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ده خانِ شکست کرونا در تشکل

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:
اول اینکه یملیات جذب به تنهایی یک یملیات بزرگ مح سوب میگردد و میتواند بایث ان سجام ت شکل
گردد .به ادبیات دیگر فعالیتهای جذب دانشاااجویی هم جذابیت زم و همچنین حجم کافی را جهت
وادا شتن ای ضای ت شکل به انجام فعالیت ت شکیالتی دارد که در این روزهای کرونایی میتواند یامل مهی
برای دوری یک تشکل از رخوت و درجازدن باشد.
اما یامل دوم و مهمتر اینکه متا سفانه آینده رو شنی از و ضعیت فعلی درد سترس نی ست و ممکن ا ست
سالهای آتی نیز با م شکل مجازی بودن ف ضاهای آموز شی دان شگاهها درگیر با شیم .اگر شرایط با همین
و ضعیت ادامه پیدا نماید یمال ت شکلهای دان شجویی در آیندهای ب سیار نزدیک ازبین خواهند رفت و پس

از حل م شکل کرونا و بازگ شت 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 ساااال گذشاااته ناق

ماند و اگر

ام سال هم جذب با م شکل روبرو گردد ،یعنی بحران .چراکه وقتی یک ت شکلی دو سال پی در پی ورودی
خود را از د ست میدهد یعنی دچار انقطاع ن سلی خواهد شد و از طرفی میدانیم ستون خیمه و وجود
یک ت شکل به ا سم و ینوان حقوقی آن نی ست بلکه به نیرو ان سانی آن ا ست لذا اگر ت شکلی دچار انقطاع
نساالی شااود در آیندهای نزدیک یا تکانه شاادیدی میبیند که جبرانش چندسااال طول خواهد کشااید یا
اینکه یمال تا مرز فروپاشااای پیش خواهد رفت .پس احتیاط کنید که به بحران نیروی انساااانی نزدیک
میشوید؛ بنابراین جذب امسال را نباید از دست داد.
در این چند صفحه سعی میگردد به ارائه رو شی جهت حل م شکالت جذب در این ایام و همچنین ارائه
مدل جذب مجازی بپردازیم .اما قبل از آن باید به یک نکته بساایار مهم اشاااره نمائیم و آن اینکه راهبرد
یملیات جذب مجازی ،همان راهبرد یملیات جذب حضااوری اساات که جهت اطالع از آن باید به کتاب
م غنااا ط یس کااه بااا هماات سااااامااانااه کااالااک ت هیااه گردیااده اساااات مرا جعااه نمااا ئیااد.
طبق کتاب مغناطیس ،یملیات جذب شااامل  7مرحله میباشااد و آن مراحل به صااورت بساایار مختصاار
یبارتند از:
 .1شناسایی پسینی
 .2ارتباط گیری نیازمحور
 .3تداوم رفاقت فردی
 .4اتصال به شبکه وحدت
 .5ایجاد هویت و دغدغه
 .6آموزش یمومی
 .7شناسایی پسینی
نکته :در صورت صعود دانشجو به مراحل با تر ،یه های قبلی هنوز اجرا می شود تا کامل تر شوند
مثال دان شجو وقتی وارد مرحله تداوم رفاقت می شود کار شنا سایی در اینجا هم انجام می شود تا
کاملتر شود.

کلیت جذب کرونایی

در ایام غیرکرونایی صحبت از جذب حداکثری (اثرگذاری تربیتی در بستر تشکل) و حداقلی(اثرگذاری تربیتی
در بسااتر رفاقت فردی) توأمان با هم بود بنابراین منظور ما از جذب فقط تأمین نیروی انسااانی تشااکل نبود
بلکه گسااترش روابط انسااانی و برادری یا به تعبیر مرسااوم آن ارتباطگیری و رفاقت بخش بزرگی از برنامه
جذب را در بر میگرفت .در ایام شیوع کرونا هم روال همین ا ست و نباید جذب را صرفا ی ضویت در ت شکل
دانشاااجویی تعریف کنیم بلکه تمایل افراد به جبهه حق و اقناع دل و ذهنشاااان به سااامت گفتمان ها و
آرمانهای این جبهه از مطولبیتهای جذب ا ست؛ اگرچه وارد کردن دان شجو به ت شکل از مطلوبیت با تری
برخوردار است.
به هیچ وجه نمیتوانیم ادیا کنیم حال که دان شگاهها غیر ح ضوری شده پس ارتباطات ان سانی و به تبع آن
اثرگذاریِ قلبی و ذهنی از طریق این روابط کم شده است .راهکار پر کننده خأل جذب حضوری این است که
مبادرت به ایجاد بسترهایی کنیم و در آنها با ورودی ارتباط مستقیم برقرار نمائیم تا محدودیتها به حداقل
برسد .یالوه بر این باید فعالیتهای درون تشکیالتی دانشجوی جذب شده را هم در همین بستر پیاده سازی
و مدیریت کنیم تا جذب حداقلی و حداکثری را کمافیسابق توأمان داشته باشیم.
مهمترین استراتژی جذب در ایام کرونا فراهم کردن محیطی مجاازی برای فرایناد جذب اسات تا خأل جذب
حضااااوری تا حدودی پر شود لذا قبل از شروع فرایند جذب یادی یعنی قبل از شناسایی پیشینی باید سه
مرحله دیگر اضافه شود که از قرار زیر است:
 .1ایجاد محیط مجازی
 .2مخاطبیابی مجازی
 .3تولید و توزیع محتوا در محیط مجازی

نیمه پر لیوان جذب کرونایی
پروا ضح ا ست که در تمام جنبه های فرایند جذب غیرح ضوری نمی توان با ا ستراتژی های جذب ح ضوری
پیش رفت یا انتظار نتیجه مشابه یا بهتر از جذب حضوری داشت اما می توان ادیا کرد در بسیاری از جنبه ها
جذب در فضای مجازی بازدهی بسیار چشمگیر و قابل قبولی را در نسبت با جذب حقیقی برای ما به ارمغان
می آورد.
امروز ما با نسل دانشجویان دهه هشتادی مواجه هستیم که در یلم ارتباطات به «نسل هزاره سوم» معروفند.
این نسل بیشتر وقتش را در فضای مجازی می گذراند و اساساً در این فضا بزرگ شده است .دهه هشتادیها

اصاااطالحاً  DigiNativeیا بومی فضاااای دیجیتال هساااتند ،غالب اطالیاتشاااان را از این فضاااا میگیرند،
تفریحاتشان همینجا است و حتی گاهی به دنبال رفاقتهای مجازی با مخاطبان ناشناخته هستند.
با کمک ف ضای مجازی میتوان نسل دهه هشتادی را به خوبی در تیررس جذب قرار داد و حتی روزی که به
لطف خدا کرونا ریشهکن شد باز هم روی ظرفیت این فضای کارا برای جذب نسل یاد شده حساب کرد.

مرحله اول :ایجاد محیط مجازی
موارد زیر را برای ایجاد محیط مناسب انجام و گامهایی که در اسالیدهای بعد گفته میشود را پیگیری کنید.
 ایجاد کانال در تلگرام
 ایجاد گروه در تلگرام
 ایجاد کانال در یکی از پیامرسانهای داخلی
 ایجاد گروه در یکی از پیامرسانهای داخلی
 ایجاد پیج در اینستاگرام
 ایجاد سایت برای تشکل
نکته :اینکه در تلگرام اقدام به ساخت گروه و کانال میکنیم به خاطر اقبال اکثریت دان شجویان دان شگاه به
این پیامرسان اجتمایی و داشتن یک سری ویژگیهای منحصربه فرد از جمله نظرسنجیهای شناسا ،قابلیت
کامنتگذاری ذیل پ ستها ،رباتهای کاربردی و ...ا ست که به کار شنا سایی پی شینی و امور دیگر در جذب
کمک شایانی میکند .یلت استفاده از پیامرسان اجتمایی ایرانی هم در وهله اول کمک به شناسایی پیشینی
قشر همسوی یضو پیامرسان داخلی است.

مرحله دوم :مخاطبیابی مجازی
بعد از اینکه محیط مجازی فراهم شاااد حال باید دانشاااجویان را به این محیط هدایت و وارد کنیم تا بتوانیم
فرایند جذب را روی آنها پیاده سازی و اجرایی کنیم.
 گرفتن شاماره تمام دانشاجویان جدیدالورود از دانشاگاه و ارساال پیامک تبریک قبولی برای آنها در
همان روزهای اولیه قبولی به همراه لینک بسترهای مجازی تشکیل شده در مرحله اول.

دسااتیافتن به شااماره و آیدی دانشااجویان دو کارکرد مهم برای شااما دارد .او ً نه یک فرصاات بلکه
فرصااتهایی ایجاد میکند تا در زمانهای مختلف به بهانه های متفاوت یلمی و درس ای و فرهنگی و ...با
ورودی ارتباط بگیرید .دوماً فرصت خوبی فراهم میکند تا ورودی را شناسایی کنید .شناسایی از پروفایل
آنها ،پ ستها و مطالبی که در صفحات خود میگذارند و نوع دغدغه ها و ادبیات گفتگویی آنها در شبکه
و صفحات مجازی همگی میتواند کد شناسایی ورودی در فضای مجازی باشد.
برای گرفتن شمارههای دانشجویان میتوانید از روشهای زیر بهره بگیرید:
اول گرفتن شااماره ها از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری یا معاونت فرهنگی فرهنگی و یا آموزش .اگر
ارتباط گرم و صمیمی با هریک از آنها وجود دا شته با شد م شکلی نخواهد بود و شمارهها را با درد سر
کمتری دریافت خواهید کرد .در غیر اینصاااورت میتوان با طراحی برنامهای که اجرای آن به نفع نهاد یا
معاونت فرهنگی و یا آموزش است و در قالب کمک به آنها در اجرای آن برنامه ،شمارهی همراه ورودیها
را دریافت نمود.
روش دوم اینکه در صورت وجود ثبتنام ح ضوری ،با تدارک ستاد ا ستقبال ،اقدام به ک سب اطالیات از
ورودی و دریافت راه ارتباطی از آنها نمود .این ارتباط در ستاد استقبال حاوی جزئیات میباشد که باید از
قبل برای آن برنامه دا شته با شید .مثالً به آنها بگوئید که اگر سؤالی پیرامون امور دان شگاه یا کمکی نیاز
دارند از ما بپرساااند و به همین بهانه شااامارهتان را به آنها بدهید و متعاقبا همان موقع شاااماره آنها را
بگیرید .از اینچنین روشهایی برای دریافت آیدی شبکههای اجتمایی و همچنین شهر محل زندگی آنها
نیز میتوانید استفاده کنید.
سوم شناسایی یکی دو نفر از ورودیهای جدید که روحیه کار تشکیالتی دارند و توجیه اهمیت و شرایط
موجود برای شان تا بتوانند شماره و راه ارتباطی همورودیهای خود را جمعآوری نمایند .نهایتا او میتواند
اکانت مجازی و شماره تلفن دانشجویان را جمع کند.
نکته :استفاده بیش از حد از شماره های ورودی یا استفاده بیپرده از آن ،شاید شما را در معرض چشم
سایر تشکلها و مسئولین دانشگاه قرار بدهد.
 مطالبی که میدانیم دانشااجوها مخصااوصااا ورودی ها آن را در گوگل جسااتجو میکنند را در سااایت
تشااکل درک کنیم و سااپس به روش های مختلف دانشااجو را از سااایت به شاابکه های اجتماییمان
راهنمایی کنیم یا حتی شماره آنها را با یک تبلیغات جذاب از جمله دریافت نقشه دانشگاه  ،آموزش
انتخاب واحد  ،آموزش فعالسازی اکانت اینترنت دانشجویی و ...در سایت اخذ کنیم.

 نام تمام بسترهای مجازی که در گام اول تشکیل دادیم شامل نام کامل دانشگاه باشد که دانشجو به
محض ج ستجوی نام کامل دان شگاه بالفا صله در صفحه اول گوگل سایت ت شکل یا کانال ها را پیدا
کند و به آنها وارد شود.
نکته :یالوه براینها با اجرای برنامه هایی در بسترهای مجازی از جمله مسابقه یکاسی یا درک مطالب
مفید و بدرد بخور برای دانشااجوها و ...بایث وایرال شاادن پساات ها و معرفی این بسااترها توسااط
دانشجویان برای دانشجویان شویم و بدون کمترین هزینه ایضای بسترهای مجازی را زیاد کنیم.
منظور از مطالب مفید و بدردبخور مطالبی ا ست که اکثریت دان شجویان جدیدالورود در بدو ورود به
دانشگاه و بعد از آن به آنها نیاز دارند مثل برورشور معرفی دانشگاه ،کروکی و نقشه دانشگاه ،شماره
های تماسهای مهم دانشااگاه ،نحوه رزرو غذا ،نحوه اسااتفاده از امکانات دانشااگاه ،معرفی تشااکل و
فعالیت های آن (اگر هنرمندانه نو شته شده با شد ب سیار موثر ا ست) ،آدرس کتابفرو شیهای سطح
شااهر ،دفاتر پلیس  +10و خدمات پیشااخوان دولت نزدیک دانشااگاه ،معرفی رشااتهها و گرایشهای
تحصیلی ،معرفی اساتید دروس پایه و قوانین پرکابرد آموزشی دانشگاه.

مرحله سوم :تولید و توزیع محتوا در محیط مجازی
با هدف رفع نیاز دان شجو و با برند ت شکل خود اقدام به تولید و انت شار محتوای زیر در روزهای اول دان شگاه
کنید  .یلت هم این اسااات که اگر در روزهای ابتدایی اقدام به تولید محتوای گفتمانی کنید به احتمال زیاد
تعداد کمی از دانشجویان تمایل به حضور و ماندن در بسترهای مجازی شما پیدا میکنند.
ضمناً اگر با پرچم و برند تشکل اقدام به تولید و توزیع محتوا نکنید ،دانشجویان خیال میکنند این بسترها را
مساائولین و کارکنان دانشااگاه برای کمک به آنها تأساایس کرده اند و یا فکر میکنند برخی دانشااجویان غیر
ت شکلی به صورت داوطلبانه آنها را اداره میکنند؛ در این صورت دیگر ذهنیت مثبتی که قرار ا ست به صورت
حداقلی در ذهن دان شجو ن سبت به ت شکل نقش ببندد ،نمی بندد و اجرای فرایند جذب در آینده از سریت و
بازده کمتری برخوردار خواهد بود .نگران این نباشااید که برخی ممکن اساات از ابتدا نساابت به نام تشااکل
حساسیت و ذهنیت نامطلوب داشته باشند ،او ً تعداد اینها زیاد نیست دوماً اگر تمام قد و صادقانه در راستای
رفع نیاز دانشجو اقدام کنید در کوتاه ترین زمان ممکن نظر این تعداد کم هم جلب خواهد شد.

 انتشار پادکستهای صوتی در رادیوی مجازی تشکل
 انتشار اخبار گلچین شدۀ دانشگاه مخصوصاً برای جدیدالورودها
 برگزاری مسابقات یکاسی مخت

جدیدالورودها

 برگزاری نظرسنجی در کانالها
 انتشار پیامهای سرگرم کننده و تفریحی
 انعکاس مستقیم مطالبات و پیامهای قابل انتشار دانشجویان
 انتشار محتوای چندرسانهای یاشقانۀ مذهبی و متعارف
 انتشار محتوای راهگشا و راهنمایی کننده برای جدیدالورودها
 پاسخ به سوا ت جدیدالورودها در گروهها

مرحله چهارم :شناسایی پیشینی
اگر ثبت نام ورودیها به صورت حضوری انجام شد که میتوانیم میز راهنمایی و مشاوره برای آنها داشته باشیم
تا بدین وسیله فرصت گپ و گفت با آنان فراهم شود و در این گفتگو آنها را شناسایی کنیم .در غیراینصورت
اگر ثبت نام دانشجویان هم غیر حضوری بود از راهکارهایی زیر میتوانیم استفاده کنیم:
فرایند شنا سایی پی شینی دان شجویان را از روی ی ضویت شان در پیامر سانهای داخلی ،صحبت های آنان در
گروهها ،یکس پروفایل ای ضای پیج و کانالها ،نظر سنجی ،کامنتهای ذیل پ ستها و ...انجام دهید .همچنین
تعریف یک سری م سابقات مثل م سابقات کتاب خوانی میتواند راهی برای دریافت کدهای شنا سایی با شد.
ضاامنا جهت شااناسااایی اولیه ،یالوه بر روشهای ذکر شااده میتوانید از اساااتید مذهبی بازخورد حضااور
دانشجویان سر کالسها را داشته باشید یا از معرفی تشکلهای دانشآموزی مذهبی که دانشآموزانشان در حال
حاضر ورودی جدید دانشگاه شما هستند کمک بگیرید.
نگران این نباشید که راهکارهای با ممکن است موجب شناسایی پیشینی کامل نشود ،بعد از ارتباطگیری
نیازمحور فردی و تداوم رفاقت با دانشجو میتوانید شناسایی را کامل و کاملتر کنید.
در این مرحله بهدنبال شناخت شاخصههای ایدئولوژیک و استراتژیک دانشجویان هستیم .این دانشجویان در
ایام یادی که فعالیت دانشجویی بهصورت حضوری انجام میشد با روشهای در دسترسی قابل شناسایی بودند،
اما درحال حا ضر بهخاطر شرایط خاص غیرح ضوری بودن شنا سایی یک امر متفاوتتر خواهد بود و نیازمند
روشهای متناسب با شرایط روز میباشد؛ در ادامه به شرح این روش خواهیم پرداخت.

وضعیت دانشجو را با دو نوع سنجه ایدئولوژیک و استراتژیک مشخ

میکنیم .سنجه ایدئولوژیک میزان قرابت

ایتقادات دینی و سیاسی دانشجو با ایدئولوژی تشکل را میسنجد و سنجه استراتژیک واجد خصوصیات رهبر
بودن یا نبودن دانشجو را بررسی میکند.
دسته بندی ایدئولوژیک:
 -1قشر همسو :با ما یقاید مشترک دارند پس جذب آنها غالباً پربازدهتر و سریعتر است .خودشان هم
به دو دسته همسوی قائم با گرایشات اجتمایی در راستای دین و سیاست و همسوی قاید با گرایشات
فردی در راستای دین و سیاست تقسیم میشوند.
 -2قشر خنثی :اکثریت دانشجویان دانشگاه از این دسته هستند که یا به د یل یلمی یا غیریلمی یا
ترکیبی از این دو وارد دانشگاه میشوند و غلبه یا شکست گفتمان تشکل ما در دانشگاه یا جامعه
برایشان چندان مهم نیست.
 -3قشر مخالف بیغرض :به یلت تهاجم فرهنگی ،کمکاری مسئولین یا د یل دیگر شبهه یا انتقادی
نسبت به ایدئولوژی ما دارند اما غرض و مرضی از بابت این مخالفت دنبال نمیکنند و معمو ً در
صورت تالش هوشمندانه مسئولین جذب دست از مخالفت برمیدارند.
 -4معاندین آگاه :اینها یلیرغم آگاهی از حق و حقیقت و با هدف دستیابی به منافع و مطامع مادی با
ایدئولوژی ما مخالفت میکنند و معمو ً غربگرای مفرط هستند که در بستر زمان میتوان به یناد آنها
پی برد .از این دسته که به شدت در دانشگاه انگشتشمار هستند میتوان به منافقین و دانشجویان
بیایتقاد تعبیر کرد که به هیچ وجه نباید جذب شوند.

دسته بندی استراتژیک:
 -1دانشجویان رهبر :دانشجویانی که  5ویژگی «صبر و سعه صدر با »« ،روابط یمومی قوی»« ،امین و
مسئولیت پذیر بودن»« ،ایدهها و افکار جالب داشتن» و «خطرپذیری» را دارند و در تعامالت اجتمایی
خود با دیگران استفاده میکنند می توانند رهبر باشند و دیگران را به دنبال خود بکشانند.
 -2دانشجویان غیررهبر :اینها خصوصیات با را ندارند یا دارند ولی در تعامالت اجتمایی خود با دیگران
خرک نمیکنند لذا اثرگذاریشان محدود است.

ماتریس اولویت بندی جذب:
(خانه ای که بزرگترین یدد را دارد با ترین اولویت جذب را هم نشان میدهد)
10

5

8

4

6

3

4

2

2

1

0

0

2

1

رهبر

غیر رهبر

5
قشر همسوی قائم
4
قشر همسوی قاعد
3
(با قرابت ایدئولوژیکی زیاد)
2
قشر خنثی
1

تقسیمبندی ایدئولوژیک

قشر مخالف بیغرض

قشر مخالف بیغرض
(با قرابت ایدئولوژیکی کم)
0
قشر معاند آگاه
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مرحله پنجم :ارتباطگیری نیازمحور متمرکز و فردی
در جل سات ستاد ا ستقبال مجازی جامعه هدف هر م سئول جذب تعیین شود و هر م سئول شروع به ار سال
پیام خ صو صی به مخاطبین خود به منظور ارتباطگیری اولیه کند .منظور از م سئول جذب آن ی ضو ت شکلی
است که مهارت های ارتباطگیری با ی دارد ،خوشاخالق و ترجیحاً درسخوان است.
در این مرحله اصاال ارتباط گرفتن ،کمک کردن و رفع نیازهای دانشااجو موضااوییت دارد و انتقال گفتمان و
ایدئولوژی مطرح نی ست .یک نکته ب سیار مهم که باید حتما آن را مدنظر قرار دهید این ا ست که دان شجو به
هیچینوان نباید خیال کند مسااائول جذب با نیت وارد کردن او به تشاااکل به رفع نیازها و توجه به یالیقش
میپردازد چون ممکن است در درون خود بیصداقتی و نگاه ابزاری را به مسئول جذب نسبت دهد و هیچگاه
جذب او نشااود؛ همانطور که گفتیم انتقال گفتمان به دانشااجو یا دیوت به حضااور در تشااکل نباید در این
مرحله اتفاق بیفتد چون هنوز زمینه و بستر آن به طور کامل فراهم نشده است.
کارهای پیشنهادی در این مرحله به شرح زیر است:

 -1خوش اخالقی و یاری رساندن
مسئول جذب باید گفتار و رفتار محبتآمیزی داشته باشد تا یُلقه اولیه بین دانشجو و او بوجود بیاید و اولین
بارقههای حسنظن و ایتماد نسبت به او در وجودش روشن شود؛ درواقع در این مرحله ارتباط اولیه سازنده و
دنبالهدار با دانشجو شروع میشود.
دانشاااجو نیازهای گوناگونی از قبیل یاطفی ،معنوی ،اجتمایی و امثال آن دارد که هم باید بتوان آنها را
شااناخت و هم به آن نیازها پاسااخ داد .خوش خلقی ،تماس تلفنی و جویای احوال او شاادن ،تحویل گرفتن،
فداکاری بدون چ شم دا شت ،توجه به زندگی شخ صی و یلمی  ،رورا ست بودن و  ...جزو راهکارهای یملی در
اینجا است.

 -2ارائه خدمات به کل ورودی:
این خدمات میتواند شامل خدمات آموز شی ،کاربا سامانه دان شگاه ،ضرورت و روش تهیه گواهی ا شتغال به
تحصیل ،مالحظات انتخاب واحد ،کار با سامانه آموزش مجازی ،معرفی رشته  ،فضای اساتید ،سیالبس درسی،
آینده شغلی و تح صیلی ،بحثهای مهارتی و ....با شد .این برنامهها از جمله برنامههایی ا ست که میتوان آن را
در قبال کل ورودیها 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 احتما به قدری جذاب هست که حاضر باشد
برای آن در دانشگاه حضور یابد.
به این نکته توجه نمائید که از این بخش به بعد ،شاااما در حقیقت در میانه یک ساااناریو ارتباطی با ورودی
جدید ه ستید ،هم باید به سناریوی خویش ا شراف دا شته با شید و هم اینکه بدانید از آن چه میخواهید .در
حقیقت شما باید از این ارتباطها به دنبال ایجاد ایتماد و همچنین دریافت کدهای شناسایی پیشینی بیشتر
از قبل باشااید .به ینوان مثال با توجه به کنشهای دانشااجویان میتوانید افرادی را که دارای روحیه رهبری
هسااتند شااناسااایی کنید ،یا از بحثهای درگرفته در گروه و یا سااوا ت ورودیها میتوانید همسااوهای آنان را
شناسایی نمائید.

 -3پشتیبانی تحصیلی:
مسئول جذب یا سال با ییهای درسخوان تشکل در رشته دانشجو به ینوان یک پشتیبان برای او می شوند
تا در هر م سئله در سی و دان شجویی راهنماییش کنند .این ایده در ابتدا ساده به نظرمیر سد اما با توجه به

و ضعیت کامالً غیرح ضوری دان شگاه ها آنها با رغبت فراوان ا ستقبال خواهند کرد چراکه کلی سئوال و ابهام
ن سبت به ف ضای دان شگاه و ر شته تح صلی خود دارند و ک سی هم نی ست که بتواند ذهن آنها را رو شن نماید.
باید توجه کرد ارتباط تلفنی و مجازی با ورودی ،کم کم میتواند به برنامههای حضااوریِ درساای و تفریحی و
حتی کاری ختم بشود.
ایده حل تمرین هم قابل برر سی ا ست چراکه در دورهای که حتی ممکن ا ست یک جل سه هم ورودی را در
دان شگاه نبینی م ،بد ست آوردن ب ستری که در طی آن چندین جل سه به صورت م ستمر آن هم به صورت
طبیعی بتوان با تعداد قابل توجهی از ورودیان تعامل کرد فرصت بسیار مغتنمی است.

مرحله ششم :تداوم رفاقت فردی
شرط شروع این مرحله این ا ست که تمایل برای تعمیق رفاقت و دو ستی با م سئول جذب در دان شجو پدید
آمده باشد.
بعد از ارتباطات اولیه نیازمحور یک پیشزمینه ابتدایی از رفاقت در مخاطب شااکل گرفته اساات که مسااتلزم
گسترش روابط و تداوم آن میباشد تا بارقههای محبت را در وجود دانشجو روشن و روشنتر کند.
برای تحکیم رفاقت باید در شاایرینی ها و تلخیهای زندگی همراه مخاطب بود .شااریک بودن در خوشاایها،
کمک و همیاری در سختیها ،دان شگاهگردی و شهرگردی و ...در تداوم رفاقت مؤثر ا ست که تا حدی نیاز به
قرارهای حضوری دارد اما قسمت زیادی از تداوم رفاقت در فضای مجازی هم قابل پیگیری است.
ان سان و باألخ

جوان بنده محبت ا ست و اگر قلب او را با رفاقت یمیق و واقعی در اختیار بگیرید نه تنها به

حرف شما گوش میدهد بلکه به درخواستهای شما نیز یمل میکند .همانطور که رسول خدا (ص) فرمودند:
«انسان بر دین دوستش خواهد بود».
در رفاقت آگاهی محوری اصل میشود ،لذا نباید نوع رفاقتها بگونهای باشد که آگاهی محوری را تحتالشعاع
قرار داده و روابط میان م سئول جذب با دان شجو به سمت رابطه مرید و مرادی سوق دهد؛ در واقع همه چیز
نباید به رفاقت ختم شااود و از آنجایی که در این مرحله مخاطب پذیرش صااحبتهای شااما را دارد از رفاقت
ا ستفاده کنید و کمکم و در زمان منا سب حرفتان را به مخاطب بزنید؛ از جمله اینکه کمکم زمینه ح ضور در
جمع دانشجویان جذب شده تشکل را در او بوجود بیاورید.

مرحله هفتم :اتصال به شبکه وحدت
شرط ورود دانشجو به این مرحله ،پدید آمدن تمایل در او برای حضور در تشکل است.
یک مقوله مهم در فرایند جذب ،وحدت گرایی اساات؛ به این معنا که مساائولین جذب باید به ایجاد وحدت
بین دانشجویان جذبی کمک کنند .معمو ً دانشگاه منبع افکار گوناگون و ایدئولوژیهای متنوع است چرا که
در چنین فضااایی افراد و مجمویهها اکثراً واگرا هسااتند .اکثر انبیای الهی در چنین شاارایط مشااتتی مبعوث
شدند و به امر وحدترسانی برای تبلیغ دین پرداختند.
جمعی که ما با نام «شبکه وحدت» از جدیدالورودها تشکیل می دهیم ،باید روزبهروز جبهه متین ،باوحدت و
غیرقابلنفوذتری را تشکیل دهند و قویاً سعی کنند که در جریانهای فکری و یملی مخالف ،هضم ،حل و نابود
نشوند.
ایضای تشکل برای انتقال تدریجی گفتمان تشکل به نحوی با شبکه وحدت در ارتباط هستند اما اصلیترین
مسائولی که از این مرحله به بعد در کنار مسائول آموزش به صاورت تخصاصای با دانشاجو مرتبط میشاود
مسئول آموزش میباشد که جزو ایضای باتجربه تشکل و از لحاظ مطالعات ایدئولوژیک و گفتمانی غنی است
لذا ادوار تشکل ،ایضایی که مسئولیت های کالن در تشکل را تجربه کرده یا میکنند گزینه مناسبی هستند.
گروه بندی براساس سطح بندی استعدادها:
باید در این مرحله بر طبق اصل سطح بندی استعدادها ،دانشجویان در گروههای مجازی زیر که براساس
شاخصههای ایدئولوژیک سامان گرفتهاند ،جای بگیرند:
 .1همسوی قائم
 .2همسوی قاید
 .3مخالف بی غرض با قرابت زیاد
 .4خنثی
 .5مخالف بی غرض با قرابت کم
همکاری و همافزایی براساس برهم کنش استعدادها:
بر طبق اصل برهم کنش استعدادها ،مسئولین آموزش در زمانهای زم ،گروههای موقت مجازی را متشکل
از دو یا چند گروه حول ارتباطات میان گروهی مدیریت شده تشکیل میدهند تا انتقال هدفمند ایدئولوژی از
سمت گروه های همسو به سایر گروه ها و هم افزایی گروهی برای انجام فعالیتهای تشکیالتی انجام شود.

کارکردهای اساسی و مهم شبکه وحدت:
الف) م سئولیتدهی گروهی :باید به گروه های دانشااجویی مساائولیت های تشااکیالتی بسااپریم و با
نظارت مساائول آموزش کمک کنیم تا انجام فعالیت های تشااکیالتی را فرابگیرند؛ مثالً سااپردن گوشااهای از
مسئولیت تهیه نشریه الکترونیکی تشکل به گروه ها یا همیاری برای انجام رزمایش همدلی.
ب) رفاقت عمیق ت شکیالتی :درون مایه و روح شابکه که بایث ایجاد وحدت می شاود همین رفاقت
درون گروهی اساات و در بسااتر همین رفاقت آموزش های گروهی و فعالیت های تشااکیالتی گروهی به ثمر
مینشیند.
ج) آموزشهای هویت و عملیاتی :یکی از مهمترین کارکردهای شبکه وحدت ایجاد هویت در دانشجو
به منظور ایجاد ثبات یقلی و رفتاری در را ستای گفتمان ت شکل ا ست بدین ترتیب دغدغه فعالیت اجتمایی
در دانشااجو پدید میآید و زمینه پذیرش آموزش های یملیاتی و انجام نقش آفرینی های یمومی را نیز پیدا
می کند.
د) جذب در جذب :در شاابکه به گروههای دانشااجویی حائز صااالحیت (غالباً گروههای همسااوی قائم)
آموزش و مأموریت داده میشااود تا با ارتباطات برون گروهی کار جذب دانشااجویان دیگر یا همان جذب در
جذب را انجام دهند .این مأموریت همان انجام سه یه اول فرایند جذب است که مسئول جذب انجام میداد.

مرحله هشتم :ایجاد هویت و دغدغه
مهمترین کارکرد هویت این ا ست که به ثبات یقلی و رفتاری دان شجو کمک میکند و با ا ستفاده از الگوها و
محتوای هویتی قابل انتقال به دانشجو است .اگر هویت دینی و انقالبی مناسب در وجود دانشجو نهادینه شود
دغدغه فعالیت در این فضا هم برای او به وجود میآید.
دانشجو باید هم در بین مسئولین تشکل و هم در بین اولیای الهی ،یلما و شهدا الگوی هویتی داشته باشد تا
آینده خود را در الگوها متجلی ببیند و اهمیت و کارآمدی هویت را بهتر درک کند.
کتب مرتبط با زندگی بزرگان یلمی و دینی ،سااایره شاااهدا و خاطرات دفاع مقدس و همچنین محتوای
انگیز شی و م سئولیت ساز که دان شجو را متعهد و دغدغهمند ن سبت به اجتماع بار می آورند بهترین محتوای
هویتساز هستند.

مرحله نهم :آموزش عملیاتی
آموزش یملیاتی در این مرحله به ارائه هرگونه دانش یمومی ت شکیالتی گفته می شود که از سوی م سئول
آموزش بهمنظور کمک در اجرای یملیات به دانشااجو تعلیم داده میشااود .این آموزش صاارفاً ارائه کتاب به
دانشاااجوها و ترغیب آنها به کتابخوانی نیسااات بلکه می توانید دورهمی و نشاااسااات مجازی برگزار کنید یا
سخنرانی مجازی راه بیندازید تا بتوانید محتوای آموزشی را به دانشجویان منتقل کنید.
از محتوای کتب زیر می توانید برای آموزش دانشجو در حوزه نقش آفرینی یمومی استفاده کنید:
فرهنگی:
•

دغدغه های فرهنگی (بیانات رهبری)

•

قرارگاه های فرهنگی (بیانات رهبری)

•

طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن (بیانات مقام معظم رهبری)

سیاسی و اجتمایی:
•

صحیفه نور (بیانات و مکتوبات حضرت امام (ره))

•

انسان  250ساله (بیانات مقام معظم رهبری)

•

کتاب یدالت (بیانات رهبری)

•

روش تحلیل سیاسی (بیانات رهبری)

یلمی:
•

روشنای یلم (بیانات رهبری)

•

صد بیانیه تخصصی جریان دانشجویی (معاونت یلمی سازمان بسیج دانشجویی)

•

تشکل دهه پیشرفت (محمدصادق شهبازی)

اقتصاد مقاومتی:
•

درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی (یادل پیغامی)

•

اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی ،سیاستها و برنامه یمل (حجت اهلل یبدالملکی)

نکته :جزوات کم حجم و کاربردی تولیدی قرارگاه شهید باقری هم بسیار مفید است.

مرحله دهم :شناسایی پسینی

تا این مرحله دان شجو نقش های متنا سب با خود را تجربه کرده و ظرفیت ها و ا ستعدادهای اولیه و خام او تا
سر حد ممکن دستخوش تغییر و تحول گشته است.
در اینجا ما باید یک اساتعدادسانجی یمیق و تخصاصای انجام دهیم و با لحاظ شاناسااییهای پیشاینی که
تاکنون انجام شده ،تواناییهای وی را برای نقش سپاری تخ ص صی که در فراجذب جای میگیرد شنا سایی
کنیم.
معیار کلی ما برای شناسایی پسینی ،میزان تطابق نظری و یملی دانشجو با هدف جذب میباشد که در کتاب
مغناطیس به آن ا شاره شده ا ست .از همین رو شاخ صه های «جمعگرایی»« ،هویتی»« ،ایمانی» و «تحول
گرایی» چهار شاخصه کلی هستند:
ارزیابی

شاخصههای

شاخصههای جزیی

شاخصههای جمعگرایی

کلی

(نمره از )20

.1

روحیۀ اطاعت از رهبر یا رهبران جمع و گروه

.2

نظم و انضباط در امور جمع و گروه

.3

عقبتر یا جلوتر از جمع و گروه اقدام نکردن

.4

پذیرش افراد مخالف خود و مدارا با آنان

.5

کسب مهارتهای کار جمعی و گروهی

.6

تحمل کندی طبیعی انجام کار جمعی و گروهی

.7

گذشتن از عالیق شخصی به نفع جمع و گروه

.8

اهتمام به جذب دانشجویان بیشتر و گسترش جمع

.9

محدودشدن رفقای اصلی دانشجو به اعضای گروه

.10

هماهنگی میان اهداف شخصی با اهداف گروهی

.11

تنظیم برنامههای شخصی با برنامههای گروهی

 .12همراهی با نظر اکثریت گروه در امور مخالف نظر شخصی
 .13به رسمیت شناختن حدود و اختیارات جمع و گروه
 .14اهتمام به فراگیری عملی مباحث مدیریت و رهبری در جمع و گروه
 .15احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت جمع و گروه
 .16جدیت در انجام وظیفۀ محوله در جمع و گروه

 .17افتخار به میراث فرهنگ اسالمی (میراث مکتوب ،مشاهیر ،اماکن ،علوم اسالمی و)...
 .18احساس تعلق به میراث اصیل فرهنگ ایرانی (مشاهیر ،آثار باستانی ،میراث مکتوب و)...

شاخصههای هویتی

 .19احساس رضایت و غرور از مسلمانبودن خود
 .20افتخار به ایرانیبودن خود
 .21اهتمام به فراگیری محتواهای هویتی و انگیزشی مثل شناخت اسوهها ،انسانشناسی و...
 .22احترام به نمادهای ملی (پرچم ،سرود ملی ،شهدا و)...
 .23آگاهی از اهم تاریخ اسالم ،ایران و دنیا
 .24دلبستگی به سرزمین مادری و عدم تمایل به مهاجرت
 .25روحیۀ وفاداری به کشور و عدم خیانت به آن
 .26احساس افتخار نسبت به پیشرفتها و دستاوردهای جمهوری اسالمی
 .27عالقه و افتخار به زبان فارسی
 .28حفظ نمادها و ظواهر دینی (ریش ،پوشش اسالمی و)...

 .29اعتقاد به خداوند متعال
 .30اعتقاد به حقانیت ائمۀ اطهار (ع)

شاخصه های ایمانی

 .31انس با قرآن و عترت (ع)
 .32اهتمام به فراگیری محتوای دینی
 .33اهتمام به انجام واجبات و مستحیات
 .34اهتمام به ترک محرمات و مکروهات
 .35اهتمام به شرکت در نماز جماعت
 .36رعایت حدود اسالمی در ارتباط با نامحرم
 .37مزینبودن به اخالق اسالمی
 .38مشارکت در مناسبتهای دینی
 .39دفاع قلبی و زبانی از دین

 .40شناخت مناسبات دانشگاه (خطدهیهای پشت پردۀ دانشگاه ،فضای ایدئولوژیک اساتید و)...
 .41شناخت فرصتهای کار در دانشگاه و نحوۀ بهرهبرداری از آنها
 .42شناخت اولویتهای اصلی دانشگاه و جامعه (ارتباط باصنعت ،تحول فرهنگی ،افزایش شعاع جذب و)...
 .43روحیۀ استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان
 .44عالقهمندی به روحیۀ خدمت داوطلبانه و جهادی
 .45دفاع قلبی ،زبانی و یدی از نظام جمهوری اسالمی

شاخصه های تحول گرایی

 .46تمایل به انجام کار تخصصی برای دین و انقالب
 .47اهتمام به فعالیت علمی و درس خواندن
 .48آمادگی برای ایثار و از خود گذشتگی
 .49عالقهمندی به راه امامین انقالب
 .50اهتمام به فراگیری مباحث مربوط به نقشآفرینی عمومی نظیر عدالت ،تحلیل سیاسی و...
 .51آشنایی با اصول مهم قانون اساسی
 .52کسب عبرت و بصیرت از تاریخ و حوادث صدر اسالم و انقالب
 .53مشارکت در مناسبتهای انقالبی
 .54اهمیت به وضعیت حال و آیندۀ کشور
 .55آمادگی برای دفاع از کشور در شرایط خطر
 .56مهارت خوب گوشدادن
 .57مهارت خوب بیانکردن
 .58مهارت نویسندگی
 .59اهتمام به فراگیری نظری مباحث مدیریت و رهبری
 .60بازخورد از عملکرد دانشجو در آخرین نقشهای محوله

میانگین نمرات:

توجه کنید که در هر دانشگاه با توجه به نوع دانشگاه
(سااراسااری ،فرهنگیان ،یلومپزشااکی و آزاد و )....و
همچنین جنسااا یت م خا طب تشااا کل ،مالح ظات
متفاوتی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید و با
همفکری ایضااای تشااکل برای آنها ایده های بومی و
کاراتر ارائه دهید.

