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ــا کــودکان و  ــی کــه ب ــه متخصصان ــرای کمــک ب ــر داون دی. آمیکــو ب »دکت

نوجوانــان بــه شــدت آســیب دیده  ســر و کار دارنــدـ  افــرادی کــه ممکن اســت 

ــه فــرار کــرده باشــند،  ــا از خان قربانــی سوء اســتفاده ی جســمی، جنســی و ی

ــای  ــت، فعالیت ه ــی و حمای ــا، احســاس ایمن ــا آنه ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ب

بالینــی و پیشــرفته ای )شــامل مطالعــات مــوردی و دســتورالعمل های اجرایی( 

را طراحــی کــرده اســت. ایــن فعالیت هــا بــرای پیشــبرد درمــان در 

ــراز خــود، مقابلــه و تفکــر مثبــت بســیار هوشــمندانه  ســه حــوزه ی مهــم اب

ــردی ســازماندهی شــده اســت. همچنیــن راهبردهــای پیشــرفته ای را  و کارب

ارائــه می دهــد کــه امــکان رشــد، تحــول و احســاس درک شــدن مراجعــاِن در 

ــازد.« ــم می س ــیب  را فراه ــرض آس مع
دکتــر جیــن ســی. مــارش، جــورج هربــرت جونــز اســتاد ممتــاز خدمــات اجتماعــی، 

دانشــگاه شــیکاگو، دانشــکده ی خدمــات اجتماعــی.

»]مطالعــه ی ایــن کتــاب[ بــرای متخصصانــی که بــا کــودکان ســر و کار دارند، 

ــای  ــاده از فعالیت ه ــه ای فوق الع ــو مجموع ــر دی. آمیک ــت. دکت ــروری اس ض

ــدن  ــف جمــع آوری کــرده اســت. خوان ــا نمونه هــای مختل ــر را ب ســاده و مؤث

ــدوارم از  ــد ســاده باشــد! امی ــز بای ــرد آن نی ــاب آســان اســت و کارب ــن کت ای

ایــن تکنیک هــا در کار روزمــره اســتفاده کنیــد و بــه ســایر همکارانتــان هــم 

معرفــی کنیــد. بــه مفیــد بــودن راه کارهــای معرفــی شــده در ایــن کتــاب بــه 

شــدت بــاور دارم!«

ــی  ــودکان، مرب ــی ک ــکی عموم ــابقه در پزش ــال س ــور، 25 س ــا کندوف ــر جولی دکت

PA ــه ــی برنام بالین
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»به عنــوان یــک وکیــل کــه هــر روز بــا کــودکان به عنــوان قّیــِم منصــوب از 

ســوی دادگاه، هــم در زمینــه ی امــور مربــوط بــه نوجوانــان و هــم در زمینه ی 

ــتر  ــم. بیش ــد می دان ــاده مفی ــاب را فوق الع ــن کت ــد، ای ــواده کار می کن خان

اوقــات، همان طــور کــه دکتــر دی. آمیکــو اشــاره می کنــد، کودکانــی کــه در 

زندگــی ضربه هــای روانــی تجربــه کرده انــد، بــرای بــاز کــردن ســِر صحبــت 

ــا  ــن فعالیت ه ــد. ای ــه مرددان ــک غریب ــا ی ــژه ب ــع، به وی ــن وقای ــورد ای در م

بــرای جلوگیــری از آســیب بیشــتر بــه ایــن کــودکان فوق العــاده »راه گشــا« 

هســتند و محیطــی امــن هــم بــرای بیــان احساســاِت خــود و شــروع فرآینــد 

ــن کتــاب را بســیار  ــرای آنهــا ایجــاد می کننــد. مــن مطالعــه ی ای بهبــود ب

توصیــه می کنــم و در آینــده ی نزدیــک برنامــه ای بــرای اســتفاده ی بیشــتر 

از ایــن فعالیت هــا خواهــم داشــت.«
ــوق  ــش حق ــس بخ ــتر، رئی ــدن و شوس ــتری، وال ــل دادگس ــر، وکی ــن ام. بوچ بِری

ــین. ــت ویسکانس ــی ایال ــن حقوق ــان ـ انجم جوان

ــود،  ــه می ش ــی تجرب ــا نوجوان ــی ی ــه در دوران کودک ــی ک ــای روان »ضربه ه

ــواد اســت کــه در  ــن عوامــل ایجــاد اختــال ســوء مصرف م یکــی از مهم تری

ــر  ــن مشــکات ســامت عمومــی اســت. دکت حــال حاضــر یکــی از مهم تری

ــا  دی. آمیکــو، از طریــق ایــن کتــاب، گنجینــه ای از فعالیت هــای ظریــف و ب

کاربــردی آســان را بــه جهــان هدیــه کــرده اســت کــه در کار بــا کــودکان و 

نوجوانــان بــه شــدت آســیب دیــده، مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد تــا بهبــود 

آنهــا را تســریع کننــد. دکتــر دی. آمیکــو بــا اســتفاده از چنــد دهــه تجربــه ی 

بالینــی و همچنیــن ابتــکار عمــل، جعبه ی ابــزاری ارزشــمند بــرای درمانگرانی 
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ر کــه بــه نوجوانــان خدمــت می کننــد، طراحــی کــرده اســت. فعالیت هایــی کــه 

می تــوان بــا اســتفاده از وســایل معمولــی یــا اشــیای بازیافتــی درســت کــرد 

کــه هــم بــرای نوجوانــان و هــم بــرای درمانگــران لذت بخــش باشــد.«
دکتــر ســیون کیم هریــس، مدیــر اجرایــی مرکــز تحقیقــات ســوء مصرف مــواد نوجوانان، 

بیمارســتان کودکان بوســتون، اســتادیار کودکان، دانشــکده ی پزشــکی هاروارد.

ــی  ــوان منبع ــاب را به عن ــن کت ــر متخصصــان ســامت، ای ــران و دیگ »درمانگ

ــان بــه  ــرای درگیــر کــردن کــودکان و نوجوان ارزشــمند خواهنــد یافــت کــه ب

ــِش  ــوی، افزای ــی ق ــت یکپارچگــی درمان ــه در تقوی ــح و خاقان شــیوه ای صحی

ــتفاده  ــورد اس ــادار م ــِی معن ــر درمان ــه تغیی ــتیابی ب ــی، و دس ــردازش هیجان پ

ــا اســتفاده  ــی، ب ــن حــال بالین ــات ســاده و در عی ــن تمرین ــرد. ای ــرار می گی ق

ــث  ــد و باع ــش می ده ــی را افزای ــان، خود آگاه ــی نوجوان ــتعاره های درون از اس

می شــود تــا بیمــاران روش هــای مختلــف تفکــر، احســاس و زندگــی را امتحــان 

کننــد. بــه مراجعــان خــود از طریــق ارائــه ی نمادیــن، کمک کنیــد تا بــر موانعی 

کــه از طریــق دفاع هــای شــناختی و تله هــای زبــان ایجــاد شــده اســت، غلبــه 

کننــد تــا آنهــا را بــه ســوی اهــداف درمانــی خود تنظیمــِی بهبــود یافتــه، مقابله، 

و درمــان ســوق دهیــد. کتــاب 101 تکنیــک توجه   آگاهــی بــرای کار بــا کودکان 

ــه دلیــل روش ســاده و ســازمان یافته ای  ــه شــدت آســیب دیده، ب ــان ب و نوجوان

ــرای  ــاه ب ــوردی کوت ــه ی م ــک مطالع ــال آن ی ــه دنب ــن دارد و ب ــر تمری ــه ه ک

کــودک و نوجــوان ارائــه  شــده، بــرای اســتفاده ی فــوری مفیــد اســت.«
ــین  ــکی ویسکانس ــکده ی پزش ــی، دانش ــروه بالین ــتادیار گ ــول، اس ــا س ــر جن دکت

ــکی. ــروه روان پزش گ
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ــرای کمــک  ــیوه ای ب ــوان ش ــای آن را به عن ــاب و فعالیت ه ــن کت ــن ای »م

بــه کــودکان آســیب پذیر بــرای غلبــه بــر ضربــه ی روانــی و کســب امیــد از 

ــم.« ــد می کن دســت داده، تأیی
اســتومی مدومــا، مرکــز تحقیقــات بهداشــت جهانــی هایــدم، بیمارســتان 

تانزانیــا. مانیــارا،  لوســترنهایدم، 
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یادداشتی بر ترجمه کتاب

هوالعزیز

دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم... )شفیعی کدکنی(

ایــدۀ ترجمــۀ کتــاب حاضــر پــس از مراجعــۀ مــادر و دختــری بــه مــن، در ذهنــم نقــش بســت. 

دختــر ده ســال داشــت و بــه دلیــل اضطــراب، غیبــت از مدرســه، گوشــه گیری و احســاس غــم 

و انــدوه، از طــرف مدرســه بــه مــن ارجــاع داده شــد. او تمایلــی بــه حــرف زدن نداشــت، بــه نظر 

می رســید افســرده باشــد و از زمانی کــه پــدرش را از دســت داده بــود، بــا مــادرش رابطــۀ خوبــی 

نداشــت و بــه ســبب مخالفــت بــا ازدواج دوبــارۀ مــادر، چنــد بــار بــه شــدت مــورد تنبیــه بدنــی 

قــرار گرفتــه بــود؛ آن قــدر کــه قســمت هایی از بدنــش کبــود شــده بــود. 

ــه  ــوان ب ــه می ت ــه »چگون ــوال ها را ک ــن س ــع ای ــن مراج ــد ی ای ــوار و پیچی ــرایط دش ش

این گونــه کــودکان کمــک کــرد، تــا احساساتشــان را بیــان کننــد؟« و اینکــه »چگونــه مــی 



ــرای درمانگــر بهتــر کــرد؟«، در  ــرای کــودک و مــادر و هــم ب ــوان ایــن وضعیــت را هــم ب ت

ــود آورد. ــم به وج ذهن

در منابــع فارســی و انگلیســی بــه جســتجو پرداختــم، تــا اینکــه کتــاب حاضــر را بــه چنــد 

دلیــل مناســب تر از بقیــه یافتــم:

نخست اینکه، کتاب کاربردی و به زبان ساده و روان نوشته شده است.

ــت و در  ــتدار محیط زیس ــایل دوس ــده از وس ــه ش ــای ارائ ــا و راه کاره دوم، در فعالیت ه

دســترس اســتفاده شــده اســت. 

ــوان(  ــودک و نوج ــی )ک ــای بالین ــت و راه کار، نمونه ه ــر فعالی ــف ه ــس از توصی ســوم، پ

ارائــه شــده اســت. 

و در نهایــت بــا موضــوع رســاله ام کــه در زمینــه »توجــه آگاهــی« اســت، ارتبــاط نزدیــک 

داشت.

ــا  ــه ب ــی ک ــرای درمانگران ــر ب ــاب حاض ــده، کت ــی آم ــۀ اصل ــه در مقدم ــه ک همان گون

کــودکان و نوجوانــان بــه شــدت آســیب دیده ســروکار دارنــد، مناســب اســت؛ تــا بــا اســتفاده 

ــد.   ــان بکاهن ــده، از درد و رنجش ــه ش ــای ارائ ــا و فعالیت ه از راه کاره

ــی و  ــر زمان ــای دکت ــاب آق ــر جن ــت نظ ــا و دق ــپاس از راهنمایی ه ــن س ــان ضم در پای

ســرکار خانــم فرجــی در ویرایــش و نشــر ایــن اثــر، از همــۀ خواننــدگان گرامــی درخواســت 

می شــود کــه نظرهــا و پیشــنهادهای خــود را به عنــوان هدیــه ای ارزشــمند بــه آدرس پســت 

الکترونیــک زیــر ارســال فرماینــد

Habibamani@gmail.com

حبیب امانی       

تیرماه 89        



پیش گفتار

17 همان طــور کــه می دانیــم، کــودکان و نوجوانــان آســیب دیده ی شــدید، در بیــان احساســات 

خــود مشــکاتی دارنــد و هــدف مــا ایجــاد احســاس امنیــت و صحبــت کــردن در مــورد ضربــه 

ــا ایــن  ــا برقــراری ارتبــاط ب ــد ب ــه ایــن هــدف، بای ــرای دســتیابی ب ــی )ترومــا( اســت. ب روان

کــودکان و نوجوانــان و ایجــاد امنیــت بــرای آنهــا مــورد حمایتشــان قــرار دهیــم تــا بتواننــد 

دربــاره ی خودشــان حــرف بزننــد. اگــر آنهــا حــرف نزننــد، مــا نمی توانیــم بــه آنهــا کمــک 

ــدی، ضــروری اســت.  ــده ی بع ــات جمع آوری ش ــات و اطاع ــان احساس ــن، بی ــم؛ بنابرای کنی

ــروه از  ــن گ ــا ای ــژه ب ــه دشــوارترین گام به وی ــی اســت ک ــن گام در رابطــه ی درمان ــن اولی ای

افــراد اســت.

تکنیک هــای ایــن کتــاب بــه کــودک یــا نوجــوان ایــن اجــازه را می دهــد کــه 

احســاس خــود را بیــان کــرده و جمــع آوری اطاعــات را نیــز بــرای درمانگــر ممکــن کنــد.
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مقدمه

ایــن کتــاب بــرای کمــک بــه متخصصــان بالینــی، معلمــان، امدادگــران و دانشــجویانی تدویــن 

شــده اســت کــه بــا کــودکان و نوجوانــان 5 تــا 17 ســاله ای ســر و کار دارنــد؛ کــه آســیب های 

جــّدی دیده انــد، ماننــد کســانی که در دوران خردســالی از خانــواده دور بودنــد، مــورد 

سوء اســتفاده ی جنســیـ  جســمیـ  هرزه نــگاری یــا قاچــاق جنســی قرارگرفته انــد و یــا اینکــه 

از خانــه طــرد شــده اند. فــرض بــر ایــن اســت، کســانی که از ایــن کتــاب اســتفاده می کننــد، 

ضربــه ی روانــی را بــه درســتی می شناســند. بســیاری از ایــن کــودکان و نوجوانــان نســبت بــه 

آنهایــی کــه آســیب های کمتــری دیده انــد ماننــد مشــکات جدایــی )طــاق( یــا ســازگاری، 

و یــا رفتــن بــه یــک خانــه ی جدیــد، منزوی ترنــد. متأســفانه موضــوع ضربــه ی روانــی شــدید 

ــری  ــی کمت ــی، اثر بخش ــنتی و بازی درمان ــای س ــه درمان ه ــل اینک ــه دلی ــده و ب ــایع تر ش ش

روی ایــن افــراد دارنــد بــه تکنیک هــای پیشــرفته و جدیدتــری نیــاز اســت.

تکنیک هــای جدیــد در ایــن کتــاب بــرای کــودکان و نوجوانانــی کــه دچــار بحــران شــده 

و آســیب دیده اند، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا احساســات خــود را آزادانــه بیــان کننــد؛ 
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ــان  ــوالً متخصص ــد. معم ــز ش ــر آن متمرک ــرد و ب ــروع ک ــان را ش ــوان درم ــه بت به طوری ک

ــد کــه ســطح آســیب دیدگی  ــی ســر و کار دارن ــا کــودکان و نوجوانان ــا دانشــجویان ب ــی ی بالین

آنهــا آن قــدر باالســت کــه نمی تواننــد دربــاره ی آن صحبــت کننــد. آنهــا چــون قبــًا بــا افــراد 

ــا پلیــس، دســتگاه قضایــی و  ــار بــرای دریافــت کمــک ب زیــادی صحبــت کرده انــد ـ اولیــن ب

ــت  ــر( صحب ــرد دیگــری )درمانگ ــا ف ــد ب ــه می خواهن ــد ـ و حــاال ک ــت کرده ان ــواده صحب خان

کننــد، می ترســند. ایــن وضعیــت بــرای متخصصــان بالینــی، کاری دلهــره آور اســت چــون مغــز 

ــت  ــع در آن موقعی ــردن و در واق ــو ک ــر آوری و بازگ ــن به خاط ــاوت بی ــد تف ــه نمی توان همیش

ــد کاری  ــودن را تشــخیص دهــد. بنابر ایــن، ایــن فعالیــت در هــر دو موقعیــت می توان قبلــی ب

همــراه بــا تــرس و اضطــراب باشــد. مــا به عنــوان متخصــص بالینــی و دانشــجو، هرگــز به طــور 

ــویم. ــع نمی ش ــتفاده، مطل ــزان سوء اس ــل از می کام

در برنامــه ی کاری ام مراجعــی داشــتم کــه پرونــده ی قطوری داشــت. می دانســتم کــه وضعیت، 

بحرانــی و ناگــوار اســت: چنــد کــودک خردســال کــه خواهــر و بــرادر بودنــد، توســط بــرادر بــزرگ 

14 ســاله ی خــود مــورد آزار و اذیــت جنســی قــرار گرفتــه بودنــد. کار کردن بــا والدیــن و کودکانی 

کــه نــه غــذا می خوردنــد و نــه می خوابیدنــد و قبــاً شــرح ماجــرا را بــه تیــم قضایــی، والدیــن، 

مــددکاران اجتماعــی و افــراد دیگــر گفتــه بودنــد، موقعیتی بســیار دشــوار بود.

چگونــه بایــد شــروع کــرد؟ از کجــا بایــد شــروع کــرد؟ چگونــه می تــوان ایــن وضعیــت 

را هــم بــرای آنهــا و هــم بــرای خــود، بهتــر کــرد؟

در ایــن کتــاب تکنیک هایــی مطــرح کــرده ام کــه بــه کــودکان و نوجوانــان ایــن اجــازه را 

می دهــد کــه؛ در لحظــه؛ یــا آگاهانــه بــا مــن همــراه باشــند. از وســایلی اســتفاده کــرده ام که 

کــودکان و نوجوانــان بــه راحتــی آنهــا را می شناســند. همچنیــن از اشــیای ســبز )دوســت دار 

محیط زیســت( اســتفاده کــرده ام کــه قابــل بازیافــت و اســتفاده ی مجــدد هســتند. اســتفاده 

ــرای والدیــن و پدر بزرگ هــا و مادر بزرگ هــا آســان اســت  مجــدد از مــواد قابــل بازیافــت ب

و از طرفــی چــون قابــل بازیافــت هســتند، مقــرون به صرفه انــد.

ایــن کتــاب بــرای کمــک کــردن بــه کارورزانــی کــه در برخــورد بــا چنیــن مراجعانــی دلســرد 
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می شــوند، نیــز تدویــن شــده اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه بســیاری از کارورزان در پنــج ســال 

اول کار بــا ایــن گــروه از مراجعــان، شکســت  خــورده و کارِ درمــان را رهــا می کننــد. تکنیک هــای 

ایــن کتــاب می توانــد عاقــه و انگیــزه ی متخصصــان بالینــی را دوبــاره بــه حــال اول برگردانــد و از 

استرســی کــه در حیــن جلســات درمانــی بــه آنهــا وارد می شــود، کــم کنــد.

چــه کســی می توانــد بــوی ماژیک هــا، رنگ هــا، چســب و درخشــِش َزر َورق را فرامــوش کند؟ 

ــدا می شــوند؛  ــی پی ــه به   راحت ــد ک ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق ــا اشــیائی م ــن تکنیک ه در ای

ــر محیط زیســت تأثیــر  ماننــد پــر پرنــدگان، بادکنک هــا، پوســته ها و کاغذهــای باطلــه کــه ب

منفــی کمــی دارنــد و می تواننــد در دســترس هــر فــردی باشــند.

ــا کــودکان و خانواده هــا در محیط هــای  ــه ی کار ب ــر اســاس 22 ســال تجرب ــاب ب ــن کت ای

درمانی نوشــته شــده اســت. ایــن کتاب به   منظــور ارائه ی تکنیک های جدید نوشــته شــده اســت 

کــه امــروزه بیشــتر مــورد نیاز   انــد زیــرا کــه شــاهد افزایــش سوء اســتفاده ی جنســی از کــودکان، 

ــی از  ــتفاده ی بدن ــن سوء اس ــالی و همچنی ــی در دوران خردس ــارت جنس ــگاری و تج هرزه ن

ــاب  ــن کت ــه شــده در ای ــای مطالع ــا هســتیم. همــه ی مورده ــن آنه ــده گرفت ــودکان و نادی ک

ناشــناس و بــا مســتعار هســتند.

ــاد  ــت. اعتم ــت اس ــم مزی ــار و ه ــم افتخ ــان ه ــودکان و نوجوان ــا ک ــتن ب ــر و کار داش س

ــود را  ــاِن خ ــودکان و نوجوان ــتاران، ک ــن و پرس ــه والدی ــد ک ــت می آی ــی به دس ــی وقت واقع

پیــش مــا بیاورنــد. از نظــر بعضــی از همــکاران و دانشــجویان ایــن کمــک تــازه ای بــرای کار 

ــان کار  ــا آن ــی کــه ب ــان و خانواده های ــان اســت. کــودکان، نوجوان ــن کــودکان و نوجوان ــا ای ب

می کنیــم رنــج زیــادی را تحمــل کرده انــد. ایــن کتــاب از وســایل قابــل بازیافــت و دوســت دار 

محیط زیســت اســتفاده کــرده اســت، تــا کــودکان و نوجوانــان را از درد و رنــج، رهــا کنــد و بــه 

مرحلــه ای از بهبــودی و پیشــرفت ـ بــه ســوی توجــه آگاهــی و امنیــت ـ ســوق دهــد.


