«به بحران نیروی انسانی» نزدیک میشوید
همه ساله با اتمام سال تحصیلی و شروع ایام تابستان ،دغدغه جذب برای تشکلهای دانشجویی خودنمایی
میکند و بیشترین تکاپوی تشکیالت به خصوص در روزهای منتهی به شروع سال تحصیلی و ایام پائیز را
به خود اختصاااص میدهد .این موضااوع یلیرغم اینکه هرساااله تکرار میگردد ،همچنان محل اشااکال و
ایراد ه ست و طیف و سیعی از ت شکلها نتوان ستهاند آنطور که شای سته ا ست این مو ضوع را حل نمایند و
برای آن راهکار دقیق ارائه کنند*.
اما درسال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا و برگزاری کالسهای دانشگاهها به صورت غیرحضوری و
همچنین تعطیلی حداکثری خوابگاههای دانشجویی ،حضور دانشجویان در محیط دانشگاه به حداقل و در
بع ضی از دان شگاه ها به صفر ر سیده ا ست و این یعنی ا ضافه شدن یک م شکل ب سیار جدی به همه
مشکالت گذشته در حوزه جذب دانشجویی.
متاسفانه بسیار دیده می شود که در این ایام تشکلهای دانشجویی یمدتا به دلیل یدم حضور در دانشگاه
پویایی و ان سجام خویش را از د ست داده و دچار رخوت شدید شدهاند .در این روزها و با این م شکالت،
جذب اهمیت دوچندان پیدا میکند:
اما مهمتر اینکه متاسفانه آینده روشنی از وضعیت فعلی دردسترس نیست و ممکن است سالهای آتی نیز
با مشکل مجازی بودن فضاهای آموزشی درگیر باشیم .اگر شرایط با همین وضعیت ادامه پیدا نماید یمال
تشکلهای دانشجویی در آیندهای بسیار نزدیک ازبین خواهند رفت و پس از حل مشکل کرونا و بازگشت
به روال یادی ،با دان شگاههایی خالی از هرگونه فعالیت دان شجویی مواجه خواهیم شد .دان شگاههایی که
شاید شباهتی به دان شگاه نخواهند دا شت و بی شتر شبیه یک دبیر ستان بزرگ خواهند بود .دقت نمائید
که بخاطر کرونا یمال فرآیند جذب در سااال گذشااته ناقن ماند و اگر امسااال هم جذب با مشااکل روبرو
گردد ،یعنی بحران .چراکه وقتی یک تشااکلی دوسااال پی در پی ورودی خود را از دساات میدهد یعنی
دچار انقطاع نساالی خواهد شااد و از طرفی میدانیم سااتون خیمه و هسااتی یک تشااکل به ینوان و نام
حقوقی آن نیساات بلکه به نیرو انسااانی آن اساات لذا اگر تشااکلی دچار انقطاع نساالی شااود در آیندهای
نزدیک یا با تکانه شدیدی مواجه می شود ،که جبرانش چندسال طول خواهد کشید یا اینکه یمال تا مرز
فروپاشی پیش خواهد رفت.
پس احتیاط کنید که به بحران نیروی انسانی نزدیک میشوید.

در این نوشته تالش و تمرکز بر حل چالشهای جذب در دوره کروناست .لذا از پرداختن به مباحث اصلی
و پایة جذب مثل اینکه جذب چیست؟ چرا باید جذب کرد؟ و راهبردها و روشهای آن چیست؟ به جهت
جلوگیری از تکرار و اخت صار امتناع میکنیم و دو ستانمان را به مباحثی که در گذ شته در این مو ضوع
ارائه شده از جمله کتاب مغناطیس ارجاع میدهیم.
طبق کتاب مغناطیس ،یملیات جذب شااامل  5مرحله میباشااد و آن مراحل به صااورت بساایار مختصاار
یبارتند از:
 -1شناسایی اولیه
 -2ارتباط اولیه با افراد سرشاخه.
 -3تشکیل جمعهای مومنانه.
 -4ایجاد روحیه دغدغهمندی و تکلیفمداری
 -5فعالیت و استعدادسنجی

خطمشی جذب کرونایی
 -1در سااالهای گذشااته همیشااه صااحبت از جذب حداکثری بود و اینکه منزور ما از جذب فقط ت مین
نیروی ان سانی نبود بلکه گ سترش روابط ان سانی و برادری یا به تعبیر مر سوم آن یعنی ارتباطگیری
هم بخش بزرگی از برنامه جذب را در بر می گرفت چراکه جذب را صااارفا یضاااویت در تشاااکل
دانشاااجویی تعریف نمیکردیم بلکه تمایل افراد به جبهه حق و اقناع دل و ذهنشاااان به سااامت
گفتمانها و آرمانهای این جبهه از مطلوبیتهای جذب در سالهای گذ شته بود .اما با توجه به غیر
ح ضوری شدن دان شگاه و به صفر نزدیک شدن ارتباطات ان سانی و چهره به چهره و به تبع آن کم
شاادن اگرگذاریِ قلبی و ذهنی از طریق این شاایوهها ،ناچاریم که جذب نقطه زن را در دسااتور کار
تشکل قرار دهیم .یعنی با توجه به اینکه ایجاد بسترهایی که در آنها بتوان با ورودی ارتباط مستقیم
برقرار کرد خیلی محدود و به مراتب سااختتر شااده ناگزیریم تعداد خاصاای از ورودی را که مخاطب
اصلی و اولویت اول جذب هستند شناسایی نموده و هدفمند با آنها ارتباط بگیریم .البته که تا حدی
که برای مان ممکن اسااات مخاطب برنامه های جذب را کل ورودی قرار میدهیم اما اگر در جایی
مجبور به انتخاب شااادیم یا در صاااورتیکه برنامه ریزی برای یموم ورودی سااابب شاااود از کیفیت
جذبمان به طور محسااوساای کم شااود ،مخاطب را ورودی مکتبی و حزبالهی در نزر میگیریم .به
ینوان مثال در کال سهای مجازی بی شترین تمرکز را روی شنا سایی افرادی میگذاریم که سمت و

سوی حزب اللهی دارند  ،مشخصا این شناسایی با شناسایی سایر ورودیها متفاوت است و اقتضائات
خود را خواهد داشت.
 -2با توجه به اینکه احتماال ورودیها ،دروس دان شگاه را به صورت غیرح ضوری دنبال میکنند ،طبیعتا
دان شجویان غیربومی از شهر خود شان مباحث دان شگاه را دنبال میکنند لذا تمرکز و اولویت جذبِ
ورودیهای باید با دانشجویان بومی باشد چراکه از نزر کمّی و کیفی نتیجه بهتری خواهد داشت.
در مرحله بعد روش کلی جذب را توضیح خواهیم داد.
تذکر مهم :یالوه بر گروه کالسی ،بستر اینستاگرام و توئیتر دو بستر خوب برای شناسایی هستند .در نهایت
اینکه بدانید خدمات به ورودی جدید در ذات خود اصالت دارد و هدف هست ،اما جدای از این اصالت شما در
همه ارتباطات با ورودیها به دنبال شناسایی هستید.

روش کلی جذب در کرونا
روشهای جذب در دوره کرونا را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد که یبارتست از:
 )1جذب با محوریت ارتباطگیری و خدمت رسانی
 )2جذب با محوریت کار
باید توجه دا شت که هر دو روش و راهبرد حتی المقدور باید به طور موازی و توامان پیگیری شود تا ان
شاء اهلل به نتایج به مراتب بهتری برسیم.

روش اول
در روش اول ،تالش میکنیم با ارائه خدمات و پاسخ به نیازهای ورودیان با آنها آشنا شده و به مرور این
آشناییت به رفاقت و ارتباطات ح ضوری و یمیقتر منجر بشود و سپس ختم به کار تشکیالتی یا حداقل
اتصال به جمعهای رفاقتیِ مومنانه شود .که برای درک بهتر و برنامهریزی یملیاتی آنها را در سه مرحله
دستهبندی مینماییم.
مرحله اول :شناسایی ورودی حزبالهی
مرحله دوم :ارتباطگیری هدفمند
مرحله سوم :اتصال به کار تشکیالتی

تذکر :حواسمان با شد که ارائه خدمات به ورودیان و رفع نیازهای آنها جزو وظایف ما ست و فی نف سه
اصالت دارد لذا نباید ارائه خدمات را صرفا وسیلهای برای جذب به بسیج بدانیم .آقا مکرر در موقعیتهای
مختلف از جمله شهادت سردار سلیمانی گفتند دلها د ست خدا ست و میزان اگرگذاری افراد به میزان
اخالص آنهاست .جذب به تشکل لزوما نیت خالصی نیست!!!
مرحله اول :شناسایی ورودی حزبالهی
در این مرحله بهدنبال شناخت آندسته از دانشجویانی هستیم که در گروه دان شجویان مذهبی و حزباللهی
قرار میگیرند .این دانشجویان در ایام یادی که فعالیت دانشجویی به صورت حضوری انجام میشد با روشهای
متنوع و در دسااترساای قابل شااناسااایی بودند ،اما درحال حاضاار بهخاطر شاارایط خاص غیرحضااوری بودن
شناسایی یک امر ساده نخواهد بود و نیازمند روشهای متناسب با شرایط روز میباشد.
 -1معموال در بین ورودیان هستند فرد یا افرادی که از بدو ورود کامال بسیجی هستند و چه بسا بسیجی
بودن خود را ابراز نمایند و یا با کوچکترین یرض اندامی از طرف ب سیج دان شگاه وارد ب سیج شوند.
چنین افرادی که از همان ابتدا ن سبت به ب سیج و اهداف آن توجیه ه ستند دروازه شنا سایی و حتی
ارتباطگیری و از آن باالتر کار بار گذاشااتن با سااایر ورودیها خصااوصااا ورودی حزبالهی هسااتند
(همانطور که در این متن مشاااهده کردید بین دانشااجویان حزبالهی و بساایجی یک تفکیکی قائل
شدیم .در واقع دانشجویان بسیجی تعدادی از دانشجویان حزبالهی هستند با این تفاوت که از همان
بدو ورود به دانشگاه نسبت به بسیج و فضای بسیجی یالقهمند هستند).
حال این سئوال پیش میآید که چگونه این افراد را بشناسیم و با آنها ارتباط بگیریم؟
اگر بتوان به صورت ح ضوری یا مجازی ،وجود ب سیج در دان شگاه و فعال بودن آن را به نحوی ن شان
داد و یک پل ارتباطی با آنها تعریف نمود آنوقت این امیدواری وجود دارد که ان شااااء اهلل بتوانیم
همدیگر را پیدا کنیم.
برای مثال گذاشتن جلسه مجازی آشنایی با بسیج و یا ساختن کلیپ معرفی و گزارش یملکرد بسیج
و سپس ارائه پل ارتباطی برای گبت نام شاید بتواند کمک کننده باشد.
 -2تهیه شماره تلفن و آیدی شبکههای اجتمایی دانشجویان جدیدالورود:
برای شناسایی یمومی اولین مرحله ،بدست آوردن راه ارتباطی با دانشجویان بهخصوص شماره تلفن
همراه آنان ا ست .د ستیافتن به آیدی صفحات مجازی و شماره دان شجویان دو کارکرد مهم برای
شااما دارد .اوال نه یک فرصاات بلکه فرصااتهایی ایجاد میکند تا در زمانهای مختلف به بهانههای
متفاوت یلمی و درساای و فرهنگی و ...با ورودی ارتباط بگیرید .دوماف فرصاات خوبی فراهم میکند تا
ورودی

را
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شناسایی از پروفایل آنها ،پستها و مطالبی که در صفحات خود میگذارند و نوع دغدغه ها و ادبیات
گفتگویی آنها در شابکه و صافحات مجازی همگی میتواند کد شاناساایی ورودی در فضاای مجازی
باشد.
برای پیدا کردن لیست شماره همراه دانشجویان میتوان از روشهای زیر بهره جست:
اول گرفتن از نهاد نمایندگی مقام معزم رهبری یا معاونت فرهنگی فرهنگی و یا آموزش .اگر ارتباط
گرم و صمیمی با هریک از آنها وجود داشته باشد مشکلی نخواهد بود و شمارهها را با دردسر کمتری
دریافت خواهید کرد .در غیر اینصاااورت میتوان با طراحی برنامهای که اجرای آن به نفع نهاد یا
معاونت فرهنگی و یا آموزش اسااات و در قالب کمک به آنها در اجرای آن برنامه ،شااامارهی همراه
ورودیها را دریافت نمود .مثال با تک تک ورودیها تماس گرفته شاااود و قبولیشاااان در دانشاااگاه
تبریک گفته شااود و سااپس ساائواالتی که از دانشااگاه یا دروس تحصاایلی یا نحوه کار با سااایتها و
سامانههای مجازی دانشگاه دارند پاسخ داده بشود.
روش دوم اینکه درصورت وجود گبتنام حضوری با تدارک ستاد استقبال ،اقدام به کسب اطالیات از
ورودی و دریافت راه ارتباطی از آنها نمود .این ارتباط در ستاد ا ستقبال حاوی جزئیات میبا شد که
باید از قبل برای آن برنامه داشااته باشااید .مثال برای اینکه تحت چه ینوان شااماره دانشااجویان را
دریافت نمائید ،به آنها بگوئید که اگر سوالی پیرامون امور دان شگاه بعدا سئوالی یا کمکی نیاز بود ما
در خدمت ه ستیم به همین بهانه شمارهتان را به آنها بدهید و آنها هم متعاقبا همان موقع به شما
تک زنگ میزنند و شاااما میتوانید شاااماره آنها را ذخیره کنید .از اینچنین روشهایی برای دریافت
آیدی شبکههای اجتمایی و همچنین شهر محل زندگی آنها نیز میتوانید استفاده کنید.
راه سوم شنا سایی یکی دو نفر از ورودیهای جدید ا ست که روحیه کار ت شکیالتی دارند و توجیه
اهمیت و شاارایط موجود برایشااان تا بتوانند شااماره و راه ارتباطی همورودیهای خود را جمعآوری
نمایند .نهایتا او میتواند اکانت مجازی و شماره تلفن دان شجویان را جمع کند .البته این راه به ینوان
آخرین راه هست و به دلیل بازدهی کم ،پیشنهاد نمیگردد که مورد استفاده قرار بگیرد.
تذکر :ا ستفاده بیش از حد از شماره های ورودی یا ا ستفاده بیپرده از آن ،شاید شما را در معرض
چشم سایر تشکلها و حساسیت مسئولین دانشگاه قرار بدهد.
 -3در صورتیکه گبت نام ح ضوری بود و شما میزی برای م شاوره و کمک در سطح دان شگاه دا شتید،
بعضی از ورودی حزبالهی از ظاهر خود یا خانواده شان قابل شناسایی هستند که شما باید این افراد
را در لی ستی یا دفتر تلفنتان وقتی که شماره آنها را ذخیره میکنید یاددا شت کنید تا فراموشتان
نشود.

مرحله دوم :ارتباطگیری هدفمند
تذکر مهم این اسااات که در واقعیت به دالیلی از جمله یکساااان بودن بعضااای از برنامههای شاااناساااایی و
ارتباطگیری و همچنین تحقق بخشاای از شااناسااایی در دلِ ارتباطگیری و همچنین محدودیتهای زمانی،
شاید خیلی یملیاتی نباشد که ما ابتدا شناسایی کنیم و سپس برای ارتباطگیری اقدام کنیم بلکه بهترین راه
پیشبرد موازی این دو مرحله ا ست .ممکن ا ست سئوال شود که چرا مجزا آورده شده؟ برای تاکید به اینکه
باید به مسئله شناسایی توجه درخوری نمود جدا ذکر شده است.
اما نکته دیگر در باب ارتباطگیری در این ا ست که ارتباطگیری خود به دو بخش تق سیم می شود بخش اول
آن ارتباطگیریِ مجازی اساات یعنی ارتباط گیری در فضااای مجازی در کالس مجازی یا به صااورت تلفنی و
غیرمستقیم ،به طوری که ورودی نهایتا اسم و شمارهی ما را میداند اما تا به حال ما را ندیده و بخش دوم که
در ام تداد و ادا مهی بخش اول میآ ید ،ارت باطگیری حضاااوری و حقیقی اساااات .بر نا مه های م جازی و
غیرح ضوریای که برگزار میکنیم تا بو سیله آنها با ورودیها ارتباط بگیریم باید با این دید طراحی شود که
بعدا منجر به برنامههای حضوری و تداوم ارتباطات به صورت حضوری باشد .به بیان بهتر برنامه یا برنامههایی
را باید به اجرا دربیاوریم تا با ورودیها به صورت مجازی ارتباطبگیریم و با یکدیگر آشنا بشویم و محل رجوع
دائم و م ستمر آنها واقع ب شویم و سپس بعد از چند مدت که این روابط مجازی به یک بلوغی ر سید باید به
مرور به برنامههای حضااوری و ارتباطات حضااوری ختم بشااود و سااپس بعد از گذشاات مدتی از برنامههای
حضوری ،هر زمان که احساس کردیم وقتش شده است دوستان ورودی را به کار تشکیالتی دیوت نماییم.
تذکر دیگر این ا ست که ب سترها و ایدههای ارتباطگیری ،صرفا الیه ارتباطگیری را پو شش نمیدهد بلکه به
شناساییهای بیشتر نیز کمک میکند.
که در زیر به بعضی از آنها اشاره خواهد شد:
 -1پشتیبان تحصیلی:
مثال اگر سی یا چهل نفر از ورودی های حزب الهی را شنا سایی کردید آنها را به چند گروه تق سیم
کنید و برای هر گروه یک سرگروه قرار بدهید .سرگروه در واقع یکی از افراد اصلی بسیج که توانایی
و دغدغه برخورد با ورودی را دارد و حتی المقدور از نزر درسی دارای وضعیت مناسبی باشد .سپس
شاااما در طی ارتباط تلفنی با آن ورودیها به آنها اطالع میدهید که اگر مایل باشا اند میتوانند در
رشته خودشان از سال باالیی های درسخوان ،یک همراه و پشتیبان داشته باشند که در هر مسئله
درساای و دانشااجویی اگر نیاز بود آماده اساات که آنها را راهنمایی کند .این ایده در ابتدا ساااده به
نزرمیرسااد اما با توجه به وضااعیت کامل غیرحضااوری دانشااگاه ها آنها با رغبت فراوان اسااتقبال
خواهند کرد چراکه کلی سئوال و ابهام نسبت به فضای دانشگاه و رشته تحصلی خود دارند و کسی
هم نی ست که بتواند ذهن آنها را رو شن نماید .باید توجه کرد بنا به دغدغه و توانمندی هر سرگروه
ارتباط تلفنی و مجازی او با ورودی کم کم میتواند به برنامههای ح ضوریِ در سی و تفریحی و حتی
کاری ختم بشود.
 -2ارائه خدمات به کل ورودی

این خدمات میتواند شامل آموزش خدمات آموز شی ،کاربا گل ستان ،ضرورت و روش تهیه گواهی ا شتغال به
تح صیل ،مالحزات انتخاب واحد ،کار با سامانه مجازی ،معرفی ر شته و آنچه یک ورودی باید بداند ،ف ضای
ا ساتید ،سیالبس در سی ،آینده شغلی و تح صیلی ،بحثهای مهارتی مثل چگونه یاددا شت نوی سی و ....با شد.
این برنامهها از جمله برنامههایی است که میتوان آن را در قبال کل ورودی پیاده نمود.
همچنین بعضی از این برنامه ها را میتوان به صورت حضوری هم در دانشگاه اجرا کرد .برای مثال آشنایی با
دانشگاه و نشان دادن بخشهای مختلف دانشگاه ،برای ورودی احتماال به قدری جذاب هست که حاضر باشد
برای آن در دانشگاه حضور یابد.
 -3حل تمرین
ایده حل تمرین هم قابل بررسی است چراکه در دورهای که حتی ممکن است یک جلسه هم ورودی
را در دانشگاه نبینیم ،بدست آوردن بستری که در طی آن چندین جلسه به صورت مستمر آن هم به
صورت طبیعی بتوان با تعداد قابل توجهی از ورودیان تعامل کرد فرصت بسیار مغتنمی است .بعالوه
دانشجویان دانشگاه خصوصا ورودیهای به دانشجوی حل تمرین به چشم دیگری و با ابهت بیشتری
نگاه میکنند .البته این ایده در همه رشااتهها قابل پیگیری نیساات بلکه بیشااتردر رشااتههای فنی و
مهندسی قابلیت اجرا دارد.
 -4ارتباطگیری ح ضوری میتواند به بهانههای متفاوتی شکل بگیرد که انتخاب آن ب ستگی به یالیق و
نیازهایِ جمعی دارد که با آنها ارتباط گرفتیم .رفع اشکال درسی و حل تمرینِ خصوصی و آمادگی
برای امتحان یک سنخ از این بهانه هاست .برنامههای تفریحی و رفاقتی سنخ دیگری از این ارتباطات
ا ست .همچنبن برنامههای مذهبی و انقالبی مثل هیئت هم قابل فکر ا ست .اما مجدد تذکر میدهیم
که مرحله ارتباطگیری حضوری مربوط به دانشجویان بومی دانشگاه میشود.

مرحله سوم :اتصال به کار تشکیالتی
گام نهایی اتصال و تثبیت در کارتشکیالتی است .برای دستیابی به این مهم از دو روش میتوان بهره جست:
اول آنکه ورودی بوساایله مساائول یا متولیان جذب تشااکل به ساامت کارتشااکیالتی راهبری شااوند که
مرسومترین راه در ذهن دوستان تشکیالت همین است .میزان موفقیت در این مرحله ،در گرو یملکرد فرد یا
افرادی است که به ینوان سرگروه پشتیبان یا به ینوان حلتمرین با ورودی ارتباط میگیرند و خصوصا دائره
مدار این است که چگونه بتوانند با آن بهانههای یلمی و آموزشی ،فضایی صمیمی و رفاقتی را ایجاد نمایند

بعد از مدتی از شاااروع ارتباط گیری ،گذاشاااتن قرارهای حضاااوری به بهانه کار آموزشااای و یلمی و بعدا با
بهانههای تفریحی فضا را برای نزدیک شدن به ورود به تشکل آمادهتر خواهد کرد ان شاءاهلل.
اماراه دوم ،روشاای اساات که در طی آن به جای ایضااای بساایج ،ورودیهای توجیه محور جذب و هرگونه
اگرگذاری بر روی ورودی واقع میشااوند .در واقع در این روش ورودی یا ورودیهایی که نساابت به اینکه ما
باید برای دغدغههای دینیمان کاری بکنیم ،توجیه هسااتند یا الاقل زود نساابت به این مساائله دغدغهمند
می شوند و از طرفی حتی المقدور افراد ارتباطگیری میبا شند تو سط م سئول جذب یا ورودی ب سیج توجیه
می شاااوند که شاااما باید جمع رفاقتی بچههای مذهبی کالستون رو دورهم جمع بکنی و به مرور کارهای
خودجوش انقالبی تعریف بکنید .در این حالت کار ب سیج پ شتیبانی ا ست نه ورود م ستقیم .مثال اگر نیاز بود
ورودیهای مذهبی از نزر معرفتی دغدغه مند بشوند .خود آن ورودیای که محور است به صورت خودجوش
برنامه جمعی تشااکیل میدهد و بساایج صاارفا برای او یک روحانی توانمند برای این کار اساات را هماهنگ
میکند یا اگر بنا شد این جمع کار جهادی بکنند ب سیج مقدماتی را که ورودیها نمیتوانند خود شان آماده
بکنند فراهم مینمایند .و تذکر مهم اینجاساات که لزومی ندارد در قبال این کمکها از بساایج نام و نشااانی
درمیان بیاید تا سبب اختالفِ احتمالی بین ورودیها شود بلکه در اینجا نتیجه برای بسیج مهم است.

شیوه دوم
روش دوم به یبارتی بریکس روش اول اسااات یعنی در روش اول با کمک ارتباطگیری و رفاقت ،دوساااتان
ورودی به سمت انجام کارتشکیالتی سوق داده می شوند اما در روش دوم برای کل ورودی برنامهها و کارها را
یرضاااه میکنیم و در زمانهای مختلف از آنها دیوت به کمک میکنیم .فرض بفرمایید در موضاااوع مثل
جهادی و اقدامات معی شتی م ستمرا اخبار این فعالیتها را نه فقط در کانال ت شکل بلکه در گروههای کال سی
ارساااال میکنیم و گاهی از آنها دیوت میکنیم در جلساااه همفکری و برنامهریزی شااارکت کنند یا گاهی
درخواست میکنیم در برنامه و فعالیت یک روزه شرکت کنند .معموال تعدادی از افرادی که دغدغه دارند بعد
از چند مرتبه تلنگر یک قدم جلو میآیند و خود را نشاااان میدهند که آنوقت شاااما باید فرصااات را مغتنم
شاامرده و با آنها ارتباط بگیرد .همین مثال برای سااایر فعالیتهای بساایج خصااوصااا کار حول بحث کرونا یا
انتخابات نیز برقرار اساات .هر چه تالش کنیم که دانشااجویان احساااس کنند که برای این کارها واقعا نیاز به
کمک شان وجود دارد و خوده کار ا صل ا ست نه ا سم ت شکل و ...در صد بی شتر جذب می شوند .واقعش هم
همین اساات که مهم انجام شاادن و پیش رفتن کارِ انقالب اساات نه اینکه بخواهیم همه را مجاب کنیم که
بپذیرند ذیل ب سیج کار بکنند .لذا همینکه بتوانیم جمعهای مذهبی یا حتی غیرمذهبی ورودیها کاری کنیم
که خودشان حول یک کار جمع بشوند برای ما مطلوبیت دارد.

در آخر باید مجدد تذکر بدهیم که هر دو روش جذب باید موازی هم پیگیری بشاااود تا نتیجه بهتری بگیریم
چراکه هر روش مخاطب خود را دارد ،بعضااای از ورودیها همان ابتدا آمادگی و شاااوق فعالیتِ خودجوش را
دارند اگر او را چند ماه معطل کنیم یمال از دسااات خواهد رفت .تجربه هم گابت کرده که اگر از ظرفیت
ورودیای که آمادگی کارتشاااکیالتی دارد ،اساااتفاده نشاااود دیگر احتمالش کم اسااات که در آینده به کار
ت شکلمان مت صل شود .این افراد معموال با ت شکل خارج از دان شگاه یا با شغل و کار اقت صادی یا با سایر
تشکلهای دانشگاه راه خود را ادامه میدهند.
در ادامه به چند مثال یملیاتی که گزینههای مناساابی برای درگیر کردن ورودی به کار هسااتند را
لیست میکنیم:
برای این گروه های ورودی جدید ،به خدمات متنوع دیگری فکر کنید که جنبه کار یملیاتی برای
ایضااای فعلی تشااکل را نیز داشااته باشااد .مثال نشااریه الکترونیکی یکی از این بسااترهاساات .تجربه
دانشگاههای مختلف در این ایام نشان داده که میتوان با این شرایط غیرحضوری و دور بودن ایضای
تشکیالت از یکدیگر بازهم یک نشریه مناسب را تولید کرد که بایث انسجام تشکل نیز میشود .ضمن
آنکه نشریه خود بستر مناسبی جهت معرفی دانشگاه و ایام دانشجویی به ورودیجدیدهاست .تجربه
این ایام گابت کرده اسااات محتواهای مرتبط با بوم دانشاااگاه مثل محتواهای صااانفی برای همه
دان شجویان جذابتر خواهد بود .اما توجه نمائید که گروه نباید یک گروه مح صول محور نبا شد ،بلکه
محوریت گروه باید خدمت به دان شجویان و رفع نیازهای آنها با شد ،حتی اگر مح صولی هم در گروه
ارائه میگردد ،مثل نشریهای که مثال زده شد باید در همین راستا باشد .دقت کنید این گروه را یک
محلی برای ن شریههای مختلف ت شکل نبینید .البته فعالیتهای خوب و بزرگ ب سیج قابلیت نمود در
گروه کالسی را دارد ،بهشرط اینکه با رویکرد جذب همراه باشد ،مثال در کنار فعالیت ایالم نمائید که
افرادی که میتواندد کمک کنند به آیدی ذکر شده پیام بدهند .اما این تعداد فعالیتها باید محدود
در این بخش باید وارد ارتباط حضوری با دانشجویان ورودی جدید بشوید ،اما اولویت شما دانشجویان
فعال مذهبی خواهد بود .برای شروع ارتباط حضوری میتوانید دانشجویان ورودی را با توجه به شهر
محل سکونت دسته بندی نمائید ،سپس به دنبال جمعکردن دانشجویان هرشهر به دور هم به
بهانههایی کامال منطقی و مبتنی بر نیاز دانشجویان ورودی جدید باشید .مثال یکی از این بهانهها
میتواند ارائه محیط دانشگاه و تشکلهای دانشجویی یا روش انتخاب واحد و یا مباحثی از این دست
باشد .افرادی را که برایتان مهم است در این جمع حضور پیدا کنند ،برایشان یک فعالیتی درنزر
بگیرید تا مطمئن بشوید در این جمع حضور پیدا خواهند کرد .مثال اینکه از آنها بخواهید هماهنگی
با چند هم ورودی خویش را انجام دهند .ضمنا باید از قبل به فکر محلی مناسب جهت تشکیل جمع

در شهری که دانشجویان ورودی ساکن آن هستند پیدا کنید .طبیعتا باید برای شهرهایی که بیشترین
تعداد ورودی را دارید این برنامه را اجرائی نمائید .دقت کنید که این اولین دیداد حضوری شما و
ش روع ارتباطات حقیقی شما خواهد بود .چه نسبت به ورودی مذهبی فعال و چه سایر ورودیها باید
همه مالحزات را ریایت کنید ،جلسه را کامال رسمی اجرا کنید و بدانید شاید دیگر فرصت چنین
جمعی برای شما در ایام کرونا حاصل نگردد،
بعد از ت شکیل جمع تو سط نیروی فعال مذهبی یا سال باالیی ب سیجی ،در حقیقت م شکل ا صلی
جذب غیرحضوری حل شده است ،از اینجا به بعد همت شما باید ارائه کمک و تسهیالت مناسب به
نیروهای فعال مذهبی جهت نگهداشتن جمعهای تشکیل شده و حرکت به سمت ایجاد دغدغه برای
ای ضای آن جمع با شد .این نیروهای فعال باید ن سبت به همه م سائل توجیه شده و با دقت حرکت
کنند .درحقیقت آنها جمعی را تشکیل دادهاند که حاصل شناسایی تشکل است و باید برای این جمع
دغدغه داشته باشند .تشکل نیز باید برای این جمع اصالت قائل باشد و توقع نداشته باشد که خیلی
زود همه جمع ی ضو ر سمی ت شکل ب شوند ،بلکه ممکن ا ست تا مدتها آن جمه اموری ارز شمند را
م ستقل از ت شکل انجام دهد ،اما باید رویکرد این با شد که در اواخر سال این جمع کمکم به ت شکل
بپیوندد.
البته توجه کنید که در هر دانشگاه با توجه به نوع دانشگاه(سراسری ،فرهنگیان ،یلومپزشکی و آزاد
و  )....و همچنین جن سیت مخاطب ت شکل ،مالحزات متفاوتی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید
و با همفکری ایضای تشکل برای آنها ایده یملیاتی بدهید.

