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م: ظاهر ساد  بسیاری از رایدین رربرر شد هموار  با یک پرسش به، در طول بیش از یک دهه مشاارر  ر ععایی  بایینی در مراکز مخلف 

 عرزندم را در مدرسه دریلی ثب  نام کنم یا غیردریلی؟

، اجلماعی کودک -ررانی -عاطفی -ذهنی هایییادهی به این پرساااش باید نه تنوا رتاااعی  ا لااااادی تانواد ، توانبرای پاسااا 

   تعداد در شاااور مربوطه، دریلی ر غیردریلی مدار  ه تدمات هر کدام از ساااار ارا  رتاااعی  آموزشااای ر رعاهی هر یک از مدار ،

گر یلای ر تعدها ملغیر راساهرا در نظر بگیرم که باید د  بسیاری از عوامل دیگر نوا، رآ وزان ر کادر اداری ر عفمی ر تخاصمآدانش

با ثانیه  چندیند  عرزندشاااان را مورد توجه  رار دهم ر در آنوا از آای بینی رایدین ر دررنمهاا ر اهاداو ر جوانر مزاحم ر حلی نگرش

   .د   ر موارت به رایدین پاس  مناسبی دهم

یک  ینطفبد ریی رایدزمان زیادی را می عمفاًدین بدهیم همه این عوامل ر ملغیرها را رارسی ر در نوای  پاسخی به رای اهیمواگر بخ

 دریلی ثب  نام کنم یا غیردریلی؟ رایسفام. در مدار  تواهند کفمه جواب می

س  به ا جامعه ایزهرای اسفامیای غیرانلفاعی که تح  پوشش ر لی در مدرسهی چه پاساخی باید به این پرساش ساد  داد؟ به راسال

ایسلد بصراح  در مقابل ارییای مدرسه ه آموز با جسارت تمام ر بدانش شودکه باعث میشود نمر  داد  میحساب کلاب بیآموز دانش

لی مورد ح آموزان درهای کودکانه دانشهای دیبخواهی ر اعلراضتاطر تشااخیصه یا ب ؛پول دادم که تدمات دریاع  کنمر بیان کند 

رایدین  لفاعی را بهنتاطر مدار  غیراتوان با طیبباز هم می ،!کنندتغییر می چوار معفم برای درسی تاص ،ها در طی یک ترممعفمظاهر 

 آموزان پیشنواد داد؟دانش

 راحلی  هر زررگویی در مدار  دریلی بیشاالر اساا  ب ،کاریکلک ،عحاشاای تودزنی،ر لی عرارانی برتی رعلارهای نابونجار مثل 

ه هیچ ای اس  کبه گونهشورمان ک درمدار  دریلی ر لی از یک ساو رتعی  ها پیشانواد کرد؟ مدار  را به تانود این گونه توان می

ثب  نام کند که از هیچ گونه اسلاتدارد آموزشی، بوداشلی، رعاهی، ر ی از این مدار  مسئول دریلی  فباً راتی نیس  عرزندش را در یک

ر  ،چی آنوا به هیچ رجه حاتر نیس  از  وو  آن به عرزندانش بنوشاندهایی هسلیم که  وو تانهشاهد  وو عفمی برتوردار نیس  رعمفاً 

د ر یا ررح ن رایدین به هر  یملی به تاطر منفع  مایی هسلنلشه دایا به دنبال راتی نگاز سویی دیگر شاهد مراکز غیرانلفاعی هسلیم که 

  ؟توان به این پرسش ساد  دادچه پاسخی می ،کنندر برند  شدن به هر  یملی را در کودکان نوادینه می ،جوییمبارز  ی،طفبر اب 

 دینرای از سویمان انداز  دشوار هبه  پرسشیشود که گا  با زمانی مضاع  می از یک سو پاس  دادن به این پرسشهای دشاواری

 نام کنم یا مدار  آموزش عمومی؟ در مرکز تیزهوشان ثب  ،اس  بایاییدارای توانایی هوشی  معرزندشویم: مواجه می

ر سفی نن در هر دطفبی ر برند  شاطفبی ر ر اب ر ررح مبارز  شاوندجامعه عقط نخبگان ر تیزهوشاان دید  می در در شارایای که

دها شاود ر هر ررز صکودکان نوادینه میهای مخلف  در ورتتازی از سانین ارییه زندگی به صادید  شادن ر بایاتر از بقیه بودن ر یکه

وان تچقدر می مخلف  ر انجام تکایی  هسلند موزشی ر ررزشیآهای شغول انواع کفا م ،های شبصابر تا نیمهآغاز  هزار کودک از

 مدار  تیزهوشان را توصیه کرد؟ ،طور ملقنه ب

 1931، بهار 1دوره ششم، شماره  -فصلنامه سلامت روان کودک 
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ر  دبیننآموزش می موزان غیرتیزهوش به اجبار رایدین ر با صااادها عوت ر عن در مراکز تیزهوشآدر حاایی که بسااایاری از دانش

هیچ وزش عمومی آمدر مدار  های یادگیری تاص با ناتوانیموزان آدانش ازموزش عمومی؛ بساایاری آاکز رتیزهوشااان بساایاری در م

در مراکز آموزش جداساااازی شاااد ،  ژ یر یازهایبدرن ن انموزآر بایعکس بسااایاری از دانشکنند گونه تدمات تاص دریاع  نمی

 مدار  ،توان با اطمینانچگونه می ،گیردبسااایاری صاااورت میاشااالبا   یهاجایدهیی به طور کفر کنند تادمات آموزش ریژ  را می

 آموزان توصیه کرد؟تیزهوشان را به رایدین نگران دانشجداسازی شد  

ها ملخاااص ایای که د ردر شاا ؛سااایم ،ر صاادها مریضشااوند تشااخیص داد  می ار، مریضجدر شاارایای که صاادها کودک بون

درسه به تود مدر شرایای که مدیر یک  ؛آررندبه عمل میاز کودکان آزمون هوش سنج رران شانا  را  در پسا  رراننشاغیررران

در  از کودکیرا  طبقاتی ر تبعیض ر عخرعررشی هاییهکند ر یای جداساز آنوا میزان هوش موزان را بر حسابآنشادهد که داجاز  می

 مدار  تیزهوشان را پیشنواد داد؟توان چگونه میکند نوا نوادینه آ

ر لی نظام  -طبقه دارا ر ندار -طبقه نخبه ر غیرنخبه -هوشطبقه باهوش ر کم ،کندجامعه را طبقاتی می ،ر پرررش طبقاتیش آموز

ا ا بربودن  ر برتوردار ،برند  شاادن، مملاز بودن، تر بودنابای ،برتر بودن ،ررح ملفارت بودنوزشاای چه در تاتوا  ر چه در مدرسااه، مآ

گی کردن با هم ر با هم نفس کشیدن ر با هم در به جای این که رسم زن ساازدر کودکان نواینه میناپاک د ااد ر نی  پاک ر هزاران 

توان ررح برابری چگونه میپررراند؛ مجزایی میی هاررشبا ر  هادر مکاننوا را آ ، آموزان یاد دهدرا به دانش تندیدن ر ...شاد بودن ر 

ررح تبعیض را در جامعه پررراند  ر ترریج که چنین نظام آموزشاای ایجاد تغییراتی اساااساای در  ؟ر مسااارات را در جامعه پرررش داد

 .  ابل تأمل اس ، دهدمی

 تانزاد عباسعفی حسین
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