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چکیده
دخترانــی کــه در مراکــز اصــاح و تربیــت نوجوانــان زندگــی می کننــد، بــه ویــژه در نتیجــه فــرار از خانــه یــا تمــاس جنســی، ممکــن اســت 
ــا وارد جلســات مشــاوره شــوند . دلیــل عمــده می توانــد ایــن طــرز فکــر باشــد کــه کمــک گرفتــن از یــک  برایشــان خیلــی ســخت باشــد ت
روانشــناس یــا مشــاور، معــادل آن اســت کــه بــه آنهــا برچســب "دیوانــه" زده شــود. عــاوه بــر ایــن، اعتقــاد بــر این اســت کــه اســرار خانوادگی 
ــه  ــد. در نتیج ــی  می کنن ــاس ناراحت ــود  احس ــکات خ ــاره مش ــردن  درب ــت ک ــرای صحب ــران ب ــن دخت ــد، بنابرای ــی بمان ــه باق ــد در خان بای
تاش هــای مشــاوران ممکــن اســت منجــر بــه شکســت شــود. ایــن بازتــاب شــخصی اولیــن تجربیــات نویســنده در کار بــا مراجعیــن را نشــان 
می دهــد. در ایــن مقالــه  اســتفاده از روش هــای فرهنگــی ســاده )ماننــد صنایــع دســتی و گفتــن داســتان( بــرای ایجــاد رابطــه درمانــی، 

استفاده از مشاوره گروپی در مقابل مشاوره فردی و دخیل کردن اعضای خانواده برای حل مشکات ناموسی پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها: نوجوانی، مشاوره خانواده، عزت، مرکز اصاح و تربیت نوجوانان

1. Juvenile Rehabilitation Center )JRC(

عشق و عزت
یکــی از اولیــن مراجعیــن مــن در مرکز اصــاح و تربیــت نوجوانان1، 
مــژگان ، یــک دختــر 16 ســاله بــود. گرچــه او از کابوس و مشــکات 
ــود.  ــن نب ــا م ــدار ب ــتاق دی ــدا مش ــرد، او در ابت ــج می ب ــش رن خواب
دختــران در مرکــز اصــاح و تربیــت احســاس می کردنــد کــه رفتــن 
ــه"  ــدن یــک روانشــناس ثابــت می کنــد کــه شــما "دیوان جهــت دی
ــه  ــت چ ــن گف ــه م ــد و ب ــان، او آم ــال، در پای ــن ح ــا ای ــد. ب بوده ای

چیزی او را ناراحت کرده است.
"مــن خســته هســتم و انــرژی نــدارم کــه حتــی حرکــت کنــم. 
بــاور کنیــد ایــن آن زندگــی نیســت کــه مــن آرزو داشــتم. مــن 
ــا  ــی داشــتم، ام ــه مکتــب می رفتــم، دوســتان خوب هــر روز ب
حــاال مــن اینجــا هســتم و خانــواده ام بــه طــور کامــل بــا مــن 
اهمیتــی  آنهــا  بــه  دیگــر  مــن  کرده انــد.  رابطــه  قطــع 
نمی دهــم، آنهــا فقــط در مــورد خــود و عــزت خــود فکــر 

می کنند."
ــد،  ــداری می ش ــان نگه ــت نوجوان ــاح و تربی ــز اص ــژگان  در مرک م
ــت و  ــر داش ــک پس ــه ی ــبت ب ــقانه ای نس ــات عاش ــرا او احساس زی
ــا  ــه آنه ــار ک ــن ب ــود. آخری ــه ب ــرون رفت ــا او بی ــار ب ــد ب ــه چن مخفیان
ماقــات داشــتند، هــر دو آنهــا توســط پولیــس دســتگیر شــدند. آن 
شــب آنهــا مجبــور بودنــد در ادار ه پولیــس بماننــد. صبــح روز بعــد 
والدین شــان آنجــا آمدنــد و جــر و بحــث کردنــد. پــدر مــژگان  ادعــا 
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ــت  ــاالت  تح ــت و مق ــی آزاد اس ــا دسترس ــال ب ــک ژورن ــن ی ای
Attribution-NonCommercial- خــاق  اشــتراک 
ــران  ــه دیگ ــه ب ــود ک ــع می ش ShareAlike 4.0 License توزی
اجــازه می دهــد تــا بــه صــورت غیــر تجــاری محتویــات ایــن اثــر 
ــرط  ــه ش ــد ب ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــد و م ــب کنن ــاز ترکی را ب
آنکــه اعتبــار متناســب بــه ایــن اثــر داده شــود و تولیــدات 

جدید تحت شرایط مشابه مجوز داده شده باشند.
شــوید:  تمــاس  بــه  ایمیــل  ایــن  بــا  اثــر  نشــر  بــاز  بــرای 
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ــه  ــه  البت ــت، ک ــی داش ــه جنس ــرش رابط ــا دخت ــر ب ــه پس ــرد ک ک
درســت نبــود و دختــر هنــوز هــم باکــره بــود. بــا ایــن وجــود، پدرش 
از آن پســر شــکایت کــرد   و هــر دو بــه مرکــز اصــاح و تربیــت 
فرســتاده شــدند. بــرای ســه مــاه هیچکــس از خانــواده دختــر بــه 

دیدنش نیامده بود.
بــه گفتــه پــدرش، مــژگان  آبــروی آنهــا را بــرده بــود. او گفــت: "اگــر 
مــن او را بــه خانــه ببــرم، آنهــا او را می کشــند. زیــرا حــاال کــه ایــن 
ــد.  ــخره می کنن ــا را مس ــتان م ــوام و دوس ــت، اق ــاده اس ــاق افت اتف
مــا هیــچ راهــی بــرای جلوگیــری از آن نداریــم. او دیگــر دختــر مــا 
نیســت." بــا توجــه بــه نظــر پــدر و مــادر آن پســر، پسرشــان قربانــی 
بــود. آنهــا گفتنــد والدیــن مــژگان  پیشــنهاد دادنــد کــه اگــر پســر 
آنهــا بــا مــژگان  ازدواج کنــد، شــکایت خــود را پــس می گیرنــد، امــا 
چطــور  باشــیم.  داشــته  عروســی  چنیــن  نمی خواهیــم  مــا 
ــور  او را  ــم؟ چط ــی کنی ــایه ها زندگ ــوام و همس ــن اق ــم بی می توانی

به آنها نشان دهیم؟
مــژگان  در مــورد تســت بــکارت کــه بایــد انجــام مــی داد، عصبــی 
بــود. او احســاس عصبانیــت، غمگینــی و بــی ارزش بــودن داشــت 
و دربــاره کشــتن خــود صحبــت کــرد. دختــران زیــادی مثــل  مژگان 
در مرکــز اصــاح و تربیــت وجــود داشــتند. اکثــر آنهــا خانواده هایی 
قطــع  کــه  طــوری  نمی دیدنــد،  را  دختران شــان  کــه  داشــتند 
کــردن رابطــه  تنهــا راه حفاظــت از عــزت بــود. امــا دختــران منتظــر 
بــا  زیــاد  بحث هــای  از  پــس  بودنــد.  خــود  خانــواده  اعضــای 
دختــران، خانواده هــا و کارکنــان مرکــز اصــاح تربیــت نوجوانــان، 
مــا متوجــه شــدیم کــه برنامه هــای روانــی اجتماعــی بایــد بــر 
کاهــش تنهایــی، انــزوا و ســرزنش خــود  تمرکــز نماینــد و برقــراری 
ــش  ــا را افزای ــواده آنه ــای خان ــران و اعض ــن دخت ــر بی ــاط موث ارتب
ــای  ــرای برنامه ه ــا در اج ــه م ــدیم ک ــه ش ــا متوج ــه م ــد. اگرچ ده
روانــی اجتماعــی بــا موانــع  مختلفــی مواجــه هســتیم، امــا بعضــی 

از آنها را می توانستیم انجام دهیم. 

کار کردن با دختران در مرکز اصالح تربیت 
نوجوانان

پــروژه مرکــز اصــاح و تربیــت نوجوانــان بــرای ارائــه خدمــات روانی 
اجتماعــی  و حقوقــی طراحــی شــده اســت. در میــان کارمنــدان ، 
یــک وکیــل حقوقــی بــود کــه بــا مســائل حقوقــی مصــروف بــود و 
یــک روانشــناس کــه حمایت هــای روانــی اجتماعــی را فراهــم 
می کــرد. . وقتــی کــه مــن شــروع بــه کار در بخــش دختــران کــردم، 
ــردی را  ــم انتظــار داشــتیم کــه جلســات مشــاوره ف مــن و همکاران
ارائــه کنیــم. بــا ایــن حــال، اکثــر دختــران بــه جلســات خصوصــی 

نمی آمدند. یکی از مراجعین به من گفت:
"از زمانــی کــه شــما آمدیــد و مــرا ماقــات کردیــد، همــه مــن 
ــر  ــی بزرگت ــا را حت ــکات م ــما مش ــد! ش ــه" می نامن را "دیوان

کرده اید".
 سـپس ما جلسـات گروپـی را پیشـنهاد دادیم، اما ایـن کار نیز موثر 
نبـود. بـه نظـر می رسـید که آنهـا به مـا اعتماد نداشـتند، کـه باعث 

شد به سختی  با دختران رابطه ی درمانی ایجاد کنیم.

پــس از آن تصمیــم گرفتیــم کــه بــه دختــران در فعالیت هایــی کــه 
بــرای آنهــا در مرکــز اصــاح و تربیــت نوجوانــان ســازماندهی شــده 
بــود، بپیوندیــم: نشســتن در یــک دایــره، انجــام صنایــع دســتی، 
قصه گویــی و گــوش دادن. آنهــا بــه مــا آموختنــد کــه صنایــع 
دســتی را انجــام دهیــم و بــه آرامــی مــا را وارد دنیــای خــود کردنــد. 

به این ترتیب، ما به آرامی با آنها تماس برقرار کردیم.
پــس از آن، مــا جلســات گروپــی را شــروع کردیــم کــه شــامل همــه 
نــوع فعالیت هــای جالــب بــود، و فقــط صحبــت کــردن نبــود. 
ــه  ــبت ب ــت نس ــاح و تربی ــز اص ــران مرک ــه دخت ــد ک ــخص ش مش
یکدیگــر کامــًا مشــکوک و بی احتــرام  بودنــد. آنهــا اغلــب بــه 
ــه  ــن جلس ــا در اولی ــن، م ــد. بنابرای ــد می گفتن ــات ب ــر کلم یکدیگ
ــن  ــرکت کنندگان، قوانی ــا ش ــراه ب ــم. هم ــو کردی ــاره آن گفتگ درب
ــازد.  ــن بس ــط ام ــک محی ــروپ را ی ــه گ ــم ک ــاد کردی ــی را ایج گروپ

بنابراین، یک قانون این بود:
"ما باید با نام های مان همدیگر را صدا کنیم".

ــوان  ــه عن ــا ب ــی و بازی ه ــات فیزیک ــی، از تمرین ــات گروپ در جلس
ــرژی اســتفاده کردیــم. مــا از فعالیــت هایــی کــه  ایجــاد کننــده ان
شــامل نوشــتن بــود اجتنــاب کردیــم زیــرا بیشــتر دختــران قــادر بــه 
خوانــدن و نوشــتن نبودنــد. همچنیــن، بــرای افزایــش همدلــی در 
ــه احساســات تحریــک  میــان شــرکت کنندگان، مــا توجــه آنهــا را ب
ــان  ــرای بی ــود ب ــور ب ــر مجب ــک دخت ــال، ی ــوان مث ــه عن ــم. ب کردی
ــا نمایــش بــدون صحبــت  احساســات خــود از کارت احساســات ی
ــدس  ــد ح ــور بودن ــروپ مجب ــه گ ــه بقی ــد، در حالیک ــتفاده کن اس

بزنند که چه احساسی بیان شده است.
معمـواًل گفتگوهـای گروپـی بـا سـواالتی مانند این  شـروع می شـد: 
"بهتریـن چیـزی که امـروز برای شـما اتفاق افتاده اسـت، چیسـت؟ 
بدتریـن چیـزی کـه امـروز بـرای شـما اتفـاق افتاده اسـت چـی بود؟ 
امـروز چـی یـاد گرفتیـد؟ " در آغاز، اکثـر دختران تمایل داشـتند که 
دربـاره گذشـته صحبت کنند و خود یا خانواده های شـان را سـرزنش 
کننـد، امـا پاسـخ ها کم کـم بـه چیزهـای خـوب تغییـر یافتنـد. بـه 

عنوان مثال، یک دختر حامله گفت:
ــک  ــن کم ــه م ــروز ب ــارا ام ــرا س ــتم، زی ــحال هس ــن خوش "م

کرد تا لباس هایم را عوض کنم."
بنابرایـن، مشـخص شـد کـه ایـن سـواالت بـه آنهـا کمـک کـرد تـا در 
زمـان  حاضر باشـند و بـه  آنها رفتارهای مثبت را یـادآوری میکرد. در 
پایـان جلسـات، ما همـه چیزهای خوب و نقاط یادگیـری را به عنوان 
قـرار  دیـواری  تختـه  روی  را  آنهـا  و  کردیـم  جمـع آوری  دسـتاوردها 

دادیم، تا آنها هر روز بتوانند نقاط مثبت و یادگیری را ببینند.

کار کردن با خانواده
3 مـاه طـول کشـید تـا خانـواده مـژگان بـه مرکـز بیاینـد. از آنجا که 
مرکـز اصـاح و تربیـت هیچ مـددکار اجتماعـی ندارد، مـا از یکی از 
کارمنـدان اداری خواسـتیم کـه به دیدن خانـواده مژگان بـرود، اما 
او ایـن کار را نکـرد. بعـدًا، یکـی از همـکاران دیگـر که هم زبـان  آنها 
بـود و متعلـق بـه یـک گـروپ قومـی و مذهبـی بـود، بـه دیـدن آنهـا 
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رفـت. او توانسـت اعتمـاد خانواده  را به دسـت بیـاورد. در نتیجه ما 
توانستیم در نهایت خانواده  را به مرکز بیاوریم. 

نگرانــی اصلــی والدیــن ایــن بــود کــه آنچــه کــه اتفــاق افتــاده بــه 
عنــوان یــک راز حفــظ شــود. آنهــا از آنچــه کــه دیگــران فکــر 
ــتند   ــا می خواس ــیدند. آنه ــی می ترس ــد خیل ــد و می گوین می کنن
ــش  ــود  آزمای ــر خ ــد، از دخت ــت کنن ــیه ای را ثب ــر دوس ــه پس علی
بــکارت بگیرنــد و آبــروی خــود را دوبــاره حفــظ کننــد. من احســاس 
ــروی  ــت از آب ــرای محافظ ــا ب ــت آنه ــت مثب ــد از  نی ــه بای ــردم ک ک
ــد  ــده او بودن ــران  آین ــا نگ ــرا آنه ــم، زی ــی کن ــان قدردان دخترا ن ش
زیــرا مانــدن در مرکــز اصــاح و تربیــت بــرای مــژگان بســیار دردناک 
ــا  ــه ایــن ترتیــب، مــن توانســتم بــدون تأییــد نحــوه رفتــار ب بــود. ب
ــه احســاس آنهــا نشــان دهــم.  دخترشــان، درک خــود را نســبت ب
پــس از آن مداخلــه، والدیــن بــه جــای آنکــه احســاس خطــر کننــد، 
ــه  ــد ک ــت کردن ــا موافق ــت، آنه ــد. در نهای ــت کردن ــاس امنی احس
بــرای دیــدن مــژگان  بــه مرکــز بیاینــد، زیــرا مرکــز اصــاح و تربیــت 

تهدیدی برای آنها و برای آبروی آنها نبود.

چیزی که آموختم
وقتــی در مرکــز اصــاح و تربیــت شــروع بــه کار کــردم ، مــن تــازه از 
دانشــگاه فارغ التحصیــل شــده بــودم. بــه مــن آمــوزش داده شــده 
بــود  تــا از طریــق توجــه بــه ناهنجاری هــا  و اختــاالت، بــرای 
ــال،  ــن ح ــا ای ــم. ب ــروع کن ــن را ش ــا مراجعی ــاس ب ــخیص، تم تش
ــک  ــی کم ــد خیل ــات مفی ــه مداخ ــخیص  در ارائ ــک تش ــاد ی ایج
کننــده نبــود. آن وقــت بــود کــه  بــه ایــن فکــر افتــادم تــا در فعالیــت 
صنایــع دســتی دختــران شــرکت کنــم. مــن در کنــار آنهــا نشســتم 
ــن  ــب م ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــوزش دهن ــن آم ــه م ــتم ب ــا خواس و از آنه

توانستم ارتباط برقرار کنم و یک رابطه درمانی ایجاد کنم. 

فقــط پــس از آن توانســتم  جلســات مشــاوره گروپــی را شــروع 
ــه  ــدم ک ــه ش ــن متوج ــد. م ــع ش ــد واق ــا مفی ــات م ــم، و مداخ کن
دختــران در مرکــز اصــاح و تربیــت بــه ســختی بــه یکدیگــر اعتمــاد 
ــای  ــا و مهارت ه ــد از تکنیک ه ــاور بای ــک مش ــن، ی ــد. بنابرای دارن
ســاده براســاس فرهنــگ و زمینــه  اســتفاده کنــد و مداخــات بایــد 
ــا  ــد ت ــک کن ــا کم ــه آنه ــد ک ــی باش ــا و مهارت های ــامل فعالیت ه ش

در ارتباط با یکدیگر باشند.
عــاوه بــر ایــن، اکثــر خانواده هایــی کــه عضــوی از آنهــا در مرکــز 
ــد،  ــاب می کنن ــدن او اجتن ــواًل از دی ــت، معم ــت اس ــاح و تربی اص
زیــرا آنهــا در مــورد آبــروی خــود و قضــاوت دیگــران نگــران هســتند، 
بنابرایــن آمــدن بــه مرکــز بــرای آنهــا تهدیــد کننــده اســت. بنابراین، 
خانواده هــا نیــاز بــه حمایت هــای روانــی  اجتماعــی از طــرف 
مشــاوران مرکــز اصــاح و تربیــت داشــتند. ســرانجام، کار بــا 
ــا در  ــت از آنه ــرای حمای ــی ب ــامل برنامه های ــد ش ــران در  بای دخت
ــل و  ــی در داخ ــای زندگ ــد، مهارت ه ــت باش ــاح و تربی ــز اص مرک
ــت  ــا حمای ــد، از خانواده ه ــوزش ده ــا ام ــه آنه ــز را ب ــارج از مرک خ
کنــد  و ظرفیــت کارمنــدان مرکــز اصــاح و تربیــت را افزایــش دهد. 
ــان و خانواده هــا در یــک  ــه ایــن ترتیــب، مــا می توانیــم از نوجوان ب

حلقه حمایتی حمایت کنیم.
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