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 پیشگفتار
 

 

 عامدل  کودکدان . دارد کودکدان  بده امدور   میزان رسیدگی به بستگی جامعه هر بقای و رشد میزان

 رشد زمینه آوردن فراهم و اجتماعی و فردی توسعه و حقوق حفظ لذا، هستند جامعه بقای حفظ

 کودکدان  که است صورت اين در و است برخوردار زيادی اهمیت از جامعه از گروه اين جانبه همه

، اجتمداعی  مختلدف هدای   زمینده  در و نمدوده  طدی  سدالمت  بده  را خود کودکی مراحل توانند می

در ايدن مسدیر کدودک    . نمايندد  کسدب  را کامل آمادگی آينده زندگی برای ای حرفه و، تحصیلی

 . آزاری مانع رشد و شکوفايی فردی و اجتماعی کودکان در آينده خواهد شد
بده دلیدل نداشدتن قددرت      است کهای  به کودکان آزار ديده هدف از نگارش اين کتاب کمک

تربیتدی و  ، مددکاری اجتمداعی ، پزشکیروان، روانشناسی نیازمند به چتر حمايتی، حمايت از خود
باشدند تدا    مدی  باشندو در گذر از بحران کودک آزاری نیازمند به مدداخالت تخصصدی   می حقوقی

 . بتوانند به زندگی سالم خود در جامعه ادامه دهند
مختلف در زمینه کودک آزاری نگاشته شده اما اين کتاب نسدبت بده سداير کتدب     های  کتاب 

، رواشناسدی  و مقداالت هدا   کتدب ، در تالیف اين کتاب از منابع مختلف. باشد می دارای چند مزيت
لذا با مراجعه به مندابع  . مددکاری و مذهبی به صورت مستند استفاده شده است، حقوقی، تربیتی

مولف صدرفا يدک    .و مآخذ اين کتاب به طیف وسیعی از اين منابع دسترسی آسان خواهید داشت
بندابراين در تهیده ملالدب و     در کودک آزاری داشته است تعددینويسنده نیست وخود تجارب م

تالیف محتوای اين کتاب از استفاده از تجربه کاری مولف در مدداخالت تخصصدی کدودک آزاری    
 . نیز استفاده شده است

در تهیه اين کتاب تدالش شدده   ، مخاطب نويسی در انتقال ملالب به با توجه به اصل خالصه
 .  الت تخصصی درکودک آزاری به صورت جامع و خالصه ارائه شودمداخهای  اصول و شیوه

در نگدارش ايدن    از آنجا که هر کتابی در کودک آزاری نوشته شده دارای نواقصی بوده اسدت  
مداخلده در   اشداره بده اصدول   : زمینه کودک آزاری مانندد   نقايص ساير کتب در کتاب تالش شده

 . تا حد ممکن رفع شود کودک آزاریمداخالت تخصصی تیم تخصصی در ، کودک آزاری
فرآيند مداخله تخصصی در کودک آزاری نیازمند بده يکپدارچگی محتدوای مربدوط بده آن در      

با اين کتاب گروه تیم تخصصی با چگونگی وظايف و تکالیف يکدديگر  . باشد می مختلفهای  بخش
 صصی مداخلده در مداخله کودک آزاری آشنا شده و در راستای فعالیت مشخص شده بصورت تخ

 .  کنند می

 و علدوم  گسدترش  باشد بدا  می مداخالت تخصصی از آنجا که مسائل انسانی پیچیده است و نیازمند به
 شدود از  مدی  و خدمات بصورت تخصصدی وبدا کیفیدت انجدام    ها  فعالیت، علمی حوزة هر شدن شاخه شاخه



 و خددمات هدا   فعالیدت مدرتبط بده   هدای   همین امر موجب نقص اطالعات فرد در ساير بخش، ديگر سوی
بده طدور ملدال روانشناسدی کده بددون توجده بده         . گدذارد  می شود و در کیفیت خدمات اثر نامللوبی می

پدردازد ناخواسدته درگیدر     مدی  پیامدهای حقوقی در مداخالت تخصصی کودک آزاری بده ارائده خددمات   
ود بايدد از سداير   بنابراين مداخله گر ضدمن تخصدص خد   . شود می پیامدهای حقوقی مداخالت انجام شده

از خدمات تخصصی در کودک آزاری بصورت کلدی  ای  مجموعه اين کتاب به. مرتبط آگاه باشدهای  بخش
مدرتبط داندش خدود    های  شود از ساير بخش می اشاره کرده تا ضمن اينکه مداخله گر با وظايف خود آگاه

ابی کدودک و نوجدوان در روانشناسدی    اما نیاز به ملالعه مرتبط از قبیل مصاحبه و ارزي. دهد می را افزايش
 .  سازد نمی را مرتفع. . .رشد و

در اين کتاب برای آمادگی قبلی و تمرين مداخلده گدر در محدیط واقعدی مداخلده و افدزايش       
. عملی ازمراجعین واقعی بیان شدده اسدت  های  تمرين، کودک آزاری کیفیت اثر بخشی مداخالت

حقوق کودکان ملالبی اشاره شده اسدت در  ، کودک تعريف در محتوای اين کتاب در فصل اول به
کدودک  هدای   پیامدد شدت کدودک آزاری  ، انواع کودک آزاری، تعريف کودک آزاری فصل دوم در

يدک   در فصل سدوم بده مدداخالت تخصصدی پیشدگیرانه و اينکده      . آزاری ملالبی بیان شده است
سرانجام به تمدرين عملدی   و  همداخله گر قبل از مداخالت چه نکاتی را بايد رعايت کند اشاره شد

از  تلبیت يدادگیری  جهت برای مداخله گران تیم تخصصی به چند نمونه مراجعین معرفی شده و
 . کل محتوای کتاب چندپرسش ملرح شده است

خواندن اين کتاب به تمامی افرادی که در مداخالت کدودک آزاری و کودکدان آسدیب ديدده      

نظرات خوانندگان محترم در رفع نواقص اين کتاب بهرمند  شود و از می کنند پیشنهاد می فعالیت

 .  خواهم شد

 سید مهدی هاشمی 

E: mail: Hashemi۲n۲@yahoo. com 

 


