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 شناسی کودک در ایراندر وصف مظلومیت علم روان

 شز  در پعصزا  و روا ها متخصص مغز  و ااوتیسم بود و طبق روال معمول این کشور به ده اختالل با مراجعی برخورد کردم که فرزندش مبتال به

     صزا  او را بزه حتزی مضزر ریزای خزدا یز  ن زر از ایزن متخصو  ای نگرفته بودو هیچ نتیجه هسالگی مراجعه کرد 6تمامی شهرهای ب رگ تا سن 

نود شزدر جزوا  مزی ،شناس هم ببزرمپیش روا  کودکم را که بود ند و وقتی مادر به متخصص مغ  پیشنهاد دادهه بودشناس کودک ارجاع ندادروا 

تزوا  ری مزیجامعزه عزوام ریرمتخصزص ازه انت زا از گوید،کرده این را میوقتی ی  متخصص تضصیل شناس!روانی خودت هستی برو پیش روا 

 داشت؟

ینکی از یکزی و پزاراک شزده براسزاس ارزیزابی ک ین  به برنامه تیمی مدو  مشخصآوقتی کودکی مبتال به اختالل فراگیر تضولی که روند درما  

با فقط ند سالی ارا  والدینش ن پ شکا  اط ال، کودک وس انه نامدارتریأموزش والدین نیاز دارد و متآ رفتاردرمانی و کاردرمانی گرفته تا مشاوره و

ننزد و کایجزاد مزی آنهزا دارند و امیدهای واهی درهای مخت ف سرگرم نگه میهای خاص رذایی و نوار مغ  و اسکنیمهای ویتامین و رژانواع قرص

وزشزی و دریافزت خزدمات جزامم آم ی اخزتالل وت ارزیزابناس کزودک جهزشزه یز  متخصزص روا بکنند تا نمیالدین را تشویق وحتی ی  بار 

 ول این ویعیت کیست؟ئمس جوع کند؛ر توانبخشی

ناختی دوره شزهزای رایزر روا ونزد حزضیا ارزیزابی و درمزا  اخزتاللاز ر ،کرده خزار خصوص تضصیلیا پ شکا  و متخصصا  بهآبه راستی 

ینکزه واقعزا اه نیسزتند؟ و یزا گزاآن زایر آ   و اخزتالل یزادگیری ،ایافرمانی مقاب هاختالل ن، اوتیسم ،کنشیف و  اختالل نارسایی توجه/ انندی مکودک

خشزد و بمزیک را بهبزود های تضولی کودفتار و  حرکت و همه کنشرتوا  معج ه کرد؟ و این دو دارو هم معتقدند که با ریسپریدو  و ریتالین می

  کنند؟!می معج ه واقعاً آیا این دو دارو ؛گریمربی به مع ما  و مربیا  باالخره دهد ویاد می های والدگریروشبه والدین، هم 

   هزا و سزکناگیزرد و اوتیسزم در طزی انزدین سزال هزر مزاه نزوار مغز  مزی طیزف کودک مبتال به اختالل بار از ی  50وقتی متخصصی بیش از 

ل دنبزابزه  وارهزای مغز  در ایزن نبزه راسزتی کنزد بارها تجوی  مزی مشخص را بارها ول معموهای روکند و هما  دارا تجوی  می ی فراوانیهازمایشآ

آ   رزیزابی و درمزا اشناختی مشخص که روند در این شرایطی که از ی  کودک مبتال به اختالل روا یا واقعا بیشتر از ی  هدف دارد؟ آایست؟ 

؟ ایزن عمزل بزا کیسزت شود مسزئولیتایش تجوی  میرزمایشگاهی انواع داروها بآوش شود و مانند ممغ ی گرفته می بار نوارها نی  مشخص است ده

 . آور استواقعا شرم ماست اده از جهل و ناآگاهی مردءسو

ه ینزه بایزد بزاالخره  ود!داده بزج سه نوروفیزدب   50وعده درما  با  به وی یکی بود، مبتال به اختالل شدید زبا  و گ تار که مددیگر آمراجعی 

م رمزانی هزدراه گ تبزنیزازی گ ته بزود احزال و  داده بودبا داروهای ویتامین و مکمل  وعده درما  به او دیگری متخصص مغ !! هش جور شوداگدست

ص افتراقزی مرح ه تشزخی به هناختی متعدد گره خورده است که الزم است مرح شروا  هایاللت ه زبا  و گ تار با طی ی از اخئمس! در حالی که ندارد

 . درما  شودشناس زبا  و گ تار کودک و آسیب شناسو با کم  روا  ورت بگیردح

  ی یزت شزد  و دریافزتهزا در انت زار وو مزاه ددر تهزرا  بزرو روانپ شزکیکند تزا نز د میطی کی ومتر راه را  400کودکی بیش از  والدین وقتی

ی یزت ودقیقزه  5تر از ا اند ورق قرص ریتالین و ریسپریدو  در کمدرما  شود و ب شکودک اوتیسم یاکنشی ای از سوی اوست که مثال ف و معج ه

وارد کزودک و  شزودیتوسط دارو درما  مزبه زودی  فرزندش که اختالل اوتیسم است و امیدوار ددهقرص را به کودک می اشتیاقبا  وگردد برمی

بیاییزد  ن همه راه به تهزرا کند و احال نیازی نیست ایک شما را درما  نمیشود این دارو کودگ ته نمی بار به او حتی ی و شود می مومیمدارس ع

  ن ویعیت نابسزاما؛ مسئول ایشناسی کودک دریافت کنددر ک ی ین  روا شده طرح توانبخشی فردی باید برنامه درمانی مدو  بر اساسکودک و 

 کیست؟

هزا از پاکزت توسزط شود و حتزی بزه گ تزه والزدین نتیجزه عکز جوی  میبرایش تآر آی مبتال به اختالل یادگیری است و ام  که وقتی کودکی

دهند که این اخزتالل یزادگیری شود و مضر ریای خدا برای والدین توییا هم نمیشود و بالفاح ه ریتالین تجوی  میمتخصص بیرو  آورده نمی

شزناختی فرزنزدش را تشزخیص داه خزتالل روا ت پ شزکی اسزایر آزمایشزاکنند که پ ش  مثال با عک  و آزمایش خو  و والدین فکر می و است

بزدو  نزوار احال این کودک ) دنکرار شوها توی یت شود و آزمایش باید مجدداً شده کودکشخص از قبل تعییندر تاریخ م تازه هر ماه دقیقاً ،است

سزال متخصزص مغز  انزواع  6کند که بزیش از جعه میمادری مرا کیست؟ نابسامانی؛ مسئول این (شود جرمی نابخشودنی است پ ش مغ  وارد اتاق 

که مادر همراه  اتییشانجام داده است و تقریبا پرونده آزما ،فعالی استش که مبتال به اختالل یادگیری و بیشهای تکراری را بر روی کودکآزمایش
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 شناسی کودک در ایرا م  ومیت ع م روا در وحف سخن سردبیر: 

 

  

شناسزی کزودک در ایزن ؟ متأس انه آ  قدر ع م روا گرددبرگه است!! واقعا متخصص در این کودک هر ماه به دنبال اه می 600خود دارد بیش از 

آسای خود، کزودک را بزرای گ تاردرمانی،کاردرمزانی، ارزش است  که حتی این متخصصا  حداقل در کنار آزمایشات و معاینات معج هجامعه بی

شزا  در هزای حزنف و دکزا تا نکنزد پایزهشناس کودک ارجاع نمی دهند های والدگری به روا توانبخشی شناختی، رفتاردرمانی و آموزش مهارت

 کشور داار ت ل ل شود. 

شزود تزا نزوار اده مزیدک مه را ب د نیست به متخصص مغ  و اعصا  ارجاع  10ک مه امال بیش از  40تنها در این کشور است که کودکی مثال از 

دین دهد، به والیمفضش  شممع دهد، به ساالنش را هل میمغ  و ام آر آی و آزمایشات پ شکی از او گرفته شود. اگر کودکی پرخاشگر است، هم

یزت  شز  او را وی پکند، لجباز است، و خالحه هر مشکل رفتاری دارد باید سریم متخصص اعصا  و روا گذارد، وسای ش را گم میاحترام نمی

 ! اس کودک برود!شنبچه روانی است که پیش روا گونه باشد! او  به قول آ  متخصص مغ  و اعصا  مگر کنند!  البته شاید واقعا باید این

پ شز  و یزا وا درحد مراجعا  کودک و نوجوا  و یا حتی ب رگسال که بزه ر 90بیش از  ار ب اوقات توا  گ تمی عینیبر اساس مشاهدات 

       م متخصزص . کزداشزوندمزیار  از مطزب خزنسزخه دارویزی  ابزدقیقزه  10در حداقل زما  وی یت یعنی زیر کنند متخصص مغ  و اعصا  رجوع می

دانزیم ت که همه مزا مزیکند؟ این در حالی اسبیمار را در ی  روز وی یت می 50پ ش  یا مغ  و اعصا  اط ال در ی  کشور پیشرفته بیش از روا 

توا  وی یزت اجم را نمیمر 5ز ای مشاهده و ارزیابی نیاز دارد و در ی  عصر بیش ادقیقه 45ج سه  3ردیابی ی  اختالل روانی درکودک حداقل به 

و  یص کافی نیستدهد ولی قطعا این تشخکرد. شاید متخصصی ادعا کند که آنقدر ماهر است که در ی  دقیقه اول اختالل کودک را تشخیص می

هزای طکزودک در مضزی یزقدرمانی و سایر مراحل بزه مشزاهدات عمبرای تجوی  ارخه درما  از دارودرمانی گرفته تا رفتاردرمانی، توانبخشی، روا 

  است.های مخت ف از والدین و مربیا  مدرسه، و نتایر آزمایشات پاراک ینیکی نیاز مخت ف، دریافت گ ارش

وا رودک و نوجزوا  شناسی کروا  شناسی به خصوصپ شکی به جامعه روا شده در باال و ظ می که جامعه حن ی روا حال اگر از موارد گ ته

در  وقتی افزرادی نند. کمیو مردم  حن یا  خود شناسی در حق همدر آ  روی سکه شاهد ظ می هستیم که سردمدارا  جامعه روا  دارد بگذریم،می

ت مزادرب رگ و و فقزط انزد نصزیض ؛و نزه در حیطزه درمزا  دارنزد تبضزری گیرند که نزه در حیطزه تشزخیصشناسی میاین کشور پروانه ن ام روا 

ه بزدجور تزب شناسی کهای روا هدانند )ب ه دکا  کارگاها میای هم از کارگاهاند جم هرای از شیوه راجرز و ...و اند جم همآبانه ب دند پدرب رگ

ایی که جد دستگاه تا شناس با گرفتن ی  گواهی نوروفیدب  و خریآ  جامعه را فراگرفته است!(؛ و یا حتی وقتی که افرادی ریرمتخصص ریرروا 

 توا  داشت. برند اه اتت اری میآورند و میدین بدبخت باشد کودکش را برای نورفیدب  میپول در جیب وال

کنزد و از میای باد مغازهشناسی بدو  آزمو  از دانشگاه آزارشد روا  کارشناسی و مدرک ...وقتی دانشجویی با کارشناسی رشته نامرتبط مانند 

تاللزی را  بالفاحز ه هزر درد و مزرو و اختوانزد مزی نوروفیزدب تا درمانی کاوی و سک روا  ،شناس بالینیروا  دنویسدر کارت وی یت خود می

وقتزی از  یسزت؟کمسزئول ایزن نابسزامانی  ؛ی یز  سزاعت در دانشزگاه دوره ندیزدهبار در عمرش بزا مراجعز احال حتی ی  در حالی که درما  کند

جعزی در بزا مراط ی  بار( )باور کنید فق شوند که حتی در تمام طول تضصیل ی  بارالتضصیل میشناسی فارغا های ما افرادی با مدرک رودانشگاه

وانزی بزه آنهزا شناسی رآسیب ودر تمام عمرشا  ی  اختالل روانی را درما  نکردند فرایند درما  مشارکت نداشتند و حتی متأس انه استادا  آنها نی  

 توا  داشت؟ری میدهند اه انت ادرس می

را ارجزاع  ای ب د، کزودکهشناسا  همدار و یا روا شناس و پروانهروا پ ش  یا متخصص مغ  و اعصا  به این افراد شبهانت ار دارید که روا 

 دهد؟

تمزام طزول عمرشزا   درشوند درحد کودکا  این جامعه که وارد مراک  خاص افراد با نیازهای ویژه می 5حتی  در این کشور جالب است بدانید

 چ سزازمانی، نزهشزناس بزرای هزیشناسی کودک جهت معاینه روانی ارجاع داده نشدند و حتی مهر و امضزای روا بار هم به متخصص روا حتی ی 

 نزد کزه امضزا باعصزا   وپ ش  و یا متخصص مغز  بیمه، نه آموزش و پرورش، و نه دادگاه و نه پ شکی قانونی و.. ارزشی ندارد و حتما باید روا 

 است. مقصر این شرایط کیست؟ کودک اوتیسم و یا افسرده و مضطر  و ...

  م  وم واقم شود در آ  حورت اه کسی باید پاسزخگوی شناسی به خصوص در حیطه کودک و نوجواای این گونه ع م روا وقتی در جامعه

اشزما  خزود هسزتند و  مقابزلدر شا  ا  بسیاری شاهد از دست داد  والدیندهد و کودکیمای یا مصیبتی رخ زل له ،قتی سی یواین سواالت باشد؟ 

 وقتی خشونت و فقدا  خودمهارگری در جامعه تا حزد برگرداند  این کودکا  به زندگی وظی ه کیست؟ ،شودسیاه و تیره و تار می برایشا تمام دنیا 



 شناسی کودک در ایرا م  ومیت ع م روا در وحف سخن سردبیر: 

 

  

های شهر باشیم ع زت جوانا  در کواه و خیابا نوجوانا  و بین  رکی  یهافضش های خیابانی ورود که هر روز باید شاهد ن اعباال می می یآجنو 

کنشزی گرفتزه تزا ب هکزاری و از فز و رفتاری مخت زف  -هیجانی هایموزا  مبتال به اختاللآنشدا وجود وقتی که این همه رفتارهای خشن ایست؟

ما که فزردای  آموزوقتی کودکا  و نوجوانا  دانش روانی شایم ایست؟ هایاللریشه این همه اخت ،زنددر مدارس مو  میمصرف مواد و ن ایر آ  

و سزایر نیافتزه بزه خزودزنی و در پی هویت دستهای مخت ف هستند نایافتگیو تجربه کامس و ناامیدی از یألبری  آنها باید باشد این کشور در دست 

 شناسی نیست؟ا وظی ه ع م رواه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا پردازند، میهای نابهنجار روش

و از  ودشزایجزاد مزیعزه در بزین جامشدیدی  روانی  ار بالفاح ه احساس ناامنیاز سوی دیار کناگوار وقتی با شنید  هر خبر اقتصادی یا سیاسی 

 مسزئولیتود رمزیبزاال ی بزارفاجعزههمه به دنبال احتکار هستند و ناامنی روانی در جامعه به حزد و مع م گرفته تا تاجر و مسئوال  ری  و درشت کسبه 

 کیست؟ بر عهده در این گونه شرایط افراد های روانی و مقاوم ساختنفیتشناختی و اف ایش ظرهای روا تقویت توانمندی

ایزن  مقصزر احز ی و ردبزبه سر میهمچنا  در مرح ه نوزادی گذاری شده است، پایهور کشها سال است در این ناسی که دهشع م روا متأس انه 

کزن د. مسزئولی ممدارهای ع می نزکه تخصصی در تمامی حیطه یا مدیر سازما  مسئولزیرا  ؛هستند نه مسئوال شناسی ب رگا  جامعه روا  یت،ویع

دانزد کزه یمزاو اه اما  داوتیسم در حدا و سیما با افتخار حرف ب ن مبتال به اختالل طیف اه انداختن و افتتاح ی  پارک مخصوص کودکا ر است با

 .مقصر استاوره و مششناسی سازما  ن ام روا  قطعا در اینگونه مواقم .اندازی این پارک کرده استگترین جنایت و خیانت را با راهب ر

ناسزی کزه دسزتگاه ش  روا هزدف همزا! مزثال رودپزیش مزی گراییمن عت یاگرایی به سمت مصرف ایف اینده متدرجاً شدتا س انه جامعه بأمت

یا  ی را بزرای دانشزجوشناسزهزای روا انزواع کارگزاه ،ردیگنوار مغ  می ،گیری ی  دستیارکاربه ببا  او کهایست؟  وردآبش مینوروفیدب  در مط

   گزه نرا در کشزوی خزود  هزاییحتزی قزرص ،کشاندهای خود میها را به کالسآنکند و به زور انواع ترفندها برگ ار می مرتبط و نامرتبط بختنگو 

که  کند فردی استیمدر حقیقت به دنبال ایست؟ او ادعا  دستگاهی به سر کودک بیمار وحل کندکند سیمی یا الحه اینکه سعی میو خ ،داردمی

ل ئسایش از ازدوا  و مپموزش آهمچنین تا افسردگی و وسواس و اسکی وفرنی و  گرفته اختالل یادگیریاوتیسم و  و از لکنت  هادرما  همه اختالل

  در واقزم ایشزاو ت های مخت ف درمزانی اسزکال ک کسیونی از ع م و روشرا ب د است. ای  همه  رشد  و باردارنشد و روش باردا طالق و جدایی

اد کننزد و شناسا  اعتم وامسئوال  وزارت بهداشت به این ر توا  انت ار داشت کهآیا در این شرایط می .پ شکی استو روا  شناسیوارث ع م روا 

 شناختی کودکا  را به آنها بسپارند؟های روا ا  اختاللمسئولیت درم

شزخیص و یستند و در تنارزش هیچ کدام به خودی خود بیهای مغ ی و نوروفیدب  خواننده این سطور باید بداند که از نوارمغ  گرفته تا اسکن

ها . اسکنکنندنضرف میمناآگاهانه مسیر درما  کودک را  فقط بضث ما مربوط به سوءاست اده متخصصانی است که آگاهانه و یا ،درما  م ید هستند

ناختی سزابقه شزهزای روا لکودکا  مبتال به اخزتال ی ی ازباید منص انه قضاوت کنیم و بگوییم که خ ،ها اشکالی ندارنداکاپ این اختالل حتی برای

ود شزغ  و اعصا  انجام باید ارزیابی پ شکی توسط متخصص م و حتمامغ  هستند  ساختاراحتمالی در  و مشکالت  ،ق بی عروقیهای ، ناراحتیتشنر

نارسزایی  یزادگیری، هزایتاللارتبزاطی، اخز هزایشناختی کودکا  مانند اوتیسزم، اخزتاللهای روا اما بیشتر اختالل ؛ها نیستیممنکر این آزمایشما و 

ز ارزیزابی ا با اسزت اده اها راین اختالل شناس کودکباید روا  تشخیص و آزمایش پ شکی ندارند و ذهنی، توانی و پرتوانیکنشی و کمف و  توجه/

 .یستنشرایط الزم  ها وم ید است ولی همه جا و برای همه اختالل مانیدرروخط دا .ند درما  را در دست بگیردتشخیص دهد و رو شناختیروا 

ولزی  امعه نیسزتندجو متعهد این شناسا  متخصص پ شکا  و روا روا درحد پ شکا  و  90خالحه باید یادآور شوم مخاطب این نوشته بیش از 

 ،ایزد نقزد کزرداو  مسئ ه سالمت روانی و جسمانی مردم جامعه مطرح است حتی ی  متخصص ریرمتعهد هم نباید وجزود داشزته باشزد و همیشزه ب

 هشدار داد و آگاه کرد. 
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