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1پوهنیار ،دیپارتمنت مشاوره ،پوهنتون کابل ،کابل ـ افغانستان

چکیده
دخترانــی کــه در مراکــز اصــاح و تربیــت نوجوانــان زندگــی میکننــد ،بــه ویــژه در نتیجــه فــرار از خانــه یــا تمــاس جنســی ،ممکــن اســت
برایشــان خیلــی ســخت باشــد تــا وارد جلســات مشــاوره شــوند  .دلیــل عمــده میتوانــد ایــن طــرز فکــر باشــد کــه کمــک گرفتــن از یــک
روانشــناس یــا مشــاور ،معــادل آن اســت کــه بــه آنهــا برچســب "دیوانــه" زده شــود .عــاوه بــر ایــن ،اعتقــاد بــر این اســت کــه اســرار خانوادگی
بایــد در خانــه باقــی بمانــد ،بنابرایــن دختــران بــرای صحبــت کــردن دربــاره مشــکالت خــود احســاس ناراحتــی میکننــد .در نتیجــه
تالشهــای مشــاوران ممکــن اســت منجــر بــه شکســت شــود .ایــن بازتــاب شــخصی اولیــن تجربیــات نویســنده در کار بــا مراجعیــن را نشــان
میدهــد .در ایــن مقالــه اســتفاده از روشهــای 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 مشکالت ناموسی پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها :نوجوانی ،مشاوره خانواده ،عزت ،مرکز اصالح و تربیت نوجوانان

عشق و عزت
یکــی از اولیــن مراجعیــن مــن در مرکز اصــاح و تربیــت نوجوانان،1
مــژگان  ،یــک دختــر  16ســاله بــود .گرچــه او از کابوس و مشــکالت
خوابــش رنــج میبــرد ،او در ابتــدا مشــتاق دیــدار بــا مــن نبــود.
دختــران در مرکــز اصــاح و تربیــت احســاس میکردنــد کــه رفتــن
جهــت دیــدن یــک روانشــناس ثابــت میکنــد کــه شــما "دیوانــه"
بودهایــد .بــا ایــن حــال ،در پایــان ،او آمــد و بــه مــن گفــت چــه
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
هــر روز بــه مکتــب میرفتــم ،دوســتان خوبــی داشــتم ،امــا
حــاال مــن اینجــا هســتم و خانــوادهام بــه طــور کامــل بــا مــن
قطــع رابطــه کردهانــد .مــن دیگــر بــه آنهــا اهمیتــی
نمیدهــم ،آنهــا فقــط در مــورد خــود و عــزت خــود فکــر
میکنند".
مــژگان در مرکــز اصــاح و تربیــت نوجوانــان نگهــداری میشــد،
زیــرا او احساســات عاشــقانهای نســبت بــه یــک پســر داشــت و
مخفیانــه چنــد بــار بــا او بیــرون رفتــه بــود .آخریــن بــار کــه آنهــا
مالقــات داشــتند ،هــر دو آنهــا توســط پولیــس دســتگیر شــدند .آن
شــب آنهــا مجبــور بودنــد در ادار ه پولیــس بماننــد .صبــح روز بعــد
والدینشــان آنجــا آمدنــد و جــر و بحــث کردنــد .پــدر مــژگان ادعــا

آدرس بــرای تمــاس :صدیقــه اکبــری ،پوهنیــار ،دیپارتمنــت
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کــرد کــه پســر بــا دختــرش رابطــه جنســی داشــت ،کــه البتــه
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 میکشــند .زیــرا حــاال کــه ایــن
اتفــاق افتــاده اســت ،اقــوام و دوســتان مــا را مســخره میکننــد.
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 میگیرنــد ،امــا
مــا نمیخواهیــم چنیــن عروســی داشــته باشــیم .چطــور
میتوانیــم بیــن اقــوام و همســایهها زندگــی کنیــم؟ چطــور او را
به آنها نشان دهیم؟
مــژگان در مــورد تســت بــکارت کــه بایــد انجــام م ـیداد ،عصبــی
بــود .او احســاس عصبانیــت ،غمگینــی و بـیارزش بــودن داشــت
و دربــاره کشــتن خــود صحبــت کــرد .دختــران زیــادی مثــل مژگان
در مرکــز اصــاح و تربیــت وجــود داشــتند .اکثــر آنهــا خانوادههایی
داشــتند کــه دخترانشــان را نمیدیدنــد ،طــوری کــه قطــع
کــردن رابطــه تنهــا راه حفاظــت از عــزت بــود .امــا دختــران منتظــر
اعضــای خانــواده خــود بودنــد .پــس از بحثهــای زیــاد بــا
دختــران ،خانوادههــا و کارکنــان مرکــز اصــاح تربیــت نوجوانــان،
مــا متوجــه شــدیم کــه برنامههــای روانــی اجتماعــی بایــد بــر
کاهــش تنهایــی ،انــزوا و ســرزنش خــود تمرکــز نماینــد و برقــراری
ارتبــاط موثــر بیــن دختــران و اعضــای خانــواده آنهــا را افزایــش
دهــد .اگرچــه مــا متوجــه شــدیم کــه مــا در اجــرای برنامههــای
روانــی اجتماعــی بــا موانــع مختلفــی مواجــه هســتیم ،امــا بعضــی
از آنها را میتوانستیم 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 حمایتهــای روانــی اجتماعــی را فراهــم
میکــرد . .وقتــی کــه مــن شــروع بــه کار در بخــش دختــران کــردم،
مــن و همکارانــم انتظــار داشــتیم کــه جلســات مشــاوره فــردی را
ارائــه کنیــم .بــا ایــن حــال ،اکثــر دختــران بــه جلســات خصوصــی
نمیآمدند .یکی از مراجعین به من گفت:

"از زمانــی کــه شــما آمدیــد و مــرا مالقــات کردیــد ،همــه مــن
را "دیوانــه" مینامنــد! شــما مشــکالت مــا را حتــی بزرگتــر
کردهاید".
سـپس ما جلسـات گروپـی را پیشـنهاد دادیم ،اما ایـن کار نیز موثر
نبـود .بـه نظـر میرسـید که آنهـا به مـا اعتماد نداشـتند ،کـه باعث
شد به سختی با دختران رابطهی درمانی ایجاد کنیم.
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پــس از آن تصمیــم گرفتیــم کــه بــه دختــران در فعالیتهایــی کــه
بــرای آنهــا در مرکــز اصــاح و تربیــت نوجوانــان ســازماندهی شــده
بــود ،بپیوندیــم :نشســتن در یــک دایــره ،انجــام صنایــع دســتی،
قصهگویــی 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 فعالیتهــای جالــب بــود ،و فقــط صحبــت کــردن نبــود.
مشــخص شــد کــه دختــران مرکــز اصــاح و تربیــت نســبت بــه
ً
یکدیگــر کامــا مشــکوک و بیاحتــرام بودنــد .آنهــا اغلــب بــه
یکدیگــر کلمــات بــد میگفتنــد .بنابرایــن ،مــا در اولیــن جلســه
دربــاره آن گفتگــو کردیــم .همــراه بــا شــرکتکنندگان ،قوانیــن
گروپــی را ایجــاد کردیــم کــه گــروپ را یــک محیــط امــن بســازد.
بنابراین ،یک قانون این بود:

"ما باید با نامهایمان همدیگر را صدا کنیم".
در جلســات گروپــی ،از تمرینــات فیزیکــی و بازیهــا بــه عنــوان
ایجــاد کننــده انــرژی اســتفاده کردیــم .مــا از فعالیــت هایــی کــه
شــامل نوشــتن بــود اجتنــاب کردیــم زیــرا بیشــتر دختــران قــادر بــه
خوانــدن و نوشــتن نبودنــد .همچنیــن ،بــرای افزایــش همدلــی در
میــان شــرکتکنندگان ،مــا توجــه آنهــا را بــه احساســات تحریــک
کردیــم .بــه عنــوان مثــال ،یــک دختــر مجبــور بــود بــرای بیــان
احساســات خــود از کارت احساســات یــا نمایــش بــدون صحبــت
اســتفاده کنــد ،در حالیکــه بقیــه گــروپ مجبــور بودنــد حــدس
بزنند که چه احساسی بیان شده است.
ً
معمـوال گفتگوهـای گروپـی بـا سـواالتی مانند این شـروع میشـد:
"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 خانوادههایشـان را سـرزنش
کننـد ،امـا پاسـخها کمکـم بـه چیزهـای خـوب تغییـر یافتنـد .بـه
عنوان مثال ،یک دختر حامله گفت:

"مــن خوشــحال هســتم ،زیــرا ســارا امــروز بــه مــن کمــک
کرد تا لباسهایم 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
دسـتاوردها جمـعآوری کردیـم و آنهـا را روی تختـه دیـواری قـرار
دادیم ،تا آنها هر روز بتوانند نقاط مثبت و یادگیری را ببینند.

کار کردن با خانواده
 3مـاه طـول کشـید تـا خانـواده مـژگان بـه مرکـز بیاینـد .از آنجا که
مرکـز اصلاح 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 .بعـدا ،یکـی از همـکاران دیگـر که همزبـان 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
میکننــد و میگوینــد خیلــی میترســیدند .آنهــا میخواســتند
علیــه پســر دوســیهای را ثبــت کننــد ،از دختــر خــود آزمایــش
بــکارت بگیرنــد و آبــروی خــود را دوبــاره حفــظ کننــد .من احســاس
کــردم کــه بایــد از نیــت مثبــت آنهــا بــرای محافظــت از آبــروی
دخترانشــان قدردانــی کنــم ،زیــرا آنهــا نگــران آینــده او بودنــد
زیــرا مانــدن در مرکــز اصــاح و تربیــت بــرای مــژگان بســیار دردناک
بــود .بــه ایــن ترتیــب ،مــن توانســتم بــدون تأییــد نحــوه رفتــار بــا
دخترشــان ،درک خــود را نســبت بــه احســاس آنهــا نشــان دهــم.
پــس از آن مداخلــه ،والدیــن بــه جــای آنکــه احســاس خطــر کننــد،
احســاس امنیــت کردنــد .در نهایــت ،آنهــا موافقــت کردنــد کــه
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 فار غالتحصیــل شــده بــودم .بــه مــن آمــوزش داده شــده
بــود تــا از طریــق توجــه بــه ناهنجاریهــا و اختــاالت ،بــرای
تشــخیص ،تمــاس بــا مراجعیــن را شــروع کنــم .بــا ایــن حــال،
ایجــاد یــک تشــخیص در ارائــه مداخــات مفیــد خیلــی کمــک
کننــده نبــود .آن وقــت بــود کــه بــه ایــن فکــر افتــادم تــا در فعالیــت
صنایــع دســتی دختــران شــرکت کنــم .مــن در کنــار آنهــا نشســتم
و از آنهــا خواســتم بــه مــن آمــوزش دهنــد .بــه ایــن ترتیــب مــن
توانستم ارتباط برقرار کنم و یک رابطه درمانی ایجاد کنم.

فقــط پــس از آن توانســتم جلســات مشــاوره گروپــی را شــروع
کنــم ،و مداخــات مــا مفیــد واقــع شــد .مــن متوجــه شــدم کــه
دختــران در مرکــز اصــاح و تربیــت بــه ســختی بــه یکدیگــر اعتمــاد
دارنــد .بنابرایــن ،یــک مشــاور بایــد از تکنیکهــا و مهارتهــای
ســاده براســاس فرهنــگ و زمینــه اســتفاده کنــد و مداخــات بایــد
شــامل فعالیتهــا و مهارتهایــی باشــد کــه آنهــا کمــک کنــد تــا
در ارتباط با یکدیگر باشند.
عــاوه بــر ایــن ،اکثــر خانوادههایــی کــه عضــوی از آنهــا در مرکــز
ً
اصــاح و تربیــت اســت ،معمــوال از دیــدن او اجتنــاب میکننــد،
زیــرا آنهــا در مــورد آبــروی خــود و قضــاوت دیگــران نگــران هســتند،
بنابرایــن آمــدن بــه مرکــز بــرای آنهــا تهدیــد کننــده اســت .بنابراین،
خانوادههــا نیــاز بــه حمایتهــای روانــی اجتماعــی از طــرف
مشــاوران مرکــز اصــاح و تربیــت داشــتند .ســرانجام ،کار بــا
دختــران در بایــد شــامل برنامههایــی بــرای حمایــت از آنهــا در
مرکــز اصــاح و تربیــت باشــد ،مهارتهــای زندگــی در داخــل و
خــارج از مرکــز را بــه آنهــا امــوزش دهــد ،از خانوادههــا حمایــت
کنــد و ظرفیــت کارمنــدان مرکــز اصــاح و تربیــت را افزایــش دهد.
بــه ایــن ترتیــب ،مــا میتوانیــم از نوجوانــان و خانوادههــا در یــک
حلقه حمایتی حمایت کنیم.
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