
تریبون آزاد نشریۀ راهنما
آیینه ای برای دیدگاه های مربیان اتحادیۀ 

انجمن های اسالمی دانش آموزان

1. اگر قرار بود ش��ما س��ردبیر نشریه راهنما باشید چه تحوالتی در نش��ریه ایجاد می کردید و از چه �
موضوعاتی بهره می بردید؟

2. مربی گری در فضای اتحادیه انجمن های اسالمی چه تفاوتی با مربی گری در محیط های دیگر دارد؟�
3. مهم ترین چالشی که در دوران مربیگری خود با آن مواجه بوده اید چه بوده است؟�
4. اگر بخواهید یك سؤال از کارشناس تربیتی نشریه بپرسید، آن سؤال چیست؟�



جابر خدری، مربی دانش آموزان سیرجان:�
ــک مقدار  ــریه ی ــه اگر اندازه نش ــه اول اینک 1. نکت
ــد،  ــد تا برای مربیان قابل حمل باش کوچک تر باش
ــریه را همراه  ــت. ما معمواًل این نش خیلی بهتر اس
ــد،  خود داریم؛ لذا چنانچه در قطع کوچک تر باش

راحت تر آن را حمل می کنیم. 
ــهدای دانش آموز در  ــورد ش ــه در م ــه دوم اینک نکت
ــب خاصی ندیدم؛  ــماره هایی که خوانده ام مطل ش
ــب و  ــر خبر ندارم. مناس ــماره های دیگ ــه از ش البت
ــهدای  ــای ش ــه از وصیت نامه ه ــت ک ــته اس شایس
ــتخراج  ــب و نکات اخاقی را اس ــوز، مطال دانش آم
ــتان ها از آن بهره   کنید تا مربیان بتوانند در دبیرس
ببرند. روی پارچه هیئت انصارالمهدی نوشته شده: 
ــهدای دانش آموز«؛ لذا ضروری  »محفل انس با ش
است که از شهدای دانش آموز نیز مطلب بنویسید.

ــد سردبیر باشم در نشریه از آقای  بنده اگر قرار باش
راستگو بسیار استفاده می کنم. ایشان نکات جالب 
و کوتاهی را برای نوجوان ها بیان می کنند که جنبۀ 

کاربردی دارند.
ــدم اعتماد  ــهرهای کوچک، ع ــکل ما در ش 2. مش
ــت.  ــا به اتحادیه و نهادهای فرهنگی اس خانواده ه
ــی و مدیران مدارس  حتی برخی از معاونان پرورش
ــتند. علت  ــی قائل نیس ــن موارد ارزش ــز برای ای نی
ــد درس در درجۀ اول  ــت که معتقدن آن نیز این اس
اهمیت قرار دارد و این مسائل به درس دانش آموزان 
ــی خانواده ها که  ــد. ضمن اینکه برخ لطمه می زن
ــائل  ــت تأثیر ماهواره و مس ــن مالی دارند، تح تمک

ــل ندارند  ــرده، تمای ــدا ک ــه رواج پی ــی ک غیراخاق
فرزندانشان به مسائل مذهبی رو آورند. با این حال 
ــعی می کنیم افراد را  ما تاش خود را می کنیم و س
جذب نماییم. سؤال ما این است که چگونه می توان 
با این خانواده ها ارتباط برقرار کرد تا فرزندانشان را 
جذب کنیم. البته مرحلۀ بعدی، تثبیت و نگهداری 
ــت که آن هم راهکار خاص  این افراد در اتحادیه اس

خود را می طلبد. 
3. اتحادیه سیرجان از سال 58 تأسیس 
ش��د و ش��هدای دانش آموزان زیادی را 
تقدیم انق��اب کرد. مس��ئول اتحادیه 
شهید مس��تقیمی بود. من از زمانی که 
دانش آموز بودم، عضو مجمع مرکزی و 
مربی بودم و شاهد فضای معنوی حاکم 
ب��ر اتحادیه بودم. دانش آم��وزان، محّرم 
هر س��ال برای مراسم مذهبی به کمک 
اتحادیه می آیند که به صورت مراس��م 
ساالنه در آمده و هر سال، حدود هفتصد 
یا هش��تصد دانش آموز در این مراس��م 
شرکت می کنند. مربیان درخواست مالی 
ندارن��د و فی س��بیل اهلل کار می کنند که 
این، باعث شده اتحادیه با سایر مکان ها 

تفاوت داشته باش��د. در سایر سازمان ها، کارکنان توقع 
عیدی، لوح تقدیر و تشویق دارند؛ اما ما در اتحادیه هیچ 
توقع مادی نداریم. ب��ه همین علت کار برای اتحادیه، 

برای ما بسیار لذت بخش است.
4. رابطۀ دختران و پسران – باتوجه به گسترش وسایل 
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مشکل ما در شهرهای 
اعتماد  عدم  کوچک، 
خانواده ها به اتحادیه و 
فرهنگی  ن��ه��اده��ای 
از  برخی  حتی  است. 
و  پ��رورش��ی  معاونان 
نیز  م��دارس  مدیران 
برای این موارد ارزشی 
قائل نیستند. علت آن 
ن��ی��ز ای���ن اس���ت که 
در  درس  معتقدند 
درجۀ اول اهمیت قرار 
به  مسائل  این  و  دارد 
دان��ش آم��وزان  درس 

لطمه می زند. 



ارتباط جمعی – بس��یار زیاد شده و به فرهنگ عمومی 
تبدیل ش��ده که آمارهای نگران کننده ای در این زمینه 
وج��ود دارد. دغدغ��ۀ اصلی ما این اس��ت ک��ه با زبانی 
س��اده و قابل فهم، پیامدها و عواقب این مسئله را برای 
دانش آموزان تبیین کنیم. علما و دانش��مندان ما در این 
زمینه  سخنانی گفته اند؛ اما ما به دنبال سخنانی هستیم 
که س��اده، مستدل و تأثیرگذار باشد تا بتوانیم ضررهای 
این مسئله را بیان کنیم و دانش آموزان ما بداند که این 
ارتباط  - چه در حال حاضر  و چه در آینده و 
زندگی متأهلی-  برای او زیان های فراوانی 
را به دنبال دارد. اهمیت این امر وقتی بیشتر 
نمایان می شود که بدانیم برخی دانش آموزان 
راهنمایی به راحتی با جنس مخالف ارتباط 
دارند و متأسفانه در برخی خانواده ها، دست 
دادن زن و م��رد نامحرم به یکدیگر، امری 

کامًا عادی تلقی می شود.

خان��م مس��لمی حقیق��ی، مرب��ی �
دانش آموزان شیراز: 

از  ــی،  قرارگاه ــع  جم در  ــن  م  .1
ــم. چنانچه  ــتفاده می کن ــیار اس ــوزان بس دانش آم
ــوم نیز از دانش آموزان استفاده  ــریه ش ــردبیر نش س
خواهم کرد. البته می دانم که نشریه کشوری است 
و تمهیدات خاص خود را دارد؛ با این حال می توان 
در بعضی از قسمت ها از دانش آموزان استفاده کرد. 
ــتان  ــاوه  بر این، هر ماه یک صفحه را به یک اس ع
ــیله، خوانندگان  ــه این وس ــاص می دهم و ب اختص

نشریه را افزایش می دهم.
ــتفاده می کنید، من  ــانی اس ــه از چه کس ــا اینک ام
ــم؛ زیرا  ــتفاده می کنی ــان تربیتی، اس از روانشناس
ــیار مثبتی دارد. حتی در بیان مسائل  بازخورد بس
ــتفاده می کنم.  ــراد اس ــن اف ــز از همی ــی نی مذهب
تأثیرگذاری سخنان و ادبیات روانشناسان تربیتی، 
ــایر افراد است. در کار با نوجوان، نحوه و  بیش از س

فن بیان بسیار مهم است. 
ــرانه داشته  ــبک کار پس نکتۀ دیگر آنکه باید هم س
باشیم و هم سبک دخترانه. کار فرهنگی هنگامی 
ــران را نیز  ــران، دخت ــت که عاوه  بر پس اثرگذار اس
ــود که  ــخص ش ــذب کند. بدین منظور باید مش ج
ــده؛ مثًا در  ــس تهیه ش ــرای کدام جن ــا ب برنامه ه

عنوان آن بیان شود این کار دخترانه است.
2. با آنکه اتحادیه استان برای برآورده کردن نیازهای  
ــیار تاش کرده، ما همچنان در بحث جلسات  بس
ــکل کمبود بودجه مواجه هستیم.  قرارگاهی با مش
در چند سال گذشته، در دوره های کوتاهی، هزینه 
ــد که خیلی  ــال می ش ــرارگاه برای ما ارس ــاری ق ج
کمک حالمان بود و ما می توانستیم هر دو سه هفته 
ــار، از دانش آموزان پذیرایی کنیم. حتی گاهی  یکب
هزینۀ رفت و برگشت آنها از آن تأمین می شد. بنده 
از همان سال اوِل مربیگری با کمبودها مواجه بودم. 
چیزی که در میان ما بیشترین تأثیر را می گذاشت، 
ــیاری از ایده ها و تفکرات  ــود امکانات بود. بس کمب
ــی، در کنج  ــود امکانات کاف ــه دلیل نب ــه، ب خاقان
کتابخانه گرد و خاک می خورد. متأسفانه بزرگ ترین 
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تفاوت های اتحادیه با 
این  مکان ها  سایر 
اس��������ت: ک�����ار، 
ا ست؛  دانش آموزی 
بلندمدت  هدف های 
و  ش���ده  مشخص 
بحث جریان سازی و 
مطرح  ن��ی��رو س��ازی 
همه  از  اس�����ت. 
مهم تر، نظارت مقام 
بر  ره��ب��ری  معظم 

اتحادیه است. 
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چالش ما، کمبود اعتبار و منابع مالی بود. 
ــیاری از مربیان در جایی تدریس  3. به نظر من بس
ــا دانش آموز بودند.  ــًا در آنج ــد که خود قب می کنن
ــت که مربیان به  ــن این کار این اس بزرگ ترین ُحس
ــد و می توانند  ــق خاطر می کنن ــاس تعل آنجا احس
بیشتر تأثیرگذار باشند. این تجربه ای است که خود 

من نیز آن را داشته ام. 
ــناخت محیطی است  اولین دغدغه یک مربی، ش
ــس و فعالیت کند. در  ــد در آنجا تدری که می خواه
ــواًل در مکان هایی  ــه از آنجا که مربیان معم اتحادی
مشغول به فعالیت می شوند که شناخت کافی از آن 
دارند، این دغدغه وجود ندارد و این، تفاوت اتحادیه 

با سایر مکان هاست.
دیگر تفاوت های اتحادیه با سایر مکان ها این است: 
ــدت  ــای بلندم ــت؛ هدف ه ــوزی ا س کار، دانش آم
ــازی و نیرو سازی  ــده و بحث جریان س مشخص ش
ــارت مقام معظم  ــت. از همه مهم تر، نظ مطرح اس

رهبری بر اتحادیه است. 
ــه جناح های مختلف، اطمینان خاطر  عدم تعلق ب
ــر  ــبهه  ناک، از دیگ ــائل ش ــا و دوری از مس از رؤس

تفاوت های اتحادیه با دیگر مکان ها است. 
ــاه کلید  ــری ش 4. در بحث کار با دانش آموز به یکس
ــد.  ــته باش نیاز داریم تا  ارتباط با دانش آموزان پیوس
االن دانش آموزان با ما رابطه خوبی دارند، اما چگونه 
ــه را ادامه داد؛ به طوری که وقتی  می توان این رابط
ــته  ــوند، این ارتباط ادامه داش ــگاه می ش وارد دانش

باشد. چه شاه کلید و رمز و رازی برای این کار وجود 
دارد؟ البته در شماره های قبلی مجله راهنما و بحث 
ــد؛  خیمه های معرفت، تا حدودی به آن پرداخته ش
ــده اند و  اما هنوز به طور اصلی و اصولی وارد آن نش

مطلبی که ناب و تأثیرگذار باشد، نگفته اند.

بهزاد ایزدیار، مربی دانش آموزان گچساران:�
ــریه ای خوب  ــا، نش ــریه راهنم 1. نش
ــت؛ اما باید بعضی از مطالب آن را  اس
ــری مطالب به آن  تقویت کنید و یکس
اضافه کنید. در هر شماره از مربی برتر 
استان مطلب بگذارید. این مطلب به 
دو بخش تقسیم می شود: زندگی نامه 
مختصر و کوتاهی از آن مربی؛ کاری 
ــیوه کاری اش.  که انجام می دهد و ش
این کار هم قدردانی از آن مربی است 
ــد از تجربه او  ــران می  توانن ــم دیگ و ه
بهره ببرند. در ظاهِر نشریه نیز تحول 
ــر امکان دارد کیفیت  ایجاد کنید. اگ
ــرود و در طراحی، از  ــاال ب ــاپ آن ب چ

رنگ ها بیشتر استفاده کنید. 
ــتاری ارتقا یابد. در هر  ــیوه ویراس تنوع مطلب و ش
شماره یک مسابقه اینترنتی با تعدادی جوایز ترتیب 
دهید. مسابقه – همانند گذشته – از مطالب نشریه 
ــد، مخاطب  ــابقه هر چه جذاب تر باش ــد. مس باش

بیشتری را جذب می کند. 

چه  روز  مسائل  درباره 
می توان  را  چیزهایی 
مطرح  نوجوان  برای 
 
ً
ک������رد؟ خ��ص��وص��ا

که  مجازی  فضاهای 
فرزندان ما با آن درگیر 
ه��س��ت��ن��د. چ��گ��ون��ه 
روی  ب���ر  م���ی ت���وان 
فرهنگ سازی پدیده ها 
نشریه،  در  و  کرد  کار 
صحیح  روش  درب��ارۀ 
برخورد با این پدیده ها 

مطلب نوشت؟



ــث بودجه  ــتیم بح ــی که داش ــن چالش 2. مهم تری
ــت. به نظر می رسد که با این بودجۀ اندک، باید  اس
ــورت گیرد. لذا  ــه یک حرکت جهادی ص در اتحادی
کسانی باید به اتحادیه آیند که »درد« داشته باشند؛ 
ــن، انقاب و اتحادیه. ما در برنامه هایمان از  درد دی
برخی نیروها استفاده می کنیم که انصافًا خوب کار 
می کنند؛ اما آنها نگران ساعت کاری خود هستند 

که البته حق هم دارند. 
به هر ترتیب –همان گونه که گفتم- در 
اتحادیه به کسانی نیازمندیم که درد 
ــند و همچنین  ــته باش فرهنگی داش
ــادی همانند راهیان  نیازمند کار جه
ــچ  ــدون هی ــراد ب ــا اف ــتیم ت ــور هس ن
چشم داشتی و با شور و عاقه، برای 
اتحادیه کار کنند و ثمربخش باشند. 

ــه در آموزش و  ــز اتحادی ــن به ج 2. م
ــاجد  ــرورش، کاس های آزاد و مس پ
ــز فعالیت  ــای فرهنگی نی و کانون ه
داشته ام. وجه تمایز اتحادیه، روحیه 
ــر آن  ــم ب ــادی حاک ــداکاری و جه ف
ــت. در شهر ما که از نظر امکانات  اس
ــت، این ُبعد بسیار  بسیار ضعیف اس
ــت. دومین خصوصیت آن، کار با قشر  جلوه گر اس
نوجوان و جوان است؛ حساس ترین دوره زندگانی 
ــئله جذابیت خاص خود  هر فرد. برای من این مس
ــایر  را دارد. نکتۀ دیگری که وجه تمایز اتحادیه با س

مکان هاست، نگاه ویژه حضرت آقا به آن است.

ــری،  ــق انتخاب سراس ــان را از طری ای کاش مربی
ــکل که نگاه  ــه این ش ــد. یعنی ب ــش می کردن گزین
ــت  ــای تربی ــد و دوره ه ــان می ش ــه مربی ــژه ای ب وی
کارشناس برگزار می گردید. در این دوره ها، یکسری 
مسائل آموزش داده می شد و کارشناس مربی، عیار 
مربیان را می سنجید. چنانچه خود مربیان ضعیف 
ــند، نمی توانند  ــده باش ــند و خوب تربیت نش باش
ــال  ــن و س به تربیت دیگران بپردازند. نکته دیگر س
ــامی،  ــت. در اتحادیه انجمن های اس ــان اس مربی
ــن دارد! قطعًا  ــال س مربی ای داریم که باالی 45س
ــاط برقرار  ــا نوجوان ارتب ــردی نمی تواند ب چنین ف
ــر بگیرد. در  ــوان را در نظ ــد و وضعیت یک نوج کن
نتیجه به طور طبیعی قدرت جاذبه اش بسیار پایین 
خواهد بود. هر چه سن مربی پایین تر باشد، ارتباط 
ــرد و مربی  ــورت می گی ــوان راحت تر ص ــل ج با نس
تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. ما باید در بین 

جوان ترین ها، بهترین ها را انتخاب کنیم.
ــی را می توان برای  ــائل روز چه چیزهای 4. درباره مس
ــای مجازی که  ــوان مطرح کرد؟ خصوصًا فضاه نوج
فرزندان ما با آن درگیر هستند. چگونه می توان بر روی 
ــریه، دربارۀ  ــازی پدیده ها کار کرد و در نش فرهنگ س

روش صحیح برخورد با این پدیده ها مطلب نوشت؟ 

خانم کنعانی، مربی دانش آموزان مشهد:�
ــران کار  ــوی تعالی دخت ــر  روی طرح الگ ــن ب 1. م
ــه ورود پیدا کرده؛  ــم. تهران نیز در این قضی می کن
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مربیان برجسته ای را به 
ش��ه��ر خ����ود دع���وت 
که  کسانی  می کردیم؛ 
کار  و  بود  پر  دستشان 
ک�����رده ب���ودن���د؛ ام��ا 
مطالبشان کاربردی نبود 
آن  از  دان��ش آم��وزان  و 
نمی کردند.  استفاده 
گفتن مطالب کلی که  با 
و  مقاله  چند  خواندن 
آنها  ب��ه  ن��ی��ز  ک��ت��اب 
دسترسی پیدا می کنیم، 
نمی کند.  دوا  را  دردی 
بیان مصادیق و رفع آنها 

مهم است.



لذا به نظرم مناسب است نشریه ای جداگانه برای بانوان داشته باشیم. 
یک سری مباحث تشکیاتی وجود دارد که بین زنان و مردان مشترک 
ــت. لذا می توان در حوزه های  ــیار زیاد اس ــت؛ اما تفاوت ها نیز بس اس

مختلف مباحث مربوط به زنان و مردان را ساماندهی کرد.
اما در مورد نشریه؛ قطعًا و طبیعتًا جمع آوری یک سری مطالِب خوب 
و مفید از اشخاص دیندار و عالم، کار مفید و خوبی است. اما مباحث 
ــتند. موضوعاتی که در نشریه مطرح می شود،  عملیاتی نیز مهم هس
ــه مدیریت  ــت. من ک ــا صرفًا کلیات اس ــت؛ ام ــات خوبی اس موضوع
ــته ام، با این موضوع درگیر بوده ام. مربیان  فارغ التحصیان را نیز داش
ــته ای را به شهر خود دعوت می کردیم؛ کسانی که دستشان پر  برجس
ــود و دانش آموزان از  ــان کاربردی نب بود و کار کرده بودند؛ اما مطالبش
آن استفاده نمی کردند. گفتن مطالب کلی که  با خواندن چند مقاله 
و کتاب نیز به آنها دسترسی پیدا می کنیم، دردی را دوا نمی کند. بیان 
مصادیق و رفع آنها مهم است. به نظر من می  توان از شهر های مختلف 
ــا آن مواجه  ــرگروه ها ب ــی کار کرد که س ــرد و روی مطالب ــرو جمع ک نی
ــائل را بررسی کند  ــتاد خوب و توانا در نشریه آن مس ــتند. یک اس هس
ــا ارزش آن را دارد. بیان  ــت؛ ام ــکار ارائه دهد. این کار زمان بر اس و راه

مصادیق یک موضوع خیلی بهتر از طرح آن به صورت کلی است. 
نکته دیگر آنکه معمواًل انسان ها قدر امکانات رایگان را نمی دانند و آنها 
را هدر می دهند. سرگروه ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لذا برای 
هر نشریه، مبلغی – البته مختصر مثًا هزار تومان – از سرگروه ها گرفته 
ــرگروه از آن نشریه دارد، به  ــود و این مبلغ، با توجه به خروجی که س ش
او برگردانده شود. البته نه به صورت مستقیم، بلکه مثًا صرف هزینه 

رفت و آمد آنها شود.
ــد که سرگروه برای نشریه هزینه کند؛ زیرا  به هر ترتیب، به گونه ای باش
ــوق و ذوق آن را  ــرگروه با ش ــریه می آید، س ما دیده ایم هنگامی که نش
ــه ای به حال خود رها می کند و  می خواند و بعد از مدتی آن را در گوش
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ما سرگروه هایی داشتیم که 
حتی در بحث رفت و آمد و 
مسائل مالی با مشکل مواجه 
بودند. با این حال در انجمن 
حضور می یافتند که برکت 
داشت.  را  خودش  خاص 
 برکتی که در انجمن 

ً
حقیقتا

فضاها  سایر  در  دی���دم، 
بچه های  و  فضا  ندیدم. 
ویژگی  ب��ارزت��ری��ن  پ���اک، 

انجمن است.
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نشریه خاک می خورد. حال آنکه به مطالب نشریه 
ــر بزند.  ــی باید به آن س ــر از چندگاه ــاز دارد و ه نی
ــرگروه آزمون بگیریم تا  ضمن اینکه می توانیم از س

خروجی آنها بهتر شود.
ــرگروه  ــه زمانی که س ــۀ من - چ ــترین دغدغ 2. بیش
ــرگروه سازماندهی  راهنمایی بودم و چه زمانی که س
ــا و برنامه ها را  ــری طرح ه ــدم-  این بوده که یک س ش
باتوجه به نیاز دانش آموزان برای آنها در نظر می گرفتم.
اما از تهران دستورالعمل و برنامه دیگری می آمد که 
نه تنها با برنامه ما در تضاد بود، بلکه نیاز 

دانش آموز در آن لحاظ نشده بود. 
ــاس  ــرگروه بودم، احس ــًا من که س مث
ــوزم یک  ــرای دانش آم ــردم باید ب می ک
ــه  ــا روحی ــذارم ت ــی بگ ــه انگیزش برنام
ــود. اما موظف  انقابی در او تقویت ش
ــودم فان فرم را که از تهران آمده بود،  ب
ــن کار را  ــتم؛ زیرا اگر ای ــر کنم و بفرس پ
نمی کردم، تبعات آن دامنگیرم می شد. 
البته بحث تبعیت تشکیاتی در جای 
ــی گمان من این  ــت؛ ول خود محفوظ و محترم اس
است که اتحادیه فقط بحث رشد مجموعه را در نظر 
ــرگروه را نیز بسیار مهم می داند.  ــته و رشد س نداش
البته با شیوه منظومۀ رشد فکری شرایط مساعد تر 
شد؛ ولی تا مرحلۀ اجرا زمان زیادی نیاز دارد. بحث 
ــکیات  تفاوت نیازهای دانش آموزان با الزامات تش

مهم ترین دغدغۀ من بوده است.
ــف کار کرده ام،  ــه در فضاهای مختل ــا ک 3. از  آنج

ــه مهم ترین وجه تمایز  ــه جرئت می توانم بگویم ک ب
ــق و  ــایر مکان ها، بحث عش ــامی با س انجمن اس
عاقه است. جدای از بحث تشکیات و کارهای 
ــکیاتی، عاقه و عشق به کار، مطلب بسیار  تش

مهم و تأثیرگذاری است. 
ــرگروه هایی داشتیم که حتی در بحث  مثًا ما س
رفت و آمد و مسائل مالی با مشکل مواجه بودند. 
با این حال در انجمن حضور می یافتند که برکت 
ــًا برکتی که در  ــت. حقیقت خاص خودش را داش
ــدم. فضا و  ــایر فضاها ندی ــدم، در س ــن دی انجم

بچه های پاک، بارزترین ویژگی انجمن است. 
ــه آن را برای  ــی درگیر بودم ک ــخصًا با پرسش 4. ش
ــد  ــرای مجموعه، رش ــرح می کنم: ب ــار دیگر مط ب
ــت یا رشد انجمن؟ گاهی  دانش آموز در اولویت اس
ــتم،  ــرگروه هس ــای دانش آموزان با من که س نیازه
ــئله در  ــاوت و حتی تضاد پیدا می کند. این مس تف
ــاوه بر اینکه  ــود زیرا ع ــورد انجمن حادتر می ش م
ــت، با نیازها  ــا دانش آموزانم در تضاد اس نیاز من ب
ــاد دارد. لذا من باید  ــای انجمن نیز تض و اولویت ه
ــم تا بدانم کدام را در  ــته باش ــخیص داش معیار تش
ــای دانش آموز یا نیازهای  ــت قرار دهم؛ نیازه اولوی
انجمن؟  حال سؤال من این است: چگونه می توانم 

این معیار را به دست آورم؟

بسیاری از ایده ها و 
خالقانه،  تفکرات 
ب���ه دل���ی���ل ن��ب��ود 
در  کافی،  امکانات 
کنج کتابخانه گرد و 
خ���اک م��ی خ��ورد. 
متأسفانه بزرگ ترین 
کمبود  م��ا،  چالش 
اعتبار و منابع مالی 

بود. 


