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چکیده
ــد  ــوند، مانن ــدن( ش ــا رد ش ــاوت ی ــرس از قض ــی )ت ــراب اجتماع ــال اضط ــه اخت ــر ب ــد منج ــه می توانن ــود دارد ک ــددی وج ــل متع عوام
جنیتیــک، عوامــل محیطــی، تجــارب آموخته شــده، نقــص در مهارت هــای اجتماعــی، عوامــل شــناختی و/یــا فرهنــگ. بــا توجــه بــه همــه 
ایــن عوامــل، افــراد زیــادی مصــاب بــه اختــال اضطــراب اجتماعــی در افغانســتان وجــود دارنــد. در یــک مطالعــه اخیــر کــه در دانشــگاه 
هــرات انجــام شــد، نشــان داده شــد کــه بســیاری از محصلیــن از اختــال اضطــراب اجتماعــی رنــج می برنــد. مــوردی کــه در ایــن بازتــاب 
ــراب  ــال اضط ــخیص اخت ــر او تش ــنده ب ــش، نویس ــی عایم ــس از ارزیاب ــه پ ــت ک ــل اس ــک محص ــه ی ــوط ب ــده، مرب ــف ش ــخصی توصی ش
ــه دســت آمــد و عایــم  ــه داده اســت. پــس از مدتــی، نتایــج مثبتــی ب ــرای او چندیــن جلســه مشــاوره ارائ اجتماعــی را گذاشــته اســت و ب

اختال مراجع بعد از پایان جلسات به طور قابل ماحظه ای بهبودی نشان داد.
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مقدمه 
در مــدت 14 ســال تدریــس بــه حیــث اســتاد در پوهنحــی تعلیــم و 
تربیــه بــا مــوارد بســیار زیــادی کــه عایــم اضطــراب اجتماعــی در 
آنهــا دیــده می شــد، روبــرو گردیــدم. بــه نظــر مــن یکــی از عواملــی 
ــن  ــاگردان و محصلی ــن ش ــال در بی ــن اخت ــش ای ــث افزای ــه باع ک
ــزرگان،  ــده خصوصیــات فرهنگــی می باشــد کــه در حضــور ب گردی
اطفــال و نوجوانــان بایــد زیــاد حــرف نزننــد و گویــا اگــر نوجوانــی 
نشــانه  بزنــد،  زیــاد حــرف  بزرگســاالن  در حضــور  یــا جوانــی 
گســتاخی و رفتــار بــد شــمرده می شــود. وقتــی طفلــی در چنیــن 
فامیلــی بــزرگ شــده و بعــدًا وارد مکتــب می شــود و معلمیــن بــه او 
توجــه نکننــد، آن شــخص مصــاب اضطــراب اجتماعــی می شــود. 
ــی درس  ــته روانشناس ــه در رش ــر ک ــن دخت ــی از محصلی ــرًا یک اخی
ــا ایــن مســاله را بیشــتر مــورد توجــه قــرار  می خوانــد باعــث شــد ت
ــرای  ــی ب ــق کم ــک تحقی ــزه ی ــد انگی ــث گردی ــی باع ــم و حت ده
تعییــن میــزان اضطــراب اجتماعــی بیــن محصلیــن پوهنتــون 
هــرات برایــم پیــدا شــود. ایــن تحقیــق در ســال 2017 زیــر عنــوان 
ــون  ــن پوهنت ــن محصلی ــی بی ــراب  اجتماع ــزان اضط ــی می "بررس
ــج نشــان داد کــه  ــه انجــام رســید. نتای هــرات" )کریمــی 2017( ب
6.55% از محصلیــن دانشــگاه هــرات دارای اضطــراب اجتماعــی 

هستند که 3.85% آنها زن و 2.7% مرد هستند.

محصلی که من را تشویق کرد
ــته  ــل رش ــق و محص ــتعداد و الی ــا اس ــیار ب ــاله بس ــری 20 س دخت
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ــناخته  ــود را ش ــه خ ــی ک ــودش از زمان ــول خ ــه ق ــی. ب روانشناس
ــی  ــا محفل ــف ی ــو صن ــی، جل ــد مهمان ــع مانن ــک جم ــی در ی وقت
بخواهــد صحبــت نمایــد، دهانــش خشــک شــده، دســت و پایــش 
از  وقتــی  می گــردد.  فراوانــی  اســترس  مصــاب  و  می لــرزد 
گذشــته اش معلومــات خواســتم او گفــت کــه مــادرش زمانــی کــه او 
بســیار کوچــک بــوده فــوت نمــوده اســت. بعــد از چنــدی پــدرش 
ــادر  ــون م ــوده، چ ــواده ب ــل خان ــا طف ــه و او تنه ــری گرفت زن دیگ
ــیار  ــش بس ــی برای ــود. در زندگ ــه دار ش ــت بچ ــش نمی توانس دوم
کم توجهــی صــورت گرفتــه و همیشــه از طــرف نامادریــش تحقیــر 

و توهین شده است.
 در پوهنتــون، او بــرای تکمیــل پروژه هــای صنفــی خــود بیشــتر در 
خانــه تنهــا کار می کــرد. او وقتــی کــه در یــک موقعیــت کار گروپــی 
ــرای  ــود را ب ــی خ ــروژه صنف ــد پ ــر نمی ش ــت حاض ــچ وق ــود، هی ب
دیگــران ارایــه کنــد. بســیار بــه نــدرت بــا کســی دوســتی و ارتبــاط 
برقــرار می کــرد و ســخت از ایــن مســاله رنــج می بــرد. وقتــی بــرای 
اکمــال معلومــات خواســتم ســوابق تحصیلــی او را بــا دقــت ببینــم؛ 
نتایــج امتحان هــای تحریــری او را مطالعــه نمــودم، در اکثریــت 
ــیار  ــات را بس ــود. موضوع ــه ب ــل گرفت ــره کام ــن نم ــق مضامی مطل
منطقــی و علمــی تحلیــل نمــوده بــود و یــک فــردی کامــًا بــا 
ــن  ــرات را در بی ــن نم ــری بلندتری ــات تحری ــود. در امتحان ــش ب دان
همصنفی هــای خــود همیشــه گرفتــه اســت؛ ولــی در درجــه 
ــرات  ــم نم ــت آن ه ــته و عل ــرار داش ــن ق ــه در پایی ــی همیش صنف
بســیار پاییــن از فعالیت هــای صنفــی و کنفرانس هــا و کارهــای 
عملــی می باشــد کــه هیچوقــت کنفرانــس نــداده و در صنــف یــک 
ــن  ــرات ای ــام نم ــش تم ــن بخ ــت و از ای ــوده اس ــل ب ــاگرد منفع ش
محصــل نمــرات بســیار ناچیــز بــوده و ایــن مســاله ضربــۀ بزرگــی در 

رشد و انکشاف تحصیلی او زده است. 

تشخیص
تشــخیص اولیــه مــن از وضعیــت او، اضطــراب اجتماعــی بــود 
چــون او هیچگونــه تمایلــی بــه آغــاز ارتبــاط با دیگــران نداشــت و از 
ــی داد،  ــرار م ــران ق ــرض داوری دیگ ــه او را در مع ــی ک ــر موقعیت ه
ــم اضطــراب اجتماعــی را  اجتنــاب می ورزیــد. چــون او اکثــر عای
نشــان مــی داد، بــه جســتجوی یــک  ســوالنامه شــدم کــه بــه مــن در 
تاییــد ایــن تشــخیص کمــک کنــد، و  ســوالنامه )واتســون و فرنــد1،  
ــت  ــد از تس ــردم . بع ــدا ک ــود را پی ــوال ب ــه دارای 58 س 1969 ( ک
ــه  ــا مصاحب ــک گــروپ 9 نفــری از محصلیــن، و ب آزمایشــی روی ی
ــه  ســوالنامه حاصــل شــد و از همــان   تعقیبــی اعتمــادم نســبت ب
ســوالنامه بــرای محصــل مذکــور هــم اســتفاده نمــودم و از او 
ــد. او 48  ــری نمای ــوالنامه را خانه پ ــق س ــه و دقی ــتم صادقان خواس
اضطــراب  بــه  مصــاب  او  می دهــد  نشــان  کــه  گرفــت  نمــره 

اجتماعی شدید می باشد.

1. Watson & Friend
2. واقعیت درمانی، کاربرد نظریه انتخاب در مشاوره و روان درمانی است. نظریه انتخاب به معنی آن است که مردم برای انتخاب، تصمیم گیری و اهداف خود مسئول 

هستند، و در این حس، آنها مسئول خوشبختی خود می باشند.

مداخله
ــن  ــم. در اولی ــتفاده نمای ــی2 اس ــت درمان ــم از واقعی ــم گرفت تصمی
ــر  ــک داکت ــه ی ــه ب ــروع مداخل ــل از ش ــتم قب ــات از او خواس ماق
الیــق مراجعــه کنــد تــا مشــخص شــود کــه آیــا کــدام عوامــل دیگــر 
مربــوط بــه صحــت جســمی او، عوامــل جنیتیکــی یــا فامیلــی و یــا 
ــته  ــر گذاش ــت او تاثی ــر وضعی ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــل عصب عوام
باشــد. در کار بــا او دربــاره واقعیت هــای زندگــی او صحبــت کــردم. 
را لیســت  توانایی هــا و ضعف هــای خــود  او خواســتم تمــام  از 
نمایــد کــه ایــن کار را انجــام داد. جالــب ایــن بــود کــه او توانایی هــا 
ــود کــه خیلــی بیشــتر از  ــادی را لیســت نمــوده ب و نقــاط قــوت زی
نقــاط ضعــف بــود. از او ســوال نمــودم اینکــه بــا ایــن همــه توانایــی 
ــام دادم  ــن انج ــرای ای ــن کار را ب ــی؟ ای ــه کن ــی چ ــر می خواه دیگ
ــت!  ــف اس ــیار ضعی ــش بس ــه نفس ــاد ب ــه اعتم ــدم ک ــون فهمی چ
ــیار  ــش بس ــم. برای ــت نمای ــش را تقوی ــه نفس ــاد ب ــتم اعتم خواس
جالــب بــود کــه ایــن همــه توانایــی داشــته و تــا بــه حــال بــه آنهــا 
فکــر ننمــوده اســت و فقــط همیشــه نگاهــش بــه ضعف هــا و 
ناتوانی هایــش بــوده اســت و تمرکــزش بــر ایــن ضعف هــا او را 

اینقدر ضعیف ساخته است. 
 در قــدم بعــدی از او خواســتم در جلســات کتاب خوانــی کــه 
ــداد  ــد. تع ــرکت نمای ــد، ش ــوده بودن ــدازی نم ــش راه ان صنفی های
زیــادی از محصلیــن در آن شــرکت داشــتند و هرکســی یــک فصــل 
از یــک کتــاب را طــی چنــد روز خوانــده و نتیجــه آن را بــرای 
دیگــران ارایــه می دادنــد .اگــر چــه در ابتــدا راضــی نبــود؛ ولــی بــا 
اصــرار مــن قبــول کــرد. بعــد از چنــد جلســه وقتــی از او راجــع بــه 
ــحال  ــیار خوش ــدم بس ــردم، دی ــان ک ــی پرس ــات کتاب خوان جلس
اســت و بــا عاقــه دنبــال کــرده اســت. کار خانگــی بعدیــم برایــش 
ایــن بــود کــه در ســاعات درســی تمــام مضامیــن از جملــه مضمــون 
خــودم هــر روز یــک ســوالی بــرای پرســان کــردن داشــته باشــد، کــه 
ــه  ــودم کــه ســواالت منطقــی و عاقان ایــن را انجــام داد. متوجــه ب
می پرســد. هــر وقــت ســوالی می پرســید، او را تشــویق می نمــودم. 
مثــًا )بســیار ســوال خوبــی مطــرح کــردی؛ آفریــن( بعــد از مدتــی 
ــدون  ــده و ب ــادی ش ــیار ع ــش بس ــیدن برای ــوال پرس ــدم س ــه دی ک
ــم  هیــچ مشــکلی هــر ســاعت چنــد ســوال هــم می پرســد، تصمی
ــوع  ــون موض ــوالی پیرام ــک س ــی از او ی ــاعت درس ــر س ــم ه گرفت
جلــوی  در  شــود  تشــویق  او  کــه  تــا  کنــم  پرســان  درس 
ــرار  ــن کار را تک ــی ای ــرای مدت ــد . ب ــت کن ــش صحب همصنفی های
نمــودم و بعــد از اینکــه بــه ســوال مــن پاســخ مــی داد او را تشــویق 
ــد از 3  ــن( بع ــی دادی؛ آفری ــواب خوب ــیار ج ــه )بس ــودم ک می نم
توزیــع  بــرای محصلیــن  را  پروژه هــای صنفــی  کــه  روزی  مــاه 
می نمــودم، نــزد مــن آمــد و گفــت: "اســتاد مــن بــا کــی هم گــروپ 
می باشــم؟" برایــش گفتــم خــودت بگــو باکــی می خواهــی کار 
ــا  ــت ب ــم نیس ــت: )مه ــه گف ــود ک ــب ب ــم جال ــخ او برای ــی! پاس کن
هرکــس باشــد(. ایــن تغییــرات برایــم جالــب و امیــدوار کننــده بــود 



دختری که تمایل داشت جلو صنف ایستاده شود و با همصنفی هایش صحبت کند

Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas ¦ Volume 16 ¦ Issue 3 ¦ November 20183

ــای  ــق و راهکاره ــه دقی ــا مطالع ــه ب ــود ک ــت نم ــم ثاب ــن را برای و ای
منطقــی می تــوان اضطــراب اجتماعــی را از بیــن بــرد. همیــن 
دفــاع  را  خــود  منوگــراف  وقتــی  بعــد  سمســتر  یــک  محصــل 
ژوری،  هیئــت  از  زیــادی  تعــداد  اینکــه  وجــود  بــا  می نمــود، 
اســتادان و محصلیــن نشســته بودنــد و بــا توجــه بــه اهمیت جلســه 
، او بــدون اســترس از منوگــراف خــود دفــاع نمــود . امــروز بــه 
عنــوان یــک مشــاور در یکــی از کلینیک هــا کار می کنــد و توانســته 

با همکارانش روابط بسیار خوبی برقرار نماید.

نتیجه گیری
مشــخص شــده اســت کــه در ایجــاد اختــال اضطــراب اجتماعــی 
عوامــل متعــددی نقــش دارد: ماننــد عوامــل جنیتیکــی و شــرایط 
ــج  ــال رن ــن اخت ــه از ای ــانی ک ــی کس ــر اجتماع ــی. از نظ اجتماع
ناکافــی  و  ضعیــف  را  خــود  اجتماعــی  مهارت هــای  می برنــد، 
دانســته و ایــن مســئله باعــث کاهــش اعتمــاد بــه نفــس در ایشــان 
می گــردد. شــاید هــم یــک تجربــه ناموفــق اجتماعــی باعــث 
ــه عمــل  اضطــراب اجتماعــی ایشــان شــده باشــد. بررســی های ب
آمــده روی ایــن مــورد ایــن نکتــه را واضــح ســاخت کــه درگذشــت 
ــی،  ــش و کم توجه ــه جای ــادری ب ــدن نام ــل، آم ــن محص ــادر ای م
ــی در  ــراب اجتماع ــاد اضط ــث ایج ــن باع ــن والدی ــر و توهی تحقی
مراجــع گردیــده و ایــن اختــال باعــث شــده روز بــه روز اعتمــاد بــه 

نفس وی کاهش یابد. 

خواســتم بــا نشــان دادن توانایی هــای مراجــع اعتمــاد بــه نفــس را 
ــا تشــویق های مکــرر وقــت انجــام فعالیت هــا  در او ایجــاد کنــم و ب
و ســهم گیری در درس، اعتمــاد بــه نفــس را در او تقویــت نمایــم. از 
ــا هــم  ــاط او را ب ــا ارتب ــی را جســتجو نمــودم ت طــرف دیگــر راه های
راهکارهــا  ایــن  اجــرای  بــا  دهــم.  گســترش  صنفی هایــش 
خوشــبختانه توانســتم اضطــراب اجتماعــی را در او کاهــش داده و 

نتیجه مثبت بگیرم.
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