نبود آموزش عامل بروز خشونت
يادداشت  اختصاصي
دکتر محسن
فرمهینی فراهانی

متخصص علوم تربیتی

خش��ونت و اقدامات��ی ک��ه ای��ن روزه��ا تیتر یک
رسانهها قرار گرفته اس��ت،عالوه بر واکاوی مسائل
جامعه ش��ناختی و روانی باید مسائل تربیتی را نیز
لحاظ کرد ،زیرا که تربیت فرد نش��ان دهنده موضع
او در برابر حوادث آینده است.اگر ریشه تربیتی فرد
صحیح باشد و آموزش کامل مهارتهای زندگی را

دیده باش��د هنگام ورود به جامعه با مشکل روبهرو
نمیش��ود.برخی از متخصصین علوم تربیتی ریشه
اینقبیلخشونتهادرسنیننوجوانیمانندتجاوزو
قتل را ناشی از تربیت غلط فرد میدانند که در مقاطع
بعدی زندگ��ی او را دچار بح��ران میکند و موجب
ایجاد چنین اتفاقاتی میش��ود .متغیرهای زیادی
برای این موضوع وج��ود دارد.عامل تربیتی در کنار
عوامل روانشناسی ،اجتماعی و جامعه شناسی قرار
میگیرد و تنها یک متغیر را نمیشود در معضل قتل
و تجاوز و خشونتهایی از این دست دخیل دانست.
در بح��ث تربیتی باید به چند وجه اش��اره کرد ،اول
این که عدم کنترل خانوادهها روی فرزندان بس��یار
کم شده اس��ت و حرف شنوی که نس��ل گذشته از
والدین داش��تند از میان رفت��ه و والدین نمیتوانند

مانند گذشته فرزندان را به آن شکلی که میخواهند
تربیتکنندوتربیتهابیشتربهبیرونازخانهمنتقل
شده اس��ت .بحث دیگر تاثیر فضای مجازی است.
رواج سایتهای نامطلوب تاثیر بد و نامطلوبی روی
س��بک زندگی جوانان گذاشته اس��ت .وقتی جوان
فیلم نامناس��ب میبیند از آن الگوبرداری میکند و
فکر میکند یک مسئله عادی است و سعی میکند
مسائل فیلم را در خیابان پیاده کند،البته هر فضای
مجازی ش��امل این موضوع نمیشود .بلکه استفاده
نامطلوب از این فضا مهلک است.از دیگر سو،فاصله
زیاد بین بلوغ و ازدواج از دیگر عوامل چنین معضالتی
است.اگر زمانی این فاصله 5سال بود در حال حاضر
به  20سال رسیده اس��ت .مهمترین وظیفه بخش
آموزش ،ی��اد دادن مهارتهای زندگی و همچنین
آموزش مهارتهای میان فردی اس��ت.به خصوص
روابط میان پسر و دختر در این میان بسیار اهمیت
دارد.بح��ث تربیت روحی و اجتماعی از زمان تولد تا

بعد از ازدواج اهمیت دارد و الزم اس��ت لحاظ شود،
اما منظور آموزشهای مرتبط با شرایط فرهنگی و
مذهبی ماس��ت .وقتی در کنار قوانین ما معضالت
اجتماعی لحاظ نمیشود چنین خشونتهایی رواج
پیدا میکند که برای حل آن تاوان سختی از جامعه
در میان اس��ت .بايد به اين موضوع توجه داشت که
آموزش و پرورش يک محيط اجتماعي اس��ت که با
ساير محيطها در تعامل است ،بنابراین آموزشهايي
که افراد خارج از اين محيط دريافت ميکنند در نوع
رفتارشان تاثيرگذار خواهد بود .لذا اينگونه نيست که
افراد خشونت را تنها در آموزش و پرورش بياموزند،
اما آموزش و پرورش بايد مهارتهاي زندگي از قبيل
کنترل خشم،تصميم گيري درس��ت و روابط بين
فردي و رفتار جرأتمندانه را در کنار موضوعهاي ديگر
به دانشآموزان آموزش دهد و چنانچه فعاليت خود
را در اين زمينه گسترده ،فراگير و مستمر انجام دهد،
طبيعتاميتوانددرکنترلخشونتوباالبردنآستانه

تحملکمکزياديبهجامعهکند.دانشآموزانبههر
حال حداقل  12سال از عمر خود را در نظام آموزش
و پرورش س��پري ميکنند و خانوادهه��ا نيز به اين
واسطه با آموزش و پرورش در ارتباط هستند ،اما در
عين حال فقط آموزش و پرورش نيست که ميتواند
بر رفتارهاي دانشآموزان تأثيرگذار باشد بلکه امروز
رسانهها،الگوهاي تربيتي خانواده ،شرايط اقتصادي
و گروه همساالن و تشکالت خارج از گروه مدرسه که
دانشآموز با آنها س��ر وکار دارد ،نيز ميتواند در اين
امر تأثيرگذار باشد .به نظر ميرسد که در چند سال
اخير به ويژه در يک سال گذشته آموزش و پرورش
در بخش پيشگيري و مبارزه با آسيبهاي اجتماعي
که خشونت نيز بخشي از آن به شمار ميرود ،نسبت
به سالهاي گذشته بهتر عمل کرده ،اما انتظار ما اين
اس��ت که براي بهبود اين روند مددکاران اجتماعي
در مدارس جذب ش��وند ،چرا که حضور مددکاران
اجتماعيبهتعاملبيشترميانجامد.

اینجاحیاطدانشکدهحقوقدانشگاهشهیدبهشتیاستومثلهمیشهدراینساعت
از روز مملو از دانشجویانی است که چای به دست روبهروی بوفه دانشکده نشستهاند.
با این تفاوت که این بار چهره اغلبش�ان غمگین است و صدای خندهای توی حیاط
نمیپیچد .برخی حتی اشک میریزند و با تأسف ماجرای روز یکشنبه را برای هم نقل
سعیده علیپور
روزنامه نگار

یک روز پس از حادثه (دوش��نبه) دانشکده شلوغ
تر از روزهای دیگر اس��ت .پالکارد تسلیت ورودی
ساختمان دانشکده را مزین کرده و سبد کوچکی
از گل ،همراه با حلوا وخرما در راهروی گذاش��ته
ش��ده و آگهیای که از جلسه رئیس مرکز مشاوره
دانش��گاه با دانشجویان خبر میدهد .دانشجویان
دانشکدههای دیگر هم به دانشکده حقوق آمدهاند
تا توضیح رئیس مرکز مش��اوره دانش��گاه شهید
بهش��تی را در مورد دالیل مرگ همکالسیشان
بشنوند.
گمانهزنیه��ای متعدد درخصوص خودکش��ی
دانش��جوی  20س��اله حق��وق ک��ه اه��ل یکی
از روس��تاهای باب��ل ب��ود و س��ال دوم دوران
دانش��جوییاش را در دانش��گاه ش��هید بهشتی
میگذارند .گفته شده بود ،محمد در نامه کوتاهی
که در جیبش پیدا ش��ده «خ» که خودکشیاش
دالیل کامال ش��خصی داش��ته و ربطی به شخص
خاصی ندارد.
اما این توضیحات دانشجویان س��ر درگم و البته
بعض��ا عصبانی را آرام نکرده ب��ود و با وجود اینکه
گزارش پزشکی قانونی هنوز اعالم نشده بود ،رئیس
مرکز مشاوره آب پاکی را روی دست دانشجویان
میریزد و از افسردگی شدید دانشجوی جانباخته
خبر میدهد و میگوید« :قرصهای ضد افسردگی
مص��رف میک��رده و در م��دت اخی��ر بهصورت
خودخواستهای قرصها را کنار گذاشته و همین
عمل منجر به خودکشی این جوان  20ساله شده
است»».
جوانی که در س��ال دومی که خانوادهاش را ترک
کرده ،هنوز دوس��ت صمیمی نداشته و هیچکدام
از همکالس��یهایش از انگیزه اصلیاش برای این
خودکشی مطمئن نیست.
درحالیکه گروهی ماتمزده در حیاط دانش��کده
حقوق نشس��تهاند ،در س��الن اجتماعات کوچک
دانشکده ،دانشجوهای بعضا عصبانی از بیتوجهی
دانشگاه به دانشجویان سخن میگویند و معتقدند،
محمد تنها فرد افس��رده این دانش��گاه نیس��ت و
بهراحتی میتوان خودکشیهای دیگری را هم در
دانشگاه پیشبینی کرد.

رئیس مرکز مش��اور اما از تشکیل پرونده سالمت
روان دانش��جویان در مراکز مشاوره دانشگاه خبر
میدهد و میگوید« :دانشجویانهای ریسک تحت
درمان قرار دارند .این دانشجو نیز در مرکز مشاوره
دانشگاه شهید بهشتی پرونده داشته است .در این
میان خیلی از دانشجویان افسرده به کمک مراکز
مشاور ما تحتنظر هستند؛ اما یک مورد خودکشی
همه این فعالیتها را تحتالشعاع قرار میدهد».
یکی از دانش��جویان حاضر در جلس��ه میگوید:
«اینکه از یک بیمار مبتال به افس��ردگی ش��دید
توقع داشته باشیم که قرصهایش را کنار نگذارد،

میکنند .گروهی ش�اهد ماجرا بودهاند و برخی نقل خودکشی دانشجوی سال دوم
رشته حقوق را شنیدهاند و متأثرند.
محمدعلیجانیگنجی،یکیازدانشجویانمقطعکارشناسیدانشکدهحقوقدانشگاه
شهید بهشتی بود که حوالی ساعت  14:30روز یکشنبه هفت آبان خود را از پشت بام

توقع بیجایی است .اغلب دانشجویان شهرستانی
دور از خانواده هس��تند و کس��ی نیست که از آنها
مراقبت کند».
دانشگاه شهید بهش��تی با حدود  5هزار دانشجو
در حدود  50رش��ته دانشگاهی یکی از بزرگترین
دانشگاههای کشور است و نیمی از این دانشجویان
از شهرها و روستاهای غیر از تهران در آن تحصیل
میکنند .ب��ا این حال مس��ئوالن این دانش��گاه
معتقدند ،دانشجویان این دانشگاه چندان سابقه
خودکشی ندارند .این در حالی است سال گذشته
نیز یکی از دانش��جویان دکترای دانش��گاه شهید
بهش��تی جلوی دفت��ر آموزش دانش��کده پس از
اعتراضهای بسیار ،با خوردن سیانور خودکشی
کرد.
در کنار این دانشگاه ،سایر دانشگاههای کشور هم
چندان با خودکش��ی دانشجویان بیگانه نیستند.
مجتبی صدیقی ،رئیس سازمان امور دانشجویان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه آمار
خودکشی دانش��جویی در سال گذشته تحصیلی
کمت��ر از  10مورد بود ،گفت :ام��ا حتی یک مورد
خودکشی نیز برای وزارتخانه قابل قبول نیست و
مصمم به صفر رساندن این آمار هستیم.
گرچه عدهای رقم خودکش��ی در دانش��گاههای
کش��ور را بیش از این میدانن��د و معتقدند ،اقدام
به خودکشی رقمی چند برابر است ،اما حتی خود
مس��ئوالن دانشگاهها نیز به ش��یوع افسردگی در
دانشگاههای کشور و بین دانشجویان اذعان دارند.
م.س دانشجوی کارشناس��ی ارشد روانشناسی
است معتقد است« :وضعیت معیشت دانشجویی
اع��م از خوابگاه ،تغذیه و س��ایر موارد در ش��یوع
افسردگی در دانشگاهها بیتأثیر نیست ۶۰ .درصد
از دانشجویان غیربومی در خوابگاههایی قرار دارند
که ظرفیت یک و نیم برابر استاندارد است و همین
موضوع احساس زندگی راحت را در این فضاها از
دانشجویان سلب میکند» .به گفته او این در حالی
است که مرکز مشاوره دانشگاهها یکی از مراکزی
است که برای سامان دادن به وضعیت دانشجویان
بودجه کالن دریافت میکن��د؛ اما هیچ خروجی
روشنی از این مشاورهها مشاهده نمیشود.
سارا ،دانشجوی دانشکده حقوق در بیان بیفایده
بودن مراکز مشاوره دانشگاهها و اینکه هیچ کمکی
به رفع مشکل دانشجویان نمیکند ،میگوید :من
سال گذش��ته به دلیل بیماری س��رطان مادرم و
مرگش و دوری خودم از خانواده دچار افسردگی
شدم و حتی کم مانده بود خودکشی کنم؛ اما اینکه
خودکشی نکردم بهدلیل مش��اوره مرکز مشاوره
دانشگاه نبود .یک جلسه به مشاوره مراجعه کردم
وضعیت وخیمم را ش��رح دادم .ام��ا دریغ از یک
پیگیری س��اده که بخواهد از سرنوشت من مطلع
ش��وند .واقعیت این اس��ت که این مراکز مشاوره
ناکارآمد هستند».
ق ،دانش��جوی دیگ��ری که میگوی��د در مقطع
لیسانس در دانش��گاه تهران بوده است ،میگوید:
«این تنها مشکل دانش��گاه شهید بهشتی نیست
و در دانش��گاههای دیگر هم ش��اهد هس��تیم که
دانشجویان به دانش��گاه و خوابگاه احساس تعلق
نمیکنند و آن را مال خود نمیدانند و بیشتر خود
را مستأجر دانش��گاه و خوابگاه میدانند .بهاعتقاد
این دانش��جوی کارشناسی ارش��د شکل برخورد
سیستم اداری آموزش و خوابگاهها با دانشجویان
معموال بهگونهای نیست که چندان خوشایند باشد
و گاهی حتی توهینآمیز است .این آزاردهندگی

پلین بهار
کتابخانهای برای کودکان «ابتر»

جامعه فردا :نام روس��تا« ،ابتر» اس��ت؛ اما چند س��الی است که تالشهای
گستردهای برای ابتر نماندن آموزش و پرورش کودکان در آن آغاز شده است.
در آخرین اقدام ،یکی از جوانان این روستای شهرستان ایرانشهر ،دستبهکار
س��اخت کتابخانهای ویژه کودکان ش��ده اس��ت .رحيمه پرويزپور ،مهندس
کامپیوتر است؛ اما منزل شخصی مادربزرگ خود را تجهیز و بدل به کتابخانه
و موزهای روستایی کرده و نام «پلین بهار» بر آن گذاشته است« .پل» در زبان
بلوچي به معني گل است و اين كتابخانه ميتواند بهارگاهي باشد براي بچه هاي
روستا كه چون گل نيازمند شكوفا شدن استعدادهايشان هستند .کودکان عضو
این کتابخانه میتوانند در محیط باز و سرسبز کتابخانه ورزش کنند ،گروهی
کتاب بخوانند و نیازمندیهای مطالعاتی خود را از مخزن این کتابخانه تأمین
کنند .خيرين هم ميتوانند با برادر خانم پرويزپور ،آقاي ابراهيم پرويزپور كه از
قهرمانان ورزشي ايرانشهر و ايران است با شماره تلفن  09389045920تماس
بگیرند و اگر میخواهند کتابهایی به این کتابخانه بفرستند ،هماهنگیهای
الزم را انجام دهند.

مردم
فـردا
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گـــــــزارش

حالوهوای دانشکده حقوق ازحادثه خودکشی دانشجوی جوان

گزارش یک خودکشی

راهبرد

ساختمان پنج طبقه دانش�کده حقوق به حیاط پشتی دانشکده انداخت؛ آن هم در
ساعتی که دانشجویان زیادی در حیاط نشسته بودند و نظارهگر مرگ همکالسی خود
بودند .تقریبا برای اغلب ش�اهدان محرز بود که محمد خودکش�ی کرده است .پسر
تنهایی که دوست صمیمی نداشت ،اما همکالسیهایش دوستش داشتند.

رفتاری برای گروههای حس��اس بیشتر به چشم
میخ��ورد و وضعی��ت دانش��جویی را ک��ه دچار
افسردگی است ،بدتر میکند.
رئیس مرکز مش��اور در پاس��خ به این دانشجو از
برگزاری کارگاههای ارتباط با دانش��جویان برای
کارمندان دانشگاه سخن گفت که البته این پاسخ
چندان دانش��جویان را قانع نک��رد ،چرا که اغلب
آنها معتقد بودند که نوع برخ��ورد کادر مدیریت
و اداری دانش��گاه حتی در حادثه اخیر هم چندان
مطلوب نبوده است .به طوری که پس از این حادثه
مدیریت سعی داشت تا هر چه سریعتر دانشجویان
وحشتزده و بهتزده را پراکنده کند.
***
یکی از همکالسیهای محمد که در حیاط نشسته
و دلش نمیخواهد این گفتوش��نود مس��ئوالن
دانشگاه با دانشجویان را بشنود ،میگوید« :محمد،
پسر عمیقی بود .اهل کتاب خواندن و باسوادترین
ورودی  95شاید .اما تنها بود؛ خیلی .ما هم بهعنوان
دوستانش تالشمان را نکردیم که مشکلش را حل
کنیم تا او به این مرحله نرسد».

یکی دیگر از همکالسیهای محمد خبر میدهد
ک��ه سهش��نبه محم��د را ب��ه روستایش��ان در
بندپی ش��رقی میبرند تا در آرامگاه همانجا دفن
کنن��د .او میگوی��د :وضعیت مال��ی خانوادهاش
بد نب��ود و خودش ه��م از دانش��جویان نخبهای
ب��ود ک��ه در المپیاد ادبی س��ال  5م��دال طالی
کشوری را گرفت.
او ادامه میدهد :بچهها دیده بوند که چند بار مسیر
پش��ت بام را رفته؛ ولی کسی حدس نمیزد برای
خودکشی اس��ت .حتی صبح برنامه حضور غیاب
استاد را پرس��ید و مثل همیشه رفتار کرد .اما بعد
معلوم شد رفت و آمدهای طبقه پنجم ساختمان،
برای پیداکردن کلید پشت بام بوده است.
دانش��جوی دیگ��ری ک��ه از المپیاد ادب��ی دوره
دبیرس��تان محمد را میش��ناخت ،خود را مقصر
رخدادن این حادثهدانسته و میگوید :میدانستم
افسرده اس��ت .حتی چند بار سعی کردم به جمع
کانونهای دانشگاه بکش��انمش تا سرش از افکار
منفی خالی ش��ود .اما بچه عمیق و باهوشی بود و
نمیشد مجابش کنیم .البته االن غصه میخورم
که کاش بیشتر تالش میکردم.

آدمها و خاطرهها

عباس زندی
از تشک کنار رفت

روز یکش��نبه  7آب��ان
دانشجوی سال دوم حقوق
از طبق��ه پنجم دانش��کده
حق��وق دانش��گاه ش��هید
بهشتی خود کشی کرد

دانش��جوی دیگ��ری ک��ه در کنارش ایس��تاده،
میگوید :فضای دانش��کده ما خشک است و برای
یک دانش��جویی که در کنار خانوادهاش نیس��ت،
این فضا یأسآور است و اگر زمینه بیماری هم در
فردی وجود داشته باشد ،ممکن است آن اتفاقی
که نباید ،رخ دهد.
محمد  20ساله دانش��جوی نخبه حقوق ،یکی از
برگزیدگان المپیاد ادبی کش��ور در سال گذشته
ه��م بود و حال پس از یک س��ال تجربه حضور در
دانشگاه...
بالفاصل��ه پس از وقوع حادثه ،پزش��ک حاضر در
درمانگاه دانش��گاه به همراه آمبوالنس و پرستار
در صحنه حاضر شدند و چون هنوز مصدوم دارای
عالئم حیاتی بود ،سریعا با آمبوالنس به بیمارستان
آیتاهللطالقانی انتقال یافت .تالش پزش��کان آن
بیمارس��تان برای احیاء نتیجه ن��داد و در نهایت،
مصدوم در بیمارستان آیتاهلل طالقانی فوت کرد.
دانشگاه شهید بهشتی از این حادثه دلخراش اظهار
تأس��ف و تألم میکند و به خانواده این دانشجو و
جامعه دانش��گاهیان شهید بهش��تی ،صمیمانه
تسلیت میگوید.

سهشنبه  9آبان 1396

رئیس مرکز
مشاوره
دانشگاه
شهیدبهشتی
میگوید»:
«دانشجویان
های ریسک
تحت درمان
قرار دارند .این
دانشجو نیز در
مرکز مشاوره
دانشگاه شهید
بهشتی پرونده
داشته است
اثر انگشت

عکس:گروهاجتماعی
جامعه فردا

خبر درگذش��ت عباس زندی ،قهرمان اسبق
کشتی آزاد جهان را روز گذشته ،روابط عمومی
فدراس��یون کش��تی اعالم کرد .درگذش��ت
این پیشکس��وت گرانقدر کش��تی که سابقه
سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد را در کارنامه
کاری خود داش��ت ،یاد و خاطره پهلوان سابق
کش��ور را در خاطرهها زنده کرد .عباس زندی،
در خرداد سال  1309در محله شاپور تهران به
دنیا آمد .وی در15سالگی به باشگاه «ببر» رفت
و زیر نظر حس��ن سعدیان و حاج عبدالحسین
فعلی الفبای کشتی را آموخت .زندی از معدود
کش��تیگیران ایرانی اس��ت که در سه دوره از
بازیهای المپیک شرکت کرد 1948 :لندن،
 1952هلس��ینکی و  1956ملبورن و عجیب
اینجاست که در اولین المپیک خود ،در حالی
روی تشک رفت که فقط  18سال داشت .زندی
اولین کشتیگیر ایرانی است که بههمراه توفیق
جهانبخت ،نخستین مدال طالی جهان را برای
کشتی ایران به دست آورد ،سال  1954توکیو
ژاپن .وی س��پس ردای مربیگری بر تن کرد و
اولین بار در رقابتهای جهانی  1962تولیدوی
آمریکا تیم تحت هدایت وی توس��ط امامعلی
حبیبی و منصور مه��دیزاده صاحب دو مدال
طال و توس��ط محمد خ��ادم و غالمرضا تختی
صاحب دو مدال نقره ش��د و در مجموع با 25
امتیاز سوم ش��د و البته این مربیگری در زمان
ریاستکوتاهمدتبلوربر فدراسیونکشتیبود.
در رقابتهای  1968تیم ایران توسط عبداهلل
موحد ،نابغه کش��تی ایران صاحب یک مدال
طال و ش��مسالدین سیدعباس��ی و ابوطالب
طالبی صاحب دو مدال برنز ش��د و در مجموع
تیم ششم شد و این پایان راه زندی در مربیگری
کشتی در تیم ملی بود .جایگاه زندی در کشتی
ایران بهگونه ای بود که غالمرضا تختی در وصف
او گفته است :موقعی که به باشگاه پوالد رفتم
برای تمرین کش��تی ،زندی قهرمان تیم ملی
بود .در حین تمرین��ات آنقدر از عباس زندی
زمین خوردم که پشتم بوی جرم تشک کشتی
را گرفت؛ درعوض ساخته شدم و به تیم ملی راه
یافتم و من برای همیشه از داداش عباس زندی
ممنون و سپاسگزارم بهایندلیل که من 2مدال
نقره س��الهای  1951و  1952خود را در وزن
ششمبارفتنعباسزندیبهوزنهفتمبهدست
آوردم ،اّ
وال معلوم نبود شاید من هم اوایل ورودم
به تیم ملی در وزن هفتم نمیتوانستم عنوانی
کس��ب کنم و این باالترین محب��ت زندی در
سالهای اولیه کشتی به من بود.
خانواده او ،امروز زندی را به سمت سرای ابدی
همراهی میکنند .قرار اس��ت صبح سهشنبه،
مراس��م تش��ییع پیکر او از روبهروی در اصلی
ورزشگاه شیرودی آغاز شود.
تحليل روز

تغییر نام؛ تغییر رویکرد
جامعه فردا :دیروز خس��رو سلجوقی ،عضو
هیأت عامل س��ازمان فناوری در نخس��تین
کنفرانس مل��ی فرصتها و پیش��رفتهای
فناوری اطالعات و ارتباطات که در پژوهشگاه
فن��اوری برگ��زار ش��د ،پیش��نهاد داد تا نام
وزارت آم��وزش و پرورش به وزارت پرورش و
مهارتافزایی تغییر کند.
این پیش��نهاد درحالی مطرح میش��ود که
سالهاست ،کارشناس��ان حوزه آموزش در
کش��ور ،شکل و ش��مایل آموزش در مدارس
کش��ور را ناکارآمد میدانن��د و معتقدند؛ در
عصر جدی��د ،مدارس و ش��یوه آموزش��ی و
تربیتی از واقعیتهای موجود در جامعه عقب
افتادهاس��ت و این موضوع سبب میشود که
مهارتهای الزم در مدرس��ه به دانشآموزان
آموخته نش��ود و خیلی از خانوادهها برای پر
ک��ردن این خأل دنبال راهه��ای دیگری مثل
کالسهای کمک آموزشی هستند که اغلب
این راهها نیز کارآمد نیس��تند .گرچه بهنظر
میرسد ،تغییر نام میتواند نشانهای از تغییر
رویکرد در سیستم آموزش و پرورش باشد ،اما
با توجه به واقعیتهای موجود ،شاید بیشتر
از تغییر نام باید بهدنبال راههایی برای بهبود
اقتصاد این وزارتخانه بود.

