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انپیشگفتار مترجم  

مشاوران و کلیه متخصصین حوزه بهداشت ، روان شناسان، کتاب حاضر یک مجموعه کاربردی درمانی برای درمانگران

هنای   آزمایشنی و پاینان نامنه   هنای   اینن برنامنه درمنانی دارای قابلینت کناربرد در پن وهش      ، ینهمچن. باشد می روانی

نحنوه کنار در جلسنات درمنانی و همچننین      ، در کاربرد هر مجموعه ارایه چارچوب دقیق علمنی . باشد می دانشجویان

درمانی حاضر بنه وضنوا اراینه    رود که این امر در پروتکل  می ابزارهای کاربردی مورد نیاز اصل اساسی و مهم به شمار

 . شده است

فصنل اول بنه بررسنی چهنارچوب نظنری درمنان در       . مجموعه حاضر در چهار فصل به صورت تخصصی ارایه شده است

با توجه به اهمیت موضوع و لنزوم برنامنه رینزی و    . پردازد می حوزه مشکالت رفتار جنسی و سوء استفاده جنسی در کودکان

ارایه چنارچوب نظنری و مفناهیم    ، این طیف از کودکان و نقش شناسایی و ارزیابی اولیه در درمان طرا درمانی مناسب برای

نحنوه مندیریت کودکنان دارای    همچنین این بخش به بررسی عوامل محافظ و . رسد می علمی در این زمینه ضروری به نظر

و درمنانی مناسنب   رینزی   پاینه  جنه بنه لنزوم   با تو. پردازد می کودکان مشکالت رفتار جنسی و همچنین پیامدهای فتاری در

 .  مدنظر بوده استشناخت کامل برنامه ارایه یک مدل درمانی مناسب در این فصل 

برنامه درمانی و ترتیب جلسات درمانی در فرایند درمان و کنار بنا کودکنان دارای    ، به نحوه درمانفصل دوم کتاب 

درمانی نیز بدان اشاره شنده اسنت   های  و نظریهها  ر اکثر درمانهمانطوری که د. پردازد می سابقه سوء استفاده جنسی

 برنامنه رینزی   طنرا  های اساسی درمان و تماس پیش از درمان در جهت شنروع و ارزینابی و همچننین   توجه به مؤلفه

 نحوه حضور، عمده در جلساتهای  فعالیت، این فصل ترتیب جلساتدر . رود می ارمرحله و گام اساسی به شم، درمانی

همچنین بعنوان یک مرحله اساسی در جهت تعیین اثرات . به وضوا توضیح داده شده است و ابزارهای مورد نیاز افراد

 . پایدار درمان و برنامه درمانی پیگیری برنامه درمانی در درمان نیز گنجانده شده است

از ای  مجموعنه . پردازد می برنامه درمانیو مواد مورد نیاز در جهت اجرای ها  به ارایه ابزارها فرمدر ادامه فصل سوم 

. که بصورتی مدون و عملیاتی جهت استفاده در هر جلسنه درمنانی در اینن بخنش آورده شنده اسنت      ها  زارها و فرمبا

 .  باشد می که در واقع بخش اساسی و عمده کتاب در کار با کودکان دارای سابقه سوء استفاده جنسیای  محموعه

اثرات نامطلوب سوء استفاده بر روی کودکان و آثار آسیب روانی پس از صانحه در کودکنان   سرانجام اینکه به دلیل

و اراینه   PTSDبررسنی منواردی در زمیننه    فصنل چهنار بنه    ، و اهمیت این موضوع در برخورد و درمان این کودکنان 

در برخی موارد البته . ردددر ترجمه کتاب سعی شده است که امانت داری رعایت گ. پردازد می اطالعاتی در این زمینه

منواردی حن ف و بنه    انند،   که بافرهنگ اجتماعی و درمانی ما تناسب نداشنته هایی  بسیار جزیی به ناچار موارد و مثال

 . مناسب گنجانده شده استهای  جای آنها مطالب و مثال

اشند کنه در ترجمنه    ب منی  تقریبا بیش از سیصد صفحهالزم به توضیح است که کتاب اصلی و التین یک مجموعه  

حاضر برخی موارد نظری آن بدلیل کاربردی تر کردن کتاب و همچنین وجود مبانی نظنری بسنیار در اینن زمیننه در     

امید است که ارایه مجموعه درمانی حاضر گامی در جهت کمک به این کودکان و . ح ف شده است، مرتبطهای  کتاب

در پایان مترجمین کتاب حاضر آماده . جنسی باشد مشکالت رفتاری همچنین درمانگران در زمینه کار با کودکان دارا

دریافت هرگونه نظرات کاربردی و اصالحی خوانندگان و درمنانگران و همچننین اراینه بازخوردهنای خنود در زمیننه       

 .  باشند می بکارگیری برنامه حاضر

 اسماعیل صدری
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