتگی ها خــارج شــد، بعضــی تعدیــات در آن 
ایجــاد شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه دیتاهــای جمــع آوری 
ــس  ــتراک کنندگان را منعک ــارب اش ــق تج ــتردگی و عم ــده گس ش
ــات  ــن تعدی ــی از ای ــکاران، 2014(. یک ــن و هم ــد )برگی می کنن
شــامل ســاختن یــک ســوال خــاص بــود، پرســیدن ایــن کــه 
متخصصیــن کــدام اقدامــات و عنعنــات فرهنگــی افغانــی را بــرای 

مراجعین شان کمک کننده به حساب می آورند.

محل اجرای مطالعه
ــور  ــک کش ــه ی ــد ک ــام ش ــتان انج ــل افغانس ــق در داخ ــام تحقی تم
ــت و 7 حــوزه تقســیم شــده اســت.  ــه 34 والی متنــوع اســت کــه ب
پوهنتون هــای  اداره کننــده  دســتگاه  عالــی  تحصیــات  وزارت 
مجموعه هــای  حــوزه  هــر  در  کــه  اســت  افغانســتان  دولتــی 
و  دارالمعلمیــن  شــامل  کــه  می کنــد  اداره  را  پوهنتونــی 
ــانس و  ــته های لیس ــای رش ــا پوهنحی ه ــزی ب ــای مرک پوهنتون ه
فــوق لیســانس می باشــند. پذیــرش در پوهنتون هــای دولتــی 
ــارغ شــده از دوره لیســه پــس از  ــگان هســتند کــه متعلمیــن ف رای
گذرانــدن کانکــور می تواننــد شــامل پوهنتــون شــوند. تحقیــق در 
پنــج پوهنتــون دولتــی در پنــج حــوزه از هفــت حــوزه کشــور انجــام 
کابــل،  پوهنتــون  از  بودنــد  عبــارت  پوهنتون هــا  ایــن  شــد. 
پوهنتــون هــرات، پوهنتــون بامیــان )1(، پوهنتــون بلــخ )در شــهر 
آبــاد.  جــال  شــهر  در  ننگرهــار  پوهنتــون  و  شــریف(  مــزار 
ــوزه  ــق در ح ــه تحقی ــد ک ــن ش ــع از ای ــی مان ــویش های امنیت تش

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 
بین المللــی و مشــاوران ارشــد افغــان کــه در هــر پوهنتــون توســط 
 )CUNY( پوهنتــون همــکار، هنترکالــج پوهنتــون شــهری نیویــارک
ــق ـ  ــم تحقی ــو تی ــج عض ــوزه، پن ــر ح ــد. در ه ــده بودن ــتخدام ش اس

دو  و  تســهیل کننده  دو  افغــان،  تخنیکــی  مشــاور  یــک 
یادداشــت گیرنده ـ گروپ هــای متمرکــز DACUM  را اجــرا کردنــد. 

محقق اصلی بین المللی در همه این تحقیقات حاضر بود.

استخدام اشتراک کنندگان
 Resource( انتخــاب پنل منبــع  DACUM اولیــن قــدم در پروســه
شایســتگی های  مهارت هــا،  دانــش،  شناســایی  بــرای   )Panel
شــخصی و گرایش هــای آینــده مرتبــط بــا روانشــناس مشــاوره 
طــور  بــه   .)1990 )کورتیــن،  می باشــد  افغانســتان  در  بــودن 
ســوپروایزران  و  کارمنــدان  شــامل  منبــع  پنــل  ایــن  طبیعــی 
می باشــد )کورتیــن، 1990؛ کــرن، 1998(.  همانطــور کــه توســط 
کورتیــن )1990( توصیــه شــده اســت اشــتراک کنندگان بــرای 
ــای  ــه موقعیت ه ــوند ک ــاب ش ــه ای انتخ ــه گون ــد ب ــع بای ــل منب پن
کاری و طیــف مســئولیت های متنوعــی را کــه در حرفه روانشناســی 
ایــن،  بــر  عــاوه  شــوند.  شــامل  را  دارد  وجــود  مشــاوره 
اشــتراک کنندگان بایــد در کار خــود خــوب باشــند، کســانی کــه در 
عمــل چیــزی را کــه قــرار اســت بــدان دســت یابیــم را بــه نمایــش 
کمیته هــای  ص.115(.   ،1990 )کورتیــن،  باشــند  گذاشــته 
از شــروع  قبــل  پوهنتــون  دو  هــر   )TAC( تخنیکــی مشــورتی 
ــی  ــای روانشناس ــه پروگرام ه ــا ب ــد ت ــده بودن ــکیل ش ــق تش تحقی
ــر  ــوم و دیگ ــاد کاریکول ــورد ایج ــون در م ــر دو پوهنت ــاوره در ه مش
ــتان  ــاوره در افغانس ــی مش ــا روانشناس ــط ب ــی مرتب ــایل تخنیک مس
دولتــی،  نماینــدگان  از  کمیته هــا  ایــن  بدهنــد.  مشــوره 
کــه در حــال حاضــر  و غیــر دولتــی  ســازمان های خصوصــی 
کــه  دارنــد  پــان  یــا  دارنــد  خــود  اســتخدام  در  را  مشــاورانی 
ــتخدام  ــاوره را اس ــی مش ــای روانشناس ــان پروگرام ه فارغ التحصی
کننــد، تشــکیل شــده بودنــد. تیــم تحقیــق از ایــن کمیته هــا 
ــاوران  ــمندترین مش ــن و دانش ــه کارآزموده تری ــرد ک ــت ک درخواس
افغــان را کــه می شناســند یــا کســانی کــه مشــاوران را نظــارت 
می کننــد، آمــوزش می دهنــد یــا پــان دارنــد در آینــده اســتخدام 
کننــد در هــر حــوزه کشــور کــه ســازمان آنهــا مصــروف کار اســت را 
ــی  ــای محل ــه زبان ه ــتخدام ب ــوب اس ــک مکت ــد. ی ــی نماین معرف
)دری و پشــتو( و مکتــوب تأییدیــه بــورد بررســی پوهنتــون بــه 
اشــتراک کنندگان احتمالــی فرســتاده شــد تــا از آنهــا بــرای شــرکت 

در تحقیق دعوت شود.
ــد و در  ــر بودن ــرات بزرگت ــل و ه ــهرهای کاب ــز ش ــا در مراک نمونه ه
دیگــر شــهرها مثــل مــزار شــریف، کندهــار، جــال آبــاد و بامیــان 
ــوازن بیــن  ــک ت ــد. توجــه خــاص اتخــاذ شــد کــه ی ــر بودن کوچکت
ــن و  ــوپروایزر، متخصصی ــطح س ــرد در س ــتراک کنندگان زن و م اش
جزئیــات   1 جــدول  شــود.  حفــظ  تخصصــی  غیــر  کارکنــان 
دموگرافیــک اشــتراک کنندگان را بــر اســاس جنســیت، نقــش 

شغلی و محل کارشان نشان می دهد.
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جدول 1: جزئیات دموگرافیک اشتراک کنندگان بر اساس جنسیت، نقش شغلی و محل کارشان

بامیان
 (n = 9)

جالل آباد
(n = 15)

کندهار
 (n = 16)

مزار شریف
 (n = 28)

هرات
(n = 35)

کابل
 (n = 44)

تعداد کل
(N = 147)

سوپروایزر03363217

–0 )0(3 )100(4 )67(0 )0(2 )100(9 )53()%( n :مرد

–3 )100(0 )0(2 )33(3 )100(0 )0(8 )47()%( n :زن

متخصص61119274094

6 )100(1 )100(1 )100(9 )47(10 )37(14 )35(41 )44()%( n :مرد

0 )0(0 )0(0 )0(10 )53(17 )63(26 )65(53 )56()%( n :زن

کارکنان غیر تخصصی3111235236

1 )33(5 )46(4 )33(0 )0(2 )40(2 )100(14 )39()%( n :مرد

2 )67(6 )54(8 )67(3 )100(3 )60(0 )0(22 )61()%( n :زن
تمام فیصدی ها به نزدیک ترین عدد کامل روند شده اند.

ــز در  ــا نی ــف تخصص ه ــواع مختل ــه از ان ــت ک ــورت گرف ــه ص توج
ــده در  ــای عم ــر تفاوت ه ــه خاط ــوند. ب ــامل ش ــق ش ــه تحقی نمون
کاری،  حیطــه  و  تخصصــی  آمــوزش  اســاس  بــر  دیدگاه هــا 
اشــتراک کنندگان بــه پنــج گــروپ تخصص هــای ذیــل تقســیم 
شــمول  بــه  روانــی  صحــت  و  صحــی  مشــاوران   )1 شــدند: 
 )2 روانــی؛  صحــت  تخصصــی  غیــر  کارکنــان  و  متخصصیــن 
مشــاوران ســوء مصــرف مــواد کــه در افغانســتان بــه آنهــا مشــاوران 
ــوزش و  ــت، آم ــاوران حمای ــود؛ 3( مش ــه می ش ــاد گفت ــرک اعتی ت
عدالــت بــرای اطفــال بــه شــمول ســوپروایزران واحدهــای حمایــت 
از اطفــال، مشــاوران مکاتــب، کارکنــان و مشــاوران مراکــز اصــاح و 
تربیــت؛ 4( کارکنــان حقــوق زنــان بــه شــمول متخصصیــن طبــی و 
روانشناســی کــه ترینینگ هــای تخصصــی در بخــش خشــونت 
مبتنــی بــر جنســیت و مســایل مربوطــه دریافــت کــرده بودنــد و نیــز 
ولــی  داشــتند  مرتبــط  غیــر  تحصیلــی  مــدارک  کــه  کســانی 

زنــان  ســازمان های  ســوی  از  دوامــدار  نظــارت  و  ترینینگ هــا 
ــمول  ــه ش ــون ب ــتادان پوهنت ــد، و 5( اس ــت می کردن ــان دریاف افغ
ــتند و  ــط داش ــی مرتب ــدارک تحصیل ــه م ــی ک ــان و آنهای روانشناس
ــس  ــون تدری ــطح پوهنت ــاوره را در س ــی و مش ــی کلینیک روانشناس
ــتراک کنندگان را  ــک اش ــات دموگرافی ــدول 2 جزئی ــد. ج می کردن
ــر اســاس جنســیت، نقــش شــغلی و حیطــه کاری شــان نمایــش  ب

می دهد.
ــه ایــن ترتیــب بــرای اینکــه اشــتراک کنندگان بــه خاطــر شــرکت  ب
ــان  ــوند و امنیت ش ــل نش ــی را متحم ــای اضاف ــق هزینه ه در تحقی
ــه  ــت ب ــت و برگش ــپورت رف ــه ترانس ــروژه، هزین ــود، پ ــن ش تضمی
محــل جلســات و وعــده غذایــی اشــتراک کنندگان را پرداخــت 
در  اشتراک شــان  بــرای    DACUM اشــتراک کنندگان  کــرد. 

تحقیق هیچ هزینه دیگری را دریافت نکردند.

جدول 1: مشخصات دموگرافیک اشتراک کنندگان بر اساس جنسیت، نقش کاری و حیطه کاری شان

پوهنتون
(n = 21)

حقوق
(n = 14)

 حمایت از اطفال/ وزارت
(n = 43) معارف

سوء مصرف مواد
(n = 21)

صحت  روانی
(n = 48)

تعداد کل
(N = 147)

سوپروایزر0181510

0 )0(0 )0(4 )50(1 )100(2 )40(3 )30()%( n :مرد

0 )0(1 )100(4 )50(0 )0(3 )60(7 )70()%( n :زن

متخصص211020132695

15 )71(1 )10(8 )40(9 )69(10 )38(47 )50()%( n :مرد

6 )29(9 )90(12 )60(4 )31(16 )62(48 )50()%( n :زن
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کارکنان غیر تخصصی031571742

0 )0(1 )33(5 )33(5 )71(3 )18(14 )33()%( n :مرد

0 )0(2 )67(10 )66(2 )29(14 )82(28 )67()%( n :زن
تمام فیصدی ها به نزدیک ترین عدد روند شده اند.

پروسیجر مطالعه
پروســه های رضایــت آگاهانــه بــر طبــق فــورم تأییدیــه هنتــر کالــج، 
پوهنتــون شــهری نیویــارک )IRB no. 2016-0805( طــی مراحــل 

شدند. گروپ های متمرکز از 8 تا 18 شرکت کننده داشتند.
روش DACUM  همانطــور کــه قبــًا در افغانســتان اســتفاده شــده 
چارت هــا  ســری  یــک  از   ،)2014 همــکاران،  و  )برگیــن  بــود 
ــر  ــوال زی ــج س ــه پن ــروپ ب ــات گ ــه در آن جواب ــد ک ــتفاده می کن اس
ــک  ــرای ی ــه کاری ب ــا حیط ــف، ی ــوند: 1( وظای ــته بندی می ش دس
شــغل یــا حرفــه؛ 2( تکالیــف الزم بــرای انجــام آن وظایــف؛ 3(
ــا  ــن و ی ــک کارک ــات ی ــا و صف ــا، نگرش ه ــارت، ارزش ه ــش، مه دان
یــک ســوپروایزر مؤثــر؛ 4( ابــزار الزم بــرای انجــام کار و اصطاحــات 
تخنیکــی کــه در ایــن رشــته مرســوم هســتند؛ و در آخــر، 5( 
گرایش هــای آینــده یــا حوزه هایــی کــه ایــن تخصــص الزم اســت در 
آن هــا وارد شــود، ولــی هنــوز در آن حوزه هــا فعــال نمی باشــد 
ــوکل  ــاختن پروت ــاده س ــن آم ــکاران، 2014(. در حی ــن و هم )برگی
را در چارت هــای  تعدیــات  مــورد  مــا دو  ایــن مطالعــه،  بــرای 
اصطاحــات  مــورد  در  مــا ســوال  اول  کردیــم.  وارد  اســتاندارد 
تخنیکــی را حــذف کردیــم زیــرا پاســخ دادن بــه ایــن ســوال در یــک 
بحــث کوتــاه بــه نظــر بســیار پیچیــده می آمــد. واژه نامــه تخنیکــی 
بــرای ایــن رشــته در ســطح ملــی هنــوز تهیــه نشــده اســت و بنابراین 
پوهنتون هــا،  همــکاری  بــا  آینــده  در  جداگانــه  مطالعــه  یــک 
ــه ایــن موضــوع پرداختــه  دولت هــا و متخصصیــن الزم اســت کــه ب
شــود. دوم، مــا دو ســوال دیگــر را کــه بــرای انکشــاف و درک حیطــه 
کاری مشــاوران حرفــه ای در یــک بســتر فرهنگــی ضــروری بودنــد را 
ــت  ــک لیس ــد از: 1( ی ــارت بودن ــوال عب ــن دو س ــم. ای ــه کردی اضاف
ــه/پروگرام  ــه در موسس ــی ک ــناختی و اجتماع ــایل روانش آزاد از مس
شــما وجــود دارد و نیــاز بــه مداخلــه مشــاوره ای دارد را تهیــه کــرده و 
ــات  ــد از اقدام ــه کنی ــت آزاد  تهی ــک لیس ــد؛ و 2( ی ــح دهی توضی
ــاب آوری و ســامت را در بیــن افــراد مراجعــه  ســنتی افغانــی کــه ت
ــه  ــد( ب ــا یــک بحــران شــدید مواجــه بوده ان کننــده )کســانی کــه ب

موسسه/پروگرام شما افزایش داده اند.
ــهیل کننده  ــود، تس ــام ش ــی انج ــه خوب ــه ب ــن پروس ــه ای ــرای اینک ب
یــک کاپــی از چــارت DACUM را بــه زبــان محلــی بــه هــر شــرکت 
کننــده داد. تســهیل کننده پروســه DACUM  را تشــریح داده و از 
اشــتراک کنندگان خواســت تــا چــارت را مــرور کــرده و در مــورد هــر 
آیتــم فکــر کنــد. تســهیل کننده یــک فیلیپ چــارت را در یــک نقطــه 
مرکــزی در اتــاق نصــب کــرد و هــر یــک از یادداشــت کنندگان یــک 
همگــی  ترتیــب  ایــن  بــه  کــرد  پــر  را  فیلیپ چــارت  صفحــه 
می توانســتند فیلیپ چــارت را ببینــد و در مــورد هــر صفحــه بحــث 

کننــد. ســپس تســهیل کننده از اشــتراک کنندگان دعــوت کــرد تــا 
ــورد  ــود را م ــخ های خ ــد و پاس ــکیل دهن ــره تش ــه نف ــای س گروپ ه
بحــث قــرار دهنــد و در صــورت نیــاز نــوت بگیرنــد تا پاسخ های شــان 
و افکارشــان از یادشــان نــرود. از هــر گــروپ دعــوت شــد تــا پاســخ ها 
بــه هــر ســوال را بــا پاســخ های ثبــت شــده روی فیلیپ چــارت 
ــای  ــا ایده ه ــد ت ــته ش ــدی خواس ــای بع ــد. از گروپ ه ــت کنن لیس
ــارت  ــه روی فیلیپ چ ــا آنچ ــا ب ــد ی ــه کنن ــت اضاف ــه لیس ــد را ب جدی
ثبــت شــده بــود موافقــت یــا مخالفــت خــود را اعــام کننــد. 
یادداشــت کنندگان موافقــت یــا مخالفت هــا را ثبــت می کردنــد. 
همچنــان یادداشــت کنندگان مراقــب بودنــد کــه آیــا تخصص هــای 
آیــا  اینکــه  یــا  می کردنــد  بیــان  را  متفاوتــی  مفاهیــم  خاصــی 
تفاوت هــا در جنســیت یــا ســطح شایســتگی وجــود داشــت یــا 
خیــر. بــرای تمــام گروپ هــای متمرکــز، ایــن پروســیجر بــرای تمــام 
ــاال تکــرار  آیتم هــا روی چارت هــا و نیــز دو ســوال اشــاره شــده در ب
شــد. بعــد از ختــم هــر گــروپ، تیــم تحقیــق هرگونــه فکــر یــا نظــری 
در مــورد پروســه ثبــت می کردنــد بــه شــمول آنچــه آنهــا یــاد گرفتنــد 
و اینکــه چطــور عکس العمــل نشــان دادنــد. در ختــم مطالعــه، تیــم 
ــورد  ــان را در م ــد و ایده های ش ــات کردن ــر ماق ــا یکدیگ ــق ب تحقی

یافته ها و پروسه با هم شریک ساختند.

تحلیل دیتاها
ــای ورد  ــز در فایل ه ــای متمرک ــروپ ه ــت ها از گ ــا و یادداش دیتاه
  DACUM ــان دری و انگلیســی یکجــا شــدند. چارت هــای ــه زب ب
بــا اهــداف یافتــن و واضــح ســاختن طرح هــای کلــی و طرح هــای 
چــارت  شایســتگی  بخش هــای  شــدند.  کدگــذاری  فرعــی 
DACUM بــر 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 بعــدًا از نظــر فراوانــی و هماهنگــی مســایل 
ــزی  ــدند. چی ــل ش ــتراک کنندگان تحلی ــط اش ــده توس ــرح ش مط
ــک  ــت، چ ــا داش ــه و تحلیل ه ــت را در تجزی ــترین اهمی ــه بیش ک
 )divergence( واگرایــی  و   )convergence( همگرایــی  کــردن 
دیتاهــا بیــن حــوزه هــای مختلــف کشــور، حیطــه هــای مختلــف 
ــف  ــطوح مختل ــاوره و س ــی مش ــته روانشناس ــل رش کاری در داخ
مســئولیت بــرای متخصصیــن بــود. کل پروســه کدگــذاری در 
ــورت  ــم ص ــای تی ــی و اعض ــن بین الملل ــان ، محققی ــور ترجم حض
ــتی  ــه درس ــا ب ــا و ایده ه ــات، جواب ه ــای اصطاح ــا معن ــت ت گرف

دریافت شود.
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مهارت ها و ارزش ها )2(
ــکل از  ــاوره متش ــه مش ــد ک ــق بودن ــه مواف ــتراک کنندگان مطالع اش
یــک فعالیــت حرفــه ای مشــخص اســت کــه بیــن افــراد آمــوزش دیده 
خــاص و افــراد نیازمنــد حمایــت صــورت می گیــرد. کار آنهــا شــامل 
دریافــت اطاعــات، ارزیابــی، پانگــذاری تــداوی و تداوی می باشــد. 

ثبت اطاعات یک ضرورت حتمی در نظر گرفته شده بود.
اشــتراک کنندگان بــه صــورت گســترده موافــق بودنــد کــه مشــاوره 
ــر  ــد ب ــد از تنهــا "نصیحــت کــردن" تمیــز داده شــود و تمرکــز بای بای
کمــک بــه مراجــع باشــد تــا خودشــان بتواننــد تصمیــم بگیرنــد. آنهــا 
رازداری مطلــق را بســیار مهــم می دانســتند، بــه جــز در مــواردی کــه 
ــرح  ــری مط ــخص دیگ ــا ش ــع ی ــه مراج ــیدن ب ــیب رس ــال آس احتم
می باشــد کــه در ایــن صــورت بایــد بــه اعضــای فامیــل یــا شــخص 
دیگــر اطــاع داده شــود. بــر اســاس گفته هــای اشــتراک کنندگان، 
مشــاوران بایــد در مــورد اصــول روانشناســی و مراقبــت از مراجعیــن 
ــی الزم  ــای تخصص ــند و مهارت ه ــته باش ــی داش ــش کاف ــود دان خ

برای انجام جلسات را آموزش دیده باشند.
دیتاهــا مشــخص کردنــد کــه طریقــه ای کــه مشــاوران کار خــود را 
انجــام می دهنــد بســیار مهــم اســت. تمــام مشــاوران بایــد بــا دقــت 
ــود،  ــف خ ــد در موق ــا بای ــد. آنه ــرا دهن ــوش ف ــاوت گ ــدون قض و ب
ــا  ــان و ب ــد مهرب خــود ـ انتقادگــر و خــودـ اندیــش باشــند. آنهــا بای
ثبــات باشــند و قــادر باشــند کــه هیجانــات خــود را مدیریــت کننــد 
تــا بتواننــد بهتــر هیجانــات دیگــران را مدیریــت کننــد. آنهــا 
فرهنگــی  هنجارهــای  محــدوده  در  را  کار  ایــن  بایــد  همیشــه 

پذیرفته شده افغانی انجام دهند.

نقش سوپروایزران
ــور  ــه ط ــا را ب ــا چارت ه ــتیم ت ــتراک کنندگان خواس ــه اش ــا از هم م
ــا  ــا در اینج ــد. م ــر کنن ــوپروایزران پ ــان و س ــرای کارکن ــه ب جداگان
ــد  ــن یافته هــا را گــزارش می دهیــم. ســوپروایزران بای تنهــا مهمتری
در مــورد تمــام حیطه هــای روانشناســی مشــاوره معلومــات داشــته 
ــازماندهی  ــل س ــی مث ــف مدیریت ــه وظای ــند ک ــادر باش ــند و ق باش
کارهــا، ارائــه ارزیابــی و تشــویق و راهنمایــی کارمنــدان بــرای 
بهبــود امــور را انجــام دهنــد. آنهــا بایــد در کار خــود الگــو باشــند. 
ــده  ــاب آم ــه حس ــروری ب ــر ض ــک ام ــا ی ــی آنه ــت و بی طرف عدال
بــود. خــود اندیشــی و ظرفیــت مدیریــت هیجانــات خــود و دیگــران 
می شــد.  پنداشــته  حیاتــی  بســیار  ســوپروایزری  کار  بــرای 
ســوپروایزران کارکنــان غیــر تخصصــی بایــد در حــل مشــکات 
روزمــره افــرادی کــه بــر آنهــا نظــارت می کننــد از جملــه مشــکات 

مالی سهیم شوند.

اهمیت فرهنگ افغانی
تقریبــًا تمــام اشــتراک کنندگان موافــق بودنــد کــه مشــاوران و 

فرهنگی شــان  پس زمینــه  از  کــه  دارنــد  وظیفــه  ســوپروایزران 
آگاهــی داشــته باشــند. چــه اشــتراک کنندگان ایــن را مثبــت 
ــا منفــی، مشــاوران بایــد از بنیان هــای اخاقــی،  ارزیابــی کننــد ی
عنعنــوی و مذهبــی جامعــه افغانــی آگاه باشــند. مشــاوران حقــوق 
ــان داشــتند کــه  ــد و بی ــر نهادن ــا را فرات ــل حتــی پ ــم کاب ــان مقی زن
ــه  ــند و ب ــز آگاه باش ــی نی ــای فرهنگ ــد از محدودیت ه ــاور بای مش
مراجعیــن خــود ایــن مســأله را گوشــزد کننــد و هــر زمــان کــه نیــاز 
بــود، بــه آنهــا بــرای ســازگاری بــا ایــن محدودیت هــا کمــک کننــد. 
براســاس گفتــه اشــتراک کنندگان، مشــاوران بایــد دانــش دقیــق از 
ــب  ــد مراق ــند و بای ــته باش ــتان داش ــای افغانس ــوم و فرهنگ ه رس
باشــند کــه طــوری رفتــار کننــد کــه در چنیــن پس زمینه هــای 
فرهنگــی همچنــان مؤثــر واقــع شــوند. بــا ایــن حــال، ماهیــت ایــن 
ــه در  ــت ک ــرار نگرف ــث ق ــورد بح ــات م ــا جزئی ــز ب ــًا هرگ ــزا تقریب اج
انتهــای مقالــه جــزو محدودیت هــای ایــن تحقیــق بیــان شــده 
اســت. عــاوه بــر ایــن، دیتاهــا آنقــدر واضــح نبودنــد کــه آیــا 
بــرای  را  فرهنگــی  محدودیت هــای  ایــن  اشــتراک کنندگان 
مراجعیــن یــا تخصــص مشــاوره مثبــت یــا منفــی ارزیابــی کردنــد. 
و  اشــتراک کنندگان  کــه  اســت  ایــن  بــود  واضــح  کــه  چیــزی 
افغــان  تمــام مشــاوران  کــه  بودنــد  موافــق  افغانــی  محققیــن 
ــد و  ــه می باش ــات چ ــن ارجاع ــا از ای ــور آنه ــه منظ ــتند ک می دانس
اینکــه هــر مشــاور آموزش دیــده در افغانســتان بایــد از چنیــن 
ــته  ــی داش ــان آگاه ــدا و پنه ــای پی ــات و فرهنگ ه ــن، عنعن قوانی
ــه  ــن ک ــرای ای ــه ب ــرد ک ــنهاد ک ــتراک کننده پیش ــک اش ــد. ی باش

شخص یک مشاور مؤثر باشد، وی باید یک افغان باشد.
اشــتراک کنندگان فرهنــگ و عنعنــات افغانــی را کلیــدی بــرای 
مشــاوره موفــق و مؤثــر می دانســتند ولــی بــا ایــن حــال آنهــا بــا آن 
جزئیاتــی کــه در مــورد اقدامــات مشــاوره از دیــدگاه غربــی آنگونــه 
ــا  ــکای شــمالی آمــده و ی ــی و آمری ــع اروپای کــه در کتاب هــا  و مناب
در اســناد ســازمان صحــی جهانــی بــه آنهــا اشــاره شــده صحبــت 
گفتــن  بــرای  چیــزی  افغانــی  فرهنــگ  مــورد  در  می کردنــد، 
ــد،  ــرح ش ــان مط ــه درم ــه ب ــل مراجع ــه دالی ــی ک ــتند. وقت نداش
ــرار  ــث ق ــورد بح ــتری م ــات بیش ــا جزئی ــایل ب ــن مس ــی از ای بعض
ــا  ــی ب ــت بده ــم پرداخ ــاری و رس ــًا ازدواج اجب ــد. اختصاص گرفتن
تبادلــه اطفــال مخصوصــًا دختــران مــورد اشــاره قــرار گرفــت. 
مشــکات مبتنــی بــر جنســیت کــه پســران بــا آن مواجــه می شــوند 
بــه عنــوان مشــکات مرتبــط بــا جنســیت مطــرح نشــدند و عمدتــًا 

آنها را مرتبط با فقر می دانستند )3(.
ــد  ــاوره بای ــات مش ــه در جلس ــود ک ــنهاد ش ــه پیش ــای اینک ــه ج ب
هم تــراز بــودن مراجــع و مشــاور رعایــت شــود )مثــا مشــاوران مــرد 
بایــد مراجعیــن مــرد را ببینینــد و مشــاوران زن بایــد مراجعیــن زن 
را ببیننــد(، اشــتراک کنندگان 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 
ــه عنــوان یــک  ــه صــورت بالقــوه ب مراجعیــن مــرد ممکــن اســت ب
مــوارد  اکثــر  در  ولــی  برداشــت شــود.  نامناســب ســوء  رفتــار 
اشــتراک کنندگان مکــررًا بــه مســأله فرهنــگ و عنعنــات یــا افغــان 
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بودن اشاره کردند بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه کنند.

ابزارها و مواد
ــادی را مــا حــول اهمیــت فضــای  اشــتراک کنندگان بحث هــای زی
خلــوت و راحــت بــا چوکی هــا و کــوچ و میــز انجــام دادنــد کــه در آن 
مشــاور بتوانــد کار کنــد و مراجعیــن را ماقــات کنــد. بــا ایــن حــال، 
ــاز  ــر اســت. آنهــا نی فراهــم ســاختن ایــن فضاهــا کمتــر امکان پذی
بــه کاغــذ، قلــم، چارت هــا بــرای ثبــت جریــان مشــاوره و نیــز 
تشــریح  را  اســناد  نگهــداری  بــرای  قفل شــونده  کابینت هــای 
کردنــد. کامپیوتــر بــه عنــوان یــک ابــزار مهــم مخصوصــًا بــه عنــوان 
ــت ؛  ــرار گرف ــاره ق ــورد اش ــس م ــوزش و تدری ــرای آم ــیله  ای ب وس
اگرچــه نبــود منبــع بــرق و دسترســی بــه اینترنــت قابــل اطمینــان 

مفیدیت آن را ممکن است محدود بسازد.
ــه  ــا حیط ــق ب ــه مطاب ــی را ک ــواد خاص ــزار و م ــتراک کنندگان اب اش
ــال مشــاوران  ــرای مث ــد، ب ــرار دادن ــود مــورد اشــاره ق کاری شــان ب
ــه تجهیــزات ورزشــی در محــل  ــه لــزوم دسترســی ب ــان ب حقــوق زن
ــط  ــان  در محی ــان افغ ــیاری از زن ــرا بس ــد زی ــاره کردن ــان اش کارش
ــه جــز مراســمات خــاص مثــل مراســم  ــه محصــور هســتند و ب خان
ــارج  ــه خ ــد از خان ــم نمی توانن ــم خت ــی و مراس ــا عروس ــی ی مذهب
شــوند. آنهایــی کــه بــا اطفــال در هــرات، کابــل و مــزار شــریف کار 
می کردنــد اهمیــت داشــتن ســامان بــازی و وســایل رســامی بــرای 
دادنــد.  قــرار  اشــاره  مــورد  را  طفل محــور  درمان هــای  انجــام 
اســاتید روانشناســی و همــه اشــتراک کنندگانی کــه در بخــش 
مشــاوره تحصیلــی مصــروف بودنــد بــه داشــتن ابــزار تســت کــردن 
ــی  ــداد اندک ــه تع ــر چ ــد، اگ ــاره کردن ــی اش ــت روان ــی صح و ارزیاب
تســت روانشناســی وجــود دارد کــه بــرای افغانســتان روایی ســنجی 
شــده باشــند. مشــاوران غیــر تخصصــی و مشــاوران ســوء مصــرف 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــه ب ــد ک ــاره کردن ــی اش ــواد خاص ــه م ــواد ب م
در  اهــداف  همــان  بــه  رســیدن  بــرای  کاری شــان  پروتــوکل 
ــزار  ــل و م ــتراک کنندگان کاب ــود. اش ــده ب ــته ش ــان گذاش اختیارش
ــری و  ــرای یادگی ــده ب ــت ش ــه آپدی ــه کتابخان ــی ب ــریف دسترس ش

انکشاف حرفه ای را توصیه نمودند.

گرایش های آینده
ــه  ــورد حرف ــادی در م ــه زی ــی عام ــه آگاه ــد ک ــان دادن ــا نش دیتاه
مشــاوره و نقــش آن وجــود دارد و همچنیــن فرصت هــای بزرگتــری 
بــرای مداخلــه مثبــت در حیطــه هــای متنــوع زندگــی خصوصــی و 
عمومــی وجــود دارد. وجــود چنیــن آگاهی هایــی امیــد بــرای 
فرصت هــای حرفــه ای در آینــده را بیشــتر می ســازد. بــرای مثــال، 
در  خودشــان  نقــش  کــه  کردنــد  پیشــنهاد  اشــتراک کنندگان 

آموزش عامه باید پررنگ تر و گسترده تر باشد. 
ــا فرصت هــای مشــاوره در تمــام  اشــتراک کنندگان می خواســتند ت
حوزه هــای زندگــی بــه شــمول مشــاغل، خانــواده، مشــاوره ازدواج، 
ــدی  ــد. عاقمن ــش دهن ــری را افزای ــاوره والدگ ــل و مش ــد طف رش
زیــادی در افزایــش دانــش در مــورد رشــته های مبتنــی بــر شــواهد 
شــناختی   مداخــات  و  مثبت نگــر  روانشناســی  مثــل  معاصــر 

کــه  می خواســتند  اشــتراک کنندگان  داشــت.  وجــود  رفتــاری 
طبــی،  خدمــات  پولیــس،  نظامــی،  حوزه هــای  در  مشــاوره 
ناتوانی هــا و دیگــر حوزه هایــی کــه در حــال حاضــر تنهــا مداخــات 

طبی و دوایی مورد استفاده قرار می گیرند، وارد شود.
کاری  حیطــه  بــا  اختصاصــًا  کــه  داشــتند  وجــود  یافته هایــی 
ــن  ــال، متخصصی ــرای مث ــتند. ب ــت داش ــتراک کنندگان مطابق اش
ــامی  ــای اس ــان رویکرده ــوق زن ــن حق ــل و متخصصی ــه طف حمای
بــه مشــاوره و رویکردهــای مشــاوره اختصاصــی را بــرای رفــع 
کردنــد.  پیشــنهاد  فرهنگــی  مختلــف  گروپ هــای  نیازهــای 
ــرای  متخصصیــن پوهنتــون و اطفــال خواســتار حمایــت بیشــتر ب
انجــام تحقیقــات و انتشــارات و نیــز دسترســی بــه ســمینارها و 
و  ملــی  ســطوح  در  مشــاوران  بــرای  پیشــرفته  ترینینگ هــای 

بین المللی بودند.

پاسخ ها به سواالت خاص
دالیلــی کــه مــردم در افغانســتان امروز در جســتجوی مشــاوره 

بر می آیند.
ــرای  ــراد ب ــه اف ــد کــه چگون ــه بحــث کردن اشــتراک کنندگان مطالع
مشــکات جــدی و دوامــدار مریضــی روان بــه کلینیــک هــای 
صحــت روانــی مراجعــه مــی کننــد و بــرای تــداوی اختــاالت ســوء 
چنیــن  می رونــد.  اعتیــاد  تــرک  مراکــز  بــه  مــواد  مصــرف 
تداوی هایــی همیشــه بــه کارکنــان طبــی ارجــاع داده می شــوند و 
ــا  ــان ب ــت مراجع ــه اکثری ــوند. اگرچ ــی ش ــگ م ــا هماهن ــا آنه ــا ب ی
ایــن شــکایات مراجعــه نمی کننــد ولــی اغلــب بــا طیــف وســیعی از 
ــی  ــختی های زندگ ــه در س ــه ریش ــد ک ــه می کنن ــکاتی مراجع مش
ــکات ازدواج،  ــی، مش ــکات فامیل ــکاری، مش ــر، بی ــه فق از جمل
مواجهــه بــا خشــونت فامیلــی و خشــونت ناشــی از جنــگ دارنــد. 
اشــتراک کنندگان برخــی از نتایــج خشــونت مرتبــط بــا جنــگ بــه 
شــمول وضعیــت نــا امنــی، فراوانــی مرگ هــای مرتبــط بــا جنــگ، 
ــوه  ــی از بی ــاص ناش ــی خ ــورهای فرهنگ ــاری و استرس ــوچ اجب ک
مشــکات  مــورد  در  اشــتراک کنندگان  برشــمردند.  را  شــدن 
خاصــی کــه زنــان و دختــران در یــک جامعــه روبــرو هســتند 
ــرات آن را ناشــی از  ــتراک کنندگان در ه ــه اش ــد ک صحبــت کردن
ــکات  ــه "مش ــد ک ــاره کردن ــی اش ــتند. بعض ــاالری می دانس مردس
فامیلــی"ـ اگرچــه در ذات خــود فرهنگــی هســتندـ  ممکن اســت با 
استرســورهای فقــر و منازعــات مســلحانه مرتبــط باشــند کــه 

عملکرد فامیلی نارمل را کاهش می دهند.

اقدامات فرهنگی افغانی که تاب آوری را ارتقاء می دهند
ــاط  ــتن ارتب ــی و داش ــان مذهب ــش ایم ــتراک کنندگان نق ــام اش تم
بــا جامعــه را بــه عنــوان مهمتریــن نیروهــای فرهنگــی مثبــت بــرای 
ــاره  ــورد اش ــا م ــرای افغان ه ــاب آوری ب ــاء ت ــامت و ارتق ــظ س حف
قــرار دادنــد کــه همخــوان بــا کار قبلــی ِاِگرمــن و پانتربریــک 
)2010، ص.71( می باشــد کــه دریافتنــد کــه امیــد از ارزش هــای 
فرهنگــی کلیــدی افغانهــا )از قبیــل ایمــان( سرچشــمه می گیــرد، 
کــه ســنگ بنــای تــاب آوری را تشــکیل می دهــد، انگیــزه اجتماعــی 
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را ایجــاد می کنــد و احتــرام بــه خــود و منزلــت انســانی را پشــتیبانی 
ــه  ــوم ک ــاص مرس ــدام خ ــن اق ــتراک کنندگان چندی ــد. اش می کن

می توانند باعث ارتقاء تاب آوری شوند را شناسایی کردند.
اشــتراک کنندگان بعضــی اوقــات بــه مشــوره کــردن بــا ماهــا 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــر اس ــدر فراگی ــه آنق ــی ک ــد، عمل ــاره می کردن اش
ــر باســواد،  ــی باشــد. در بیــن فامیل هــای کمت می رســد کــه جهان
ــز  ــت نی ــرآن اس ــات ق ــاوی کلم ــه ح ــم( ک ــذ )طلس ــیدن تعوی پوش
گفتــه  براســاس  مــی رود.  شــمار  بــه  تداوی هــا  جــزو  اغلــب 
اشــتراک کنندگان، ایــن ارتباطــات مذهبــی می تواننــد در کاهــش 
ــن  ــا ای ــند. ب ــده باش ــک کنن ــیار کم ــان بس ــن مریض ــراب بی اضط
ــاوره  ــت مش ــه کیفی ــتند ک ــویش داش ــتراک کنندگان تش ــال، اش ح
مذهبــی بســتگی بــه مــا و ظرفیــت و حســن نیــت وی دارد. آنهــا 
ــوه آگاه  ــواری بالق ــن دش ــد از ای ــاوران بای ــه مش ــد ک ــد کردن تاکی
باشــند. رفتــن بــه زیارت هــا یکــی دیگــر از اقدامــات فرهنگــی 
ــق  ــتراک کنندگان تواف ــد و اش ــاره ش ــدان اش ــیار ب ــه بس ــت ک اس
ــود.  ــراد می ش ــاب آوری اف ــش ت ــث افزای ــن کار باع ــه ای ــتند ک داش
ایــن زیارت هــا اغلــب مکان هایــی سرســبز می باشــند کــه شــخص 
می توانــد در محیــط آرام اطــراف زیــارت هــم میلــه کنــد و هــم بــه 
دعــا ومناجــات بپــردازد. اشــتراک کنندگان اشــاره کردنــد کــه زنــان 
در زیارت هــا اجــازه رفــت و آمــد بــرای دعــا و مناجــات کــردن 
دارنــد. بــه همیــن شــکل اشــتراک کنندگان بــه اهمیــت بخشــش و 
خیــرات دادن اشــاره کردنــد ـ کــه یــک عنعنــه قدیمــی افغان هــا و 
نیــز یــک ضــرورت مذهبــی می باشــد ـ کــه از طریــق آن افــراد 

رنجدیده می توانند احساس بهتری داشته باشند.
ــد کــه بعضــی اقدامــات فرهنگــی مختــص  دیتاهــا نشــان می دهن
یــک حــوزه خــاص بودنــد. بــرای مثــال در هــرات، اســتادان اشــاره 
کردنــد کــه شــعر خوانــی و نوشــتن، پوتانشــیل زیــادی بــرای ارتقــاء 
تــاب آوری دارد. اســتادان در بامیــان بــه افغــان زیــل اشــاره کردنــد 
کــه  تعریــف آن عبــارت از نیرویــی بــرای یافتــن راه حل هــا در مقابــل 
ــل  ــی در کاب ــت روان ــی صح ــر تخصص ــان غی ــت. کارکن ــانس اس ش
احتــرام متقابــل را بــه عنــوان یــک اقــدام افغانــی فــرض می گیرنــد 
کــه تــاب آوری را افزایــش می دهــد. 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 تاب آوری در وی می شود.

واگرایی )convergence( بین بخش ها
اگرچــه بعضــی تفاوت هــا در یافته هــای بیــن مــردان و زنــان وجــود 
وجــود  بیــن حوزه هــای کشــوری  تفاوت هــا  بعضــی  و  داشــت 
ــن  ــی بی ــز اصل ــد، تمای ــده می ش ــات دی ــی اوق ــه بعض ــت ک داش
مشــاوران صحــی و صحــت روانــی و دیگــر بخش هــا مخصوصــًا 
محافظــت اطفــال، مشــاوران آمــوزش و سیســتم قضایــی و کارکنان 

حقوق زنان وجود داشت.
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــتراک کنندگان ــه اش ــد ک ــان می ده ــا نش یافته ه
مشــاوران صحــت و صحــت روانــی و مشــاوران ســوء مصــرف مــواد 
ــی  ــت اصل ــرادی را فعالی ــاوره انف ــد مش ــده بودن ــدی ش ــه بن طبق

حرفــه مشــاوره بــه حســاب می آوردنــد. عــاوه بــر ایــن، آنهــا 
ــه  ــای اینک ــه ج ــد از ـ ب ــاوره بای ــرد مش ــه عملک ــتند ک ــاد داش اعتق
یکپارچــه و ادغــام شــده باشــد ـ ارائــه خدمــات اجتماعــی و دیگــر 
حمایت هــا مجــزا باشــد. مشــاوران حرفــه ای بعضــی مشــکات در 
مهارت هــا،  از  آنهــا  دادن  تمایــز  و  تکالیــف  و  وظایــف  تعریــف 
ــی  نگرش هــا، صفــات و ارزش هــا داشــتند. مشــاوران صحــت روان
ــی  ــق تصادف ــک تحقی ــه در ی ــوکل ک ــک پروت ــص از ی ــر متخص غی
بنابرایــن  و  می کردنــد  اســتفاده  بــود،  شــده  روایی ســنجی 
ــود.  ــده ب ــدود ش ــوکل مح ــن پروت ــل همی ــان در داخ پاسخ های ش
مشــاوران ســوء مصــرف مــواد نیــز توضیــح دادنــد کــه پروتوکل هــای 

خاصی دارند که باید از آنها پیروی کنند.
برخــاف دیــدگاه اشــتراک کنندگانی 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 می پنداشــتند. ایــن دو 
بخــش درک واضح تــری از وظایف شــان و تکالیــف همــراه ضــروری 
بــرای تکمیــل آنهــا داشــتند. اشــتراک کنندگان 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، 
ــی  ــتفاده از اقدامات ــا اس ــرای آنه ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــتند. ع می دانس
کــه مشــاوره را بــا خدمــات اجتماعــی و دیگــر خدمــات مــورد نیــاز 
ــاورانی  ــاص، مش ــور خ ــه ط ــود. ب ــم ب ــیار مه ــد بس ــب می کنن ترکی
کــه در مکاتــب کار می کردنــد، بایــد در جلســات اجتماعــی شــرکت 
دخیــل  مکتــب  کمیته هــای  در  را  والدیــن  می کردنــد، 
می ســاختند، آمــوزش روانــی اجتماعــی را بــرای معلمــان در مــورد 
مراقبــت اطفــال دارای مشــکات فراهــم می ســاختند و بــرای 
معلمــان و مدیــران مکاتــب پان هایــی را بــرای کمــک بــه اطفالــی 
کــه نیازمنــد کمــک بودنــد فراهــم می ســاختند. مشــاورانی کــه بــا 
محافظــت اطفــال یــا بــا ســازمان های حقــوق زنــان کار می کردنــد، 
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 آســیب پذیر کمــک 
کننــد، در صــورت نیــاز مشــاوره بدهنــد و نیــز راه حل هــای محلــی 
را بــرای مشــکاتی کــه ممکــن اســت باعــث ســوء اســتفاده شــده 
ــای  ــتراک کنندگان از بخش ه ــاف اش ــد. برخ ــم کنن ــند فراه باش
صحــت و صحــت روانــی، ایــن اشــتراک کنندگان اشــاره کردنــد کــه 
مشــاور نبایــد دانــش خــود را محــدود بــه روانشناســی کنــد، اگرچــه 
ــتن  ــن برداش ــا همچنی ــتند. آنه ــم می پنداش ــیار مه ــا آن را بس آنه
ــرام  ــا احت ــد ت ــد کردن ــی تأکی ــش عموم ــزرگ از دان ــره ب ــک ذخی ی
ــان  ــه خــود جلــب کننــد. مشــاوران حقــوق زن ــد ب جامعــه را بتوانن
فکــر می کردنــد کــه دانــش حقــوق اســامی و نیــز کاربــرد محلــی 

آن نیز برای آنها بسیار حیاتی می باشد. 
ــتراک کنندگانی  ــن اش ــز در بی ــوزوی نی ــای ح ــن تفاوت ه همچنی
کــه کارکنــان حقــوق زنــان بودنــد وجــود داشــت. ســه گــروپ 
ــرات  ــه نظ ــاوت نقط ــوری متف ــوزه کش ــه ح ــاوت در س ــز متف متمرک
متفاوتــی را در مــورد توانمنــد ســازی زنــان ارائــه کردنــد. مشــاوران 
هراتــی کــه بــا مشــکات خودســوزی مزمــن در بیــن زنــان جــوان 



اکیسن و همکاران: روانشناسی مشاوره مرتبط با فرهنگ در افغانستان

Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas ¦ Volume 16 ¦ Issue 3 ¦ November 2018 10

تحــت ســوء اســتفاده مواجــه بودنــد، علــت ریشــه ای این مشــکات 
ــوان یــک سیســتم  را "مردســاالری" می دانســتند و آن را تحــت عن
ــد.  ــاد در می آوردن ــت انقی ــان را تح ــه زن ــد ک ــف کردن ــع تعری جام
ــوء  ــت س ــان تح ــا زن ــه ب ــار ک ــی در قنده ــر تخصص ــاوران غی مش
اســتفاده کار می کردنــد ـ هیــچ ســازمان مشــاوره ای در ایــن حــوزه 
کار نمی کــرد ـ بیــان داشــتند کــه "مداخــات بایــد زنــان را توانمنــد 
پیــدا  را  راه حــل مشــکات زندگی شــان  تــا خودشــان  بســازد 
کننــد". مشــاوران کابلــی کــه در همــان ســازمان کار می کردنــد بــر 
"نیــاز بــه آگاهی دهــی بــه زنــان در مــورد محدودیت های شــان 
کــه توســط فرهنــگ و عنعنــات افغانســتان بــه آنهــا تحمیــل شــده 

است" تأکید داشتند.

بحث
ــاوران  ــازند. اول، مش ــته می س ــم را برجس ــه مه ــه نکت ــا س یافته ه
افغــان توافــق دارنــد کــه بســیار مهــم اســت کــه متخصصیــن بــرای 
ــی  ــی و پریشــانی روان ــرادی کــه از مریضی هــای روان مراقبــت از اف
اجتماعــی در پس زمینــه افغانســتان رنــج می برنــد، دانــش کافــی 
ــر یــک عقیــده قــوی  داشــته باشــند. اشــتراک کنندگان مطالعــه ب
تأکیــد داشــتند کــه مراقبــت حرفــه ای می توانــد در رفــع مشــکات 
روانــی اجتماعــی ناشــی از بســیاری از چالش هــای فــراروی مــردم 
افغانســتان کمــک کننــده باشــد. اشــتراک کنندگان همچنــان 
اینکــه مشــاوره  بــه خاطــر  کــه  تقویــت کردنــد  را  ادراک  ایــن 
می توانــد 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 حرفــه ای 
می باشــند یــک چالــش عظیــم را در شــرایط نامســاعد افغانســتان 
ایجــاد کــرده اســت. همانطــور کــه ونتــووگل و همــکاران )2012، 
ص.4( اشــاره می کنــد، "خطــر ایجــاد خدمــات بــا پوشــش وســیع 
ولــی کیفیــت پاییــن و پایــداری انــدک در این شــرایط وجــود دارد". 
ــده  ــاهده ش ــه مش ــت منازع ــرایط تح ــر ش ــه در دیگ ــه ک همانگون
فراهــم  بــرای   )van de Put & van der Veer, 2005( اســت 
ــیع  ــوزش وس ــتان آم ــردم افغانس ــام م ــرای تم ــاوره ب ــاختن مش س
تعــداد زیــادی از متخصصیــن ضــروری می باشــد. عــاوه بــر ایــن، 
ایــن فشــار بــر متخصصیــن مشــاوره اســتفاده از مداخــات روانــی 
ــز  ــه تجوی ــبت ب ــتری نس ــت بیش ــت وق ــن اس ــه ممک ــی ک اجتماع
دواهــا بــه کار داشــته باشــند را دشــوار می ســازد )ونتــووگل و 
همــکاران، 2012(. در پرتــو ایــن واقعیت هــا، نیــاز بــه رویکردهــای 
ــه  ــو1، 2012 مراجع ــه ون میرل ــور )ب ــی جامعه مح ــی اجتماع روان
کنیــد( و نیــز آمــوزش کادر جدیــدی از مشــاوران روانــی اجتماعــی 

جامعه محور وجود دارد )برگین و اکیسن، این شماره(.
ــم  ــیار مه ــه بس ــک یافت ــودن و اهمیــت فرهنــگ ی ــًا: مرتبــط ب دوم

1. Van Mierlo
2. Firling
3. Wesselle and Strang

کــه  کردنــد  تأکیــد  اشــتراک کنندگان  بــود.  مطالعــه  ایــن 
اســتانداردهای حرفــه ای 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 فیرلینــگ2 )1988، 
ص.32( می نویســد، »ایــن یــک تهدیــد اساســی اســت کــه در 
ــته  ــم پیوس ــه ه ــای ب ــا و فرقه ه ــتقل از فامیل ه ــتم مس ــک سیس ی
ــه  ــده هرگون ــف کنن ــزء تعری ــک ج ــد ی ــگ بای ــد.« فرهن رخ می ده
مداخلــه روانــی اجتماعــی در افغانســتان باشــد. اهمیــت فرهنــگ 
در دیگــر تحقیقــات روی صحــت روانــی و مراقبت هــای روانــی 
ــان،  ــت )امیدی ــده اس ــته ش ــز برجس ــا نی ــرای افغان ه ــی ب اجتماع
ــی  ــامتی روان ــروژه س ــال پ ــرای مث ــو، 2012(. ب 2012؛ وان میرل
اجتماعــی بــرای معلمــان دریافــت کــه پروگرام هایــی کــه ریشــه در 
فرهنــگ محلــی دارنــد در ارتقــاء اســتراتیژی های ســازگاری مثبــت 
و پیشــگیری از مشــکات روانــی اجتماعــی مؤثــر می باشــند. 
معلمــان افغــان گــزارش دادنــد کــه آنهــا بــه جــای یادگیــری 
مفاهیــم نامرتبــط »نقــاط قــوت فرهنگی شــان« را بررســی مــی 

کردند )ص.245(. امیدیان نتیجه می گیرد که:
»پروگرام هــای روانــی اجتماعــی کــه نیازهــای یــک جمعیــت 
کــه  می باشــند  مؤثرتــر  زمانــی  می کننــد  بــرآورده  را 
و  مهــم  اشــتراک کنندگان  کــه  را  فرهنــگ  از  بخش هایــی 
مثبــت می پندارنــد را منعکــس کننــد. اشــتراک کنندگان 
زمانــی می تواننــد مالکیــت پروســه شــفایابی خودشــان را بــه 
ــر و  ــتعاره ها، تصاوی ــند از اس ــادر باش ــه ق ــد ک ــت بگیرن دس

نوشته های مهم محلی استفاده کنند. )ص.246(.«
ــان  ــای خودش ــا و نگرش ه ــی ارزش ه ــا بررس ــتراک کنندگان، ب اش
ــر  ــا آماده ت ــل چالش ه ــرای ح ــفایابی، ب ــامتی و ش ــه س ــبت ب نس
ــو )2012،  ــر، ون میرل ــال دیگ ــک مث ــکل ی ــن ش ــه همی ــد. ب بودن
ــروژه  ــک پ ــاف ی ــگ در انکش ــت فرهن ــات 142-143( اهمی صفح
روانــی اجتماعــی جامعه محــور را بــرای تقویــت نقــش زنــان و 

کاهش خشونت فامیلی تشریح می کند:
" بــه نظــر می رســد توجــه وســیع و ســاختاری بــه پیــش 
ــا  ــرام ب ــن پروگ ــل دیزای ــور تعدی ــه منظ ــه ب ــرط های جامع ش
ــه  ــوری ک ــات را در کش ــداری مداخ ــی، پای ــه محل پس زمین
خانــواده، مذهــب، ســنت ها و روابــط غیــر رســمی نقــش 

مهمی را ایفا می کنند، تقویت می کند."
ــد  ــز بای ــی نی ــی اجتماع ــامت روان ــت از س ــب حمای ــن ترتی ــه ای ب
تغییــرات  و  نیازهــا  بــه  کــه  باشــد  انعطاف پذیــر  پروســه  یــک 

اجتماعی و فرهنگی پاسخگو باشد.
بایــد اشــاره کنیــم کــه همانطــور کــه ِاِگرمــن و پانتــر بریــک 
لنگــر  یــک  تنهــا  "فرهنــگ  دادنــد  توضیــح  )2010،ص.81( 
ــا آنطــور  ــاب آوری نیســت بلکــه ســندانی از درد نیــز می باشــد" ی ت
ــوان  ــه عن ــگ را ب ــتَرنج3 )2006، ص. 200( فرهن ــل و ِاس ــه ِوِس ک
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"شمشــیر دو لبــه" تعریــف می کننــد. فرهنــگ بــرای حفــظ هویــت 
اجتماعــی، نظــم اجتماعــی و امیــد مخصوصــًا در زمــان بحــران و 
ــگ )1988، ص.  ــاس فیرلین ــر اس ــد. ب ــی می باش ــواری حیات دش
32(، "افغان هــا یــک سیســتم فرهنگــی ســازمان یافتــه دارنــد ... 
ــوادث  ــت ح ــرای مدیری ــح ب ــی واض ــل پیش بین ــای قاب میکانیزم ه
ــا در  ــدی و معن ــس هدفمن ــک ح ــت و ی ــا امنی ــه افغان ه ــی ب زندگ
ــد  ــگ می توان ــان، فرهن ــن زم ــی در عی ــد." ول ــان می ده زندگی ش
بــرای  باشــد.  ســهیم  اجتماعــی  روانــی  پریشــانی  ایجــاد  در 
ــد یــک منبــع  بعضی هــا اعمــال محــدود کننــده فرهنگــی می توان
در  قبلــی  تحقیــق  مثــال،  بــرای  باشــد.  نابرابــری  و  خشــونت 
ــادر  ــه ق ــد ک ــاس می کردن ــان احس ــه جوان ــت ک ــتان دریاف افغانس
نیســتند کــه اســتانداردهای بــاالی "چیــزی کــه یــک افغــان 
ایــن تحکمــات  پــوره کننــد و تحــت  را  پرافتخــار را می ســازد" 
 Panter-Brick &( فرهنگــی احســاس ســرکوب شــدن می کردنــد

 .)Eggerman, 2012, p. 383
بیــن  مشــاوره  مفهوم ســازی  در  جالبــی  تفاوت هــای  آخــر،  در 
ــه ای و  ــاوران حرف ــه مش ــت. اگرچ ــود داش ــف وج ــای مختل بخش ه
ــی و  ــت روان ــت، صح ــای صح ــی در بخش ه ــر تخصص ــان غی کارکن
ــه  ــا ب ــد تنه ــاوره بای ــه مش ــد ک ــور می کردن ــواد تص ــرف م ــوء مص س
ــک مراجــع انجــام  ــه چهــره بیــن یــک مشــاور و ی صــورت چهــره ب
شــود، مشــاورینی کــه در بخش هــای محافظــت اطفــال، آمــوزش، 
ــد کــه  ــد معتقــد بودن ــان کار می کردن اصــاح و تربیــت و حقــوق زن
کار بــا فامیــل و جامعــه ـ عــاوه بــر مشــاوره انفــرادی ـ بــرای تغییــر 
روانــی  ســامت  چالش هــای  کــه  محیــط  از  جنبه هایــی  دادن 
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــروری می باش ــد، ض ــق می کنن ــی را خل اجتماع
ــرد  ــرد ف ــر دو رویک ــه ه ــد ک ــان می ده ــتان نش ــق در افغانس تحقی
محــور و جامعه محــور خــارج از بخــش مراقبت هــای صحــی رســمی 
ــد  ــردم کارآم ــن م ــی در بی ــی اجتماع ــای روان ــع چالش ه ــرای رف ب
ــرده و  ــت ک ــاری را تقوی ــای خودی ــد میکانیزم ه ــتند و می توانن هس

تاب آوری را پرورش دهند )ونتووگل و همکاران، 2012(.

محدودیت های تحقیق
محدودیت های نمونه 

ایــن تحقیــق قصــد داشــت کــه یــک نمونــه متنــوع از متخصصیــن 
مشــاوره در افغانســتان داشــته باشــد. نمونه گیــری منجــر بــه 
اســتخدام 147 اشــتراک کننده مرد و زنـ  به شــمول ســوپروایزران، 
ــت  ــوزه از هف ــج ح ــی ـ از پن ــر تخصص ــان غی ــن و کارکن متخصصی
حــوزه کشــوری افغانســتان شــد. تشــویش های 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 
دیدگاه هــای متفاوتــی را بــه دیتاهــای مــا اضافــه کننــد. عــاوه بــر 
ــای  ــده از گروپ ه ــتفاده کنن ــات اس ــر تحقیق ــد دیگ ــن، همانن ای
متنــوع  ماهیــت   ،)2018 آیرتــون1،  بــه  )اشــاره  متمرکــز 
ــز  ــای متمرک ــای گروپ ه ــک از بحث ه ــر ی ــتراک کنندگان در ه اش

1. Ayrton

ممکــن اســت باعــث تقویــت عــدم تــوازن در خطــوط طبقــه 
ــتراتیژی های  ــد. اس ــده باش ــات ش ــت و تحصی ــی، قومی اجتماع
کاهــش قــدرت ـ از قبیــل گروپ هایــی از یــک جنســیت ـ اســتفاده 
ــا ایــن  ــد. ب ــا حــد امــکان رفــع گردن ــا ایــن عــدم تقــارن ت شــدند ت
حــال، ایــن مســأله و انــدازه کوچــک نمونــه طیــف یافته هــای مــا را 

محدود ساخت.

تخصــص  یــک  بنــدی  چــارت  چالش هــای  و  محدودیت هــا 
جدید

در گذشــته زمانــی کــه DACUM بــرای تعریــف مشــاغل جدیــد در 
افغانســتان مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت، ایــن مشــاغل اعضــای 
ــا،  ــل اینجینره ــروف مث ــبتًا مع ــاغل نس ــا مش ــا ی ــال تخصص ه فع
در  اجتماعــی  مــددکاران  و  کودکســتان  معلمــان  مســتری ها، 
محافظــت اطفــال را شــامل می شــد )برگیــن و همــکاران، 2014(. 
بــا ایــن حــال، در ایــن مــورد، حرفــه مشــاوره در حــال حاضــر 
ــه  ــت ک ــدن اس ــاد ش ــال ایج ــف در ح ــای مختل ــط پروگرام ه توس
خدمــات  مختلــف  جمعیت هــای  بــه  کــه  کارکنانــی  توســط 
بــرای  دلیــل،  همیــن  بــه  می شــوند.  حمایــت  می دهنــد، 
براســاس  جواب های شــان  طبقه بنــدی  اشــتراک کنندگان 
ــد در  ــده واح ــک ای ــات ی ــب اوق ــود. اغل ــوار ب ــارت دش ــن چ عناوی
در  مختلــف  گروپ هــای  توســط  چــارت  مختلــف  بخش هــای 
محل هــای مختلــف بیــان می شــد. ایــن مســأله اختصاصــًا در 
ــال در  ــرای مث ــرد. ب ــدق می ک ــف" ص ــف" و "تکالی ــمت "وظای قس
هــرات هیــچ وظیفــه ای تعریــف نشــد ولــی ویژگی هــا و ارزش هــای 
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 
ــک  ــتراک کنندگان ی ــوارد، اش ــی م ــود. در بعض ــده ب ــایی ش شناس
عامــل را کــه فکــر می کردنــد بســیار ضــروری اســت را در هــر طبقــه 
ــودن  ــوم ب ــی نامفه ــه معن ــت ب ــن اس ــن ممک ــد. ای ــده بودن گنجان
تعریــف اصطاحــات بــوده باشــد: وظیفــه، تکلیــف، مهــارت، 
ارزش. بــا ایــن حــال، از نظــر نویســندگان، ناکامــی در تمایــز ایــن 
اصطاحــات بیشــتر بــه چالــش ایجــاد یــک تخصــص کامــًا جدیــد 

"از پایه و اساس" ارتباط می گیرد.

محدودیت های ترجمه
ــه  ــودن ترجم ــوع ب ــت متن ــه، ماهی ــده مطالع ــت عم ــک محدودی ی
ــه  ــک لغت نام ــوز ی ــا هن ــه ت ــی مربوط ــای دولت ــود. وزارت خانه ه ب
معتبــر کــه بــه صــورت سرتاســری بــه عنــوان ترمینالــوژی تخنیکــی 
در روانشناســی شــناخته شــود تهیــه نکــرده بودنــد. بــدون چنیــن 
لغت نامــه ای، کلمــات دری و پشــتو مشــابه بــه شــیوه های مختلــف 
مختلــف  کننــدگان  یادداشــت  توســط  مختلــف  زمان هــای  در 
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ترجمــه می شــدند. بعضــی اوقــات یــک کلمــه مشــابه توســط یــک 
شــخص بــه انگلیســی تخصصــی بســیار رســمی ترجمــه می شــد و 
توســط یــک یادداشــت کننــده یــا ترجمــان دیگــر بــه صــورت یــک 
کلمــه خیلــی غیــر رســمی. بــرای رفــع ایــن محدودیــت، تیــم 
ــک  ــا چ ــدگان و ترجمان ه ــت کنن ــا یادداش ــا را ب ــق ترجمه ه تحقی
ــح  ــکل صحی ــه ش ــی ب ــان دری اصل ــه زب ــد ک ــا ببینن ــد ت می کردن
ــل  ــان حاص ــا اطمین ــت ترجمه ه ــت و از صداق ــده اس ــه ش ترجم
کننــد ولــی ایــن کار بســیار دور از یــک کار علمــی بــود و بنابرایــن 

باعث یک محدودیت در مطالعه شد.
اینکــه اصطاحــات خاصــی چگونــه توســط تســهیل کنندگان، 
ایــن  بــا  نیــز  می شــد  تعریــف  ترجمان هــا  و  اشــتراک کنندگان 
محدودیــت مرتبــط بــود. تمــام اعضــای تیــم تحقیــق بــه انــدازه کافی 
در مــورد مشــاوره معلومــات داشــتند کــه نظــرات اشــتراک کنندگان را 
در جریــان بحث هــای گروپــی متمرکــز ارزیابــی کننــد. ولــی بــا ایــن 
حــال، درک آنهــا از ایــن اصطاحــات ممکــن اســت از شــخصی بــه 
شــخص دیگــر متفــاوت باشــد. بــرای مثــال، ایــن مســأله اختصاصــًا 
بــرای کلماتــی کــه احساســات را توصیــف می کننــد صــدق می کنــد، 
کــه یــک چالــش عمــده بــه شــمار مــی رود در زمانــی کــه احساســات 
در حرفــه روانشناســی و در فرهنــگ افغانــی تأییــد می شــوند، ادراک 

می شوند و محترم شمرده می شوند.

چالش های پیگیری ایده های فرهنگی
ــط  ــده توس ــریک ش ــی ش ــای فرهنگ ــط فرض ه ــه توس ــن مطالع ای
ــرای مثــال، محققیــن  ــود. ب ــی تحقیــق محــدود شــده ب تیــم افغان
افغــان ماننــد اشــتراک کنندگان تصــور می کردنــد کــه بعضــی 
در  می دهــد،  یکســانی  معنــی  افغان هــا  تمــام  بــرای  عبــارات 
حالیکــه  ممکــن اســت تفاوت هــای فرهنگــی در بیــن یــا درون 
گروپ هــای مختلــف وجــود داشــته باشــد. بــرای مثــال، تیــم 
ــل  ــارت "مث ــه عب ــد ک ــور می کردن ــتراک کنندگان تص ــق و اش تحقی
یــک افغــان رفتــار کــن" و "فرهنــگ و ســنت های مــا" تفســیر 
یکســانی بــرای همــه داشــته باشــد و بنابرایــن هیــچ ســوال دیگــری 
بــرای توضیــح خواســتن معنــای دقیــق عبــارت از شــخص پرســیده 
ــم  ــان تی ــر افغ ــای غی ــه اعض ــی ک ــال، زمان ــن ح ــا ای ــد. ب نمی ش
ایــن عبــارات  تحقیــق پاســخ ها را کدگــذاری کردنــد، معنــای 
ــن  ــا محققی ــه ب ــن قضی ــه ای ــی ک ــد و وقت ــخص نبودن ــح و مش واض

افغان چک و بررسی شد پاسخ های مختلفی استفاده شد.
ایــن عقیــده کــه همــه افغان هــا تعریــف مشــابهی از معنــای افغــان 
بــودن دارنــد نماینــده یــک فرضیــه بــزرگ )و احتمــااًل اشــتباه( 
اســت کــه فرهنــگ را یــک مفهــوم متجانــس بــه حســاب مــی آورد. 
ــد  ــده می توانن ــات آین ــأله ، تحقیق ــن مس ــاختن ای ــح س ــرای واض ب
حوزه هــای عملــی را کــه کارکنــان بــا هنجارهــا، انتظــارات و اعمــال 
فرهنگــی در تضــاد می بیننــد را مــورد بررســی قــرار دهنــد. عــاوه 
برایــن، پوهنتون هــا یــک نقــش عمــده در تســهیل کــردن تحقیقــات 
بــرای پاســخ بــه ایــن ســواالت ایفــا می کننــد و همچنیــن می تواننــد 
بحث هــا در مــورد ایــن مســایل بــا محصلیــن را تســهیل کننــد. بــه 
ــی  ــای فرهنگ ــل و تعمیم دهی ه ــن عم ــاف بی ــب، اخت ــن ترتی ای
ــه  ــود ک ــی می ش ــات بازتاب ــم از اقدام ــش مه ــک بخ ــده ی ادراک ش

باید در کاریکولوم روانشناسی مشاوره افغانی شامل شود.
ایــن محدودیــت کمتــر بــا زبــان مرتبــط می باشــد و بیشــتر در مــورد 
ــات و ســنت های کامــی  ــگ، عنعن ــام فرهن ــای ادغ پیچیدگی ه
افغان هــا بــا مفاهیــم غربــی اســت، همانگونــه کــه پیش تــر در ایــن 
مقالــه در مــورد آن بحــث شــد. ایــن مســأله بــا تحقیــق قبلــی 
ــی در  ــم غرب ــه مفاهی ــای ترجم ــه چالش ه ــه ب ــت ک ــوان اس همخ
 van der Veer,( می کنــد  اذعــان  غربــی  غیــر  پس زمینه هــای 

 .)2008, p. 133
ــوان کاال در  ــه عن ــد ب ــا را نبای ــی چیزه ــتن چگونگ ــش و دانس »دان
نظــر گرفــت کــه قابــل بســته بندی، صــادر کــردن و توزیــع کــردن 
هســتند. دانــش و دانســتن چگونگــی چیزهــا شــبیه اورگانیزم های 
زنــده هســتند کــه در یــک محیــط زیســت خــاص رشــد می کنــد و 

تنها با سازگار شدن با شرایط محلی زنده می ماند.«
بــر اســاس ایــن تحقیــق، بســیار مهــم اســت کــه فرهنگ هــا، 
عنعنــات و ســنت های کامــی و البتــه ارزش هــای مذهبــی افغانــی 
و ارتباط شــان 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 وســیله ای بــرای 
بیــرون کشــیدن کمبــودات بلکــه بــه عنــوان وســیله ای بــرای 
روشن ســازی و شــکوفایی بیشــتر آن. بــا همــه اینهــا، نــه محققیــن 
افغانــی و نــه اشــتراک کنندگان تعاریــف فرهنــگ افغانــی و ارتبــاط 
آن بــا روانشناســی مشــاوره را روشــن نســاختند، کــه نیــاز بــه 
ــن  ــه از ای ــتفاده محتاطان ــز اس ــه و نی ــن رابط ــتر در ای ــق بیش تحقی
بحث هــا در هرگونــه کاریکولــوم پیشــنهادی بــه عنــوان نتیجــه ایــن 

مطالعه وجود دارد.

نتیجه گیری و توصیه ها
بــه عنــوان اولیــن مطالعــه جامــع در مــورد حرفــه مشــاوره در 
را  بالقــوه ای  حوزه هــای  تحقیــق  ایــن  یافته هــای  افغانســتان، 
طریــق  از  را  حرفــه  ایــن  انکشــاف  کــه  می ســازند  برجســته 
تحصیــات عالــی و از طریــق تحقیقــات بیشــتر حمایــت می کننــد. 
بــرای اینکــه کاریکولــوم مشــاوره در افغانســتان مؤثــر باشــد، بایــد 
آمــوزش غربــی مرســوم و مفاهیــم تخصصــی را بــا روش هــای 
انکشــاف یافته در پس زمینــه افغانــی ادغــام کــرد. بــرای انجــام 
خــاص  پس زمینــه  مــورد  در  آموخته هــا  کــردن  وارد  کار،  ایــن 
ــوم  ــی در کاریکول ــی افغان ــات مذهب ــات و ملزوم ــا، عنعن فرهنگ ه
و  ســازگاری  می باشــد.  ضــروری  عالــی  تحصیــات  مشــاوره 
شــفایابی در بیــن جمعیــت افغانــی تنهــا زمانــی مؤثــر خواهــد بــود 
ــن کار را از  ــا ای ــگ )1998،ص. 34( افغان ه ــه فیرلین ــه گفت ــه ب ک
یــک موقــف قــدرت و امنیــت کســب شــده از اعتقــاد راســخی 
انجــام دهنــد کــه میــراث افغانی شــان ارزشــمند اســت و بایــد 
ــی  ــک روش افغان ــاف ی ــبرد انکش ــرای پیش ــرد. ب ــار ک ــدان افتخ ب
مشــاوره کــه رویکردهــای غربــی و فرهنگــی مرتبــط را بــا هــم ادغــام 
می کنــد، بایــد یــک لغت نامــه ترمینالــوژی روانشــناختی بــه زبــان 
ــث و  ــرای بح ــترک ب ــان مش ــک زب ــا ی ــود ت ــه ش ــتو و دری تهی پش
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ایــن حرفــه در افغانســتان ایجــاد شــود. یافته هــای  انکشــاف 
ــی اجــرا  ــد در تحصیــات عال تحقیــق موضوعــات دیگــر را کــه بای
ــی  ــه ای جهان ــی حرف ــه آمادگ ــد از جمل ــنهاد می کنن ــوند را پیش ش
ــه ای  ــت زمین ــمت ماهی ــی در قس ــل علم ــای پن ــن و اعض محصلی
ارزیابــی و پــان درمانــی بیالوژیــک روانــی اجتماعــی. کورس هــای 
خــاص و مطالعــه فرهنگ هــا و عنعنــات افغــان و نیــز روانشناســی 

اسامی نیز ضروری می باشند. 
ایــن تحقیــق نــه تنهــا یــک بحــث اولیــه در مــورد اجــزای مهــم مــورد 
نیــاز بــرای انکشــاف یــک کاریکولــوم روانشناســی مشــاوره افغانــی 
مؤثــر  مشــاوره  کــه  می کنــد  بحــث  بلکــه  می کنــد،  ارائــه  را 
مفهوم ســازی شــده بــه لحــاظ فرهنگــی چطــور خواهــد بــود. 
یافته هــا ایــن ســوال را مطــرح می کننــد کــه آیــا زمانــی کــه اعمــال 
ــند  ــده باش ــرکوب ش ــری و س ــث نابراب ــت باع ــن اس ــی ممک فرهنگ
ــاوره ارزش داد و آن را  ــی مش ــی دهندگ ــیل رهای ــه پوتانش ــد ب بای
پــرورش داد یــا مشــاوره بایــد هنجارهــای فرهنگــی را ادغــام کــرده 
ــان )2012،  ــه امیدی ــور ک ــن، همانط ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــاء ده و ارتق
کــه  کننــد  احســاس  مــردم  "اگــر  می کنــد  اشــاره  ص.246( 
هنجارهــا و ارزش های شــان مــورد حملــه قــرار گرفتــه، ممکــن 
ــاد  ــد ی ــًا می خواهن ــه واقع ــی ک ــه چیزهای ــوش دادن ب ــت از گ اس
بگیرنــد امتنــاع کننــد"، کــه می توانــد منجــر بــه اشــکال دیگــری از 
نابرابــری و ســرکوب شــود. فرهنــگ ایســتا نیســت و دائــم در حــال 
ــا واقعیت هــای زمینــه ای اســت. اعتــراف  تغییــر و ســازگار شــدن ب
ــا اســت کــه  بــه نقــش فرهنــگ در حرفــه مشــاوره یــک پروســه پوی
ایــن تحقیــق وارد بحــث آن نشــده اســت. ایــن یــک راه حــل آســان 
بــرای ایــن مســأله پیچیــده نمی باشــد. همخــوان بــا مطالعــه 
بایــد  آینــده  بررســی های   ،)2010( پانتر-بریــک  و  ِاِگرمــن 
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــی را م ــازه های فرهنگ ــای س ــا و مرزه فرصت ه
دهنــد زیــرا آنهــا بــر ســامت و شــفایابی روانــی اجتماعــی تاثیرگذار 

می باشند )هانس، 2008(.
ــه  ــر حرف ــرای درک بهت ــروع ب ــک ش ــده ی ــه کنن ــا ارائ ــای م یافته ه
ــه  ــن مطالع ــب، ای ــن ترتی ــه ای ــتند. ب ــتان هس ــاوره در افغانس مش
ــی  ــای تحقیقات ــرای پروژه ه ــرم ب ــک پلتف ــوان ی ــه عن ــن ب همچنی
آینــده بــرای بررســی مشــاوره و موضوعــات مربوطــه در افغانســتان 
ــت  ــورد مؤثری ــم در م ــی مه ــه کلینیک ــک مطالع ــد. ی ــل می کن عم
ــان  ــط کارکن ــده توس ــتفاده ش ــا" اس ــر ارزش ه ــی ب ــاوره مبتن "مش
ــق  ــن تحقی ــه در ای ــود دارد ک ــی وج ــت روان ــی صح ــر تخصص غی
 Ayoughi, Missmahl, Weierstall, &( اســت  شــده  شــامل 
Elbert, 2012(. ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه مشــاوره نســبت 
بــه مداخــات دوایــی بــرای تــداوی مشــکات روانــی اجتماعــی در 
ــه  ــن مطالع ــد . ای ــر می باش ــریف مؤثرت ــزار ش ــا در م ــن افغان ه بی
ــر  ــات در ه ــر مداخ ــت دیگ ــی مؤثری ــه بررس ــد ک ــنهاد می کن پیش
دو ســطح فــردی و اجتماعــی در هــر یــک از ســکتورهای مختلــف 
مهــم می باشــد. دیدگاه هــای متفــاوت در مــورد مداخــات فــردی 
و اجتماعــی یــک یافتــه مطالعــه حاضــر می باشــد کــه بررســی ها و 
شــواهد بیشــتر را مطالبــه می کنــد. ایــن مطالعــه و دیگــر مطالعــات 
ســهم گرفتــن متخصصیــن و کارکنــان افغــان در تئــوری و عمــل از 

طریق پروژه های تحقیقاتی را بسیار حیاتی می دانند. 

تحقیقــات بیشــتر بایــد مفاهیــم و معانــی درون پس زمینــه افغانــی 
کــه بــا شــفایابی ارتبــاط دارنــد را بــه بررســی بگیرنــد. بــرای مثــال، 
مطالعــه  یــک  درگیــر  حاضــر  حــال  در  تحقیقاتــی  تیــم  ایــن 
ــا  ــص افغان ه ــاخص های مخت ــاف ش ــرای انکش ــناختی ب پدیدارش
بــرای ســامت روانــی اجتماعــی می باشــد. ایــن تحقیــق تعاریــف 
عملیاتــی ســامت روانــی اجتماعــی را آنگونــه کــه توســط کارکنــان 
ســکتور آمــوزش، مشــاوره، صحــت، انکشــاف جامعــه و حرفه هــای 
مربوطــه ادراک شــده اســت را روشــن خواهــد ســاخت. ایــن 
ــأله باشــد کــه  ــک شــروع مهــم بــرای درک ایــن مس می توانــد ی
متخصصیــن افغانــی چگونــه ســامت روانــی اجتماعــی را در 
زمینه هــای خودشــان ادراک می کننــد 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 شده اند خواهد پیوست.
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یادداشت ها:
هــر دو پوهنتــون بلــخ و پوهنتــون بامیــان در حــوزه مرکــزی واقــع 
شــده اند. پوهنتــون بامیــان نماینــده نواحــی روســتایی می باشــد، 

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 
ــه  ــدون توج ــی را ب ــکات اصل ــا ن ــن م ــدند. بنابرای ــرح ش ــر مط دیگ

بیش از حد به طبقه بندی ها مورد اشاره قرار دادیم.
اصطاحــات  »فقــر«، »بیــکاری«، »تأثیــرات مهاجــرت« و » اعتیــاد 
بــه مــواد مخــدر« بــه طــور مکــرر بــه عنــوان دالیلــی کــه فامیل هــا و 
اطفــال بــه خاطــر آنهــا بــه مشــاوره مراجعــه می کننــد ذکــر شــده 
بودنــد. چیــزی کــه اشــاره نشــده بــود دو شــرایط بــا اهمیــت بالقــوه 
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