
 سخن سردبیر

 شناختی کودک: از تشخیص پاراکلینیکی تا قضاوت کلینیکیآزمایش روان

سخن گفتیم که هر مراجعی را بدون در نظر گرفتن تخص   نرمتعهدیی غیرمتخصم  و  هرشمار  هری قبل از روانر شمارر  د

رقد و مشمممرور  ف پردازندمی وی تحولی مراجع، پذ رش کرد  و به معر اه برلیای و رتق و فتق امور روانی سمممنخود و شمممرا   

 و مربرنه در قرلب ارز ربیهری پدربزرگ مردربزرگهر و نصممیحتشمماودوگفتتخصمم  و امردگی میای خود را به رممور  

اطالمی افراد جرمعه و کمکه ر شمه ا ن نربارمرنی هم در   مجر متذکر شمد  دهاد. در انشمارختی به خورد جرمعه می درمرن روان

س  هری بهداشت و سالمت روانی توو هم در فقدان نظرر  کرفی بر فعرلیت شمارسمی کود   نگرش مافی نامبت به میم روان 

 نهفته است. ،دست اندرکرران مائول

را  شارختی کود زمر ش برلیای و روانانارهر ی بر د سخن گفت که شار هر و هاچاین روانساجا ن شمارر  از روان در 

ر جهل و  ر از روی قصممد و نیت سمموی، سممی دهاد و به نومی غیرماممتقیم و  ر از روی نراگرهی و به سمم پ پرراکییایت تقییل می

. و برز هم ادکاشارسی طی میه بیشتر حی ه تشخی  و درمرن در حی ه رواناسمتقالل هر  متار زسمرزی و  مامیر  قهقرا ی را در 

شکی و پزهر به هیچ وجه در مرره روانبر د  رداور شمد که ا ن نربامرمرنی و نگر  غیرتخصمصمی در تشمخی  و درمرن اختالل     

شگر(، تقییل توس  ازمر  سم پ پرراکییایت آازمر شگر   بهشمود و تشمخی  برلیای بیارری به هیچ وجه   پزشمکی مشمرهد  نای  

ت متخص  آپزشهری پرراکییایکی و معر اه برلیای، به تشمخی  و قامرو  نهر ی    ربد و هاوار  متخصم  بر اسمر  داد   نای

 پردازد.میبرلیای( 

در مررممه پزشممکی، بیارر و  ر بهتر اسممت بگو یم مراجع بعد از بررسممی و مصممرحبه و معر اه مقدمرتی توسمم  متخصمم  به 

تر ج شممدن نشممود. بعد از مشممخ  تر ارجرع داد  میهری بیشممتر و میایازمر شممگر  آسمم پ پرراکییایت( جهت انبرر بررسممی 

ع را به زند و هاوار  فرد مراجازمر ش، به هیچ وجه ازمر شگر دست به تشخی  نهر ی بیارری فرد و توضیپ و توجیه ان نای

ی که مراجع در دهد. تشخیصییایکی/ قارو  برلیای نهر ی( ارجرع میجهت در رفت تشخی  نهر ی آس پ کبرلیای متخصم   

وسمم  و تشممخیصممی که فرد ت ،کاد تشممخی  پرراکییایکیزمر ش در رفت میاهری بر اسممر  داد  سمم پ ازمر شممگر  و رممرفرً

خی  و ، تشکاددر رفت می ..هری ازمر شمگر ، مشمرهد  و مصرحبه و معر اه برلیای و .  متخصم  برلیای بر اسمر  مباومه داد   

  قارو  برلیای  ر کییایکی نرر دارد.

هد و فرد را دزمر شگر  پزشکی به هیچ وجه به خود اجرز  تشخی  نهر ی اختالل  ر بیارری را نایابیایم که متخصم   می

ارختی شود که تشخی  و درمرن اختالل روانشدهد،  ولی  ه میزمر ش به سمات متخصم  برلیای ارجرع می  ابه هارا  نتر ج 

ه رور  شار  از ابتدا تر انتهر بتوس  روان گیرد و  ر تارمرًساج رور  میبه طور کرمل  ر در سم پ پرراکییایت توسم  روان  

 ابشسمد  هری کوتر ساج  ر هر فرد د گری بر گذراندن دور  ت روان گیرد؟!  را بر د اسمرسمرً  شمد  انبرر می نرق  و مثیه

و  ر  اد دو روز  به خود اجرز  دهد بر انبرر  ت تاممت هوش هری  کیمحدود و در قرلب کررگر ن هم در سمم و  ا ،روانی

دست به تشخی  اختالل بزند و دربرر  مایر درمرن مراجع اقدار کاد؟ و  ر  را بر د  ت  ،سمر وته پرسمشمارمه کرغذ مدادی بی  
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 کییایکی قارو  تر پرراکییایکی تشخی  از: کود  شارختیروان ازمر ش: سردبیرسخن 

   

تن نتر ج مد ، بدون در نظر گرفاه برلیای محدود و کوتر بر اسر  گزارشر  مراجع و فرا اد مصرحبه و معر  شارسی ررفرًروان

 زمر شر  پرراکییایکی دست به قارو  و درمرن بزند؟ا

د گر هاممتاد و  د  کؤواقعیت ا ن اسممت که در باممیرری از موارد ارز ربی و تشممخی  پرراکییایکی و کییایکی مکال و م 

اهد بود پزشت نیز خومه برلیای که احتارال دربرگیرند  روانشار  در کارر  کد گر در  ت مباوسماج و روان هاکرری روان

ر  کود  است که در اشپزشت، هار روانساج و روانشمار ، روان امیزی نتر ج ازمر ش روانی روانضمرور  دارد. درهم 

ای که ونهبه گ ؛مدمد بیرنبرانهر ت بر د به در  هر ه بهتر وضمممعیت تحولی کود  و هاچاین اسمممتقرار فعرلیت درمرنی کرر

ی هرمکال فعرلیت در مین حرل ر زی فرا اد درمرن، بد ع ودر سممم پ تشمممخی  و  ه در سممم پ برنرمه ر   هاشمممنقش روان

 ساج برشد. پزشت و روانروان

 راق بین ی آافتشممارسممی برلیا شممارختی کود   ه در سمم پ روان هری روانبه  رد داشممته برشممیم تشممخی  افتراقی اختالل  

هر ی که در فرد دارای اختالل مشخ  مشرهد  شارسی مرضی آافتراق بین نشرنههم( و  ه در سم پ روان  ی مشمربه از هراختالل

ر د هری تشخیصی معتبر ذکر شد  است(، بدر مباومهبرای اختالل مورد نظر هر ی که در قرلب  ت نشرنگرن گردد بر نشمرنه می

رسممی و توسمم  شممانه در سمم پ پررکییایت و در ازمر شممگر  روان در سمم پ کییایکی و توسمم  متخصمم  برلیای رممور  گیرد

 شار  وردست.ساج و  ر روانگر  ر روانازمون

 
 خانزادهدکتر عباسعلی حسین

 شارسی دانشگر  گیالن  دانشیرر روان

  

 


