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سخن سردبیر
آزمایش روانشناختی کودک :از تشخیص پاراکلینیکی تا قضاوت کلینیکی

در شمارر هری قبل از روانشمار هری غیرمتخصم
خود و شمممرا
تخصمم

و نرمتعهدی سخن گفتیم که هر مراجعی را بدون در نظر گرفتن تخص

سمممن تحولی مراجع ،پذ رش کرد و به معر اه برلیای و رتق و فتق امور روانی وی میپردازند و مشمممرور فرقد

و امردگی میای خود را به رممور گفتوشمماودهر و نصممیحتهری پدربزرگ مردربزرگمربرنه در قرلب ارز ربی و

درمرن روانشمارختی به خورد جرمعه میدهاد .در انجر متذکر شمد م که ر شمه ا ن نربارمرنی هم در کماطالمی افراد جرمعه و
نگرش مافی نامبت به میم روانشمارسمی کود

و هم در فقدان نظرر کرفی بر فعرلیتهری بهداشت و سالمت روانی توس

دست اندرکرران مائول ،نهفته است.
در ا ن شمارر از روانساجهر و هاچاین روانشار نارهر ی بر د سخن گفت که ازمر ش برلیای و روانشارختی کود

را

به سمم پ پرراکییایت تقییل میدهاد و به نومی غیرماممتقیم و ر از روی نراگرهی و جهل و ر از روی قصممد و نیت سمموی ،سممیر
قهقرا ی را در مامیر متار زسمرزی و اسمتقالل هر ه بیشتر حی ه تشخی
بر د رداور شمد که ا ن نربامرمرنی و نگر غیرتخصمصمی در تشمخی
پزشمکی مشمرهد نایشمود و تشمخی
نای ربد و هاوار متخصم

بر اسمر

و درمرن در حی ه روانشارسی طی میکااد .و برز هم
و درمرن اختاللهر به هیچ وجه در مرره روانپزشکی و

برلیای بیارری به هیچ وجه به سم پ پرراکییایت آازمر شگر توس ازمر شگر) ،تقییل
داد هری پرراکییایکی و معر اه برلیای ،به تشمخی

و قامرو نهر ی آپزشت متخص

برلیای) میپردازد.
در مررممه پزشممکی ،بیارر و ر بهتر اسممت بگو یم مراجع بعد از بررسممی و مصممرحبه و معر اه مقدمرتی توسم متخصم
ازمر شممگر آس م پ پرراکییایت) جهت انبرر بررسممیهری بیشممتر و میایتر ارجرع داد میشممود .بعد از مشممخ
ازمر ش ،به هیچ وجه ازمر شگر دست به تشخی
متخصم

برلیای جهت در رفت تشخی

س م پ ازمر شممگر و رممرفرً بر اسممر
متخصم

برلیای بر اسمر

به

شممدن نتر ج

نهر ی بیارری فرد و توضیپ و توجیه ان نایزند و هاوار فرد مراجع را به

نهر ی آس پ کییایکی /قارو برلیای نهر ی) ارجرع میدهد .تشخیصی که مراجع در
داد هری ازمر ش در رفت میکاد تشممخی

پرراکییایکی ،و تشممخیصممی که فرد توس م

مباومه داد هری ازمر شمگر  ،مشمرهد و مصرحبه و معر اه برلیای و  ...در رفت میکاد ،تشخی

و

قارو برلیای ر کییایکی نرر دارد.
میبیایم که متخصم

ازمر شگر پزشکی به هیچ وجه به خود اجرز تشخی

به هارا نتر ج ازمر ش به سمات متخصم

نهر ی اختالل ر بیارری را نایدهد و فرد را

برلیای ارجرع میدهد ،ولی ه میشود که تشخی

و درمرن اختالل روانشارختی

به طور کرمل ر در سم پ پرراکییایت توسم روانساج رور میگیرد و ر تارمرً توس روانشار
نرق

از ابتدا تر انتهر به رور

و مثیهشمد انبرر میگیرد؟! را بر د اسمرسمرً ت روانساج ر هر فرد د گری بر گذراندن دور هری کوتر مد سابش

روانی ،ان هم در سمم و محدود و در قرلب کررگر هری کیدو روز به خود اجرز دهد بر انبرر ت تاممت هوش و ر اد
پرسمشمارمه کرغذ مدادی بیسمر وته ،دست به تشخی

اختالل بزند و دربرر مایر درمرن مراجع اقدار کاد؟ و ر را بر د ت

سخن سردبیر :ازمر ش روانشارختی کود  :از تشخی

روانشارسی ررفرً بر اسر

پرراکییایکی تر قارو کییایکی

گزارشر مراجع و فرا اد مصرحبه و معر اه برلیای محدود و کوتر مد  ،بدون در نظر گرفتن نتر ج

ازمر شر پرراکییایکی دست به قارو و درمرن بزند؟
واقعیت ا ن اسممت که در باممیرری از موارد ارز ربی و تشممخی
هاکرری روانسماج و روانشار

پرراکییایکی و کییایکی مکال و مؤ د کد گر هاممتاد و

در کارر کد گر در ت مباومه برلیای که احتارال دربرگیرند روانپزشت نیز خواهد بود

ضمرور دارد .درهمامیزی نتر ج ازمر ش روانی روانشمار  ،روانساج و روانپزشت ،هار روانشار
نهر ت بر د به در
نقش روانشممار

هر ه بهتر وضمممعیت تحولی کود
ه در سمم پ تشمممخی

کود

است که در

و هاچاین اسمممتقرار فعرلیت درمرنی کررامد بیرنبرمد؛ به گونهای که

و ه در سم م پ برنرمهر زی فرا اد درمرن ،بد ع و در مین حرل مکال فعرلیتهری

روانپزشت و روانساج برشد.
به رد داشممته برشممیم تشممخی

افتراقی اختاللهری روانشممارختی کود

ه در سمم پ روانشممارسممی برلیای آافتراق بین

اختاللهری مشمربه از هم) و ه در سم پ روانشارسی مرضی آافتراق بین نشرنههر ی که در فرد دارای اختالل مشخ

مشرهد

میگردد بر نشمرنههر ی که در قرلب ت نشرنگرن برای اختالل مورد نظر در مباومههری تشخیصی معتبر ذکر شد است) ،بر د
در سم پ کییایکی و توسم متخصم
ازمونگر ر روانساج و ر روانشار

برلیای رممور گیرد نه در سم پ پررکییایت و در ازمر شممگر روانشممارسممی و توسم
وردست.
دکتر عباسعلی حسینخانزاده
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