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ــرم افزارهــای نوروفیدبــک،  ــواع و اقســام دســتگاه و ن اســتفاده از ان
تبدیــل بــه امــری رایــج در کشــور عزیزمــان ایــران شــده اســت.

ولــی پرسشــی کــه هیچــگاه پاســخ روشــنی بــه آن داده نشــده اســت 
ــرای کــودکان  ــا نوروفیدبــک اساســا ب ایــن اســت کــه آی
اتیســم موثــر اســت یــا نــه؟ اگــر موثــر اســت بــرای 
ــوان از آن  ــی ت ــم م ــودکان اتیس ــی از ک ــه گروه چ

ــرد ؟ اســتفاده ک
ــون( نشــان داده  ــر )از ســال 9002 تاکن ــات ســال هــای اخی تحقیق
انــد کــه ایــن روش هــا ممکــن اســت منجــر بــه بهبــود 
عملکــرد مغــز در کــودکان اتیســم ســطح بــاال گردنــد. 
کــودکان اتیســم ســطح بــاال ، آن گــروه از کودکان اتیســمی هســتند 
ــد و بهــره هــوش آنهــا نزدیــک  ــی دارن کــه توانایــی  کالمــی خوب
ــرای  ــا ب ــک ه ــذا نوروفیدب ــت. ل ــی اس ــودکان معمول ــه ک ب
کودکانــی کــه حــرف نمــی زننــد یــا ضعــف در توانایــی 
ــه  ــد ب ــی دارن ــکل هوش ــا مش ــد و ی ــی دارن ــای بیان ه
هیــچ وجــه نمــی توانــد موثــر باشــد. اکثــر مقــاالت اخیــر 

ایــن مســئله را اثبــات مــی کننــد.)1(
از طــرف دیگــر برخــی از مقــاالت مــوردی کــه در مــورد نوروفیدبک 
انجــام شــده، نشــان مــی دهــد کــه ایــن روش بــرای کــودکان 
مبتــا بــه بیــش فعالــی موثــر اســت نه بــرای کــودکان 

ــم )2( ــه اتیس مبتا ب
همچنیــن بارهــا و بارهــا در مقــاالت علمــی و ســایت هــای خارجــی 

بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت کــه
روش هایــی ماننــد نوروفیدبــک ، مگنوتراپــی و ....
ــچ  ــه هی ــت.بنابراین ب ــی نیس ــان و روش آموزش درم
ــی و  ــان توانبخش ــن  درم ــد جایگزی ــی توان ــه نم وج

ــود. )3( ــم ش ــژه اتیس ــای وی ــوزش ه آم
ــاد نمــی  ــه کــودک شــما کلمــه ی ــه دارو ب همانطــور ک
دهــد، نوروفیدبــک یــا مگنوتراپــی و .... هــم کامــی بــه 
کــودک شــما نمــی آمــوزد یــا مهــارت شــناختی بــه او 

یــاد نمــی دهــد.

داروهــا بــه کودکتــان کمــک مــی کننــد تــا بتوانــد بــه شــیوه هــای 
درمــان توانبخشــی و آمــوزش پاســخ مناســب تــری دهــد ولــی فقــط 
اســتفاده از دارو بــه تنهایــی هیــچ پیشــرفتی در کودکتــان ایجــاد نمــی 
ــه اتیســم هــای  ــد ب ــک هــم شــاید بتوان ــد. نوروفیدب کن
ــودکان  ــا ک ــی ب ــیار اندک ــاوت بس ــه تف ــاال ک ــطح ب س
ــای  ــیوه ه ــه ش ــه ب ــد ک ــک کن ــد کم ــی دارن معمول
ــی  ــی حت ــد ول ــری دهن ــب ت ــخ مناس ــی پاس توانبخش
بــرای ایــن گــروه از کــودکان هــم نمــی توانــد جایگزین 
ــدون  ــودکان ب ــرای ک ــد و ب ــوزش باش ــی و آم توانبخش

ــد. ــر باش ــد موث ــی توان کام نم

اتیسم فقط و فقط نیاز به آموزش و حمایت دارد.
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