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 PhD1پوهنحــی مــددکاری اجتماعــی ســیلبرمن در هنتــر کالــج ،CUNY ،نیویــورک ، ،ایــاالت متحــده آمریــکا ،PhD2 ،پوهنتــون ویلفــرد لوریــر ،واترلــو،
انتاریــو ،کانــادا3 ،دســتیار اســتاد و مشــاور صحــت روانــی در دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی پوهنتــون کابــل ،افغانســتان ،PhD4 ،ســردبیر اصلــی
مجله مداخله.

مقدمه
صحت روانی در افغانستان

ً
افغانســتان پــس از تقریبــا  40ســال منازعــه مســلحانه ،بــا
چالشهــای زیــادی مواجــه اســت .بــا وجــود ایــن مشــکالت،
بســیاری از افغانهــا بــه طــور خســتگی ناپذیــر کار کردهانــد تــا
نهادهــای ملــی خــود را محافظــت ،بازســازی ،انکشــاف و نگهداری
نماینــد .یکــی از ایــن تالشهــا ،اســتراتیژی ملــی بــرای یــک
افغانســتان ســالم از نظــر روانــی بــود [دولــت جمهــوری اســامی
افغانســتان ( )GOIRAو وزارت صحــت عامــه (،]2009 ،)MOPH
کــه تأثیــر منازعــه بــر صحــت روان و ســامت روانــی و اجتماعــی را
شناســایی نمــود .اســتراتیژی ملــی یــک برنامــه آرمانــی بــرای
ایجــاد صحــت روانــی و حمایــت روانــی اجتماعــی یکپارچــه و
جامــع ( )MHPSSدر کشــور را تهیــه کــرد .تحــت رهبــری وزارت
صحــت عامــه ،مراقبــت مســلکی امــراض روانــی در حــال حاضــر
بخشــی از بســته اساســی خدمــات صحــی و مجموعــه ضــروری
خدمــات شــفاخانهای اســت .عالوه بــر ایــن ،داکتــران مراقبتهای
اولیــه ،بــا کمــک متخصصــان حرف ـهای ،بــرای تشــخیص و درمــان
افــراد مبتــا بــه اختــاالت روانــی ،عصبــی و مصــرف مــواد در
دســترس هســتند کــه در محیطهایــی از شــفاخانه تــا ســطح
جامعــه کار میکننــد .بــا ایــن حــال ،اســتراتیژی ملــی نیــز اشــاره
ً
کــرد کــه تقریبــا  4دهــه منازعــه مســلحانه ،بســیاری از عوامــل
محافظتــی کــه در جامعــه افغانســتان وجــود داشــت را بیــش از حــد
تحــت فشــار قــرار داد .بســیاری از افغانهــا مشــکالت روانــی را کــه
ً
مســتقیما مربــوط بــه منازعــه هســتند ،ماننــد آســیب ،از دســت
دادن و تبعیــد ،را تجربــه میکننــد  .بــا ایــن وجــود ،بیشــتر افــراد
اثــرات غیــر مســتقیم منازعــه را تجربــه میکننــد ،مثــل انحــراف
ســاختار خانــواده ،از بیــن رفتــن حمایتهــای اجتماعــی ،عــدم
اطمینــان دربــاره آینــده و عوامــل اســترسزا کــه بــر روابــط فامیلــی
و اجتماعــی تأثیــر میگــذارد .عــاوه بــر ایــن ،محرومیــت
اقتصــادی ناشــی از خشــونتهای موجــود ،خشکســالی شــدید ،و
ســطح پاییــن رشــد نیــز بــاالی ســامت روانــی ـ اجتماعــی تأثیــر

میگــذارد (بابــوری و هایــوارد  ،2013دولــت جمهــوری اســامی
افغانســتان و وزارت صحــت عامــه  ،2009میلــر ،امیدیــان،
راسموســن ،یعقوبــی ،و داودزی  ،2008ونتــوگل ،جردنــز ،اگرمان،
ً
وان میرلــو ،و پانتــر بریــک .)2013 ،در واقــع ،تقریبــا 80%
افغانهایــی کــه بــه دنبــال خدمــات صحــت روانــی و حمایــت
روانــی اجتماعــی هســتند اختــاالت غیــر ســایکوتیک و مشــکالت
مربــوط بــه بدبختــی را تجربــه میکننــد کــه بــه جــای مراقبتهــای
روانــی طبــی نیــاز بــه مشــاوره مســلکی و حمایتهــای روانــی
اجتماعــی دارنــد [دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان
( )GOIRAو وزارت صحــت عامــه ( .]2009 ،)MOPHبــا ایــن
حــال ،تــا  2ســال پیــش ،هیــچ برنامــه پوهنتونــی بــرای آمــوزش
مشــاوران افغــان وجــود نداشــت ،کــه یــک کمبــود قابــل توجهــی
در ظرفیــت کشــور بــرای پاســخگویی بــه تعــداد زیــادی از افغانهــا
کــه بــه کلینیکهــای صحــت روانــی وارد میشــوند و نیــاز بــه
طیــف وســیعی از پاســخهای مســلکی بــه مشــکالت روانــی و
اجتماعی مربوط به بدبختی دارند ،محسوب میشود.
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برگین و همکاران :از سوی سردبیر :مقدمه ای بر یک ویژهنامه

پسزمینه این ویژهنامه
ایــده بــرای ایــن ویژهنامــه از یــک پــروژه تمویــل شــده توســط اداره
انکشــاف بیــن المللــی ایــاالت متحــده ( )USAIDکــه هــدف آن
انکشــاف و حمایــت از تحصیــات عالــی در افغانســتان بــرای
آمــاده ســازی نســل بعــدی متخصصــان صحــت روانــی اســت گرفته
شــده بــود .بــا هنتــر کالــج ،پوهنتــون شــهری شــهر نیویــارک،
بــرای همــکاری بــا پوهنتــون کابــل و پوهنتــون هــرات قــرارداد شــد
تــا دیپارتمنتهــای مشــاوره قــوی و مؤثــر در قــرن بیســت و یکــم
ایجــاد کنــد کــه طــوری مجهــز باشــند کــه توســط افــرادی از
فرهنگهــای گوناگــون افغانســتان بــه توســعه فکــری و عملــی
خدمات مشاوره کمک نمایند.
هــدف از ایــن پــروژه ایــن بــود کــه اطمینــان حاصــل شــود کــه
فار غالتحصیــان ایــن دو پروگــرام مجهــز بــه ارائــه خدمــات
کلینیکــی صحیــح و مناســب فرهنگــی بــرای افغانهــا در سراســر
کشــور هســتند .فار غالتحصیــان ایــن پروگرامهــا در حــال حاضــر
مشــغول بــه کار در محیطهــای مختلــف خدمــات صحــت روانــی و
حمایتهــای روانــی ـ اجتماعــی ماننــد مکتــب ،مراکــز اصــاح و
تربیــت ،ادارات حفاظــت از اطفــال ،مراکــز حمایــت از زنــان و
سازمانهای غیر دولتی هستند.
در طــول ایــن پــروژه ،اعضــای دیپارتمنــت کــه مســئول تدریــس
ایــن موضوعــات در ســطح پوهنتــون بودنــد ،کمبــود پیشــینه
تحقیقاتــی مربــوط بــه موضوعــات مرتبــط بــا خانوادههــا و جوامــع
افغانســتان را کشــف کردهانــد .آنهــا خالءهایــی را کــه بــه طــور
خــاص در ارتبــاط بــا مفاهیــم رفــاه روانــی و اجتماعــی در محیــط
افغانســتان بودنــد و فقــدان پیشــینه تحقیــق در افغانســتان در مورد
جنبههــای فرهنگــی و معنــوی زندگــی روزمــره در افغانســتان را
شناســایی کردنــد .اعضــای دیپارتمنــت افغــان همچنیــن بــه
فقــدان اطالعــات قابــل دســترس در مــورد برنامههــای ویــژه
افغانــی کــه حــاوی مفاهیــم و ایدههــای فرهنگــی خــاص بــرای
حمایــت از ســامت افغانهــای عــادی باشــد ،اشــاره کردنــد.
بنابرایــن ،در ایــن ویژهنامــه ،مــا دامنــه متنوعــی از متــون از جملــه
یــک مصاحبــه ،چهــار مقالــه تحقیقــی ،چهــار گــزارش ســاحوی و
نــه بازتــاب شــخصی را ارایــه میکنیــم .پانــزده مــورد از ایــن کارهــا
توســط افغانهــا بــا تجربــه مســتقیم در خدمــات صحــت روانــی و
حمایــت روانــی ـ اجتماعــی( )MHPSSنوشــته شــده یــا همــکاری
شــده اســت .صفحــات زیــر نگاهــی خــاص و بــه موقــع بــه کار و
زندگــی ایــن متخصصــان افغــان کــه متعهــد بــه رفــاه جامعــه خــود
و کشورشان هستند ،ارائه میدهد.

امور فعلی
ویژهنامــه بــا مصاحبــه نویســنده مهمــان بیــژن ایوبــی و
حکمتاللــه نــوری بــا رو حاللــه امیــن ،میزبــان برنامــه تلویزیونــی
هفتگــی در زمینــه ســامت روانــی اجتماعــی شــروع میشــود.
امیــن یــک روانشــناس افغــان آمــوزش دیــده اســت کــه کار خــود را
بــا نیروهــای امنیــت ملــی افغانســتان آغــاز کــرد تــا بــه نیازهــای
روانشــناختی جانبــازان و اعضــای زخمــی رســیدگی کنــد .امیــن
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پــس از تحصیــل در رشــته روانشناســی مشــاوره و کاربــردی در
ایــاالت متحــده ،در ســال  2013بــه همــراه خانــوادهاش بــه
افغانســتان بازگشــت .او بــا درک گســتردهای از  ،MHPSSدریافــت
کــه جنــگ افغانســتان و عواقــب آن بــاالی او و خانــوادهاش تاثیــر
گذاشــته اســت بــه نحــوی کــه او تــا بــه حــال درک نکــرده بــود .او و
همســرش ســجیه بهــگام ،کــه اســتاد پوهنتــون اســت ،برنام ـهای
کوچــک بــرای حمایــت روانــی اجتماعــی از خانوادههایــی کــه در
ســرپناههایی بــرای زنــان قربانــی خشــونت خانوادگــی زندگــی
میکردنــد  ،تأســیس و نظــارت کردنــد .در ایــن موقعیــت ،امیــن
متوجــه شــد کــه مــردم همســایه از او بــرای رشــد طفــل و مشــکالت
زناشــویی و مدیریــت تفاوتهــای فرهنگــی و ارزشهــا در بیــن
خانوادههــای بــزرگ مشــوره میخواهنــد .بــرای پاســخ بــه ایــن
نیــاز ،او برنامــه رادیویــی و تلویزیونــی هفتگــی را بــرای کمــک بــه
خانوادههــا بــرای مقابلــه بــا عوامــل اســترس جنــگ بــه ویــژه
مربــوط بــه موضوعــات خانوادگــی ایجــاد کــرد .مصاحبــه ایوبــی و
نــوری بــه بررســی ایدههــا و تجربیــات امیــن در ارائــه آمــوزش
روانشناسی عمومی در افغانستان معاصر میپردازد.

مقالهها
پیتـر ونتـووگل و حفیـظ فیـض در مقاله خـود تحت عنوان "بررسـی
اختلال روانـی یـا پریشـانی عاطفـی؟ چطـور سـرویهای صحـت
روانـی در افغانسـتان نقـش جنسـیت ،فرهنـگ و زمینـه را نادیـده
میگیرنـد" ،اختلاف بیـن دیتاهـای اپیدمیولوژیـک را کـه شـیوع
مریضیهـای روانـی در افغانسـتان را نشـان میدهـد ،بـا
واقعیتهـای مـردم افغانسـتان کـه در شـرایط سـخت زندگـی
میگذراننـد را بررسـی میکننـد .بسـیاری از عالیمی که سـرویها
بـه عنـوان مشـکالت روانـی مطـرح نمودهانـد ،درواقـع پاسـخ
طبیعی به شـرایط زندگی بسـیار سـخت اسـت .ونتـووگل و فیض از
ایـن سـرویها انتقاد میکنند و اشـاره میکنند که بـه اصطالحات
پریشـانی و جدایـی جنسـیتی در جامعـه افغانسـتان توجـه کافـی
نشـده اسـت .بـه گفتـه نویسـندگان ،افزایـش درک آنچـه کـه در
معـرض خطـر قـرار دارد ،نـه تنهـا نیازمنـد بررسـیهای معتبرتـری
اسـت ،بلکـه بـه رویکردهـای قومنـگاری بـرای یادگیـری تجربیـات
روزمـره افغانها نیـاز دارد .این موضوع پیامهایی را از دانشـمندان
پیشـین (بـه عنـوان مثـال بکـر )1995 ،در مـورد نیـاز بـه محققـان
بینالمللـی بـرای رفتـن فراتـر از رویکردهـای مقطعـی و
اپیدمیولوژیـک بـرای درک تجربه فرهنگـی و عاطفی جمعیتهایی
کـه تحـت تأثیـر خشـونتهای اجتماعـی و دولتـی قـرار میگیرند،
انعکاس میدهد.
در مقالــه ی تحقیقاتــی کمــی بــا عنــوان «بررســی الگوهــای
جســتجوی کمــک در منابــع مــدرن و ســنتی بــرای حمایــت در
افغانســتان» ،قیــس عالمــی ،ســوزان مونتگومــری ،والــری
اســمیت ،کارل ســتمپل ،پتریــک ماریــوس کــوگا ،بریانــا تیلــور و
کتریــن فیشــر ،رفتــار جســتجوی کمــک را بــرای اختــال روانــی در
میــان ســاکنان کابــل بررســی کردنــد .آنهــا دریافتنــد کــه رفتارهــای
جســتجوی ســامتی بســیار متنــوع اســت و بیــن مــردان و زنــان
متفــاوت اســت .افغانهــا قبــل از اســتفاده از حمایــت اجتماعــی
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بــرای مقابلــه بــا اضطــراب روانــی تمایــل دارنــد تــا بــه ایمــان خــود
تکیــه کننــد .شــمار قابــل توجهــی از مــردم جهــت تــداوی و
مراقبتهــای روانــی و اجتماعــی بــه رهبــران مذهبــی ماننــد
مالهــا (روحانیــون محلــی) و تعویذهــا (طلســمها) مراجعــه
میکننــد ،کــه ایــن موضــوع قبــا توســط هونوانــا ( 1998و
 )2005نیــز عنــوان شــده بــود .نویســندگان ،مقالــه خــود را بــا
ترویــج نظــام صحــت روانــی یکپارچــه کــه بهتریــن شــیوههای
درمانی مدرن و سنتی را در بر میگیرد ،خاتمه دادند.
امیلــی ب .آلــن ،عبدالفتــاح نجــم ،هلــن فرنانــدس و بــکا آلچیــن،
در مقالــه خــود بــا عنــوان "تحقیــق تجربــه زندگــی مشــترک :موانــع
و عوامــل مؤثــر بــر شاملســازی اجتماعــی بــرای افــرادی کــه
دارای معلولیــت روانــی و اجتماعــی در افغانســتان هســتند "موانــع
و حمایتهایــی را بــرای افــرادی کــه تجربــه ناتوانــی روانــی
اجتماعــی دارنــد را توصیــف میکننــد .بــا اســتفاده از روشهــای
تحقیــق کیفــی بــرای جم ـعآوری دیتاهــا از افــراد و خانوادههایــی
کــه "ناتوانــی روانــی و اجتماعــی" را تجربــه میکننــد ،نویســندگان
موانــع اصلــی و میکانیزمهــای مؤثــر را شناســایی کردنــد .آنهــا
دریافتنــد کــه فقــدان خدمــات صحــت روانــی خــوب در افغانســتان
یــک مانــع مهمــی اســت ،در حالیکــه یــک خانــواده و جامعــه
حمایتکننــده ،عامــل حمایتــی مهمــی بــرای شــرکتکنندگان
در تحقیــق اســت .نویســندگان نتیجــه میگیرنــد کــه ســازمانها
بایــد بــر افزایــش حمایــت خانوادههــا و جوامــع تأکیــد بیشــتری
داشته باشند.
در مقالـه تحقیقـی نهایـی تحـت عنـوان "ایجـاد یـک پروگـرام
لیسـانس روانشناسـی مشـاوره متناسـب با فرهنگ در افغانسـتان:
نتایـج یـک تحقیـق  ،"DACUMمارتا برگین ،بری اکیسـن ،محمد
هـادی رسـولی ،مریـم احمـدی و دیگـران ،بـر دانـش و شـیوههای
محلی در والیات سراسـر افغانسـتان تمرکز کردند تـا یک کاریکولوم
مشـاوره ویـژه افغانسـتان تهیـه کنند .نویسـندگان از روش سـاخت
یـک برنامه درسـی بـرای ایجـاد اسـتانداردهای مشـاوران جدید در
زمینـه افغانسـتان اسـتفاده کردنـد .یافتههـای آنها نشـان میدهد
کـه مشـاوران افغـان در سـطوح نظارتـی ،حرفـهای و فراحرفـهای
موافقانـد کـه شـیوههای مشـاورهای مؤثـر و کاریکولومـی کـه برای
آمـوزش چنیـن شـیوههایی اسـتفاده میشـود ،بایـد آموزشهـای
معمـول غربـی را بـا دانـش عمیـق فرهنگهـا  ،آداب و رسـوم و
باورهـای معنـوی افغانـی ادغـام کنـد .آنهـا اشـاره کردنـد کـه ایـن
اطالعـات در کاریکولـوم رسـمی قـرار داده نشـده اسـت و نیـاز بـه
اضافـه کـردن آن وجـود دارد تـا یـک مطالعـه دقیـق و مـداوم کـه
بتوانـد بـه بهتریـن شـیوه کمـک کنـد انجـام شـود .علاوه بـر این،
ایـن مطالعـه نشـاندهنده پایهای اسـت که توسـط آن بتوان رشـته
مشـاوره در افغانسـتان را بهتـر درک کـرد .نویسـندگان پیشـنهاد
میکننـد کـه اثربخشـی مداخلات در سـطح فـردی و اجتماعـی
بایـد بیشـتر مـورد بررسـی قـرار گیـرد ،کـه در نهایـت بـه حمایـت و
بهبـود نظریـه و عمـل در افغانسـتان کمک خواهد کـرد .تعدادی از
نویسـندگان ایـن مقالـه همچنیـن گزارشهـای سـاحوی و
بازتابهای شخصی خود را در این ویژهنامه آوردهاند.

گزارشهای ساحوی
ایـن ویژهنامـه شـامل چهـار گـزارش سـاحوی در مورد مسـایل مهم
دربـاره  MHPSSدر افغانسـتان میباشـد.عنوان اولیـن گـزارش
سـاحوی کـه توسـط سـید جعفـر احمـدی ،محمـد باقـر کجبـاف،
حمیـد طاهر نشـاط دوسـت ،تیم دالگلیـش ،لورا جابسـون و زینب
موسـوی نوشـته شـده اسـت" ،اثربخشـی آمـوزش خصوصیـات
حافظـه در بهبود عالیم اختالل اسـترس پـس از ضربه در نوجوانان
محـروم افغان" میباشـد .نویسـندگان چالشهایی را کـه نوجوانان
در افغانسـتان روبـرو هسـتند مطـرح میکننـد .بـه عنـوان نتیجـه
زندگـی در یـک محیـط تحـت تأثیـر جنـگ ،بـا بسـیاری از خطـرات
موجـود ،نوجوانـان ممکـن اسـت بـا بسـته شـدن مزمـن مکاتـب و
دسترسـی محـدود بـه مراقبتهـای صحـی مواجـه شـوند .ایـن
گـزارش سـاحوی یـک مطالعه کوچـک متمرکز بر نوجوانـان محروم
بـا عالیـم اختلال اسـترس پـس از ترومـا را توصیـف میکنـد .ایـن
مطالعـه در مقایسـه بـا درمـان شـناختی رفتـاری متمرکـز بـر ترومـا
( )TF-CBTو گـروپ کنتـرول بدون درمان خاص ،برنامه آموزشـی
 MHPSSبـه نـام آمـوزش اختصاصـی حافظـه ( )MESTرا معرفی
کـرد .نویسـندگان دریافتنـد کـه نوجوانانـی که در گـروپ  MESTو
 TF-CBTمشـارکت داشـتهاند بـه میـزان قابـل توجهـی میـزان
عالیم افسردگی کمتری نسبت به گروپ کنترول داشتند.
در گــزارش دوم ســاحوی تحــت عنــوان "بررســی اثربخشــی درمــان
گروپــی انگیزشــی در معتــادان هروئیــن در کابــل" ،نویســندگان
صدیقــه اکبــری ،چنگیــز رحیمــی ،نوراللــه محمــدی و ســید
حســین حســینی در مــورد مســأله اعتیــاد در افغانســتان تمرکــز
کردنــد .گــزارش ســاحوی توصیــف میکنــد کــه چطــور سـمزدایی
واکنــش اصلــی بــه اعتیــاد اســت و توجــه بســیار کمــی بــه مراقبــت
پــس از آن میشــود .ایــن رویکــرد بــه ایــن معنــی اســت کــه
کســانی کــه معتــاد هســتند ،تمایــل زیــادی بــه اســتفاده مجــدد
دارنــد ،کــه منجــر بــه افزایــش نــرخ اعتیــاد میشــود .نویســندگان
تجربیــات خــود را در مــورد برنامــه گروپدرمانــی بــر مبنــای مــدل
تغییــر  Trans-Theoreticalتوصیــف کردنــد تــا بــه افــراد بــرای
افزایــش انگیــزه جهــت تغییــر و کاهــش میــل بــه مــواد کمــک
کننــد .تحقیــق کوچــک نویســندگان بــه یــک رویکــرد کممصــرف و
در عیــن حــال امیــدوار کننــده بــرای حــل ایــن مســأله مهــم
اجتماعی ،تأکید نمود.
خانــم اینگــه میســمال ،بنیانگــذار و مدیــر ســازمان بینالمللــی
روانــی اجتماعــی ،در گــزارش نهایــی ســاحوی تحــت عنــوان
"مشــاوره مبتنــی بــر ارزش :بازتــاب چهــارده ســال حمایــت روانــی
اجتماعــی در افغانســتان" نظــرات خــود را دربــاره تهیــه MHPSS
در افغانســتان بیــان نمــود .خانــم میســمال ادغــام درازمــدت
مراقبتهــای صحــت روانــی بیالوژیــک ـ روانــی ـ اجتماعــی را در
سیســتم صحــت عامــه افغانســتان از طریــق آمــوزش مشــاوران
روانــی اجتماعــی بــا اســتفاده از رویکــرد مبتنــی بــر ارزش،
توصیــف میکنــد .ایــن بازتــاب اهمیــت آمــوزش هــای درازمــدت و
کاربــردی ،از جملــه اســتفاده از بازتــاب شــخصی و نظــارت بــا
کیفیــت در ارائــه خدمــات روانــی اجتماعــی را برجســته میکنــد.
همچنیــن ،همانگونــه کــه گــزارش ســاحوی برگیــن و اکیســن نیــز
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مطــرح میکنــد ،ایــن گــزارش تأکیــد میکنــد کــه نارضایتــی
بســیاری از کســانی کــه بــه دنبــال درمــان صحــت روانــی هســتند،
ناشــی از مشــکالت واقعــی زندگــی روزمــره اســت و نــه مریضیهای
روانــی مبتنــی بــر مســایل بیالوژیــک .در تجربــه خانــم میســمال،
ایــن ناراحتــی بهتــر اســت بــا اســتفاده از شــش اصــل اساســی ،و
همچنیــن یــک محیــط درمانــی مناســب رســیدگی شــود تــا بــه
شخص کمک کند که راه حلهای مؤثر را جستجو نماید.
در گــزارش ســاحوی تحــت عنــوان "بــه ســوی یــک روانشناســی
مشــاوره افغــان :مشــارکت بــرای ادغــام مشــاوره روانشناســی در
برنامــه درســی پوهنتونهــای برجســته در افغانســتان"،
نویســندگان مهمــان بــری اکیســن و مارتــا برگیــن جزئیــات
پــروژهای را بــرای حمایــت از دو برنامــه آموزشــی جدیــد در زمینــه
روانشناســی مشــاوره در پوهنتونهــای افغانســتان را توصیــف
کردنــد .ایــن برنامــه بــرای کمــک بــه انکشــاف متخصصــان
 MHPSSواجــد شــرایط کــه بــا افــراد ،خانوادههــا و جوامــع کار
خواهنــد کــرد ســاخته شــده اســت .اکیســن و برگیــن نقــش
فرهنــگ ،نقــاط قــوت و محدودیتهــای پــروژه و آینــده MHPSS
در تحصیالت عالی را توصیف میکنند.

بازتابهای شخصی :یک دسته گل رنگارنگ
مــا میدانیــم کــه مشــاوران افغانــی داســتانهای بســیار جالبــی
بــرای گفتــن دارنــد ،امــا آنهــا اغلــب وقــت یــا منابــع ندارنــد تــا
داستانهایشــان را روی کاغــذ بیاورنــد .بــرای حمایــت از
مشــاوران افغــان در نوشــتن ،مــا خــوس ون در ویــر ،نخســتین
ســردبیر مجلــه مداخلــه را بــرای بازدیــد از گروپــی از افــراد
اکادمیــک کــه اســاتید دو پوهنتــون در افغانســتان هســتند را
دعــوت کردیــم تــا بــه آنهــا در نوشــتن مقــاالت کوتــاه در مــورد کار
کلینیکی خود کمک کند.
در چنــد روزی کــه آنهــا همــکاری کردنــد ،آنهــا روی نوشــتن
بازتابهــای شــخصی تمرکــز کردنــد .ایــن نــوع نوشــتن در مــورد
تجربــه در ســاحه ،یــک پروســه تعاملــی بــود کــه در آن
شــرکتکنندگان تشــویق شــدند تــا بــا حداقــل یــک یــا دو همــکار
در مــورد کارشــان بحــث کننــد .پــس از  5روز ،طبــق گفتــه ون در
ویــر" ،دســته گل رنگارنــگ" یعنــی مجموعــهای از بازتابهــای
شــخصی شــکل گرفــت کــه بــه خواننــده کمــک میکنــد تــا از
بازتابهــای تجربــه شــخصی در ســاحه یــاد بگیــرد و چطــور
متخصصیــن خــاق و بــا شــواهد باشــند و بــه وجــدان خــود نیــز
اعتماد کنند (ارتباطات ایمیل شخصی.)MT ،
ایــن بازتابهــای شــخصی نوشــته شــده توســط مشــاوران و
روانشناســان افغــان نشــان میدهــد کــه چطــور فرهنــگ و مذهــب
بــه رویکردهــای روانشــناختی و مفاهیــم متصــل هســتند .بــا ادغــام
مفاهیــم غربــی بــه فرهنــگ و مذهــب افغانســتان ،چالشهــا و
درمانهــای روانــی و اجتماعــی بــه صــورت محلــی درک و پذیرفتــه
میشــود .در عیــن حــال ،بازتابهــای شــخصی نشــان میدهــد
کــه شــما بــه عنــوان یــک مشــاور ،بخشــی از یــک فرهنــگ هســتید
کــه ممکــن اســت بــه دلیــل قوانیــن اجتماعــی و آداب و رســوم
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فرهنگی یا مذهبی امکانات شما را محدود کند.
بیـژن ایوبـی "بازتـاب نقـش بالقـوه مشـاوره خانـواده در رفـع
مشـکالت عاطفـی در جوانـان افغانسـتان" را توصیـف میکنـد .او
یـک مـورد زن جـوان را توصیـف میکند که عاشـق مردی میشـود
کـه توسـط خانـوادهاش انتخـاب نشـده بـود .آقـای ایوبـی توضیـح
میدهـد کـه چطـور در افغانسـتان ـ کـه در آن تعاملات بیـن افـراد
جنـس مخالـف تـا حـد زیـادی تنظیـم شـده اسـت ـ مشـاوره فردی
مؤثـر نیسـت ،زیـرا بـه منازعههـای خانوادگـی رسـیدگی نمیکنـد.
بـه عنـوان یـک مشـاور افغـان ،ایـن منازعـه خانوادگـی بـرای او
مشکلسـاز بـود .او همچنیـن پیشـنهاد میکنـد کـه مشـاوره
خانـواده مؤثرتـر خواهـد بـود اگـر مشـاور بـا مـددکار اجتماعـی و
رهبران مذهبی همکاری داشته باشد.
بصیــر احمــد کریمــی ،در بازتــاب شــخصی خــود ،یــک داســتان
اضطــراب اجتماعــی را در "دختــری کــه میخواســت در صنــف
بایســتد و بــا همصنفیهایــش صحبــت کنــد" ارائــه میدهــد .او
ابتــدا توضیــح میدهــد کــه چطــور بســیاری از محصــان از
اضطــراب اجتماعــی رنــج میبرنــد ،زیــرا میتــوان آن را بــه عنــوان
رفتــار گســتاخانه و بــد مشــاهده کــرد کــه در آن جوانــان ـ بــه ویــژه
دختــران ـ در صنــف درســی صحبــت میکننــد .ســپس ،کریمــی،
مطالعــه مــوردی یــک محصــل دختــر را ارائــه میدهــد کــه همانطور
کــه عنــوان توصیــف میکنــد ،مــی خواســت در صنــف شــرکت
کنــد امــا بــا اضطــراب ناتــوان شــد .ایــن مســأله زمانــی حــل شــد
کــه محصــل دختــر چندیــن جلســه مشــاوره بــرای حــل اضطــراب
اجتماعــی خــود دریافــت کــرد کــه بــا نتایــج مثبــت همــراه بــود.
ایــن بازتــاب شــخصی تفســیر جالبــی در مــورد تعامــل بیــن
سیســتمهای فرهنگــی و فــردی ارائــه میدهــد ،کــه در آن قوانیــن
و عادات فرهنگی بر سالمتی شخص تأثیر میگذارد.
ریحانــه فقیــری در بازتــاب شــخصی خــود بــا عنــوان "یــک زن
افغــان بــرای زندگــی بهتــر مبــارزه میکنــد" ،ایــن اعتقــاد را کــه در
بســیاری از خانوادههــای محافظــه کار افغــان دیــده میشــود،
توصیــف میکنــد کــه زنهــا بایــد در خانــه باقــی بماننــد .ایــن
محدودیتهــا مانــع تحصیــل یــا داشــتن کار بــرای ایــن زنــان
میشــود .خانــم فقیــری در ایــن تحقیــق خــود ،نشــان میدهــد
کــه چطــور زنــان و بــه طــور مشــخص شــوهران میتواننــد خــود را
در تعــارض میــان فرهنــگ و روابــط قــدرت و آرمانهــای شــخصی
خــود قــرار دهنــد .نویســنده ،یــک رویکــرد سیســتمی را بــا دانــش
خــود از فرهنــگ افغانســتان در کار خــود در مشــاوره دادن بــه یــک
زن جــوان در ایــن وضعیــت چالــش برانگیــز ادغــام میکنــد .از
طریــق ایــن بازتــاب روشــن ،خانــم فقیــری توضیــح میدهــد کــه
چطــور حمایــت مشــاورهای میتوانــد زنــان افغــان ،حتــی از
خانوادههــای ســنتی را قــادر ســازد تــا توانایــی خــود را افزایــش
دهند و در جامعه خود سهم بگیرند و از زندگی لذت ببرند.
صديقــه اکبــري بازتــاب شــخصی خــود دربــاره تجربياتــش را تحــت
عنــوان "شــروع بــه عنــوان یــک مشــاور" نوشــت ،وقتــي کــه او کار
بــا دختــران جوانــي کــه در مرکــز اصــاح نوجوانــان زندگــی
میکردنــد ،را شــروع کــرد .نویســنده توضیــح میدهــد کــه چطــور
ایــن دختــران اغلــب پــس از آنکــه بــا یــک دوســت پســر کــه توســط
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والدیــن انتخــاب نشــده بــود دســتگیر شــدند توســط
خانوادههایشــان بــه ایــن مرکــز فرســتاده میشــوند .اکبــری
تصویــری بینظیــر از انــزوا و ناراحتــی در ایــن مرکــز را ترســیم
کــرد ،جایــی کــه دختــران اغلــب در مرکــز تنهــا باقــی مانــده و در
نهایــت ارتبــاط بــا دیگــران را قطــع میکننــد .او توصیــف میکنــد
کــه چطــور از روشهــای بســیار ســادهای ماننــد صنایــع دســتی
اســتفاده کــرد تــا رابطــهی درمانــی بــا دختــران ایجــاد کنــد.
هماننــد بســیاری از مقــاالت در ایــن ویژهنامــه  ،بازتــاب شــخصی
اکبــری تأکیــد میکنــد کــه دخیــل ســاختن اعضــای خانــواده
برای حل این مسایل مبتنی بر فرهنگ ،ضروری است.
بصیــر احمــد عزیــزی ،در بازتــاب شــخصی خــود" ،ترومــا در خانــه:
اهمیــت گــوش دادن" ،مطالعــه مــوردی یــک دختــر جــوان افغــان
کــه قربانــی آزار جنســی توســط یکــی از اعضــاء فامیــل بــود ،را
ارائــه میدهــد .عزیــزی نشــان میدهــد کــه کمبــود آمــوزش
جنســی و گــوش دادن بــه کــودکان کــه از ایــن تجربیــات رنــج
میبرنــد ،وجــود دارد .بــه گفتــه نویســنده ،گــوش دادن و همدلــی
مهمتریــن بخــش مشــاوره در ایــن شــرایط اســت .او نشــان
میدهــد کــه چطــور یــک مشــاور میتوانــد در ایجــاد یــک مــکان
امــن در خانــه دختــر کمــک کنــد ،در حالــی کــه بــا افشــای ســوء
استفاده  ،دختر را در معرض خطر بیشتر قرار نمیدهد.
همــه بازتابهــای شــخصی در مــورد مشــاوره نیســت .اســپوژمی
اوریــا در بازتــاب خــود بــا عنــوان "مقابلــه فعــال بــا ترومــا و خشــونت
خانگــی :چطــور زنــان افغــان زنــده ماندنــد" در مــورد تجــارب خــود
در زمینــه تحقیــق کیفــی بــا کارگــران زن در کابــل بحــث میکنــد.
او یــک مطالعــه مــوردی از شــیوههای مختلفــی را کــه زنــان در
مواجهــه بــا تجربیــات روزمــره ترومــا ماننــد خشــونت خانگــی
اســتفاده میکننــد را ارائــه میدهــد .اوریــا بازتــاب خــود را بــا
تأکیــد بــر اینکــه تقویــت عملکــرد روانــی اجتماعــی و تقویــت
شــبکههای اجتماعــی ممکــن اســت مفیدتــر از مداخــات
کلینیکــی کــه از کشــورهای غربــی بــه دســت آمــده اســت باشــد،
نتیجهگیری کند.
اگــر چــه تأثیــر محدودیــت جنســیتی بــر رشــد دختــران موضــوع
بســیاری از بازتابهــای شــخصی اســت ،امــا بازتــاب شــخصی
ســتار الدیــن صدیقــی بــا عنــوان "تأثیــر اعتیــاد بــر جوانــان افغــان"
یــک مطالعــه مــوردی از یــک پســر نوجــوان اســت کــه زمانــی کــه
پــدرش میمیــرد بــا عوامــل اســترسزای روانشــناختی ،رشــدی و
اجتماعــی روبـهرو میشــود  .ســفر از عوامــل اســترسزای گذشــته
بــه نبــرد فعلــی پســر بــا اعتیــاد بــه مــواد مخــدر ،توصیههــای آقــای
صدیقــی را بــرای اســتفاده از حمایــت روانــی اجتماعــی مبتنــی بــر
جامعــه بــرای پســران و خانوادههــای آنــان بــرای پیشــگیری و
درمــان مشــکل رو بــه رشــد اعتیــاد در بیــن نوجوانــان افغــان از
خانوادههای فقیر نشان میدهد.
در کنار این طیف وسیعی از کارهای کوچک که کار روانشناسان و
مشاوران افغان را نشان میدهد ،دو دانشمند غیر افغان تجربیات
خود در مورد کار در افغانستان را توصیف میکنند .ساکیکو
یاماگوچی ،تعامالت روزانه خود را با یک زن افغان به نام بیبی حوا
در بازتاب شخصی خود با عنوان "شاهد آسیبپذیریها و

قابلیتهای یک زن افغان :ارزشهای فرهنگی به عنوان منبع
تابآوری در زندگی روزمره» توصیف میکند .یاماگوچی استرس
روانی اجتماعی و جسمی را که توسط بیبی حوا تجربه شده است
را توصیف میکند و این را به محیط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی
افغانستان مرتبط میکند .توصیف یاماگوچی از دوستی او با بیبی
حوا نشان میدهد که چطور توانایی تابآوری با تأکید بر
تواناییهای خود ،و همچنین اهمیت فرهنگ و ارزشهای
افغانها ،بهوجود میآید.
بازتــاب شــخصی آخــر تحــت عنــوان "افــکار از افغانســتان:
بازســازی جامعــه در پیچیدگــی" ،تجربیــات اتنــا مــدان را در زمینــه
تحقیقــات در افغانســتان ،بــه دنبــال یــک ســری از حمــات
همزمــان خشــونتآمیز کــه طــی یــک روز در ســال  2012در
سراســر افغانســتان اتفــاق افتــاد ،توصیــف میکنــد .در آن روز،
مــدان بــا همــکاران زن خــود دربــاره تجــارب آنهــا بــه عنــوان زن در
افغانســتان صحبــت کــرد .ایــن بازتــاب شــخصی چالشهایــی کــه
ایــن زنــان در زندگــی روزمــره خــود و در برابــر خشــونتهای شــدید
سیاســی تجربــه میکننــد را نشــان میدهــد .ایــن داســتانهای
ترومــا و از دســت دادن نیــز تعهــد زنــان را بــه تقویــت تــابآوری و
ایجــاد جامعــه بــه عنــوان وســیلهای بــرای بهبــود پیامدهــای منفــی
روانی اجتماعی نشان میدهد.

نتیجه گیری
مقالههــای قــوی در ایــن ویژهنامــه مداخلــه بــه طــور واضــح یــک
دیــدگاه متنــوع و چنــد وجهــی را بــه یادگیــری بیشــتر دربــاره
موضوعــات روانــی اجتماعــی کــه افغانســتان معاصــر بــا آن مواجــه
اســت را نشــان میدهــد .هــدف ایــن مجموعــه مقــاالت تــاش
متوســط و در عیــن حــال مهــم بــرای رســیدگی بــه ایــن شــکافها
و کمــک بــه رشــد دانــش در مــورد  MHPSSدر افغانســتان
میباشــد .ایــن ویژهنامــه همچنیــن میتوانــد بــرای تدریــس و
ایجــاد ظرفیــت در ســطح پوهنتــون در افغانســتان مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد .در عیــن حــال ،کســانی کــه در زمینههــای مرتبــط بــا
 MHPSSدر کشــورهای متأثــر از منازعــه در سراســر جهــان کار
میکننــد ، ،فرصــت دارنــد تــا از تجربــه افغانســتان یــاد بگیرنــد .در
آخــر ،مــا امیدواریــم کــه ایــن مقــاالت ،باعــث افزایــش گفتگوهــا و
شــریک ســاختن ایدههــا بیــن کارمنــدان صحــت روانــی
افغانســتان و آن متخصصینــی کــه در زمینههــای دیگــر کار
میکنند ،شود.

حمایت مالی و اسپانسر
ندارد

تداخل منافع
هیچ تداخل منافع وجود ندارد.
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