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فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرست:

فصل اول ضرورت کادر سازی

به اهداف توجه کنید!
اصلیترین ماموریت بسیج دانشجویی
مهمترین خروجی بسیج دانشجویی خروجی انسان است.
رشد و عملیات تمایز مفهومی و اشتراک مصداقی!

فصل دوم بایستههای مسئول تشکل
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اجتماعی شدن
کنشگری خالق
فراگیری
گفتمان سازی
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فصل چهــــارم وصیت نا مه
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فصلاول
ضرورتکادرسازی
برگرفته کتاب جوانه
از مجموعه کالک تشکیالت

به اهداف توجه کنید!

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه در هــر کار تشــکیالتی بایــد مورد
توجهباشــد ایــن اســت کــه اساسـاً خروجیهــای آن تشــکیالت چــه
چیزهایــی هســتند .کــدام یــک از آنهــا اهــداف اصلــی تشــکیالت و
کــدام یــک اهــداف تبعــی و فوایــد مترتب بــر فعالیتهای تشــکیالت
در مســیر نیــل بــه اهــداف اصلــی هســتند .در میــان اهــداف و
خروجیهــای اصلــی هــم بایــد میــزان اولویــت و اهمیــت آنهــا برای
تشــکیالت روشــن باشــد تــا در مــوارد تزاحــم یــا در مــواردی کــه
محدودیتهــا مانــع از پرداختــن بــه همــه آنهــا میشــود ،تکلیــف
مجموعــه روشــن باشــد و تشــکیالت بتوانــد بــا آگاهی و روشـنبینی
مســیر خــود را طــی کنــد.

اصلیترینماموریتبسیجدانشجویی
بــا جســتجو در بیانــات رهبــر معظــم انقــاب و بررســی انتظــارات،
مطالبــات و توصیههــای ایشــان مشــخص میشــود کــه اصلیتریــن
ماموریتهــای بســیج دانشــجویی مــوارد زیــر میباشــد:
نقش آفرینی عمومی :ناظر به کارهای فرهنگی و سیاسی
نقــش آفرینــی تخصصــی :ناظــر بــر کارهــای تخصصــی در زمینــه
رشــته تحصیلــی
تربیــت نیــرو و کادرســازی :ناظــر بــه تربیــت نیــرو تــراز انقــاب
اســامی
کــه در بیــن ایــن مــوارد مســاله کادرســازی و تربیــت نیــرو ،آن هــم
ناظــر بــه تربیــت نیــروی هــم تــراز انقــاب اســامی ،از اهمیــت
بیشتــری برخــوردار اســت ،چــرا کــه رشــد و کادر ســازی از طرفــی
الزمــه انجــام ماموریتهــای دیگــر اســت و از طرفــی نتیجــه دیگــر
ماموریتهــا نیــز بــه وجــود آمــدن فــردی متعهــد و متخصص اســت.

در بیانات رهبر معظم انقالب
که اصلیترین ماموریتهای
بسیج
دانشجویی موارد زیر
میباشد  :
نقش آفرینی عمومی
نقش آفرینی تخصصی
تربیت نیرو وکادرسازی
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فصل اول ضرورت تشکیالت

راجع به تشکل
بسیج دانشجویی آن
است که مهمترین و
اصلیترینخروجی
آن قطعاً انسانهایی
است که به واسطه
حضور و فعالیت چند
ساله در این تشکل
تربیتمیشوند

مهمترینخروجیبسیجدانشجوییخروجیانسانی
است.
در ایــن زمینــه نکتــهی بســیار مهــم راجــع بــه تشــکل بســیج
دانشــجویی آن اســت کــه مهمتریــن و اصلیتریــن خروجــی آن قطعاً
انســانهایی اســت کــه بــه واســطه حضــور و فعالیــت چنــد ســاله در
ایــن تشــکل تربیــت میشــوند .توجــه بــه ایــن امــر زمانــی اهمیــت
پیــدا میکنــد کــه مشــاهده میکنیــم نوعــاً در تلقیهــای رایــج
نــه تنهــا خروجیهــای انســانی ایــن تشــکل بــه عنــوان اصلیتریــن
خروجــی مــورد توجــه قــرار نمیگیــرد ،بلکــه اساس ـاً در خیلــی از
مــوارد بــه عنــوان یکــی از انــواع خروجیهــا هــم مــورد توجه نیســت.
بلکــه صرفـاً خروجیهــای عملیاتــی و محسوســی نظیــر نشــریهها و
برنامههــا و اردوهــا و ...بــه عنــوان خروجــی فهمیــده و مــورد اهتمــام
واقــع میشــوند.

رشدوعملیاتتمایزمفهومیواشتراکمصداقی!

بطور کلی رشد و
بطور خاص رشدی
که در بستر تشکل
باید به دنبال
آن بود اساساً در
میدان عملیات آن
تشکل است که
قابل تحقق است.
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یکــی از آفاتــی کــه پــس از توجــه بــه امــر رشــد و کادرســازی و درک
اهمیــت آن بســیار مبتــا بــه میباشــد ،ایــن تلقــی اســت کــه رشــد
امــری در کنــار و بیــرون از عملیــات بــوده که بســیار با اهمیت اســت
و لــذا ولــو بــه قیمــت تضعیف نقــش آفرینــی عملیاتی مجموعــه باید
بــه امــور رشــد دهنــده پرداخــت تــا خروجــی انســانی ارتقــا یابــد .در
واقــع وقتــی بــه لحــاظ مفهومــی تمایــز بیــن رشــد و کادرســازی و
خروجــی عملیاتــی روشــن میشــود و بر اهمیــت اولی توجــه حاصل
میشــود ایــن ذهنیــت ناخــودآگاه ایجــاد میشــود کــه در مصــداق
خارجــی و بیرونــی هــم اینهــا هرکــدام در دو عرصــه متفاوت شــکل
میگیــرد و بایــد پیگیــری شــود چــرا کــه ذهنیــت غلطــی اســت.
در اینجــا بایــد گفــت هــر چنــد بــه لحــاظ مفهومــی تربیــت نیــروی
خــوب و خروجــی عملیاتــی خــوب دو امــر کامــا متمایــز هســتند
امــا در واقعیــت عمدتـاً در یــک بســتر واحــد تحقــق مییابنــد .بطــور

کلــی رشــد و بطــور خــاص رشــدی کــه در بســتر تشــکل بایــد بــه
دنبــال آن بــود اساسـاً در میــدان عملیات آن تشــکل اســت کــه قابل
تحقق اســت.
مــا نمیخواهیــم انســانها را بــه دوش بکشــیم یــا هــل دهیــم بلکــه
میخواهیــم آنــان را رشــد دهیــم
کســانی کــه ســر بــه بــاال دارنــد و حرکتــی متعالــی را میخواهنــد،
مثــل ســنگ نیســتند تــا بــا هــل دادن بــه جایــی برســند؛ چــرا کــه
وقتــی ایــن نیــرو تمــام شــد ،ســقوط میکننــد؛ کــه ســقوط ،یــک
اصــل طبیعــی بــرای سنگهاســت .ولــی اگــر ریش ـهها در انســان
جــان گرفــت ،آنچــه بــرای همــه غیرطبیعــی اســت ،طبیعیتریــن
ـی ســنگها ،یک
خواهــد بــود کــه حرکــت بــر خــافِ جریـ ِ
ـان طبیعـ ِ
ـل طبیعــی بــرای حرکــت گیاهــان اســت.
اصـ ِ
مــا بایــد ســر بــه بــاال داشــته باشــیم ،بایــد حرکــت کنیــم و از زیــر
خــاک و ســنگ بیــرون آییــم کــه حرکــت ،بــرای آنهایــی که ریشــه
دارنــد امــکان و حتــی ضــرورت دارد.
تربیــت انســان نمیتوانــد مســخ او و پــوک کــردن او و غلطانــدن او
باشــد .هرگونــه تربیتــی کــه بــا دســت خــودم تحقــق نگیــرد و بــا
انتخــاب مــن همــراه نباشــد ،در واقــع ،مســخ کــردن مــن و نفــی
کــردن مــن حســاب میشــود و ایــن اســت تربیتهــای تلقینــی و
تحمیلــی و ســنتی ارزش نخواهــد شــد؛ حتــی ضــد ارزش هســتند و
عامــل نفــی انســان و آخــر ســر هــم باعــث عصیــان و طغیــان او.
اگــر فقــط لبــاس کســی را عوض کردیــم و چــادر بر ســرش انداختیم
و نمازخوانــش نمودیــم و شــعارها و تلقینهــا یــا تشــویشها تهدیدها
داغــش کردیــم ،بــدون ایــن کــه از درون روشــنش کــرده باشــیم و
عشــقی در نهــادش گذاشــته باشــیم ،ناچــار در محیطــی دیگــر ســرد
میشــود و یــخ میزنــد و همانطــور کــه آهــن تفتیــده در محیــط
دیگــر ســرد و ســخت میشــود ،ایــن برگهایــی کــه مــا بــه افــراد
میچســبانیم ،در برابــر نســیمی دوام نخواهــد آورد ،چــه رســد بــه
طوفانهــای کوهافکــن ایــن قــرن.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

ما نمیخواهیم انسانها
را به دوش بکشیم یا هل
دهیم بلکه میخواهیم
آنان را رشد دهیم
در واقع ،مسخ کردن
من و نفی کردن من
حساب میشود و این
است تربیتهای تلقینی
و تحمیلی و سنتی ارزش
نخواهد شد
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فصلدوم
بایستههایمسئولتشکل
برگرفته کتاب موازنه
از مجموعه کالک تشکیالت

صبر و متانت

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

دبیــر تشــکیالت در فعالیــت هــا و ارتباطــات روزمــره  خــود بایــد از
صبــر اســتفاده هــای زیــادی ببــرد .خیلــی از افــراد افســوس قضــاوت
هــای عجوالنــه و رفتارهــای کنتــرل نشــده را مــی خورنــد  .صبــر در
انجــام کارهــا و در برخــورد بــا افــراد کمــک بزرگــی به تشــکیالت می
نماید.صبــر و تامــل در پاســخگویی کالمــی و دردخیلــی از تصمیــم
گیریهــای دیگر،اثــرات مفیــدی خواهــد داشــت.صبر و شــکیبایی
دبیــر تشــکیالت در رفــع مشــکالت یــک مجموعــه تعییــن کننــده
اســت.

سنگصبور

ارتبــاط مدیــر بــا اعضای تشــکیالت بایــد به نحوی باشــد کــه بتوانند
حــرف دلشــان را بــه ائ بزننــد و  ســنگ صبورشــان باشــد .صحبــت
هــای آنهــا را گــوش کنــد و در حــل مشــکالتی کــه برایشــان بــه
وجــود آمــده یــاری شــان کنــد .البتــه مســئول نبایــد در احــواالت
شــخصی اش جســتجو کنــد امــا اگــر ارتبــاط دوســتانه ای وجــود
داشــته باشــد از نــوع رفتارهــا و صحبــت هایــش پی مســائلی خواهید
بــرد .کــه شــاید خــود ،در گام اول از بیــان آنهــا پرهیــز کننــد؛ از ایــن
رو بایــد بــه گونــه ای بــا آنهــا رفتــار کنــد کــه مــورد اطمینانشــان
واقــع شــود و او را محــرم اســرار خــود بداننــد .در مقابــل ،مدیــر نیــز
بــه اعتمــاد آنهــا پاســخ دهــد و هرچــه در تــوان دارد بــرای حــل
مشکالتشــان بــه کار گیــرد.
مدیــر بایــد همیشــه بــرای مجموعــه خــود یــک گــوش شــنوا باشــد؛
یعنــی اعضــای مجموعــه بداننــد کــه حتــی اگــر کاری از دســت او
در حــل مسائلشــان برنمــی آیــد ،حداقــل بــه حرفشــان گــوش مــی
دهــد ،برایشــان وقــت صــرف مــی کنــد و بــرای همــه حــرف هــا،
درددل هــا و مشکالتشــان حساســیت نشــان مــی دهــد .عکــس ایــن
حالــت آن اســت کــه مدیــر ،حالــت دیــوار داشــته باشــد.

صبر و تامل در
پاسخگویی کالمی و
دردخیلی از تصمیم
گیریهای دیگر،اثرات
مفیدی خواهد داشت.صبر
و شکیبایی دبیر تشکیالت
در رفع مشکالت یک
مجموعه تعیین کننده
است.
صحبت های آنها را گوش
کند و در حل مشکالتی
که برایشان به وجود آمده
یاری شان کند
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طنز بسیاری
از نفاق ها و
رودربایستی های
غلط را در هم
می شکند .طنز و
شوخی ،انسان ها
را به هم نزدیک
می کند و انسانها
را به رفتار عادی
خودشان نزدیک
می کند

طنز و ارتباط موثر
طنــز در تشــکل اســامی ارزش راهبــردی دارد؛ طنــز بســیاری از
نفــاق هــا و رودربایســتی هــای غلــط را در هــم مــی شــکند .طنــز
و شــوخی ،انســان هــا را بــه هــم نزدیــک مــی کنــد و انســانها را بــه
رفتــار عــادی خودشــان نزدیــک می کنــد .وقتی انســان ها خودشــان
شــدند ،آن وقــت نور اســت کــه در تشــکل فــوران میکند ،زیــرا وجود
جوانهــای مؤمــن  -آن هــم کســانی کــه در یــک تشــکل اســامی
جهــاد میکننــد -آتشفشــان نــور اســت.
مؤمــن واقعــی کســی اســت کــه اهــل بذلــه گویــی و خــوش رویــی با
اطرافیــان باشــد ،زیــرا اگــر عبــوس و تــرش رو باشــد ،دافعه بــر جاذبه
غلبــه خواهــد داشــت ،امــا ایــن شــوخی هــا نبایــد بــه گونه ای باشــد
کــه شــأن و منزلــت جایــگاه مســئول تشــکیالت از بیــن بــرود ،ابهت
ایــن جایــگاه نــزول پیدا کند و شــخصیت وی ســخیف شــمرده شــود

مخاطبسنجی
باید سعی کنید
که جایگاه و شأن
طرف مقابل کامال
حفظ گردد ،درثاني
متناسب با هدفی
که برای این
ارتباط در ذهن
دارید رفتار کنید
کسی که نسبت
به حفظ ظاهر
آراسته خود بی
توجه است ،ممکن
است در امور
دیگر زندگی هم
نسبت به تکالیف و
وظایف خانوادگی
و اجتماعی توجه
کافی نداشته باشد.
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مخاطــب ســنجی نــوع رفتــار شــما در ارتبــاط گیــری بــا افــراد
مختلــف بایــد منعطــف باشــد .مســلما نــوع رفتــار شــما بــا یــک
مســئول ،بایــد کامــا متفــاوت از نــوع رفتــار بــا یــک دانشــجو باشــد.
او بایــد ســعی کنیــد کــه جایــگاه و شــأن طــرف مقابــل کامــا حفظ
گــردد  ،در ثانــي متناســب بــا هدفــی کــه بــرای ایــن ارتبــاط در ذهن
داریــد رفتــار کنیــد .بــه عنــوان مثــال بــرای جــذب یــک دانشــجوی
جدیدالــورود نیــاز اســت کــه رفتــار شــما کامــا صمیمــی و محبــت
آمیــز باشــد ،امــا در جلســاتی ماننــد جلســات شــورای دانشــگاه بایــد
قــدرت و صالبــت در نــوع رفتــار شــما قابــل مشــاهده باشــد.

آراستگی
شــلختگی در ظاهــر و ناآراســته بــودن یکــی از مظاهــر ناپســند

اجتماعــی اســت کــه در نــوع قضــاوت دیگــران تأثیــر مــی گــذارد.
کســی کــه نســبت بــه حفــظ ظاهــر آراســته خــود بــی توجه اســت،
ممکــن اســت در امــور دیگــر زندگــی هــم نســبت بــه تکالیــف و
وظایــف خانوادگــی و اجتماعــی توجــه کافــی نداشــته باشــد.
ظاهــر هرکــس نمایانگــر درون اوســت .بســیاری از مــردم براســاس
قضاوتــی کــه از ظاهــر افــراد دارنــد ،نســبت بــه فکــر ،رفتار ،اخــاق و
روحیــات آنهــا داوری مــی کننــد .از ســوی دیگــر ،رفتارهــای ظاهری
نیــز کــم کــم بــر درون انســان اثر مــی گــذارد و روحیــه فــرد را تغییر
مــی دهــد .بنابرایــن بایــد بیــن ظاهــر و باطــن آدمــی تناســب وجــود
داشــته باشــد .چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم ،لبــاس آراســته و ظاهــر
مرتــب بــر روی مخاطبــان مــا تأثیــر مثبــت خواهــد گذاشــت و تــا
حــدودی ذهــن آنهــا را بــرای پذیــرش مــا آمــاده مــی کنــد .لبــاس
و ظاهــر آراســته حتمــا بــه معنــی اســتفاده از البســه گــران قیمــت
نیســت ،بلکــه تمیــزی ،آراســتگی و هماهنگــی بیــن آنها بســیار مهم
مــی باشــد.
از آن جایــی کــه دبیریــک تشــکیالت بــه عنــوان نمــاد آن تشــکیالت
مــی باشــد ،داشــتن یــک ظاهــر آراســته در عیــن بــی تکلفــی و
ســادگی امــری الزامــی اســت .نــوع پوشــش بایــد متناســب بــا عــرف
جامعــه باشــد؛ بــه عنــوان مثــال اگرچــه چفیــه یــک نمــاد ارزشــی
اســت ،امــا ممکــن اســت در فضــای دانشــگاه بازخــورد منفــی بــه
دنبــال داشــته باشــد .ایــن نــوع پوشــش در نقــاط مختلــف کشــور
ممکــن اســت متفــاوت باشــد ،امــا آن چــه مهــم اســت ،ایــن اســت
کــه نــوع پوشــش نبایــد باعــث شــهرت گــردد.

منتقد بودن
منتقدبــودن موفقیــت کار در انســانی کــه ناقــص و خطاپذیــر اســت
در کنــار توجــه بــه انتقادهــای صحیــح و تجربــه هــای موفــق ممکن
خواهــد بــود .آیــا هیــچ وقــت دور هــم جمــع مــی شــوید تــا بگوییــد
در
طــی ایــن یــک هفتــه ،نقایــص و عیــب کار ایــن بــود؟ الزم اســت این

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

ظاهر هرکس نمایانگر
درون اوست
نوع پوشش باید متناسب
با عرف جامعه باشد؛ به
عنوان مثال اگرچه چفیه
یک نماد ارزشی است،
اما ممکن است در فضای
دانشگاه بازخورد منفی به
دنبال داشته باشد
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هر هفته یا هر
دوهفته ،یک ساعت
دور هم بنشینیم
و با روی باز و
گشاده ،هر کسی
اول عیب های
خودش را بگوید،
سپس آنهایی
که جا می ماند،
دیگران بگویند .بعد
هم عیب جمعمان
را بگوییم

کار بــرای رفــع مشــکالت حتمــا انجام شــود.
المؤمــن مــرآة المؤمــن ؛ بــرادر و خواهــر مســلمان بایــد آینــه یکدیگر
باشــند .یکــی از کارهــای آینــه ایــن اســت کــه عیــب هــای آدم را می
گویــد .بنابرایــن هــر هفتــه یــا هــر دوهفتــه ،یــک ســاعت دور هــم
بنشــینیم و بــا روی بــاز و گشــاده ،هــر کســی اول عیب هــای خودش
را بگویــد ،ســپس آنهایــی کــه جــا مــی مانــد ،دیگــران بگوینــد .بعــد
هــم عیــب جمعمــان را بگوییــم .البتــه نقــد بایــد از روی خیرخواهی
و بــه قصــد اصــاح و كمــك بــه اشــخاص مــورد نقــد باشــد .نقــد
هرچــه صمیمــی تــر ،خودمانــی تــر ،در خلــوت و بــدون آبروریــزی و
هتــك حیثیــت باشــد ،مؤثرتر اســت.
همچنیــن در خــال اجــرای برنامــه هــا از نقــد کــردن پرهیــز کنیــد،
چراکــه موجــب مــی شــود آرامــش روانــی فــرد بر هــم بخــورد و ادامه
کار بــه خوبــی پیــش نــرود؛ از ایــن رو اگــر خطایــی مشــاهده کردید،
بــه جــای نقدکــردن ســعی در کمک کــردن و اصالح داشــته باشــید.

انتقادپذیربودن
پس با تحمل
یکدیگر چه در
عرصه سیاسی
و چه در عرصه
اجتماعی ،زندگی
را به پیش ببریم .از
سوی دیگر ،منشأ
پاره ای از اختالف
ها ،کاستی های
من و قصور من
در درک پاره ای
حقایق است.
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آدمــی بایــد نخســتین ناقــد خویــش باشــد ،چراکــه نــه مبــرا از
کاســتی و نقــص اســت و نــه بــه همــه کمــاالت دســت یافتــه اســت.
دیــدن نقــص و کاســتی و وارســی بــرای یافتــن عیــب هــا و شســتی،
خودانتقــادی اســت.
از ســوی دیگــر ،مبنــای معرفتــی این خصلت ،خــود را مطلــق ندیدن
و بــه ضعــف هــا و سســتیها اذعــان داشــتن اســت .این روحیه ســبب
مــی گــردد کــه اوال بــه ایــن بــاور دســت یابــد کــه اگــر در دیگــران
ضعــف و خطایــی هســت ،مــن هــم از آن مبــرا نیســتم؛ پــس بــا
تحمــل یکدیگــر چــه در عرصــه سیاســی و چــه در عرصــه اجتماعی،
زندگــی را بــه پیــش ببریــم .از ســوی دیگر ،منشــأ پــاره ای از اختالف
هــا ،کاســتی هــای مــن و قصــور مــن در درک پــاره ای حقایق اســت.
در نــگاه عــام و کلــی تــر ،اگــر همه انســان ها بــه انتقادپذیــری پایبند
شــوند و بــدان اعتنــا کننــد ،بســیاری از جــدل هــا و کشــمکش هــا
رخــت از میــان برمــی بنــدد.

معترف بودن

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

ایــن کــه آدمی پیش خــود اعتــراف کنــد کمبودهایــی دارد و از عهده
برخــی مســئولیت هــا برنمــی آیــد ،یــا دربــاره دیگــری اعتــراف کنــد
کــه بهتــر از خــود اوســت و مثــا قــدرت مدیریت،قاطعیــت ،تدبیــر،
پشــتکار یــا روشــن بینــی بیشــتری دارد ،گذشــت و شــهامت مــی
خواهــد .اگــر گروهــی چنیــن بودنــد کــه هــر کــس توانســت خــود را
بــدان انــدازه کــه هســت بیابــد و نقــاط ضعــف یــا شایســتگی هــای
خــود و دیگــران را بشناســد و منصفانــه داوری کنــد ،در آن صــورت
مهــره هــا آســان تــر در جــای خــود قــرار مــی گیرنــد و مســئولیت
هــا بــر اســاس صالحیت تقســیم مــی شــوند و کاربــرد ایــن همکاری
افــزون خواهــد شــد.

قورباغه خود را قورت بده
وقتــی از اجــرای کاری هــراس داریــد یــا از قضــاوت دیگــران هــراس
داریــد و مــی ترســید بگوینــد فالنــی بی دســت و پاســت ،بهتر اســت
اولیــن کاری کــه انجــام میدهیــد همــان کار باشــد تــا ســریع تــر بــر
آن فائــق شــوید و اعتمــاد بــه نفــس کافــی بــرای مابقــی کارهــا بــه
دســت بیاورید.
کســی کــه از ســخنرانی و ارائــه ســمینار در کالس در برابــر جمــع
هــراس دارد ،بایــد ســعی کنــد در اولیــن فرصــت در ســمینار ارائــه
دهــد یــا بــا ارائــه بحــث پیــش خــودش یــا دوســتان نزدیکــش
موقعیــت ارائــه را ایجــاد کنــد تــا بــر ایــن تــرس فائــق آیــد.
از دوســتانتان بخواهیــد تــا شــما را نقــد کننــد .حتــی اگــر شــرایط
فراهــم نیســت ،ایــن تمریــن را در مقابــل آینــه انجــام دهیــد یــا صدا
و تصویــر خــود را ضبــط کنیــد و خــود ،ســخنرانی تــان را اصــاح
کنیــد .هرچــه آمادگــی تــان بــرای ســخن گفتن کمتــر باشــد ،ترس
شــما بیشــتر تقویــت مــی شــود .بایــد تــاش کنیــد تــا بــا ســرعت و
بــدون واهمــه ســخنرانی کنیــد و موقعیــت هــای واقعــی و مشــابه را

اگر گروهی چنین بودند
که هر کس توانست
خود را بدان اندازه که
هست بیابد و نقاط ضعف
یا شایستگی های خود
و دیگران را بشناسد و
منصفانه داوری کند ،در
آن صورت مهره ها آسان
تر در جای خود قرار می
گیرند
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ایجــاد کنیــد.
اگــر کاری را نمــی توانیــد واگــذار کنیــد و بایــد خودتــان اجــرا کنید،
ولــی مهــارت کافــی یــا دانــش الزم را نداریــد ،کار را تــا زمــان کســب
حداقــل مقــدار مــورد نیــاز دانــش و مهــارت بــه تعویــق اندازيد.

توکل و اخالص
بدانید که شما
منشأ اثر نیستید
ومنشأ اثر کسی
دیگر است.
مسئولی که این
رکن را نداشته
باشد ،هیچ ندارد
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تــوکل و اخــاص اصــل اساســی و رکــن رکیــن کار در یــک مجموعه،
آن اســت کــه شــما بــرای اعمــال اثرگــذاری هــا وایفــای بهینــه نقش
خــود و پیشــبرد موضوعــات و تفکــرات ،بدانیــد کــه شــما منشــأ اثــر
نیســتید ومنشــأ اثــر کســی دیگــر اســت .مســئولی کــه ایــن رکــن را
نداشــته باشــد ،هیــچ نــدارد و در ســیر فعالیــت هــای تشــکل دچــار
روزمرگــی و آفــت هــای گوناگــون مــی شــود .رمــز تحقــق اهــداف،
اتصــال خالصانــه و بــدون شــائبه بــه حضــرت حــق اســت.
تــوکل یکــی از عوامــل ارزشــی اســت کــه در همــه مســائل مدیریــت
تأثیرگــذار اســت ،امــا تأثیــر آن در تصمیــم گیــری ،نمــود و بــروز
بیشــتری دارد .تــوکل در تصمیــم گیــری ،مصادیــق متعــددی مــی
توانــد داشــته باشــد؛ بــه عنــوان مثــال ،در جایــی کــه اتخــاذ یــک
تصمیــم ممکــن اســت مخاطــرات زیــادی بــه دنبــال داشــته باشــد و
بــه اصطــاح ،از ریســک باالیــی برخــوردارد اســت ،تــوکل بــر خداوند
اســت کــه مــی توانــد او را برای یک تصمیــم گیری معقول و مناســب
کمــک کنــد .بــا تــوکل و اعتمــاد بــر خداونــد اســت کــه انســان مــی
توانــد بــر اضطــراب ،تــرس و دودلــی غلبــه کنــد و راه را بــرای یــک
تصمیــم گیــری مطمئــن و اصولــی هموار ســازد .محاســبه شایســته
اســت کــه اگــر در طــول ســال خــود را محاســبه نمــی کنیــم ،الاقــل
قبــل و بعــد از ورودمــان بــه تشــکل را بررســی کنیــم و ببینیــم چــه
چیــزی بــه دســت آورده ایــم ،چــه چیــزی از دســت داده ایــم و از
کجــا بــه کجــا رســیده ایــم .مطمئــن باشــید کــه اگــر نیت یا روشــی
غیرصادقانــه بــه کار ببندیــد ،اولیــن کســی کــه از آن متضــرر خواهد
شــد خــود شــما هســتید .مراقــب باشــید قربانــی توجیــه وســایل در
رســیدن بــه اهــداف بــا ارزش نشــوید.

محاسبه

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

محاســبه شایســته اســت کــه اگــر در طــول ســال خــود را محاســبه
نمــی کنیــم ،الاقــل قبــل و بعــد از ورودمــان بــه تشــکل را بررســی
کنیــم و ببینیــم چــه چیــزی بــه دســت آورده ایــم ،چــه چیــزی از
دســت داده ایــم و از کجــا بــه کجــا رســیده ایــم .مطمئــن باشــید که
اگــر نیــت یــا روشــی غیرصادقانــه بــه کار ببندیــد ،اولین کســی که از
آن متضــرر خواهــد شــد خــود شــما هســتید .مراقــب باشــید قربانــی
توجیــه وســایل در رســیدن بــه اهــداف بــا ارزش نشــوید و بــاور کنید
کــه حتــی يــك تشــكل اســامی هم مــی توانــد محلــی بــرای منافق
پــروری شــود.

تغافل
یکــی از روش هــای قابــل توجــه در تربیــت اســت و در بخــش هــای
مختلــف زندگــی اهمیــت باالیــی دارد .همچنیــن از عوامــل مهــم
جــذب و حفــظ نیروهــا بــه حســاب مــی آیــد .تغافل و چشــم پوشــی
از ایــن جهــت موجــب جــذب و رشــد افــراد مــی گــردد کــه آبــرو و
کرامــت آنهــا را حفــظ مــی کنــد و حریمــی را کــه میــان مدیــر و
ســایر اعضــا وجــود دارد نگــه مــی دارد.
بدیهــی اســت گاهــی اوقــات اعضــای تشــکیالت بــه دلیــل غفلــت،
آشــنا نبــودن بــا کارهــا یــا نگرانــی هــا و مشــکالتی کــه بــرای آنهــا
پیــش مــی آیــد ،مرتکــب لغــزش و خطــا مــی شــوند .در چنیــن
مــواردی اگــر نســبت به آن لغزش چشــم پوشــی نشــود و شــخصیت
و کرامــت فــرد مــورد بــی مهــری و اهانــت قــرار گیــرد ،خواســته یــا
ناخواســته او را بــه مســیر جســارت هــا ،برخوردهــای غــرض آلــود و
لغــزش هــای عامدانــه ســوق مــی دهــد.
عــذر و توجیــه هــای زیرمجموعــه تــان را بپذیریــد؛ هرچنــد کــم
کاری صــورت گرفتــه باشــد .همیــن کــه متوجــه شــدید کــه فــرد
خاطــی دنبــال توجیــه مطلــب اســت ،بپذیریــد ،چراکه نشــان دهنده
آن اســت کــه دنبــال راه گریــز اســت و متوجــه نقــص موجــود یــا

قبل و بعد از ورودمان به
تشکل را بررسی کنیم
و ببینیم چه چیزی به
دست آورده ایم ،چه
چیزی از دست داده ایم و
از کجا به کجا رسیده ایم
تغافل و چشم پوشی از
این جهت موجب جذب
و رشد افراد می گردد که
آبرو و کرامت آنها را حفظ
می کند
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عذر و توجیه های
زیرمجموعه تان را
بپذیرید؛ هرچند
کم کاری صورت
گرفته باشد.

وجود شما باید
به مثابه چتری
باشد که دیگران
در ذیل آن جمع
شوند ،نه اینکه به
سان ستونی صلب
و ارتجاعی باشید
که هرکس به شما
برخورد کرد ،از
اطرافتان پراکنده
شود

کــم کاری خــود شــده اســت .اگــر در ســؤال از او یــا توبيــخ او (در
رفتــار اولیــه و نــه هدفمنــد) نتوانســت توجیــه بیــاورد ،اجــازه ندهید
کــه شــرمنده شــود و قبــل از قطــع مســیر برگشــت  ،برایــش توجیه
بتراشــید و عــذر پیــش پایــش بگذاریــد .حتی االمــکان اجــازه ندهید
کــه افــراد مجموعــه ایــن گونــه هزینــه شــوند .چتــر وجــود شــما
بایســتی بســیار گســترده باشــد.
وجــود شــما بایــد بــه مثابــه چتــری باشــد کــه دیگــران در ذیــل آن
جمــع شــوند ،نــه اینکــه بــه ســان ســتونی صلــب و ارتجاعــی باشــید
کــه هرکــس بــه شــما برخــورد کــرد ،از اطرافتــان پراکنــده شــود و
ایــن نظــر شــما باشــد کــه مســتحکم و پابرجــا باشــد .مهــم تریــن
فاکتــور بــرای کمــال و رشــد یــک فــرد در تشــکل ،همیــن اســت که
بیامــوزد چگونــه از خــود و نظراتــش در برابــر دیگــران بگــذرد ،نظرات
جمــع و حتــی فــرد دیگــر را بــر خــود مقــدم بدانــد و درصورتــی کــه
نظــر جمــع بــر چیــزی غیــر از نظــر او تعلــق گرفــت ،همــان گونــه
بــرای انجــام آن فعالیــت ،تــاش و جهــد کنــد کــه اگــر قرار بــود نظر
او محــور باشــد ،تــاش مــی کــرد.
بایــد توجــه داشــت کــه تغافــل و چشــم پوشــی و همچنیــن
عفووگذشــت ،بــا همــه اهمیتــی کــه در دیــدگاه اســام در ابعــاد
مختلــف زندگــی اجتماعــی و سیاســی دارنــد ،هرگــز بــه طــور مطلق
و بــدون قیــد و شــرط مــورد ســتایش قــرار نگرفته انــد .عفــوو تغافل،
بــا شــرایطی ،امــری مقبــول و شایســته انــد وگرنــه هیچگونــه ارزش
اخالقــی ندارنــد .فرصــت شناســی یکــی از ویژگــی هایــی کــه باید در
مدیریــت بــه آن توجــه کــرد

فرصت شناسی
باید این فرصت
ها را با اهداف و
اولویت هایمان
بسنجیم و آن چه
متناسب تکلیفمان
است انتخاب کنیم.
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یکــی از ویژگــی هایــی کــه بایــد در مدیریــت بــه آن توجــه کــرد،
فرصــت شناســی و لحظــه شناســی اســت .بایــد بتوانیم فرصــت های
مناســبی را کــه در عمرمــان پیــش مــی آیــد بــه درســتی تشــخیص
دهیــم .گاهــی فرصــت هــا ،دو یــا چندراهــی هــا یــا موقعیــت هــای
ویــژه پیــش مــی آیــد کــه نبایــد بــدون تفکر کافــی آنهــا را از دســت

داد ،چــرا کــه از دســت دادن فرصــت موجــب پشــیمانی اســت.
بایــد ایــن فرصــت هــا را بــا اهــداف و اولویــت هایمــان بســنجیم و
آن چــه متناســب تکلیفمــان اســت انتخــاب کنیــم .بخشــی از نقــش
آفرینــی هــای فعــاالن دانشــجویی بــه خصــوص اعــام مواضــع آنهــا
بایــد بــه موقــع و بهنــگام باشــد و اگــر از زمــان آن بگــذرد ،دیگــر
ارزشــی نــدارد.
هــر تصمیــم شــما بــه عنــوان یــک فعــال دانشــجویی بــا توجــه بــه
اثرگــذاری تــان در فضــای دانشــگاه و جامعــه ،هــر چنــد کوچــک بــه
نظــر برســد ،در بلندمــدت بســیار مهــم و اثرگــذار اســت .پــس باید از
فرصــت هایــی که پیــش رویمــان اســت در زمــان مناســب اثرگذاری
اش اســتفاده ببریــم .شــما در بخشــی از زندگــی تــان هســتید کــه
فرصــت هــای ویــژه برایتــان پیــش مــی آیــد کــه اگــر بــه درســتی
انتخــاب نکنیــد ،ســال هــا عقــب مــی افتیــد .برخــی افــراد اینقــدر
خودشــان را بــه کارهــای غیرمهــم مشــغول مــی کننــد کــه در
بســیاری از مــوارد متوجــه فرصــت هــای پیــش رویشــان نمی شــود.
بــا توجــه بــه مقطعــی از عمــر کــه در آن هســتید  -جوانــی بایــد از
فرصــت ســن و شــرایطی کــه قــرار داریــد اســتفاده کنیــد .جوانــی
و فعالیــت در تشــکل هــای دانشــجویی و ایجــاد فضایــی بــرای کار
تربیتــی تشــکیالتی و فرهنگــی عــاوه بــر ســایر وظایــف ،موقعیت و
فرصــت ویــژه ای اســت کــه دیگــر بــه دســت نمــی آیــد.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

پرهیزازخودکامگی
بــرای اینکــه انســجام تشــکیالتی مجموعه حفــظ گــردد و اعضا میل
و رغبــت بــرای فعالیــت داشــته باشــند ،ســعی کنیــد کــه همــه امور
را بــا مشــورت اعضــا پیــش ببریــد و به نظــرات آنهــا احتــرام بگذارید.
خــودرأی بــودن در تصمیــم گیــری هــا و بــی اعتنایی به پیشــنهادات
دیگــران ســبب مــی شــود افــراد نســبت بــه شــما دیــد منفــی پیــدا
کننــد و از همــکاری هــای بعــدی ســر بــاز زننــد.
خــود خواهــی ،آفــت مهــم کارهــای دســته جمعــی اســت .اگــر هــر
کــس تنهــا خــود را دیــد و نظــر خویــش را اصیــل شــناخت ،بــه
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اما اگر هرکس به
همان اندازه که
برای خود حق قائل
است ،برای دیگران
هم حق قائل باشد
و به رأی دیگران
احترام بگذارد و
حق سخن گفتن
و اظهارنظر به
دیگران بدهد ،همه
فکرها و نیروها به
کار می افتد

دیگــران بــی اعتنایــی مــی کنــد ،در جلســات تنهــا بــرای خــود حــق
ســخن گفتــن قائــل اســت ،توقــع دارد همــه حــرف او را بشــنوند و
رأی او را بپذیرنــد یــا اگــر از پیــش خــود تصمیمــی گرفــت و بــه
نــام گــروه اقداماتــی انجــام داد ،دیگــران هــم تصویــب کننــد و بــراو
اعتراضــی نداشــته باشــند .چنیــن شــخصی تنها خواهــد ماند یــا اگر
نفــوذ زیادی داشــته باشــد ،دیگــران را تســلیم بــی اراده خــود خواهد
کــرد .آنــگاه دیگــر کار جمعــی نیســت ،بلکــه کار یــک فــرد اســت و
دیگــران آلــت فعــل و کارگــزاران او هســتند ،نــه همفکــر و همــکار او.
امــا اگــر هرکــس بــه همــان انــدازه کــه بــرای خــود حــق قائل اســت،
بــرای دیگــران هــم حق قائل باشــد و بــه رأی دیگــران احتــرام بگذارد
و حــق ســخن گفتــن و اظهارنظــر بــه دیگــران بدهــد ،همــه فکرهــا
و نیروهــا بــه کار مــی افتــد و بــه فعالیــت عالقــه منــد و دلگــرم مــی
شــوند و کار بــه معنــای واقعــی ،تشــکیالتی خواهــد بود.البته مســلما
دبیــر تشــکیالت بــه مســائلی اشــراف دارد که ممکن اســت ســایرین
از آن غفلــت کننــد .درایــن صــورت بایــد دیگــران را متوجــه مصلحت
هــای موجــود کــرد تــا در تصمیــم گیــری دچــار خطا نشــوند.

تهیهچکلیست
بــرای هــر کاری ،همــه فعالیــت هایــی که بایــد اجــرا کنید تــا آن کار
انجــام شــود را بنویســید؛ بــه عنــوان مثال اگر شــما مســئول برگزاری
همایــش روز دانشــجو هســتید ،تمــام کارهایــی را کــه بایــد قبــل و
هنــگام همایــش و بعــد از آن انجــام دهیــد ،بــه صــورت کامــا ریــزو
جزئــی لیســت کنی

دخالت در امور جزئی ممنوع
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دبیــر یــا مســئول تشــکل دانشــجویی نبایــد بــه گونــه ای عمــل کند
کــه تصــدی همــه کارهــا بــر عهــده او باشــد .کســانی کــه همــه
تصمیــم گیــری هــا و فعالیــت هــای تشــکل را خودشــان انجــام مــی
دهنــد ،انگیــزه نیروهــای توانمنــد را از بیــن مــی برنــد .اگــر مســئول

تشــکیالت تمرکــز خــود را بــر جهــت گیــری و هدایــت تشــکیالت
و ســازماندهی و رشــد نیروهــا قــرار دهــد ،زمینــه فعالیــت اعضــا را
فراهــم نمایــد و موانــع را برطــرف ســازد ،رشــد نیروهــا در بســتر
تشــکیالت شــکل مــی گیــرد ،انگیــزه افزایــش مــی یابــد و اهــداف
بــزرگ محقــق مــی گــردد.
دبیــر یــک تشــکیالت بایــد نســبت بــه تمامــی مســائل و امــور
زیردســت خــود نظــارت کامــل داشــته باشــد ،امــا ایــن بــدان معنــا
نیســت کــه در همــه امــور درگیــر شــود ،چراکــه در ایــن صــورت
بایــد تمــام وقــت خــود را صــرف امــور عملیاتــی کنــد؛ در صورتــی
کــه وظیفــه دبیــر تشــکیالت یــک کار نظارتــی و مدیریتــی اســت؛ از
ایــن رو وقتــی شــما فــردی را بــه عنــوان یــک مســئول انتخــاب مــی
کنیــد ،یعنــی بــه او اطمینــان داریــد و تفویــض اختیــار مــی کنیــد.
اگــر مشــغله هــای ذهنــی شــما زیــاد باشــد ،تمامیــت تشــکیالت
دچــار وضعیــت نابســامانی خواهــد شــد و نه تنهــا از مســئولیت های
اصلــی خــود دور خواهیــد مانــد ،بلکــه همــان دل مشــغولی هایتــان
هــم بــه ســرانجام مناســب نخواهــد رســید.
دبیریــک تشــکیالت بیــش از اینکــه وارد فــاز عملیاتی شــود ،احتیاج
بــه فکــر آزاد دارد تــا بتوانــد در مواقــع حســاس ،تصمیــم درســت
بگیــرد ،بــه همیــن دلیــل ،شــما بایــد ســعی کنیــد دغدغــه هــای
فکــری خــود را بــر امــوری متمرکــز کنیــد کــه حساســیت بیشــتری
دارنــد و در اولویــت مــی باشــند .داشــتن اولویــت هــای متعــدد نــه
تنهــا بــه معنــای باالبــودن بهــره وری و راندمــان کاری نیســت ،بلکــه
نتیجــه ای غیــر از بــی نظمــی کاری و سرســری انجــام دادن وظایــف
بــه دنبــال نخواهــد داشــت.
هرگــز شــخصا بــه امــور جزئــی تشــکیالت ماننــد چگونگــی توزیــع
اقــام ،چســباندن یــک پوســتر و ماننــد اینهــا نپردازیــد و انجــام ایــن
قبیــل مســائل را مایــه افتخــار خــود ندانیــد .تمــام ایــن موارد نشــانه
هــای یــک مدیریــت فاقــد راهبــرد و بــدون هــدف اســت کــه بــه
آینــده و برنامــه هــای کالن مجموعــه تحــت امر خــود نمی اندیشــد.
شــما ایــن قبیــل مســائل را بایــد از مســیری کــه تعییــن کردیــد
پیگیــری کنیــد .همــواره از طریــق پیگیــری امــور از سرشــاخه هــا

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

اگر مسئول تشکیالت
تمرکز خود را بر
جهت گیری و هدایت
تشکیالت و سازماندهی
و رشد نیروها قرار
دهد ،زمینه فعالیت
اعضا را فراهم نماید و
موانع را برطرف سازد،
رشد نیروها در بستر
تشکیالت شکل می
گیرد
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هرگز شخصا
به امور جزئی
تشکیالت مانند
چگونگی توزیع
اقالم ،چسباندن
یک پوستر و مانند
اینها نپردازید و
انجام این قبیل
مسائل را مایه
افتخار خود ندانید.
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و افــراد ،ایــن آگاهــی را برســانید کــه در حــال ارزیابــی تشــکیالت
هســتید و در برابــر کارکردهــای هــر یــک از آنــان بازخــورد داشــته
باشــید .شــیوه اداره کــردن نیروهایــی کــه صرفــا هنــگام اجــرای
عملیــات بــه تشــکیالت شــکلی مــی بخشــند ،باعــث مــی شــود آنها
عمــا ضــرورت وضعیــت آمــاده بــاش را درک نکننــد و ایــن دوره را با
وضعیــت اســتراحت و بیــکاری اشــتباه بگیرنــد.

فصلسوم
مسئلهشناسشوید
برگرفته کتاب کارویژه
از مجموعه کنشگر

فصل سوم مسئله شناس شوید

دالیلی وجود دارد؛
یکی از مهم ترین
آنها نداشتن مسئله
است! کم خاصیت
هستند چون اصوال
مشکلی را هدف
نگرفته اند که حل
کنند!
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مسئلهمحوری
فعالیــت هــا در یک تشــکل و حتی در کشــور معموال حول مناســبت
هــا (مثــا ســیزده آبــان) ،قالــب هــا و فــرم هــا (مثــا نشــریه) ،حوزه
هــا (مثــا فرهنــگ) ،موضوعــات (مثــا ســینما) یــا مشــکالت (مثــا 
تــورم) شــکل مــی گیرنــد؛ امــا فعالیــت مؤثــر حــول چــه چیــزی بنا
مــی شــود؟ اگــر هــدف از فعالیــت و عمــل تاثیرگــذاری نیســت بلکه
عمــل فقــط بــرای خالــی کــردن احســاس مســئولیت و احیانــا عذاب
وجــدان اســت!) ،مــی توانید بــه کار دیگــری بپردازیــد و از مطالعه این
جــزوه دوری کنیــد و مطالبــی کــه در ادامــه مــی آیــد بــه کار شــما
نخواهــد آمــد؛ امــا اگــر اصــوال هــدف از فعالیــت و عمــل تاثیرگــذاری
اســت پاســخ بــه ایــن پرســش کــه فعالیــت مؤثــر حــول چــه چیزی
شــکل مــی گیــرد ،یک پاســخ بنیادیــن و اساســی و حیاتی اســت که
در ادامــه بــدان خواهیــم پرداخــت : .در ابتــدا اجــازه بدهیــد از منظــر
دیگــری بــه موضــوع نــگاه کنیــم .آیــا تــا بــه حــال گــزارش هــای
عملکــردی دســتگاه هــای دولتی را شــنیده اید؟ برخی دســتگاه های
دولتــی و حکومتــی بــا کارمنــدان متعــدد و بودجــه مصــوب ســالیانه
بــا صــرف زمــان زیــاد قادرنــد ســاالنه گزارشــات چنــد ده جلــدی و
هــزاران صفحــه ای از اقدامــات خــود منتشــر کننــد در حالــی کــه
وجودشــان تقریبــا هیــچ دردی از جامعــه دوا نکــرده اســت! ایــن
دســتگاه هــا در طــول زمــان تبدیــل بــه ســیاه چالــه هایــی شــده اند
کــه نیــروی انســانی ،انگیــزه ،زمــان و بودجــه را در خــود می کشــند،
امــا اگــر خــود بــار نباشــند ،بــاری از کشــور هــم برنمــی دارنــد .در
عیــن حــال چنــدان نمــی شــود بــه آنها گفــت بیــکار! چــون حقیقتا
کار مــی کننــد ،امــا کارهــای بــی خاصیــت یــا خیلــی کــم خاصیــت!
علــت ایــن عــدم تأثیرگــذاری چیســت؟ دالیلــی وجــود دارد؛ یکــی از
مهــم تریــن آنها نداشــتن مســئله اســت! کــم خاصیت هســتند چون
اصــوال مشــکلی را هــدف نگرفتــه انــد کــه حــل کننــد! لــذا کار مــی
کننــد فقــط بــرای کار! بــه قــول علمــا «چیــزی کــه طریقیت داشــت
برایشــان موضوعیــت پیــدا کــرده اســت!» دیگــر حتــی کارهایــی را
کــه خودشــان روزانــه انجــام میدهنــد را نمــی دانند بــرای چــه انجام

میدهنــد و اگــر روزی نباشــند چــه خواهــد شــد؟! عــاوه بــر ایــن،
مســئله نداشــتن چیــزی اســت شــبیه دردنداشــتن ،چیــزی شــبیه
انگیــزه نداشــتن و دغدغــه نداشــتن؛ لــذا توقــع حرکتــی هــم نمــی
تــوان داشــت .ا گــروه قابــل توجهــی از کنشــگران اجتماعی و تشــکل
هــای دانشــجویی نیــز بــه ایــن آفــت مبتــا شــده انــد و برنامــه
اقدامشــان مملــو از کارهایــی اســت کــه انجــام می شــود ،چــون روال
بــر ایــن بــوده و ســابقا نیــز انجــام مــی شــده اســت و دقیــق معلــوم
نیســت امــروز بــرای چــه بایــد تکــرار شــود .و نیــز مملــو از کارهایــی
اســت کــه انجــام نمــی شــوند ،چــون اگــر شــدنی یــا خــوب بودنــد
قبلیهــا انجــام مــی دادنــد کــه ایــن دومــی پدیــده ای با درجه شــیوع
باالتــر اســت .بــه عــاوه ،کارهــای دیگــری نیــز هســتند کــه بــرای
انجــام آن هزینــه هــای معنــوی و مــادی قابــل توجــه صــرف مــی
شــود ،امــا اثرگــذاری آن مشــخص نیســت .در واقــع شــاخص انتخاب
آن کار ،نــه برداشــتن بــاری از مشــکالت کشــور ،بلکــه حفــظ وضــع
موجــود یــا گاهــی حفــظ دســتاورد گذشــتگان اســت ،آن هــم با یک
رودربایســتی ناخــودآگا؛ تشــکیالتی!  :برخــی از مــا کــه امــروز اینگونه
رفتــار میکنیم  ،همان کســانی هســتیم کــه در دوره دبیرســتان بارها
اعتــراض کردیــم کــه چــرا بایــد ایــن فرمــول هــا را حفــظ کــرد؟! یــا
از برشــدن ســینوس و کســینوس کــدام درد را دوا میکنــد؟! حــال که
خــود بــه انــدازه دوران دانشــجویی بــه جایــگاه تصمیم گیری رســیده
ایــم بــه همــان ســیاق معلمــان خــود عمــل مــی کنیــم ،بــدون توجه
بــه چرایــی فعالیــت یــا کاربــرد آن و بــدون هیــچ اراده ای در ایجــاد
تغيير .
همــان قــدر کــه از قبــل حــل مســئله مشــکالت متعــدد ،عمیــق تــر
و پایدارتــر حــل مــی شــوند ،مســئله محــوری» نیــز بــرکات جانبــی
متعــددی دارد.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

کسی که بر حل یک
مسئله تمرکز نکرده باشد،
در میانه راه به محض
برخورد با کنشگر موانع،
صورت مسئله را پاک می
کند و به سراغ مسئله
دیگری می رود

تمرکز
اولیــن ثمــره مســئله محوریــن تمرکــز اســت ،یعنــی تمامــی انــرژی
هــا حــول یــک مســئله  ،واحــد مــی شــود؛ چیــزی کــه نقطه آســیب
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پذیــری تمامــی طــرح هــای بــه ظاهــر خوبی اســت کــه هیچــگاه به
ســرانجام نمــی رســند .ایــن معضــل حتــی بــه زندگــی هــای فــردی
هــم نفــوذ کــرده و شــاید از زندگــی هــای فــردی بــه کشــور ســرایت
کــرده اســت ،بــه هــر حــال ،کشــور پــر اســت از طــرح هــای خــوب
نیمــه تمــام .کار نیمــه تمــام یعنــی بــه یــک بــاره وســط کار ،دغدغه
کار دیگــری را گرفتــن ،ایــن کار را رهاکــردن و بــه ســراغ کار دیگــر
رفتــن؛ همــان از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه پریــدن .کســی کــه بــر
حــل یــک مســئله تمرکــز نکــرده باشــد ،در میانــه راه بــه محــض
برخــورد بــا کنشــگر موانــع ،صــورت مســئله را پــاک مــی کنــد و بــه
ســراغ مســئله دیگــری مــی رود و یــا بــا پررنــگ شــدني یک مســئله
در کشــور ،مســئله در دســت بررســی خــود را رهــا مــی کنــد و بــا
توجیــه هایــی چــون «فوریــت دارد»« ،بــر زمیــن مانــده» یــا «اولویت
اســت» بــه ســراغ مســئله جدیــد مــی رونــد .همیــن کار ،مســائل
کشــور را بــه زخــم کهنــه ای تبدیــل مــی کنــد کــه هــم درمــان
ســخت تــر مــی شــود و هــم در جامعــه ناامیــدی ایجــاد مــی کنــد.
یــک حســاب سرانگشــتی نشــان میدهــد نیــروی انســانی و امکانــات
مــادی و معنــوی بســیاری بــا همیــن یــک اشــکال بــه هــدر مــی
رود .تمرکــز یعنــی بدانیــم «مهــم تریــن آجری کــه میگذاریــم اولین
آجــر نیســت ،آخریــن آجــر اســت» .تنهــا بــا تمرکــز اســت کــه مــی
تــوان از کارهــای مقطعــی کــردن رهایــی یافــت و دمدمــی مــزاج
بــودن را عــاج کــرد.

عمیقشدنوبهتشخیصرسیدن
به هر میزان که
توان تبیین و
پاسخگویی ایجاد
شود ،به همان
میزان از عمق و
تشخیص دست
یافته است
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عمیــق شــدن و بــه تشــخیص رســیدن  -اقیانوســی بــه عمــق ســه
ســانت بــودن شــاید وســعتش ســاحل نشــینان را مســحور کنــد ،امــا
یــک تابــش نــور دوســاعته الزم دارد کــه نیســت شــود .اقیانوس ســه
ســانتی بــودن یعنــی بــی عمقــی ،یعنــی ســطحی بــودن .محدودیت
زمــان و ذهــن اجــازه نمــی دهــد کــه انســان در مــدت کوتــاه ،در
موضوعــات متعــدد عمیــق شــود .امــا وقتــی کار بــر یــک مســئله
متمرکــز شــد ،شــرایط بــرای پیداکــردن عمــق دانشــی فراهــم مــی

شــود .یعنــی ذهــن مــی توانــد متمرکــز شــود تــا بــه عمــق برســد؛
البتــه اگــر فــرد بــا ژســت تخصــص گرایــی از میــزان تفکــر و تــاش
خــود کــم نکنــد.
و عمیــق بــودن یعنــی بــه ریشــه هــای مشــکل رســیدن ،چرایــی
حــل نشــدن مشــکل را فهمیــدن ،گســتره اثرگــذاری و اثرپذیــری آن
را بررســی کــردن و نهایتــا رســیدن بــه دلیــل اولویــت آن .رســیدن
بــه ایــن فهــم ،یعنــی فــرد مــی توانــد مســئله خــود را بــه زبــان خود
تبییــن کنــد و مــی توانــد بــه ســؤاالت دیگــران پاســخ دهــد .در
واقــع توانایــی تبییــن و کیفیــت پاســخگویی ،شــاخصی اســت بــرای
ســنجش میــزان تشــخیص و عمــق فــرد یعنــی بــه هــر میــزان کــه
تــوان تبییــن و پاســخگویی ایجــاد شــود ،بــه همــان میــزان از عمق و
تشــخیص دســت یافتــه اســت.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

ایجادامکانگفتگو
بــرای حــل یــک مســئله نیــاز اســت بــا جامعــه نخبگانــی ،مــردم و
مســئولین گفتگــو شــود .یــک مانــع در گفتگوکــردن با جامعــه  -چه
نخبگانــی و چــه مــردم و چــه مســئولین  -کلــی گویــی هــا و گــزاره
هــای انتزاعــی اســت .مســئله محــور شــدن مــی توانــد ایــن مانــع
را برطــرف و امــکان گفتگــو ایجــاد کنــد .علــت اینکــه مناظــره هــا
بــر ســر کلیــات اقتصــاد مقاومتــی شــکل نمــی گیــرد ،همیــن کلــی
گویــی هاســت .کلــی گویــی هــا امــکان دیالــوگ را از بیــن مــی بــرد.
امــا اگــر مســئله محوربــه اقتصــاد مقاومتــی نگاه شــود و بحثهــا حول
یــک مســئله شــکل بگیــرد ،آن وقــت امــکان گفتگــو پدیــد مــی آید.
وقتــی امــکان گفتگــو پدیــد آمــد ،امــکان پیگیــری نیــز ایجــاد مــی
شــود  .

ایجادامکانپیگیری
بســیاری از مســائل کشــور راه حــل هــای کارشناســی دارد کــه گاهی
بــر ســر آن اجمــاع نیــز هســت  ،امــا بــاز هــم اجرایــی نمــی شــود.

کلی گویی ها امکان
دیالوگ را از بین می برد

پیچیدگی هایی که در
اداره کشور وجود دارد
باعث می شود حل یک
مسئله در ماراتن اراده
های متقابل قرار گیرد
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پیچیدگــی هایــی کــه در اداره کشــور وجــود دارد باعــث مــی شــود
حــل یــک مســئله در ماراتــن اراده هــای متقابــل قــرار گیــرد کــه جز
بــا پیگیــری حــل نمی شــود .هرکــه پیگیرتــر باشــد ،پیشــنهادش به
عملیــات نزدیــک تــر اســت .امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کلیــات
و انتزاعیــات را نمــی تــوان پیگیــری کــرد .پیگیــری کلیــن پاســخ
کلــی دریافــت مــی کنــد و پیگیــری انتزاعیــات پاســخ انتزاعــی .آنچه
میــدان را تغییــر مــی دهــد ،پیگیــری یــک مســئله مشــخص اســت
کــه پاســخی مشــخص دارد و امــکان فــرار از پاســخگویی را می گیرد
و مطالبــه گــری را بــه اثــر نزدیــک مــی کنــد.

اجتماعی شدن

جامعه ای که
سؤالش را از الی
کتاب ها در می
آورد ،پاسخش را از
الی کتاب ها پیدا
می کند
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مســئله از کجــا پیــدا مــی شــود؟ از ریشــه یابــی مشــکل بــه دســت
مــی آیــد ،امــا مشــکل از کجــا پیــدا مــی شــود؟
و ایــن یــک ســؤال تاریخــی اســت؛ در قــرون وســطی گروهــی زندگی
مــی کردنــد بــه نــام اسکوالســتیک هــا .مشــهور اســت کــه کســی از
آنــان ســؤال کــرد« :اســب چنــد دنــدان دارد؟ » علمــای ایــن مکتــب
طبــق فــرض خــود کــه همــه چیــز در کتــب گذشــتگان هســت،
پاســخ ســؤال را در البــه الی کتــاب هــا جســتجو مــی کردنــد کــه
منتقــدی گفــت « :خــب ایــن چــه کاری اســت؟ برویــم دنــدان هــای
اســب را بشــماریم کــه جــواب مطمئــن تــر و ســریعتر بــه دســت
مــی آیــد» .همیــن کنــش موجــب شــد کــه منتقــد برچســب معاند
خــورد و متهــم شــد کــه شــیطان در روحش حلــول کــرده و حکمش
اعــدام اســت!
ایــن ماجــرا ،داســتان جریــان روشــنفکری در ایــران اســت؛ کســانی
کــه بــرای فکرکــردن بــه اتــاق مــی رونــد ،چــراغ را خامــوش مــی
کننــد ،پیــپ را روشــن مــی کننــد و فکر می کننــد و تولیــد میکنند.
ایــن تولیــد بــه همــان میــزان که در نســبت بــا مردم نوشــته نشــده،
توســط مــردم شــنیده نمــی شــود و بــه کار مــردم نمــی آیــد و بــا
رفتــن آن اندیشــمند ،خطــاو بیــن مــردم احســاس نمــی شــود و
مــردم از رفتنــش غمگیــن نمــی شــوند.

فضــای عمومــی جامعــه نخبگانــی نیــز همیــن عملکــرد را در پیــش
گرفتــه انــد .جامعــه ای کــه ســؤالش را از الی کتــاب ها در مــی آورد،
پاســخش را از الی کتــاب هــا پیــدا مــی کنــد ،پاســخش را در کتــاب
هــا مــی نویســد و آن را در کنــار ســایر کتــاب هــا مــی گــذارد و بــا
ایــن کار ارزش افــزوده ای بــه مقــدار «هیــچ» تولیــد مــی کنــد .غافل
از اینکــه بزرگتریــن دانشــگاه هــای دنیــا نیــز در مرکــز شــهر قــرار
دارنــد و حتــی آمیختــه بــا زندگــی مــردم هســتند.
ســؤال «مشــکل را بایــد از کجــا پیــدا کــرد» ،بــرای کســانی پیــش
مــی آیــد کــه خــود را از محیــط اجتماعــی منقطــع مــی بیننــد.
کســی کــه در محیــط اجتماعــی زیســت مــی کنــد ،مشــکالتی کــه
مــردم بــا آن دســت و پنجــه نــرم میکننــد را میبیند.فیزیــک
محیــط هــم تنهــا زمانی موضوعیــت دارد کهمشــکلی را بــر ای  مردم
ایجــاد کــرده اســت و یــا ایجــاد خواهــد کرد.دقیقــا بــه همیــن دلیــل
همانقــدر کــه ((غیب شــدن یــک ســتاره در آســمان)) مشــکل مردم
نیســت((،یوزپلنگ مازنــدران)) هــم مســئله ذهنــی مــردم نیســت اما
((آلودگــی هــوا)) و (( ریزگردهــا)) مشــکل مــردم اســت.
در ایــن مشــکلی کــه وصفش گذشــت ،انــزوای فکــری و فــرار از مردم
اســت و راه حلــش اجتماعی شــدن اســت.اجتماعی شــدن تنهــا برای
یافتــن مشــکل یــا مســئله نیســت .تمــام انقالبهــا و اصالحــات موفق
بــر دوش مــردم بــوده انــد؛ یعنــی نــه تنهــا بــر مســئله مــردم بنــا
شــدند ،بلکــه مــردم در جریــان رونــد انقــاب یــا اصالحــات نیــز قرار
گرفتنــد .زمانــی گمــان مــی شــد والیــت فقیــه یــک نظریــه و یــک
کتــاب نخبگانــی اســت  ،انقــاب زمانــی اتفــاق افتــاد کــه ایــن نظریه
از یــک تئــوری حــوزوی بــه یــک تفکــر اجتماعی تبدیل شــد .لــذا راه
حــل مشــکالت نیــز در رابطــه مســتمر بــا محیــط اجتماعــی» پیــدا
مــی شــود .از ایــن رو اجتماعــی شــدن یــک عمــل همــه زمانــی و
ممتد
کنشگراســت کــه هــر زمــان قطــع شــود ،نتیجــه فعالیــت را متفاوت
خواهــد کــرد و از اثــر آن خواهــد کاســت.
منظــور از اجتماعــی شــدن ،نزدیــک شــدن جنبــش دانشــجویی بــه
بدنــه اجتماعــی و آحــاد مــردم ،بــه جــای یــک قشــر خــاص انقالبــی

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!
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یــا روشــنفکری ،نخبگانــی یــا مســئولین اســت .هــرگاه جنبــش
دانشــجویی مســئله اش را از مــردم بگیــرد ،خــود را بــرای مــردم
هزینــه کنــد و خــود را بــه مــردم پاســخگو بدانــد ،اجتماعــی شــده
اســت ،آنــگاه مقبولیــت او نــه در بیــن جریانــات سیاســی کــه در بین
مــردم خواهــد بــود.
نکتــه مهــم در مــورد اجتماعــی شــدن ،همــه موضوعــی بــودن آن
اســت .همــه موضوعــی بــودن یعنــی چنیــن نیســت کــه مســئله یــا
مشــکلی وجــود داشــته باشــد کــه جــز بــا اجتماعــی شــدن بتــوان
بــه آن رســید و جــز بــا اجتماعــی شــدن بتــوان بــه آن پرداخــت.
غــرق شــدن در مســائل ذهنــی کــه نســبتی بــا جامعــه ندارنــد،
فایــده عملــی نیــز بــرای انقــاب هــر انقالبی و هــر حکومتــی نخواهد
داشــت .دوگانــه هــای متداولــی ماننــد نظــری  -عملــی یــا محــض-
کاربــردی نیــز اگــر بــه معنــاي غنــای موضوعات نظــری یا بنیــادی از
اجتماعــی شــدن قلمــداد شــود نیــاز بــه بازنگــری دارنــد .زیــرا تنهــا
«ناظــر بــه عمــل فکرکــردن» ،منجــر بــه کارآمدی مــی شــود و هیچ
موضوعــی مســتقل از کارآمــدی موضوعیتــی نــدارد.

کنشگری خالق

اگر «كم»ها پشت
پرده انتظار از
«دیگری» گم
نشود ،با خالقیت
می توان به کارکرد
کم ها ضریب داد
و اثرهای بزرگ
خلق کرد
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مهــم تریــن مانــع حرکــت ،یــک «دیگــری» اســت کــه قــرار اســت
یــا دســتور بدهــد یــا امکانــات بیــاورد یــا تأییــد کند .بــه بیــان دیگر،
فــرد یــا تشــکل یــا حتــی کشــور بــرای حرکــت خــود ،انتظــار «او»
را مــی کشــند تــا حرکــت را شــروع کننــد یــا ســرعت بدهنــد .پــس
همیشــه مــی تواننــد خــود را معطــل «او» توصیــف کننــد یــا توقــف
یــا کنــدی خــود را بــر گــردن «او» بیندازنــد .غافــل از اینکــه ایــن
کمبــود امکانــات نیســت کــه مانــع حرکــت اســت ایــن «گمبــود
امکانــات اســت ! و علــت کــم بــودن امکانــات همیــن اتــکای بــه غیــر
اســت .اگــر «كم»هــا پشــت پــرده انتظــار از «دیگــری» گــم نشــود ،با
خالقیــت مــی تــوان بــه کارکرد کــم هــا ضریــب داد و اثرهــای بزرگ
خلــق کــرد .بــا عــدد  ۳ ،۲و  ۴و چهــار عمــل اصلــی می تــوان معادله
ای نوشــت کــه جوابــش منفــی یــک باشــد و مــی تــوان معادلــه ای

نوشــت کــه جوابــش  ۲۴باشــد؛ نــوع چینــش ایــن اعــداد کنــار هــم
یعنــی خالقیــت و خلــق یــک اثــر جدیــد دیگــر اســت.
کنشــگر خــاق تمــام تفــاوت هــای زیســتی و دانشــی و فرهنگــی
خــود را بــه خدمــت مــی گیــرد تــا یــک کنــش مؤثــر و منحصربــه
فــرد خلــق کنــد .همیــن کنــش هــای مؤثــر و منحصربــه فرد اســت
کــه در ایــن دنیــای اشــباع شــده از اطالعــات دیــده مــی شــود .پــس
اگــر کســی مشــکل دیــده نشــدن و شــنیده نشــدن دارد بایــد همین
شــاخص را در خــود ارزیابــی کنــد .تنهــا نکتــه مهم ،جایــگاه خالقیت
اســت .خالقیتــی کــه در «فراینــد» تولیــد مــی شــود ،یــک خالقیــت
مؤثــر در چارچــوب اصــول اســت ،امــا بــه محــض اینکــه خالقیــت از
ابــزار بــه هــدف تبدیــل شــود ،نــه تنهــا محتــوا ذبــح مــی شــود بلکه
ایــن واژه راهگشــا نیــز بــه ســمت ابتــذال حرکــت کــرده و از مســیر
خــارج مــی شــود و نــه تنهــا هــدف را محقــق نمــی کنــد کــه حتــی
شــنیده شــدن را هــم بــه ســخره می گیــرد .درســت مانند کســی که
پاکیزگــی منــزل بــرای او ،از ابــزار آرامــش خانــواده بــودن بــه هــدف
تبدیــل شــود ،آن وقــت اســت کــه دچــار وســواس شــده و آرامــش
خانــواده را بــه هــم مــی ریــزد تــا از تمیــزی خانــه ذرهــای کاســته
نشــود .تفــاوت خالقیــت آموزنــده و خالقیــت زننــده بــه همیــن در
چارچــوب اصــول بــودن اســت  .

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

فراگیری
مســئله «جــذب» دغدغــه مشــترک تشــکل هــای دانشــجویی و
جریانــات سیاســی اســت ،تــا جایــی کــه عــده ای بــدون توجــه بــه
نســبت «ابــزار جــذب» و «هــدف جــذب» ،از هــر قالبــی بــرای جذب
اســتفاده مــی کننــد .همیــن گــروه بــرای تطهیــر خــود بــه ســخنان
رهبــری نیــز اســتناد مــی کننــد کــه بایــد «جــذب حداکثــری و
دفــع حداقلــی» داشــت .آنهــا بــا همیــن فهــم ســعی مــی کننــد بــا
«فوتبــال دســتی» هــم کــه شــده جوانــان را جــذب مســجد کننــد و
بــا برگــزاری کالس هــای مهارتــی هــم کــه شــده دانشــجوها را بــه
تشــکل بکشــانند .غافــل از اینکــه هر ابــزاری ،افــکار خاصــی را جذب
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مــی کنــد .لــذا فعالیــت هایــی کــه بــا هدف جــذب انجــام می شــوند
حتــی منجــر بــه جــذب فیزیکــی پایــدار هــم نمــی شــوند ،در حالی
کــه آنچــه اهمیــت دارد جــذب ذهنــی اســت .فراگیــری یعنــی جذب
ذهنــی؛ یعنــی حتــی اگــر فــرد در محــل مــورد نظــر تشــکل حضــور
فیزیکــی هــم نــدارد ،امــا ذهنــش جــذب تفکــر تشــکل شــده اســت.
اســتراتژی فراگیــری بــه جــای «جــذب افــراد» بــر «تســری افــکار»
تمرکــز مــی کنــد؛ یعنــی مهــم نیســت چنــد نفــر عضــو تشــکل
هســتند ،بلکــه مهــم ایــن اســت کــه چنــد نفــر شــبیه تشــکل فکــر
مــی کننــد.
کســانی کــه بــه فراگیــری معتقدنــد ،انتخــاب مســئله و پرداخــت
مســئله شــان بــا کســانی کــه قائــل بــه جــذب هســتند ،متفــاوت
خواهــد شــد .بــرای هــر دو گــروه مخاطــب مهــم اســت ،امــا قائليــن
بــه جــذب آنچــه را میگویــد کــه مخاطــب مــی پســندد ،بــه ایــن
امیــد کــه شــاید روزی مخاطــب صبــوری کنــد و بــه حــرف هــای
اصیــل او نیــز گــوش بدهــد .ایــن گــروه بــا یــک نــگاه ماکیاولیســتی
کــه «هــدف وســیله را توجیــه مــی کنــد از انــواع ابزارهای جــذب که
حتــی خــود بــه بــی خاصیتــی و بــی نســبتي آنهــا ،و نــه حتــی مضر
بودنشــان ،واقــف اســت اســتفاده مــی کنــد ،تنهــا بــا معیــار پســنير
مخاطــب  .البتــه بــا ایــن فــرض کــه مخاطب درســت شــناخته شــده
باشــد کــه معمــوال بــرای ایــن کار هــم ،زمــان مفیــدی گذاشــته نمی
شــود و روش درســتی انتخــاب نمــی شــود .از ایــن رو ،دســت ایــن
گــروه بــرای مخاطــب رو مــی شــود و مخاطــب زمیــن بــازی را بر هم
مــی زنــد و خدمــات مــورد نیــاز خــود را مــی گیــرد ،امــا پــای منبــر
آنــان نمــی نشــیند و سیاســت جــذب را در نطفــه خفــه مــی کنــد.
امــا گــروه دوم کــه قائليــن بــه فراگیــری هســتند ،مخاطــب خــود را
انتخــاب مــی کننــد .مخاطــب او همــان کســی اســت کــه بــه دنبــال
حــل مســئله اش هســت ،یعنــی مــردم.
لــذا از کنشــگر خــاق تمام تفاوت های زیســتی و دانشــی و فرهنگی
خــود را بــه خدمــت مــی گیــرد تــا یــک کنــش مؤثــر و منحصربــه
فــرد خلــق کنــد .همیــن کنــش هــای مؤثــر و منحصربــه فرد اســت
کــه در ایــن دنیــای اشــباع شــده از اطالعــات دیــده مــی شــود .پــس

اگــر کســی مشــکل دیــده نشــدن و شــنیده نشــدن دارد بایــد همین
شــاخص را در خــود ارزیابــی کنــد .تنهــا نکتــه مهم ،جایــگاه خالقیت
اســت .خالقیتــی کــه در «فراینــد» تولیــد مــی شــود ،یــک خالقیــت
مؤثــر در چارچــوب اصــول اســت ،امــا بــه محــض اینکــه خالقیــت از
ابــزار بــه هــدف تبدیــل شــود ،نــه تنهــا محتــوا ذبــح مــی شــود بلکه
ایــن واژه راهگشــا نیــز بــه ســمت ابتــذال حرکــت کــرده و از مســیر
خــارج مــی شــود و نــه تنهــا هــدف را محقــق نمــی کنــد کــه حتــی
شــنیده شــدن را هــم بــه ســخره می گیــرد .درســت مانند کســی که
پاکیزگــی منــزل بــرای او ،از ابــزار آرامــش خانــواده بــودن بــه هــدف
تبدیــل شــود ،آن وقــت اســت کــه دچــار وســواس شــده و آرامــش
خانــواده را بــه هــم مــی ریــزد تــا از تمیــزی خانــه ذرهــای کاســته
نشــود .تفــاوت خالقیــت آموزنــده و خالقیــت زننــده بــه همیــن در
چارچــوب اصــول بــودن اســت .و فراگیری  :مســئله «جــذب» دغدغه
مشــترک تشــکل هــای دانشــجویی و جریانــات سیاســی اســت ،تــا
جایــی کــه عــده ای بــدون توجــه به نســبت «ابــزار جــذب» و «هدف
جــذب» ،از هــر قالبــی بــرای جذب اســتفاده مــی کنند .همیــن گروه
بــرای تطهیــر خــود بــه ســخنان رهبــری نیــز اســتناد مــی کننــد که
بایــد «جــذب حداکثــری و دفــع حداقلــی» داشــت .آنهــا بــا همیــن
فهــم ســعی مــی کننــد بــا «فوتبــال دســتی» هــم کــه شــده جوانان
را جــذب مســجد کننــد و بــا برگــزاری کالس هــای مهارتــی هــم که
شــده دانشــجوها را بــه تشــکل بکشــانند .غافــل از اینکــه هر ابــزاری،
افــکار خاصــی را جــذب مــی کنــد .لــذا فعالیــت هایــی کــه بــا هــدف
جــذب انجــام مــی شــوند حتــی منجــر بــه جــذب فیزیکــی پایــدار
هــم نمــی شــوند ،در حالــی کــه آنچــه اهمیــت دارد جــذب ذهنــی
اســت .فراگیــری یعنــی جــذب ذهنــی؛ یعنــی حتــی اگــر فــرد در
محــل مــورد نظــر تشــکل حضــور فیزیکــی هــم نــدارد ،امــا ذهنــش
جــذب تفکــر تشــکل شــده اســت .اســتراتژی فراگیــری بــه جــای
«جــذب افــراد» بــر «تســری افــکار» تمرکــز مــی کنــد؛ یعنــی مهــم
نیســت چنــد نفــر عضــو تشــکل هســتند ،بلکــه مهــم این اســت که
چنــد نفــر شــبیه تشــکل فکــر مــی کننــد .کســانی کــه بــه فراگیری
معتقدنــد ،انتخــاب مســئله و پرداخــت مســئله شــان بــا کســانی کــه
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قائــل بــه جــذب هســتند ،متفــاوت خواهــد شــد .بــرای هــر دو گــروه
مخاطــب مهــم اســت ،امــا قائليــن بــه جــذب آنچــه را میگویــد کــه
مخاطــب مــی پســندد ،بــه ایــن امیــد کــه شــاید روزی مخاطــب
صبــوری کنــد و بــه حــرف هــای اصیــل او نیــز گــوش بدهــد .ایــن
گــروه بــا یــک نــگاه ماکیاولیســتی کــه «هــدف وســیله را توجیه می
کنــد از انــواع ابزارهــای جــذب کــه حتــی خــود بــه بــی خاصیتــی و
بــی نســبتي آنهــا ،و نــه حتــی مضــر بودنشــان ،واقف اســت اســتفاده
مــی کنــد ،تنهــا بــا معیــار پســنير مخاطــب  .البتــه بــا ایــن فــرض
کــه مخاطــب درســت شــناخته شــده باشــد کــه معمــوال بــرای
ایــن کار هــم ،زمــان مفیــدی گذاشــته نمــی شــود و روش درســتی
انتخــاب نمــی شــود .از ایــن رو ،دســت ایــن گــروه بــرای مخاطــب رو
مــی شــود و مخاطــب زمیــن بــازی را بــر هــم مــی زنــد و خدمــات
مــورد نیــاز خــود را مــی گیــرد ،امــا پــای منبــر آنــان نمــی نشــیند
و سیاســت جــذب را در نطفــه خفــه مــی کنــد : .امــا گــروه دوم کــه
قائليــن بــه فراگیــری هســتند ،مخاطــب خــود را انتخــاب مــی کنند.
مخاطــب او همــان کســی اســت کــه بــه دنبــال حــل مســئله اش
هســت ،یعنــی مــردم .لــذا از خواســت مــردم شــروع میکنــد و نیــاز
آنــان را برایشــان تبییــن مــی کنــد .ایــن گــروه بــرای تســری افــکار،
مخاطــب را دارای اختیــار مــی دانــد .از ایــن رو بــرای شــنیدن ،بیــش
از گفتــن ،شــأن قائــل اســت .ایــن گــروه هیچ فعالیتــی را پشــت پرده
انجــام نمــی دهنــد و هیــچ صراحتــی را بــه اســم محرمانــه بــودن
ذبــح نمــی کننــد .آنهــا «چــه گفتــن هــا» را سانســور نمــی کننــد،
بلکــه بــرای چگونــه گفتــن هــا» چاره مــی اندیشــند .چــون معتقدند
یــک تنــه نمــی تواننــد مســائل کشــور را حــل کننــد ،پــس پشــت
پــرده مذاکــره نمــی کننــد و بــرای جلــب همراهــی مــردم تــاش
مــی کننــد و بــه پشــتوانه همراهــی مــردم ،بــه جنــگ با مســائل می
رونــد .ایــن گــروه ،نفــس همراهــی پایــدار مــردم را دارای موضوعیــت
مــی دانــد و از آنجــا کــه همراهــی جــز بــا همفکــری بــه دســت نمی
آیــد ،بــا مــردم بــا اطالعاتــی در دســت مــردم و بــا زبــان مردم ســخن
مــی گوینــد و بــا مســئولین نیــز ،بــا زبــان مــردم و بــا اطالعــات در
دســترس عمــوم مــردم ،امــا تخصصــی گفتگــو مــی کننــد.

گفتمانسازی
گفتمــان یعنــی تفکــر رایــج بیــن مــردم ،آن قــدر رایــج کــه مــردم
تخطــی از آن را نمــی بخشــند .همیــن گفتمــان رایــج ترموســتات
رفتــار مســئولین و ســایرین اســت.
وقتــی فکــر رایــج بیــن مــردم احتــکار را ناحــق بدانــد ،کســی کــه
احتــکار میکنــد ،آن را در خفــا انجــام مــی دهــد زیــرا در غیــر ایــن
صــورت ،توســط مــردم طــرد مــی شــود .از آن جــا کــه انســان هــا
اجتماعــی هســتند ،رفتارشــان را بــا تفکــر رایــج تطبیــق مــی دهند،
هــر چنــد بــه اجبــار و هــر چنــد بــه ظاهــر.
همیــن فکــر رایــج بیــن مــردم ،جهــت دهنــده بــه رفتــار مســئولین
نیــز هســت .وقتــی از نظــر مــردم ،دریافــت حقــوق هــای کالن بــرای
مدیــران دولتــی بــی عدالتــی محســوب مــی شــود اگــر دزدی تلقــی
نشــود .یــک مســئول دولتــی کــه ،طبــق قوانین جمهــوری اســامی،
حقــوق کالن دریافــت میکنــد و دریافتــی اش مغایرتــی بــا قانــون
نــدارد ،بــا برمالشــدن فیــش حقوقــی اش ،طبــق نظــر مــردم رفتــار
مــی کنــد؛ هرچنــد همچنــان خــودش معتقــد اســت کار غیرقانونــی
نکــرده و حقیقتــا هــم نکــرده اســت .فشــار مردمــی حتــی رفتــار
مســئولین را فراتــر از قانــون کنتــرل مــی کنــد ،بــه شــرط آنکــه این
فشــار وجــود داشــته باشــد.
وقتــی گفتمــان ،چنیــن کارکــردی دارد ،گفتمــان ســازی تبدیــل بــه
یــک ابــزار قــدرت مــی شــود .ابــزاری بــرای اســتفاده از فشــار تــوده
بــرای حــل مســئله کــه ایــن تــوده مــی توانــد دانشــجویان ،نخبــگان
یــا مــردم باشــند.
وقتــی یــک مســئله ای بــه عنــوان ریشــه مشــکل تبدیل بــه گفتمان
عمومــی بشــود ،مــردم بعــد از ایــن ،بــه جــای مطالبــه حــل مشــکل،
حــل مســئله را مطالبــه خواهنــد کــرد .اگــر امــروز فکــر رایــج بیــن
مــردم ایــن اســت کــه داشــتن مســکن ،حق آنــان اســت و با داشــتن
پــول مــی تواننــد مســکن تهیــه کننــد ،همیــن را از مســئول مطالبه
مــی کننــد .آن وقــت مســئول بــه ســمت طرحهــای مســگنی ماننــد
اعطــای تســهیالت بانکــی بــرای مســکن مــی رود ،امــا اگــر همیــن
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مــردم قیمــت بــاالی مســکن را ظلــم تلقــی کننــد و ریشــه آن را
در ســوداگري حــوزه مســکن بداننــد و حتــی بــا مفهومــی بــه نــام
مالیــات هــای تنظیمی آشــنا باشــند ،رفتــار مســئول را به ســمت راه
حــل هــای ریشــه ای تــر ســوق مــی دهنــد.
بــرای گفتمــان کــردن یــک مســئله ،بــه عنــوان ریشــه مشــکالت،
بایــد مســئله گفته شــود ،اســتدالل شــود ،تبیین شــود و تکرار شــود
تــا بــه صــورت یــک گفتمــان قطعــی دربیایــد و تبدیــل بــه مســئله
اول جامعــه بشــود .ایــن اتفــاق زمانــی مــی افتــد کــه گــروه هــدف،
هــم صحــت مســئله را بپذیرنــد و هــم اولویــت آن را .از ایــن جهــت
گفتمــان ســازی کامـا بــا ســاختار ذهنــی و روحــی مخاطــب مواجه
اســت .روش هــای موســوم بــه «بگــورد شــو؛ بنویــس بــره؛ بــذار
میبینــه » روش هایــی نیســتند کــه منجــر بــه پذیــرش مخاطــب
شــود .بــا مخاطــب بایــد تخاطــب داشــت؛ گفتگــوی مؤثــر؛ رفــت و
برگشــتی؛ تــا ،در ایــن رفــت و برگشــت هــا ،موضــوع تبییــن شــود و
صحــت و اولویــت مســئله منتقــل و گفتمــان ایجــاد شــود.
یــک نــوع گفتمــان ســازی هوشــمند نیــز وجــود دارد .یعنی افــرادی
هســتند کــه وقتــی مســئله کنشــگر تبدیــل بــه مســئله آنهــا هــم
بشــود ،ایــن قابلیــت را دارنــد که بــه صــورت خودجوش همــان حرف
را بــا قالــب تخصصــي خــود و البتــه زبانــی خود بــرای افــراد متعددی
کــه در حلقــه ارتباطــی شــان هســتند گفتمــان کننــد ،ماننــد چهره
هایــی کــه مخاطبــان متعــدد و پایــدار دارنــد :رســانه ،خبرنــگار ،امــام
جمعه و....
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مطالبــه گــری یعنــی امــر مســئول بــه معــروف و نهــي مســئول از
منکــر.
ایــن معــروف و منکــر همــان مســائل هســتند کــه پرداخــت شــده
انــد ،مســئول مربوطــه اش در همــان فراینــد پرداختــن بــه مســئله
شــناخته شــده و حــاال قــرار اســت مســئول ،مخاطــب اقــدام قــرار
گیــرد تــا مســئله را یــک گام بــه حــل شــدن نزدیــک کنــد.

بــرای مطالبــه گــری  ،شــناخت مســئول و نظــام تعلقــات وی مهــم
اســت .البتــه ایــن شــناخت هــم بــا رصــد و بــا تعامــل وی بــه دســت
مــی آیــد؛ بــه ایــن معنــا کــه ،تحلیــل واکنــش
هــای مســئول دربــاره گفتگوهــا و مطالبــات مشــخص مــی کنــد که
اگــر تاکنــون بــه حل ایــن مســئله نپرداخته یــا بــه انجــام راه دیگری
اصــرار دارد ،علتــش چیســت؟ دانــش کافــی نــدارد و غافــل اســت ،اما
ســالم اســت .در چنبــره اطرافیــان جاهــل یا منفعــت طلب قــرار دارد.
خــودش ذی نفــع اســت و نفــع مــردم را بــه نفــع خــود می فروشــد.
تنبل است .خائن است.
ایــن شــناخت کــه ایجاد شــد ،طــرح مطالبه گــری از او مشــخص می
شــود ،چــون ســاختار انگیزشــی مســئول ســالم و ناســالم و ...متفاوت
اســت .مطالبــه گــری حتمــا بایــد طبیبانــه باشــد ،امــا نســخه ای که
ایــن طبيــب بــرای هــر مســئولی مــی پیچــد ،مبتنــی بــر ســاختار
انگیزشــی مســئول اســت .دســته اول مســئول غافــل یــا جاهــل ،امــا
ســالم اســت .مســئولی کــه شــدت کارهــای اجرایــی حتــی خــود او
را از آرمــان هــا و برنامــه هایــش دور کــرده ،یعنــی مســئول ضعیفــی
کــه بــه کمــک و دلســوزی نیــاز دارد .او ،بــا تبییــن و روشــنگری ،کار
درســت را انجــام مــی دهــد؛ بــرای او بــا یــک نامــه خصوصــي متقــن
و تخصصــی مــی توان رفتارســازی کرد | .دســته دوم مســئولی اســت
تنبــل یــا ذی نفــع کــه تنهــا برایــش پســت و مقــام خــود مهم اســت
و از قــدرت خــود بــرای طبقــه خاصــی خرج مــی کنــد .او اگــر از خدا
مــی ترســید روش دیگــری کنشــگر را پیــش مــی گرفــت ،امــا از خدا
نمــی ترســد .پس ســاختار انگیزشــی او چیســت ؟
ایــن مدیــران خــود نیــز دو دســته انــد .دســته اول جایــگاه خــود را
متکــی بــه رضایــت عمومــی مــردم مــی داننــد و تنهــا زمانــی بــازي
تعــارض منافــع را بــه نفــع مــردم تمــام مــی کننــد کــه نگــران وجهه
عمومــی خــود باشــند .بــرای ایــن دســته از مســئولین بایــد هزینــه
ســازی کــرد ،هزینــه ای از جیــب آبــرو و اعتبــار خودشــان .آنهــا
تنهــا بــا فشــار افــکار عمومــی تغییــر رویــه میدهند .پــس مطالبــه از
آنهــا هرچــه آشــکارتر باشــد ،اثرگــذار اســت .وقتــی مــردم مســئوالن
ضعیــف را بشناســند مســئوالنی کــه تنها بلدنــد رأی ممتنــع بدهند،
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از انجــام کارهــای خــوب ابــا دارنــد و از انجــام کارهــای غلــط بــرای
انتفــاع خــود و حامیــان خــود اســتقبال مــی کننــد .اعتبــار و آبرویــی
را کــه خــود بــه آنهــا داده انــد ،پــس مــی گیرنــد و او را از حیثیــت
فعالیــت هــای حکومتــی محــروم می کننــد و ایــن پایان عمــر کاري
یــک مســئول اســت .همیــن خطــر می توانــد بــرای چنین مســئولی
تصمیــم ســازی کنــد.
دســته دوم مدیــران تنبــل یــا ذی نفــع ،مدیــری اســت که چــه کاری
بکننــد و چــه نکننــد حقــوق خــود را مــی گیــرد .او مــی داننــد کــه
بقایــش نــه بــه عملکــرد و نــه بــه رضایــت مــردم ،بلکــه بــه رضایــت
مســئول باالدســتی اش مرتبــط اســت .پــس تمــام ســعی اش را در
رضایــت او بــه کار
خواهــد بــرد .او گمــان مــی کنــد کــه افــکار عمومــی تــوان بــه خــط
انداختــن جایــگا؛ او را ندارنــد ،اشــکالی نــدارد ،تــا او بــه حقیقــت پــی
ببــرد ،مــی تــوان از مطالبــه حقوقــی اســتفاده کــرد .مطالبــه حقوقی
یعنــی اســتفاده از ســاختارهای نظارتــی و قضائــی بــرای اصــاح
عملکــرد مســئولی کــه تنهــا از مدیــر باالدســتي خــود مــی ترســد.
دیــوان عالــی عدالــت اداری  ،دیوان محاســبات  ،ســازمان بازرســی و،...
بســته بــه نــوع مســئله و جایــگاه مســئول و نــوع تخطــی او از قانون ،
مــی توانــد مــورد رجــوع قــرار بگیــرد.
بــه تعــداد مســئولین و منــش آنهــا ،راه مطالبــه گــری وجــود دارد .راه
هایــی کــه یــک ســر آن نامــه خصوصــی اســت و ســر دیگــر آن ایجاد
هزینــه هــای اجتماعــی یــا قضائــی .آنچــه مطالبــه گــری را بــه اثــر
نزدیــک مــی کنــد ،تخصصــی بــودن آن اســت ،یعنــی طــی کــردن
تدریجــی و متفکرانــه فراینــد رســیدن بــه مســئله .مســئله محــور
بــودن مطالبــه گــری اســت کــه آن را از مطالبــه گــری غیرمفیــد و
تاکســیزمی همــان غرولندهــای محافــل تاکســی۔ متمایــز مــی کند.
البتــه گاه ممکــن اســت بــا یــک پیگیــری شــش ماهــه مســئله ای
حــل شــود و ممکــن اســت ســال هــا بعد ایــن اتفــاق بیفتد ،کنشــگر
تــا جایــی کــه نامــی از مطالبــات اولیــه هــم نمانده باشــد؛ امــا نتیجه
قطعــا حاصــل همــان اثــرات تدریجــی اســت.
دقــت شــود کــه نقدهــای صرفــا ســلبي اقدامــات مســئولین ،مشــوق

بــی عملــی ،رخــوت و روزمرگــی خواهــد شــد .بــرای دفــع ایــن آفت،
بایــد مطالبــات ایجابــی و ارائــه راهکارهــای عملی برای بهبود شــرایط
افزایــش یابــد .مشــخص اســت کــه وقتــی تعــداد و ســرعت انجــام
کارهــای غلــط انجــام شــده از کارهــای خوب انجام نشــده بیشــتر می
شــود ،ضریــب کارهــای ســلبی هــم در کنشــگران بیشــتر از کارهــای
ایجابــی باشــد .امــا بایــد یــک توازنــی برقــرار شــود تــا کنشــگر متهم
بــه تخریــب ،ویرانگــری و لقــب هایــی نشــود که نســبت دادنشــان در
تخصــص مســئول نقدناپذیر اســت.
بــه هــر حــال ،گــزاره «هرجــا میــرم ازم میپرســن» گــزاره اســترس
زایــی بــرای یــک مســئول اســت کــه مــی توانــد اولویــت هــا را در
ذهــن او جابــه جــا کنــد .او حتمــا بــرای اینکــه پاســخی بــرای ایــن
پرســش هــا داشــته باشــد ،پرونــده آن مســئله را از زیــر پرونــده های
خــاک خــورده روی میــزش درمــی آورد و روی پرونــده ها مــی گذارد.
همیــن اســت کــه قــدرت افــکار عمومــی از هرقدرتــی باالتــر اســت.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!
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فصلچهــــارم
وصیتنامه
در این بخش از توصیهها و تجارب تعدادی از
مسئولین سابق تشکلها که تحت عنوان وصیت
نامه تشکیالتی جمع آوری شده روایت شده است.
به همین منظور تمام ًا با ادبیات گفته شده مصاحبه
شوندهها نگارش شده است.

دانشگاهفرهنگیانگرگان

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

موضوعتجربه:عملیاتجهادیتخصصی+جذب
جایگاهدانشگاه
خــب دانشــگاه ما ،دانشــگاه فرهنگیانــه  .حــاال اون بــرادران و عزیزانی
کــه قــراره مســئولیت رو بــر عهــده بگیــرن ،اول بایــد جایــگاه ایــن
دانشــگاه رو بدونــن ،چــون قــراره ایــن دانشــجوهای اینجــا در آینــده
دانش-آمــوز تربیــت کننــد .نســل آینــده کشــور قــراره توســط ایــن
دانشــجوها تربیــت بشــن،پس جایــگاه خیلــی مهمیــه.
غیــر از ایــن مــوارد هــم حضــرت آقــا تعبيراتــي پيرامــون جایــگاه
آمــوزش وپــروش داره کــه آدم تعجــب میکنــه .مثــ ً
ا ميگــه:
مسئله آموزش و پرورش اولویت اول نظام ماست.
ســرمایه گــذاری در آمــوزش وپــرورش را جــدی بگیرنــد .اینجــا هــر
کســی ســرمایه گــذاری کــرد ،هزينه كرد نيســت واقعـاً بازدهــی دارد.
وقتــی بــه ایــن نــکات نــگاه میکنیــد واقعــاً یــک دغدغــه ،یــک
جنبشــی درون آدم راه مــی انــدازه ،آدم نمی-تونه ســره جاش بشــینه.

رویکردتشکیالت
رویکــرد خــودم در تشــکل تربیــت نیــرو بــود يعنــي مــن افــرادي رو
بایــد تربیــت کنــم ایــن افــراد کنشــگری کننــد .مــی توانــم خــودم
نشســت بــذارم ،معاونــت مث ـ ً
ا  گفتمــان ســازی بــرای انتخابــات،
ولــی ایــن بــرای مــن مهــم نیســت .مهــم اینــه کــه اون معاونــت مــن
بلنــد شــه بــره برنامــه بچینــه .اون معاونــت كادرســازی مــن برنامــه
رو برگــذار کنــه .اولویــت مــن ایــن بــود کــه خــود بچــه هــا بــرن
تربیــت نیــرو کننــد .بــه قــول معــروف ایــن ســاختار تشــکیالت رو
گســترش بــدن .يعنــي يــه ســطح ميشــه فرمانــده و شــورای پایــگاه،
بــاز ایــن هرکــدوم از شــورای پایــگاه خودشــون دوبــاره یه چهــار پنج

39

فصل چهار وصیت نامه

نفــری رو دور خودشــون جمــع کننــد كــه متناســب بــا همــون حوزه
بــرن فعالیــت کنــن ،مباحصــه كنــن ،خودشــون گســترش بــدن .یــه
بنــده خدایــی يــه جملــه خوبــي داره كــه مــی گفــت بایــد کوچــه
بــه کوچــه ،نفــر بــه نفــر بایــد بــری جــذب کنــی .واقعــا مــن بــه
ایــن حرفــش رســیدم تــوی ایــن فضــای مجــازی بــرای جــذب نیــرو
دنبــال ایــن حرفــا باشــی خیلــی کاره ســختیه .االن هــم بایــد دنبــال
آدم نفــر بــه نفــر باشــی.

تقویتمهارتوهویتمعلمی
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مســئله آمــوزش و پــرورش یــک مســئلهی تاریخیــه یــک ســابقه
اي داريــم ،یــک دوره  40ســالهای رو گذروندیــم نتایــج اون داره
خــودش رو نشــون میــده .یعنــی مــا دانــش آموزانــی رو مــی بینیــم
کــه پایبنــدی بــه ديــن ندارنــد ،حتــی از لحــاظ درســی سیســتم و
ســاختار آمــوزش وپــرورش بــه نحــوی کــه مــا االن داریــم مــی بینیم
دانــش آموزهــای مــا بعــد از فــارغ التحصیلی بیکارنــد یا وارد دانشــگاه
میشــن بعــد از دانشــگاه بیکارنــد ،یعنــی اگــر مــن بخــوام یــک نفــر
رو بــا رویکــرد جــذب بســیج دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیــان جــذب
کنــم ،میــام اون آســیب هایــی کــه تــوی ســاختار موجود هســت که
طــرف خــودش متوجــه شــده کــه مثــا مــن دارم میگــم کــه بعــد
از چهــار ســال تــوی فــان دانشــگاه یــا دوازده ســال تــوی سیســتم
آموزش-وپــرورش بــودم ،بعــدش وارد سيســتم دانشــگاه شــدم ،بعد از
دانشــگاه هــم مهــارت خاصــی نــدارم .آســیب-هایی که توی ســاختار
هستشــرح مــی دم بلــه بعــد مــی گــم خــب حــاال مــا این آســیب ها
رو داریــم حــاال بایــد چــی کار کنیــم؟
مثـ ً
ا بــرای بســيج دانشــجويي  تــوی دانشــگاه فرهنگیان اول ســعي
مــي كنيــم هویــت دهــی کنیــم بــه ایــن افــراد ،ایــن دانشــجوهایی
کــه هســتن مــا بيايــم بــه ایــن دانشــجو معلــم هایــی کــه قــراره در
آینــده دانــش آمــوز تربیــت کننــد اونهــا رو نســبت بــه اون هویــت
خودشــون ،نســبت بــه اون وطیفـهای کــه دارنــد آگاه کنیــم و بعــد

از اینکــه اونهــا نســبت بــه موضــوع آمــوزش وپــرورش دغدغــه پیــدا
کردنــد  ،بهشــون فعالیــت بدیــم ،توانمندشــون کنیــم در زمینه های
مختلــف؛ در دو زمینــه ،یکــی معرفتیــه کــه میشــه اعضــا رو هدایــت
کــرد ســمت طــرح والیــت و اســام نــاب و  ،...یکــی هــم مهارتــی
تخصصــی آمــوزش و پــرورش یعنی دانشــجویان رو بــا مباحث تحول
بنیادیــن ،اســناد باالدســتی آشــنا کنیــم .بعــد یــک الیــه دیگــه ،الیه
توانمنــدی هــا و مهــارت هاســت .یعنــی افــراد رو توجیــه کنیــم کــه
تــو قــراره معلــم شــی طیچنــد ســاله آینــده ،بایــد فــن بيــان داشــته
باشــی ولــی خــب خــود فرهنگیــان هــم متاســفانه حســابی  مشــکل
دارن،هــم از لحــاظ اســاتید و هــم از لحــاظ واحدهای درســی کــه ارائه
میشــن و فــرد بعــد از چنــد ســال خــودش درک می-کنــه کــه واقعـاً
یــه ســری کمبودهــا دارد.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

کادرسازی
دوران حضــور مــا یــه عــده از بچههــا عالقهمنــد بودنــد بیــان تــوی
بســیج کار کنــن .مــا هــم رویکــرد خوبــی بهشــون داشــتیم ولــی بــه
علــت کمبــودن تجربــه اینهــا خــوب ســازماندهی نمیشــدن .ولــی
در دوران کرونــا و االن کــه در پایــان مســئولیت بنــده هســت ،فرمانده
بعــدي بيــاد بــاال ،تــوي دوران كرونايــي مــا هیــچ نــوع شــناختی از
بچههــای  99اصـ ً
ا نداشــتیم 98 ،هــم بــه شــکل محــدود داشــتیم
کــه عدهایشــون هــم خــارج اســتان بودنــد اون هــم بــه درد مــا
نمیخــوره.
بــه خاطــر همیــن مــا بــرای بچههــای  99شــروع كرديــم رفتیــم
بــا بســیج دانشآموزهــا ارتبــاط گرفتیــم و گفتیــم دانش-آموزانــی
کــه فرمانــده حــوزه بــودن ،فرمانــده پایــگاه بــودن ،کیــا شــورای پایگا
بودنــد ،اینــا رو بــه مــا معرفــی کنيــد .اونایــی کــه تــوی دانشــگاه
فرهنگیــان اســتان قبــول شــدند اونــا اينــارو بــه مــا معرفــی کــردن.
بــه غیــر از ایــن مــا یــک لینــک ثبــت نامــي رو درســت کردیــم
بــا فــرم اســتعدادیابی .يــه لینکــی رو گذاشــتيم کســانی کــه عالقــه
مندیشــون ،سوابقشــون ،توانمندیشــون کــه منطبــق بــا مســائل مــا
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هســت بیــان ایــن رو پــر کنــن؛ یــه فــرم جامــع و کاملــی بــود تقریبا
کــه یــه اطالعاتــی پیرامــون اون فــرد رو بــه مــا م ـيداد کــه ایــن
شــخص چنــد مــرد حالجــه و چیــکاره هســت .بعــد ایــن مرحلــه که
ثبــت نــام انجــام میشــد مــا شــهر بــه شــهر مــی رفتیــم .یعنــی تــو
اســتان گلســتان  شهرســتان گــرگان مــا وارد کار میشــدیم ،جلســه
میگذاشــتیم بــا همــه بچههــا تــک بــه تــک .ســه نفــر بوديــم ،من و
جانشــین و مســئول كادرســازيمون .بعــد میرفتیــم با این بنــده خدا
یــه محلــی قــرار میگذاشــتیم مثــا تپــه نورالشــهدا .این هــم میومد
تپــه نورالشــهدا کــه حالــت جنگلــی تفريحــي هــم داره .بعــد ایــن
میومــد اونجــا و مــا میرفتیــم باهــاش تــوی دل جنــگل و صحبــت
میکردیــم .مشــکالت ســاختار رو بهــش میگفتیــم و طــرف  بــه
صــورت ملمــوس درک میکــرد کــه سیســتم مشــکل داره و بایــد
بــراش کاری کــرد و بــه لطــف خــدا و کمــک بچههــا ،ایــن دغدغــه
براشــون ایجــاد میشــد مــا شــهر بــه شــهر نفــر بــه نفــر میرفتیــم
باهاشــون جلســه میگذاشــتیم و صحبــت میکردیــم .مثــا یه شــهر
بــود؛ نیــم ســاعت بــا اونجایــی کــه مــا بودیــم .یــه مثــا شــهر دیگــه
بــود بــا یــک ســاعت فاصلــه .بچههــا یــک ماشــین ســپاه گرفتــه
بــودن ،راه افتــاده بــودن داخــل اســتان و خداروشــکر جــذب خوبــی
هــم صــورت گرفــت آشــنایی خوبــی هــم بــا بچههــاي  99داشــتیم،
خــدارو شــکر خیلــی خــوب بــود.

تثبیت
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خــب مــا طبــق صحبتهایــی کــه کردیــم و طبــق عالقهمنديهایي
کــه بچههــا تــوی فــرم داشــتند یــه ســاماندهی بــرای خودمــون روی
کاغــذ انجــام داديــم کــه فالنــی بیــاد تــوی جهــاد علمــی بــه مــا
کمــک کنــه ،فالنــی بــره تــوی مطالبهگــری بــه مــا کمــک کنــه.
یــه ســازماندهی روی کاغــذ انجــام دادیــم ولی نیــازه دربارش بیشــتر
فکــر کنیــم .االن مــا قصــد داریــم دوره مســیر برگــزار کنیــم .یــک
دوره  48ســاعته ،دو روزه هســت کــه تــو خــود اســتان برگذار میشــه.
رویکــردش هــم رویکــرد تخصصــی مســائل آمــوزش و پــرورش

هســت .یعنــی بحث ســند تحــول ،مضمــون فكــري رهبــري پیرامون
آمــوزش و پــرورش ،هویــت معلمــی و  ایــن قبیــل مــا ميريــم عیــار
اينهــارو میســنجیم کــه عیارشــون در چــه حــده ،بــه قــول معــروف
بعــد سازماندهيشــون االن هــدف اصلــی اینــه کــه ببینیــم چنــد
مــرده حــاج هســتن ،اون زمينــه اصلــي كه مــا اينارو تســت .حــدودا ً
يــک ســازماندهی را روی کاغــذ انجــام دادیــم قصــد هــم داريــم تــوي
ایــن هفتــه باهاشــون بریــم ارتبــاط بگیریــم که رســمیتر مســئله رو
جــدی بگيــم کــه بــرای مــا فالنــی بیــاد تــوی معاونــت علمــی بــه ما
كمــك کنــه ،یــه خــورده جدیتــر تــوی ایــن هفتــه بــا بچههــا کار
کنیم .

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

تجربهییککارجهادی
مــا یــک طــرح جهــادی اجــرا کردیــم .طــرح اینجــوري نیســت کــه
بریــم بیــل بزنیــم ،نمــی دونــم کلنــگ بزنیــم ،خانــه بســازیم .بچــه
هــا تــوی اوضــاع کرونــا خوشــبختانه یــا متاســفانه خیلــی از دانــش
آموزهــا و خیلــی از مــدارس احســاس نيــاز كــردن كــه بچــه هــای ما
واقعـاً عقــب موندنــد .مــا چیــکار کردیــم؟ فراخــوان دادیــم ،ثبــت نام
کردیــم کــه آقاي دانشــجو معلــم ،ما یک طــرح جهــادی راه انداختیم،
جهــاد تربیتــی ،تــوی ایــن طــرح قــراره چیــکار کنیــم؟ قــراره بریم با
اون دانــش آمــوز یعنــی مــا جلســه بــا اداره کل هــم گذاشــتیم علمی
و بــه صــورت آمــاري و دقیــق رفتیــم جلــو و دانــش آموزهايــي كــه
دسترســی بــه فضــاي شــاد و فضــای مجــازی رو ندارنــد رو گرفتیــم.
آقــای دانشــجو معلــم ،مــا قــراره بــه بچــه هايــی کــه دسترســی بــه
فضــای مجــازی ،دسترســي بــه شــاد ندارنــد اينهــا بــه لحاظ درســی
عقــب موندنــد یــه جــوری اون قــوه و غریضــه انسانیشــون رو فعــال
کردیــم براشــون ايــن يــه قســمت .يــه قســمت ديگــه دانشــجو معلم
عزیــز شــما کــه قــراره بــه قــول معــروف دو ســال بعــد ،ســه ســال
بعــد ،وارد سیســتم و دســتگاه بشــید بهتریــن راه بــرای توانمنــد
کردنــت ،حضــورت در کالس درســه .یعنــی مــا االن بچــه هایــی کــه
فــارغ التحصیــل شــدن میگن کــه واحدهــای دانشــگاه همــش هیچ،
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بــه جــز کالس کارورزی .چــرا؟ چــون تــوی کالس کارورزی بچــه هــا
میــرن ســر کالس ،یعنــی میــرن ســره کالس دانــش آموزهــا ،اون جا
تدریــس مــی کنــن ،تــوی فضــای کالس هســتن ،میگــن کــه فقــط
کالس کارورزی بــه دردمــون خــورد .مــا بــه خاطــر همیــن مــا روی
ایــن قســمت کار مــی کنیــم .دانشــجو معلــم عزیــز ما شــما بیــا وارد
شــو ،بــرو ســر کالس ،مهــارت هــات افزایــش پیــدا مــی کنــه ،تجربه
اش میــره بــاال .امــا خیلــی از بچــه هــای مــا بودنــد کــه وقتــی وارد
شــدن بــه ایــن بســتر جدیــد ،مــي گفتن چــون مــا ايــن طــرح رو راه
انداختيــم وگرنــه ما بعــد دو ســال بريــم وارد کالس بشــيم اص ً
ال نمی
دونســتیم مدیریــت کالس چیــه ،بچــه هــا رو چجــوری بایــد کنترل
کنیــم .بچــه هــا چــي دوســت دارن ،چــي دوســت نــدارن .همیــن ها
واقعــا براشــون یــک تجربــه موثریــه .ايــن تــو قســمت جهــادی بــود.
مــا اینهــا رو فقــط بــرای بــرای بچــه هــای ورودی جدیــد نمیذاریــم.
بچههــای تــرم یــک بیشــتر مخصوصـاً ترم یــک ،چــون واقعـاً چیزی
نــداره مــي خــواد بــره ســر کالس .بیشــتر بچــه های تــرم دو بــه بعد،
دو بــه بــاال باشــن مــی تونــن شــرکت کنــن داخــل ایــن طــرح ما.
نحــوه جــذب هــم مــا توي چنــد ســري عمليــات کار کردیــم .یکیش
بحــث پوســتر بــود .خــب ايــن پوســترها همــه جايــي كــه بازخــورد
خوبــی نداشــت ،بچــه هــا مــی بینــن و رد مــی شــن .چــون انقــدر
پوســتر در گروه-هــای فضــای مجــازی زیــاد شــده دیگــه همــه بچــه
هــا پوســتر زده شــدن .مــی دونســتیم کــه بازخــورد آنچنانــی نــداره.
نحــوه دوم براشــون پیامــک فرســتادیم ،طــرح رو توضیــح دادیــم،
لینــک ثبــت نــام رو اونجــا گذاشــتیم بــرن ثبــت نــام کننــد .یــه
تعــدادی بــه ایــن طريــق انجــام شــد ولــی یــه جســم دیگــه قضیــه
کــه واقعــا اصلــی تریــن یعنــی عملیــات مــا بــود كــه جــذب خیلــی
خوبــی هــم داشــت تمــاس تلفنی بــود .یعنــی مــا دو هزار دانشــجوی
خواهــر و بــرادر کــه تــوی اســتان بودنــد ،اینهــا چنــد تــا تیم شــدند،
شــروع کردنــد بــه زنــگ زدن بــه بچــه هــا و طــرح رو توضیــح دادن و
از فوايــد ايــن طــرح گفتــن؛ چــه فوایــدی بــه دانشــجو می رســه ،چه
فوایــدی بــه دانــش آمــوز مــی رســه و توجیهــش کــردن بعــد بهــش
گفتــن کــه تــوی همــون شهرســتان خــودش ،تــوي نزدیــک تریــن

مدرســه بــه خــودت قــراره فعالیــت کنــی .اينطــور نیســت مــا تــو رو
بگیریــم ببریــم روســتا .خــب بــه خاطــر همیــن خیلــی از دانشــجوها
رقبــت نشــان دادن نســبت بــه قضيــه و همیــن باعــث شــد كــه بچه
هــا بيــان ســمت طــرح ،نحــوه جــذب تمــاس تلفنــي خیلــی تاثیــر
گذاشت.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!
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دانشگاهقم
موضوعتجربه:سیررشد+جذبوتثبیت
توصیفدانشگاه
تــو بســیج دانشــجویي دانشــگاه هــا بــه نظــر مــن که ســال گذشــته
مســئول رشــد و کادرســازی بــودم و االن مســئول بســیجم ،بحــث
اینکــه مــا بــرای رشــد و تربیــت یک دانشــجو چهارســال  وقــت داریم
پــس یــه برنامــه جامــع و مــدون تربیتــی خوب بــرای دانشــجوهامون
بایــد داشــته باشــیم کــه از روز اولــی کــه وارد دانشــگاه مــی شــوند تا
وقتــی کــه می خــواد از دانشــگاه خارج شــوند براشــون برنامه داشــته
باشــیم کــه اگــر ایــن رو نداشــته باشــیم هیــچ وقــت ایــن مشــکلی
کــه در جاهــای مختلــف و در برنامــه هــای مختلــف   همیشــه گیــر
نیــرو هســتیم یــا نیــرو داریــم ولــی کیفی نیســت حــل نمیشــه .من
همیشــه مشــکلم تــو دانشــگاه ایــن بــود وگرنه تو دانشــگاه تو بســیج
دانشــجویی کار کــردم تــو محلــه و جاهــای دیگــه هــم کار کــردم .تو
محلــه هــا مشــکل بعضــی وقتــا نیــرو نیســت یــا پولیه یــا مالیــه ولی
تــو دانشــگاه مشــکل مالــی نداریــم بــا کوچکترین نامـهای بودجــه از
دانشــگاه میرســه ،حداقــل تــو دانشــگامون اینطــوری بوده و دانشــگاه
مــا فضــاش یــه مقــداری هــم خوبــه .ولی مســئله ما نیــروی پــای کار
بــوده کــه بحــث تربیتــی مجموعــه مــا اینجــا مشــکل داشــت .بــرای
همیــن بــا مشــورت ادوار و یکــی از دوســتان کالــک یــه ســیر تربیتی
آمــاده کــردم.
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قســمتی از ایــن ســیر تربیتــی رو مــن خالصــه و تیرتــر وار میگــم که
شــاید بــه کار بقیــه دوســتان بیاد.
مــا بــه بچــه هــا گفتیــم آقــا ببینیــد وروردی دانشــگاه چیــه؟ ورودی

دانشــگاه یــه فــرد هجــده ســاله ،نــوزده ســاله اســت کــه تازه به ســن
بلــوغ رســیده ،تــازه وارد اجتمــاع شــده و عرصــه هایــی کــه تــا بحــال
تــو جامعــه فعالیــت داشــته فوقــش مســجد محلــه و پایــگاه محلــه و
مدرســه و خونــواده بوده،یــه همچیــن ورودی دارد دانشــگاه .خروجــي
دانشــگاه چیــه؟ یــه فــرد بیســت ودو ،بیســت وســه ،بیســت وچهــار،
بیســت وپنــج ســاله تــو ايــن سـنها فــارغ التحصیل مــی خواد بشــه
بــا لیســانس یــا ارشــد یــا باالتر و قــراره کــه تــو جامعه یه مســئوليت
داشــته باشــه و فعالیــت کنــه یــا حداقلش می خواد بشــه سرپرســت
یــه خانــواده کــه البتــه مــا نگاهمــون اینه کــه باید یــه بــاری از دوش
ایــن انقــاب بــرداره .یــه همچیــن ورودی و همچیــن خروجــی ای
پــس ایــن وســط کارخونــه ای میخــواد کــه بــه عنــوان دانشــگاه
نامیــده میشــه ایــن خیلــی مهمــه کــه چــه جــوری تــوش باشــه.
مــا واســه ایــن یــه برنامــه چیــده بودیــم از روز اول کــه دانشــجو
اومــده ســال اول یــه ســیر بــراش داشــتیم ،مربــی براشــون داشــتیم
بــرای بچــه هــا و ایــده مــون و کارمــون هــم بــر ایــن محــور بــود کــه
مــا آدم یــه بعــدی بــه دردمــون نمــی خــوره .مــا بــه اینجــا رســیده
بودیــم کــه آدم یــه تخصــص خــاص بایــد داشــته باشــه قبوله،مــا رو
ایــن تمرکــز مــی کنیــم هرکــس بایــد متناســب بــا ظرفیــت هــای
شــخصیتی کــه بــا توجــه بــه علــوم مختلــف شناســاییش مــی
کردیــم ،یــه هدفگــذاری داشــته باشــه بــه طــور تخصصــی .امــا بایــد
ابعــاد مختلــف شــخصیتش تــا یــه حــد زیــادی رشــد کنــه .بعــد
محتواییــش ،بعــد اجراییــش ،بعــد فکریــش و  ...اینهــا همــه بایــد
رشــد بکنــه.
واســه ایــن یــه برنامــه ای چیــده بودیــم و پایلــوت هــم مــن خــودم
ســال نودوهشــت ایــن رو اجــرا کــردم تــا یــه حدی تــا قبــل کروناییه
پیــش رفــت ،یعنــی مــا ایــن جمــع بچــه هــای ورودی نود و هشــتی
کــه باهاشــون شــروع کــرده بودیــم ،مــن خــودم بــه عنــوان مثــا 
مربــی ایــن جمــع بــودم ،مــا بــا ایــن بچــه هــا هــم کار اجرایــی مــی
کردیــم ،اجرایــی یعنــی مــن خــودم وای میایســتادم بــا بچههــا
اســپیس مـیزدم کار اجرایــی مــی کــردم هــم خــودم بــا ایــن بچــه
هــا گعدههــای تشــکیالتی و محتوایــی داشــتم ،خــودم بــا ایــن
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بچــه هــا برنامــه تفریحــی داشــتم ،خودمــون یعنــی خودمــون یــه
وقتــی گذاشــتیم بــرای ایــن بچــه هــا و خروجــی خیلــی خوبــی هــم
گرفتیــم .بــا بچــه هــا اردو مــی رفتیــم ،بــا بچــه هــا برنامــه مختلــف
داشــتیم و تــا دم کرونــا رفتیــم کــه ســر کروناییــه دیگــه مشــکل
کرونــا شــد؛ ولــی همــون جمــع خروجیــش ایــن بــود کــه تــو ایــام
کرونــا کــه رفــت و آمــد محــدود بــود ایــن بچــه هــا از اقصــی نقــاط
کشــور مــی اومــدن مــا براشــون تعریف پــروژه داشــتیم .چنــد روز قم
بــودن اســکان و غذاشــون هــم هماهنــگ مــی کردیم تــازه یــه مقدار
هزینــه هــم خودشــون مــی دادن ایــن بچــه هــا میومدن یــه فعالیتی
داشــته باشــن و برگــردن.
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در مرحلــه اول پایــش را داشــتیم .مــا بــرای ثبــت نــام یه ســری طرح
هــای پشــتیبان داشــتیم ،مثــا پشــتیبان علمــی راه روشــن ،اینــارو
خــود بچــه هــا طراحــی مــی کــردن طــرح هــا بیشــتر پشــتیبانی
علمــی بــود .اینهــا تبلیــغ مــی شــد،مبلغ داشــت بیــن بچــه هــای
خــود بســیج ،امــا برخــاف غرفــه بســیج دانشــجویی کــه معمــوال
تمــش تــم دفــاع مقــدس و تمــش تــم اصطالح ـاً بســیجی گــری
بــود ،ایــن هیــچ تبلیغــی نداشــت .چــرا؟
چــون هدفــم ایــن بــود کــه کســانی بیاینــد تــوی غرفــه بســیج ثبت
نــام کننــد کــه خودشــون بــا عالقــه و از تــه دل بیــان ،بــه زور کســی
نیــاد ثبــت نــام کنــه .ولــی طــرح هــای پشــتیبانی علمیمــون کــه
باهــاش کار داشــتیم اینــا جــدا بــود .اونایــی کــه میومــدن تــوی غرفه
مــا ثبــت نــام مــی کــردن ایــن مرحلــه پایــش براشــون انجــام مــی
شــد .یــه دور کل فرمــای ثبــت نــام و مــا فرمــای ثبــت نــام خــارج
از فــرم ثبــت نــام بســیج داشــتیم فــرم شــخصیت شناســی خودمون
طراحــی کــرده بودیــم ،خیلــی مختصــر بگــم مفاهیــم شــخصیت
شناســی بــود .یــه فــرم شخصیت-شناســی مختصــر خودمــون
طراحــی کــرده بودیــم ،کــه مولفــه هایــی کــه مدنظرمــون بــود رو
تــوی ایــن فــرم گنجانــده بودیــم و دوســتان پــر می کــردن و مــا اون

فرمــارو همــه رو تحلیــل ودســته بنــدی مــی کردیــم ،بچــه هــا مــی
رفتــن مصاحبــه .یــه مصاحبــه ای البتــه مصاحبــه نــه بــه اون شــکل
متعــارف مصاحبــه ،مــی رفتــن یــه گــپ و گفــت دوســتانه بــا ایــن
رفقــا میزدنــد .از بیــن ایــن جمــع یــه حلقــه اولــی از بچــه هایــی
کــه ســابقه بســیجی دارن رو بــرای پایلــوت اولیــه جــدا کــرده بــودم.
یــه جمــع مثــا حــدودا بیســت ســی نفــره بــودن کــه اینا خودشــون
یــه پــا بســیجی بــودن فقــط بســیج دانشــجویی قــرار بود رشدشــون
بــده .طــرح رو بــا اینهــا شــروع کــرده بودیــم .قــرار بــر ایــن بــود وقتی
از بیــن ایــن جمــع کــه طــرح گــردش چهارســاله هــم داشــتیم ایــن
بچــه هــا خودشــون کــه بعــد یکــی دو ســال رشــد مــی کــردن ،مــی
توانســتند مربــی هایــی باشــند و اینجــوری گســترش پیــدا میکــرد
و  زیــاد کــه مــی شــدند اونوقــت دیگــه معطــوف فقــط به حلقــه اول
نبــود ،مــی شــد بــا حلقــه هــای ثانویــه هــم کار رو پیــش بــرد .ولــی
خــب مــا اون موقــع پتانســیل اجراییــش رو نداشــتیم.
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سیررشد
بــرای بچــه هــای حلقــه  اول ،من یه ســری مصاحبــه اولیه باهاشــون
داشــتم و یــه افقــی رو براشــون بــاز مــی کــردم .بعــد بــا ســری حلقه
هــای مطالعاتــی و حلقــه هــای بحــث وگفتگویــی کــه با هم داشــتیم
شــروع مــی کردیــم ،درکنــار ایــن حلقــه هایــی کــه مــن بــا بچــه هــا
داشــتم در کنــارش مــن خــودم بــا بچــه هــا کار اجرایــی مــی کردیم.
یــادواره شــهدا داشــتیم همیــن کــه میومــدن کار اجراییــش رو مــی
کــردن .بــا همیــن تیــم چنــد تــا اردو رفتیــم ،اردوهــای کوتــاه یکــی
دو روزه تــا اردو جهــادی کــه بیــن دو تــرم حتــی بچــه هــا رو ده روز
بردیــم خوزســتان .ایــن پــک اجــرا و محتــوا کنــار همدیگــه رو بــرای
بچــه هــا داشــتیم و ایــن باعــث شــد بچــه هــا بماننــد ،یعنــی نــه
صرفـاً اجرایــی بــود نــه صرفـاً کار بــود بــرای بچــه هــا .چون مــن این
و قایــد بــودم نــه اینکــه صرفــا بگــم بچــه هــا بیــان بشــینن گــوش
بــدن مثـا انــگار ســخنرانی باشــه نــه .یــک چیــز ترکیبی بــود .خب
مــن بــه ایــن بچه-هــا اتاقاشــونم مــی رفتم ،ســرم بهشــون مــی زدم،
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یــه فضــای رفاقتی هــم باهاشــون داشــتم.

شیوهدستهبندیافراد
مــا یــه ســری مولفــه هــا تــوی فرمــه داشــتیم کــه از تــوی ایــن
مولفــه هــا مشــخص مــی شــد فهمیــد فــرد چــه نــوع شــخصیتیه.
یــا مثــا از کتابهایــی کــه مطالعــه کــرده ،از الگویــی کــه داره تــو
زندگیــش و علتــش  ،از ســبقه ی فعالیتیــش غیر از مدرســه ،هر چی
داشــته غیــر درس خونــدن ،هــر کاری کــرده رو ازش مــی خواســتیم.
خــب اینــا مشــخص مــی کــرد فــرد چــه شــخصیتیه .مشــخصه کــه
ایــن آقــا مثــا تــراز بســیجی بودنــش تــو چــه ســطحیه .یکــی هــم
نــه ،مشــخص بــود مخاطــب فعــا و فقــط عالقــه داره.کامــل فــرم رو
کــه کســی نــگاه بکنــه (حــاال بچه-هــای مــا چــون یــه مقــداری هــم
کار کــرده بودنــد تــوی فضاهــای شــخصیت شناســی) یــه دور مثــا 
فــرم رو مــی خونــدی قشــنگ مشــخص میشــد کــه ایــن مثــا تــو
ایــن فــازه ،تــو ایــن فــازه یــا مثــا تــو ســه چهــار تــا دســته-ای کــه
خودمــون داشــتیم.
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مثــا مــا گفتیــم یــه حلقــه از اون اول بــود .اصطالحــا بچــه هــای
بســیجی بــودن کــه ســبقه هــای بســیجی داشــتن مثــا تــو پایــگاه
محــات داشــتن یــا تــو دانــش آمــوزی داشــتن  ،اکثــرا مســئولیت
داشــتن ،مطالعــات حداقلــی مثــا دســت کــم از کتــاب هــای شــهدا
داشــتن و الگوهاشــون مثـا الگوهــای متناســبی بــود اینــا می شــدن
حلقــه اول.
حلقــه دوم کــه البتــه هیــچ فرصــت اجرایــی شــدنش بــه دســت
نیومــد ،اونایــی بــودن کــه خیلی ســابقه قــوی نداشــتن .مثال نوشــته
بــود یــه گوشــه ی بســیج بــوده یــا مثــا یــه فعالیــت جزیی داشــته،
کتــاب و گفتیــم مثــا حداقــل مطالعــه رو داشــته باشــه بــه موضــع

مطالعــه ش خیلــی گیــر نمــی دادیــم چــی بــوده باشــه .یــا الگوهایی
کــه مشــخص کــرده حــاال مثـا الگوهــاش تویــه فضاهــای نمــی گم
خیلــی مثـا الگوهــای خیلــی خــاص حــزب اللهــی ولــی یــه الگویی
بــرای زندگیــش داره و خــط گــذاری شدســت ،یعنــی مشــخصاً بــی
هویت نیســت.
اینها تقریباً می شدن دسته حلقه دوم.
دســته ســوم اونهــا ( ایــن فرمــا کســایی بــودن کــه اومــده بــودن
خودشــون ثبــت نــام کــرده بودنــا .یعنــی مثــا مــا تــو دانشــگاه
مجموعـاً صــدو پنجــاه دویســت تــا از ایــن فرمــا داشــتیم اینجــوری
نبــود از هــزار تــا ورودی مثــا بگیــم هشــتصد تــا فــرم پرکنــن ،نــه.
یــه جمعیــت محــدودی میومــدن خودشــون فــرم پرمــی کــردن.
اونایــی کــه خودشــون پــر مــی کــردن بــه ایــن دو دســته بیشــتر
تقســیم نمــی شــدن) قشــر خاکســتری و غیــره و غیــره بــودن کــه
نمــی اومــد فــرم پــر کنــن .اونــا از روش هایــی مثل پشــتیبانی علمی
و طرحهــای پشــتیبانی و راه روشــن و اینهــا کــه بــا زمینــه کاری
علمــی بــود و کار پشــتیبانی آموزشــی بود براشــون اســتفاده میشــد،
از اون در بــا اونــا وارد مــی شــدیم.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

.
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دانشگاهکاشان
موضوعاصلیتجربه
ارتباطبامسئولیندانشگاه+فعالیتدرشرایطکرونا
خواهران
در مــورد واحــد خواهــران در طــول ایــن دو ســایر کــه مســئول حوزه
بــودم و یــک ســال هــم جانشــين ،چیــزی کــه هســت و مســئول
بعــدی بایــد در نظــر بگیــره اینه کــه در تعامل بــا خواهــران ،کارهایی
کــه قــراره براشــون انجــام بدیــم رو یکــم ســطح پاییــن تــر بهشــون
بگیم،اگــر همــون اول اون حــد نهایــی خودمونــو بگیم و انجــام نگیره،
توقــع واحــد خواهــران از واحــد بــرادران میــره بــاال ،ولــی اگــه یــه
ســطح پاییــن تــر  بهشــون بگیــم کــه فــان کارهــا رو انجــام مــی
دیــم و بعــدش بهتــر هــم انجــام شــد دیگــه مشــکل و تنشــی بیــن
خواهــران بــرادران بــه وجــود نمیــاد.
در فضاهایــی کــه مثــا مشــکلی بــا دانشــگاه هســت بیشــتر واحــد
خواهــران رو دخیــل کنــه کــه اگــر  مشــکلی بــا مســئولین دانشــگاه
و اون حیــن هــم مثــا خواهــران برنامــه ای مــی خواهنــد اجــرا کنن
کــه بــه کمــک بــرادران نیــاز دارنــد و اگــر اون فضــا رو براشــون تامین
نکنیــم باعــث میشــه که  یه تنشــی بیــن واحــد خواهــران و بــرادران
پیــش بیــاد ،اون وقــت اتفاقــی کــه مــی افتــه اینــه کــه  درک مــی
کننــد و فشــار روی واحــد بــرادران کمتــر میشــود.

ارتباطبامسئولیندانشگاه
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مصاحبــه شــونده :بــه دلیــل اینکــه رئیــس دانشــگاهمون  یــک فــرد
اصــاح طلبــه ولــی جوریــه کــه  نقطــه اشــتراک بــا رئیــس دانشــگاه
تــو کارای خیــرش داریــم ،چــون آدم خیــری هســتند .ولــی معاونش

هــم اصــاح طلبیــه کــه کال بــا بســیج ســازگار نیســت و اصــا پــول
و بودجــه نمیــده بــه مــا .شــما اگــر جلســه می-خــوای بــرای تصویب
بودجــه بــری ،اصــا بــا معاونــش نــرو فقــط یــه جلســه خصوصــی
بــا رئیــس دانشــگاه بــرو و پــول رو از اون بگيــر  .حــاال بحثهایــی کــه
هســت میگــم آقــا بــه هیئــت نظــارت نیــاز داريــم کــه بشــه کارش با
هیئــت نظــارت پیــش ببــره ،ولــی خــب بــرای اینکــه هیئــت نظارت
نخــوای و بتونــی بــا مســئولین کنــار بیــای برنامــه هایــی کــه خــود
مســئولین میگیــرن مثــل برنامههایــی کــه مدیــر ارتبــاط فرهنگــی
کــه زیــر نظــر معاونــت فرهنگیــه مــی گیــرن رو بــرو سخنراناشــو
حتمــا چــک کــن ببیــن اینــا مشــکل دارن یــا نــه .مثــا چنــد وقــت
پیــش مدیــر فرهنگــی کــه زیــر نظــر معاونــت فرهنگیــه آقــای خانی
چــی رو دعــوت کــرده بــود .یــک شــخصی کــه مشــکل داره کال اگــر
بــرای تشــکل هــا بــره تــو هیئــت نظــارت مشــکل پیــش میــاد ،اینــو
مــا دیگــه هــر وقــت کــه بخوایــم  کــه اول پیگیــری کردیــم باهــاش
برخــورد بشــه بــا معاونــت فرهنگــی ،بعدشــم فــردا روز اگــر بخــواد
هیئــت نظــارت مــا دیــر و زود بشــه ایــن بحثهــا پیــش میاد که شــما
بــرا خودتــون تخلــف ایجــاد میشــه ،بــرای مــا که مثــا تخلــف ایجاد
نمیشــه ولــي بــرا ما کــه افــراد انقالبی هســتیم تخلــف ایجاد میشــه.
بعــد یــک بحــث دیگــه بــرای برنامــه هایــی کــه داریــم و فکــر
میکنیــم کــه هیئــت نظــارت ایــراد میگیــره ،ارتباطــش بدیــد بــا
همــکاری  بســیج دانشــجویی شهرســتان کــه نخــواد ســمت  هیئت
نظاربریــم.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

جذب
بــرای بحــث جــذب اگــر دانشــگاه حضــوری باشــه مــا بســيج رو در
مرحلــه اول بــه عنــوان واحــد تربیــت بدنــي و اردویــی بیشــتر معرفی
مــی کنیــم ،بعــدش واحد سیاســی .یعنــی اگــر ورودی هــای جدیدی
باشــن و بخواهیم جذبشــون کنیم درگام اول یکســری اردوی تفریحی
برگــزار مــی کنیــم ،بعــد اردوی تفریحی اردوی سیاســی تشــکیالتی،
بعــد هــم کال دیگــه وارد فضــای اون چیــزی کــه مــد نظــر خودمــون
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هســت وارد مــی کنیم.
حاال دو دسته دانشجو داریم .
اون کســایی کــه بایــد جذب بشــن که میشــن ،اون قشــر خاکســتری
رو حــاال نحــوه ای کــه مــا بهشــون گفتیــم اینــه کــه یــک ســری
افــرادی کــه علمــی هســتن اینــا رو بــا پژوهشــکده شــهید شــاکری  
کــه ارتبــاط داریــم و تــو بحــث علمــی کار مــی کنــن ارتبــاط بدیــم.
مــی گیــم شــما بیایــد اول ایــن دوســتان رو بــا پژوهشــکده  جــذب
کنیــد اصــا هــم زیــاد نگیــد کــه مــا بســیجیم ،وصــل بــه بســیج
دانشــجوییم ،از راه علمــی جذبشــون کنیــد بعــد آرام آرام تــو جمــع
خــود بچــه های بســیج کــه قــرار می گیــرن دیگــه خودشــون جذب
میشــن .حــاال کســانی هــم که زیــاد علمی نیســتن بــا بحــث اردویی
جــذب میشــن کــه خــب تــو این دو ســه ســال هــم خداییــش جواب
داده ایــن قضیــه ،یعنــی جذبمــون خیلــی خــوب بــود .حــاال هــم که
کرونــا هســتش مــا بیشــتر تــو ایــن یکــی دو ســال در بحثهــای
جهــادی خیلــی جذبمــون خــوب بــوده یعنــی اردوهــای جهــادی و
رزمایــش هــای کمــک مؤمنانــه .طوریــه کــه قشــر خاکســتری از این
حرکــت خوشــش میــاد و ناخــودآگاه جــذب  مجموعــه مــا میشــه.

برخورددرتشکیالت
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اون زمــان کــه مــن جانشــین بــودم سیاســتمون بــر ایــن مبنــا بــود
کــه مســئول حــوزه کار اجرایــی اصــا نبایــد بکنــه ،شــأن بســیج
میــاد پاییــن .واســه همیــن جــذب مــا حــاال خیلــی کــم بــود اگرچه
بچــه هــای شــورا هــم کار نمــی کــردن .ولــی توصیــه کــردم کــه بــه
مســئول حــوزه ای کــه مــی خوهــاد مســئولیت قبــول کنــه ،شــأن
بــه ایــن نیســت کــه لباســت خاکــی نشــه و بــا اینها شــأنت بــره باال،
مــرد میــدون بــاش یعنــی تــو ایــن دو ســال همیشــه بهشــان گفتــم
بــه بچــه هــا نگــو بــرو ایــن کار انجــام بــده ،بگــو بیــا ایــن کارو بــا هم
انجــام بدیــم .بیــا تــا بــرو خیلــی فــرق داره همیشــه خــودت وســط
میــدون بــاش تــو کار بعــد بــه بچــه هــا هــم بگــو مثــا جایی هســت
نیــرو داری ولــی خــب کار زیــاده مــی خــوای بهشــون بگــی خــب

اســتراحت نبایــد بکنــن ،خــودت نبایــد اســتراحت کنــی .بــه بچــه
هــا هــم بایــد توضیــح داده بشــه و دائمــا دســتوری باهاشــون صحبت
نکــن از خودشــونم نظــر بخــواه کــه بعــد خواســتن کار رو انجــام بدن
همــش نگــن مــا داریــم نظــر فالنــی رو انجــام مــی دیــم ،پــس انجام
نمــی دیــم ،نظــر خودشــم وقتــی دخیــل باشــه ایــن باعــث میشــه
خودشــم بــرای نظــر خودشــم تــاش کنــه کــه ایــن کار بــه ثمــر
بشــینه و حــاال لــول بنــدی هــم کــردم کــه حــال شــما مثــا نحــوه
ی برخــوردت لــول بنــدی میشــه .يــه ســري تــو شــورای حــوزه یــه
ســری افــراد داره کــه خیلــی سطحشــون باالســت و بــه قــول معروف
پایــگاه محالتیــن .اینــا اگــه بشــینن یــه بــار برگــردی مثــا بتوپــی
ســر کــم کاری هیــچ ناراحــت نمیشــن یعنــی افــراد لــول بنــدی کن
کــه نــوع برخــوردت خیلــی فــرق بکنــه .مثــا تــو زمــان اوج کار مثال
خــودم همینطــور زمانــی کــه اوج کار زیــاد بهــت فشــار میــاره و حاال
خــواه ناخــواه آدم جــوش میــاره و رفتــارش تغییــر مــی کنــه .تــو اون
زمــان بنــده حــاال زیــاد بــا نیروهــای پایــگاه هــا و نیروهــای عــادی
زیــاد برخــورد نــدارم کــه اگــه خواســتم بــا اونــا بــد برخــورد کنــم،
بــا اون هــا نباشــه ،بــا اون افــراد حلقــه اولــم باشــن کــه فضــا رو درک
کنــن و مثــا ناراحتــی پیــش نیــاد مثــا جانشــینم یــا مثال شــورای
دیگــه بــا افــراد مثــا شــورا ،پایــگاه و اینــا در ارتبــاط باشــن تــو بحث
حــاال اوج کارهــا و ایــن صحبتــا.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

فعالیتدرشرایطکرونا
از همــون اوایــل کــه کرونــا پیــش اومــد در بحــث جهادی،رشــد و
كادرســازی  و دوره هامــون اول اومدیــم یــه کاری کنیــم کــه بچــه
هــای خودمــون رهــا نکنــن  ،فضــا رو همچنــان درک کنن.اومدیــم
یــه جلســاتی گذاشــتیم فضــاي دانشــگاه رو توجیــح کردیــم .گفتیــم
االن درســته کرونــا هســت ولــی خــب فضــا بــه شــکلیه کــه نیــاز
هســت بــه حضــور شــما هســت .بــرای بحــث جــذب افــراد اومدیــم
یــه ســری دوره هــای آموزشــی مثــل عمــار انقالبــی  1و  2برگــزار
کردیــم .حــاال جــوری بــود کــه مــا شــما یه ســری طــرح قبــل از این
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کــه حــاال ایــن دوره هــا رو انجــام بدیــم طــرح از مــن بپــرس بــرای
دانشــجویان جدیــد ،یــا حــاال بحــث جــذب بســیج دانشــجویی کــه
خیلــی اســتقبال شــد ،گفتیــم حــاال افــرادی کــه مــی خــوان جــذب
بســیج بشــن بــرن تــو ســایت بســیج یا بــه ســامانه بســیج پیــام بدن
یــا ثبــت نــام کنــن .خــب مــا ایــن شــماره هاشــون رو داشــتیم .مثال
دو ســه هفتــه یــه بــار بــا ســامانه پیامکــی مــون بهشــون پیــام مــی
دادیــم اگــر مشــکل آموزشــی داریــن حــاال این بحــث ارتباطــه برقرار
شــد بــا دانشــجوها ،بعــدش اومدیــم دوره هــای تشــکیالتی برگــزار
کردیــم کــه حــاال در ســطح اســتانی بــود ولــی تشــکل خودمــون
برگــزار کــرد .حــاال تــو بحــث مأموریــت هــای بســیج دانشــجویی
بــود بــه صــورت مجــازی بــود .بعــد آزمــون هــم گذاشــتیم کــه اینها
ترغیــب بشــن کــه بیــان تــو ایــن دوره شــرکت کنــن کــه حــاال
خداروشــکر دوره هــا هــم در حــد  70-60نفــره برگــزار شــد حــاال به
صــورت مجــازی .بعــد گفتیــم خــب حــاال بعــدش مــا چیــکار کنیــم
چــون همــش مجــازی بــوده ،اومدیــم قســمت بنــدی کردیــم حــال
تــو دو تــا منطقــه گفتیــم افــرادی کــه کاشــانی هســتن و به کاشــان
نزدیکــن یــک دوره حضــوری داخــل دانشــگاه کاشــان برگــزار کنیــم.
افــرادی کــه اصفهانــی و اطــراف شهرســتان-های اصفهان بــودن اونها
رو هــم اومدیــم تو ناحیه بســیج دانشــجویی اســتان اصفهان یــه دوره
برگــزار کردیــم براشــون ،کــه حــاال اون دیــداره صــورت بگیــرد کــه
جــذب اتفــاق بیافتــد .
برنامــه هایــی از قبیــل یــادواره هــای شــهدا هــم داشــتیم .افــراد رو
کشــوندیم داخــل دانشــگاه ،دو ســه روز اونجــا بــودن جــذب و ارتباط
گیــری بــا شــورا انجام شــد و حــاال باالجبــار و باالختیــار دو تــا اردوی
جهــادی برگــزار کردیــم کــه ایــن جذبــه و اون اتفاقــه و اون ارتبــاط
گیریــه انجام بشــه.
بیشــتر حــاال بحــث ارتبــاط گیریــه حضــوری مــا بــه وســیله
رزمایشهــای کمــک مؤمنانــه یــا همــون اردوهــای جهــادی صــورت
گرفــت کــه خداروشــکر نتیجــه هــم داشــت.
  

فعالیترسانهای

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

در بحــث کرونــا طــوری بــود کــه  کانــال بســیجمون خیلــی مطــرح
شــد ،یعنــي خیلیــا دارن بازدیــد مــی کنــن چــرا؟
بــه خاطــر مواضعــی بــود کــه داشــتیم مثــا شــخص معاونــت
فرهنگــی مــا میــاد علیــه آیــت اهلل مصبــاح یــه ســری صحبــت
هایــی میکنــه ،خــب مــا میایــم یــه ســری مواضعــی نشــون
مــی دیــم منتها شــخصاً مشــاور رئیــس دانشــگاه خب وقتــی مواضع
بــه روز مــا و حــرف دل دانشــجو هســتش اتفــاق افتــاد و موضــع
هامــون بازنشــر داده شــد باعــث شــد کــه مثــا دانشــجو هــا بیــان
اون پیــج اینســتاگراممونو و یــا اون کانــال ایتامونــو ،کــه قبــل از کرونا
 340-330 -350نفــر بــودن االن شــده  420نفــر بــه غیــر از اینکــه
مــا اضافــه کنیــم .بعد بحــث دیگــه ای کــه اینســتامونم که داشــتیم.
بــرای بحــث اینکــه بتونیــم بــه همــه دانشــگاه هــا فراگیــر کنیــم ،ما
اومدیــم یــک کانالــی رو تشــکیل دادیــم داخــل تلگــرام بــه نــام کانال
قــرارگاه جهــادی ،هیــچ اســمی از بســیج دانشــجویی نیاوردیــم .بعــد
اومدیــم کل ایــن برنامــه فرهنگــی دانشــگاه رو میایــم تــو ایــن کانــال
بارگــزاری مــی کنیــم هیــچ اســمی از بســیج نمیاریــم ولــی خــب
برنامــه هــای بســیجو ویــژه تــر تبلیــغ مــی کنیم کــه حــاال اون بحث
رســانه مــون هــم انجــام بشــه حــاال بحــث رســانه مــون هــم وقتــی
اتفاقــا ارتبــاط پیــدا میشــه بــا اون افــراد ،هــم بحــث پیامک هــای دو
هفتــه  يكبــار کــه از طریــق ســامانه بــود بحــث ســایتمون ،ولی خب
اوج کارمــون بعضــا میگــن ولــی اوج کار مــا تــو بحــث ایتــاس کــه
مخاطــب مــا خداروشــکر خیلــی زیــاده.
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دانشــگاه مــا یــه مقــدار متفاوتــه از  دانشــگاه هــای دیگــه ،از ایــن
جهــت کــه درواقــع دانشــگاه تحصیالت تکمیلی هســت یعنی ارشــد
و دکتــری هســتند دانشــجویان ،خــب این وقتــی که ارشــد و دکتری
هســتند نشــون مــی ده کــه درواقــع تغییــر و یــا کار کــردن روی
دانشــجویانی کــه ایــن جــا هســتند یــه مقــدار ســختتر از لیسانســه
ســت؛ یعنــی شــما امــکان داره تــو دورۀ لیســانس یــک برنامــه-ای رو
برگــزار بکنیــد کــه درواقــع دانشــجویان ایــن هــا ،حــاال هــم شــرکت
بکننــد هــم تحــت تاثیــر قــرار بگیرنــد از ایــن درواقــع مقــوالت .ولــی
کار کــردن در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی بــا دانشــجویان ارشــد و
دکتــری یــه کــم پیچیــده تــر هســت و یــه کــم ســخت تــر هســت.
بایــد مســائل و مباحــث بــه گونــه-ای انتقــال داده بشــه یا گفته بشــه
کــه خــب بتونــه هــم جــذاب باشــه بــرای اون هــا و هــم ایــن کــه
اثرگــذار باشــه .چــون خودتــون هــم مــی دونیــد دیگــه ،در ایــن ســن
و در ایــن مقطــع عمدتـاً درواقــع ازلحــاظ فکــری دانشــجویان شــکل
گرفتــن و تغییــر چندانــی نمــی کننــد بــه ثبات نســبی درواقــع می-
رســند مگــر ایــن کــه مــی گــم یــه ســری برنامــه هــا و یــه ســری
شــاخصه هــای مــا در نظــر بگیریــم .حــاال مــن چیــزی کــه درواقــع
تــو ایــن دانشــگاه کــه از ســال  92ارشــد  ایــن جــا هســتم تــا االن که
دکتــری  هــم همیــن دانشــگاه هســتم و تقریبــا ایــن چند ســالی که
مــن در بســیج و در هیئــت فعــال بــودم ،مــی تونــم بگــم کــه ایــن
نقــاط ضعــف و نقــاط قــوت ایــن کارکــرد چطــور مــی تونــه باشــه.
یکیــش رو گفتــم همــون درواقــع روی ایــن حســاب بــاز کــرد کــه
دانشــجویان دانشــجویان کارشناســی نیســتند و ایــن دانشــجویان به
ثبــات فکــری رســیدند ،پــس بنابرایــن نمــی تونیــم بــا یک ســری از

کارهــای ســاده ایــن هــا رو تحــت تاثیر قــرار بدیــم .مخصوصــا فضای
دانشــگاه مــا کــه درواقــع حــاال یــه مقــدار حالــت تخصصــی هــم داره
و زیــاد دنبــال ایــن جــور کارهــا نیســتند و فضــا فضــای دوری از
کارهــای فرهنگــی و کارهــای حــاال بگیــم سیاســی حــاال هرچیــزی
از ایــن مقــوالت یــه کــم ســخت تــره .واقعیتــش اینــه کــه مــا االن با
مشــکلی کــه مواجــه هســتیم یــه مقــدار خــو ِد بچــه هاســت یعنــی
مــا نیروهــای نیــروی چندانــی دیگــه کــه عالقمنــد و دغدغــه مند به
کارهــای فرهنگــی باشــند ،تــو دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی نداریم؛
یعنــی ک ً
ال خیلــی کــم بودنــد ،تــو ایــن دانشــگاه خیلــی کــم انــد و
بعضــی از ســال هــا احتمــال داره یــه ســری از دانشــجوهایی کــه
دغدغــه داشــته باشــن بخــوان کــه اون هــا هــم یــه تعدادشــون تحت
تاثیــر فضــا اســتفاده مــی شــن و یــا بعضــی هاشــون هــم ســرگرم
درس و فعالیــت هــای علمــی خودشــون هســتن و زیــاد وارد مقولــۀ
حــاال فرهنگــی و کارهــای بســیج نمــی شــن .ایــن یــک آســیب و
یــک درواقــع مشــکل هســت کــه تشــکلی اگــه بخــواد شــکل بگیــره
بــر پایــۀ خــب افــراد هســت و قطعـاً اگــر افــراد کمــی وجــود داشــته
باشــند یــا افــراد توانمنــدی درواقــع وجــود نداشــته باشــند ایــن اثــر
دوبــاره میــاد پاییــن.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

نحوه ارتباط گیری،تعامل و جذب
در حالــت کلــی زیــاد اســتقبال نمــی شــه مگــر ایــن کــه رودررو بــا
دانشــجویان صحبــت کــرد حــاال باهاشــون دوســت شــد حــاال و یــا
مــواردی رو بهشــون ســپرد؛ مثــا مــی گــم مــا تــو ایــن دانشــگاه  
مرکــزی رو راه انــدازی کردیــم ،مرکــز پژوهشــی شــهید شــهریاری
کــه خــب وظیفــه ش ایــن هســت کــه از پروپــوزال هــا ،طــرح هــا
و یــا هرچیــزی کــه درواقــع در عمــل بتونــه کاربــردی باشــه و یــک
مشــکلی رو از کشــور یــا از شــهر ،شــهری کــه درواقــع مــا در آن
هســتیم ،یعنــی زنجــان را برطــرف بکنــه ،مــا از دانشــجویان  حمایت
مــی کنیــم حــاال بــا توجــه بــه توانمــون و ارگانهایــی مثــل  بســیج
و ســپاه  و یــا ارگان¬هــا دیگــۀ دولتــی کــه مــا مــی ریــم باهاشــون
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صحبــت مــی کنیــم ازمــون حمایــت میکننــد و  از ایــن ارگان هــا
هــم کمــک مــی گیریــم کــه بــه مــا یــاری برســونن درواقــع حــل
کــردن یــک مشــکلی و معضلــی اســت .از ایــن جهــت وقتــی وارد
ايــن مقــوالت مــی شــیم اون هــا درواقــع چــون مــی گــم ارشــد یــا
دکتــری هســتند و ایــن کارهــا رو مــی بینــن یــک مقــدار عالقمنــد
مــی شــن چــون کــه مــی بینــن باالخــره هــم درواقــع کاری کــه
مــی کنــن حقــوق مــی گیــرن ،دســتمزد مــی گیــرن و هــم ایــن که
کاری هســت کــه بــه دردشــون مــی خــوره بــرای آیندشــون خوبــه و
مفیــد هســت .ولــی دیگــه حــاال اون برنامــه هــای دوران لیســانس و
اینــا نــه ،یــه مقــدار اون هــا رو انجــام دادیــم خیلــی تاثیــری نداشــته،
زیــاد اثرگــذار نبــوده.

برگزاریکارگاهآموزشی
کارگاهــای آموزشــی اثرگــذار هســت و اســتقبال مــی شــه .مــا کارگاه
هــای مختلفــی رو گذاشــتیم و خــب اثرگذار بــوده ،البتــه کارگاه های
فرهنگــی مــا زیــاد نبــوده ولــی کارگاه هــای آموزشــی مــا مثـ ً
ا فرض
کنیــد مقالــه نوشــتن تــو ورد و لچــک و ایــن هــا ،در ایــن زمینــه هــا
خیلــی کاربــردی بــوده براشــون و اســتقبال شــده از ایــن برنامــه هــا
و کارگاه هــا.

نحوهاستفادهبهینهازدانشجویانتحصیالتتکمیلی
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دانشــجویانی کــه بــه ایــن مرحلــه مــی رســند دنبــال کار هســتند؛
یعنــی وقــت زیــادی رو نمــی تونــن صــرف مســائل حاشــیه ای کــه
از نظــر اون هــا شــاید حاشــیه ای شــاید باشــه مثــا فعالیــت هــای
فرهنگــی و سیاســی و امثــال ایــن هــا ،بیــش تــر دنبــال کار هســتند
 ،درواقــع یــا مــی خــوان ازدواج بکنــن حتمــا بــه نیــاز بــه کار هســت
کــه در کشــور خــب یــه مقــدار کار پیــدا کــردن بــرای اون هایــی
کــه درواقــع تحصیــات عالیــه دارنــد ســخت تــر شــده نســبت بــه
قبــل .خــب قبــا هرکســی دکتــری مــی رفــت تقریبـاً مــی تونســت

مطمئــن باشــه کــه هیــچ مشــکلی از بابــت کار نــداره ولــی االن نــه،
االن واقعــا ایــن طــور نیســت و خــب فــارغ التحصیــان مــا کــه از
کســانی کــه عمدت ـاً میــان ایــن جــا بــه فکــر رفتــن بــه خــارج از
کشــور هســتن واقعیتــش یعنــی عجلــه مــی کنــن ،میــرن و خیلــی
هاشــون برنمــی گــردن اصــا و خــب ایــن فضــاش شــکل گرفتــه تو
یــن دانشــگاه کــه ایــن دانشــگاه جــزء دانشــگاه هایــی هســت که هم
ارتبــاط خوبــی نســبتاً بــا دانشــگاه هــای خــارج از کشــور داره و رفتن
دانشــجویان یــه مقــدار راحــت تــر و ســرتره و یــا بــه ایــن فکــر مــی
کنــن کــه بیــان ایــن جــا از ایــن جــا بــرن خــارج از کشــور یــا این که
درواقــع دنبــال کارن دیگــه ،بمونــن حــاال بــا هر ســختی ای شــده تو
کشــور خودشــون بتونــن یــه کاری رو انجــام بــدن کــه حاال بســتگی
بــه شــرایط کشــور داره دیگــه واقعــا.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

فعالیتدردورانکرونا
بلــه برنامــه هایــی رو گذاشــتیم مــا ازطریــق درواقــع لینــک فضــای
مجــازی کــه خــو ِد دانشــگاه بــه مــا میــده ،مــا ســخنرانی داشــتیم،
برنامــه داشــتیم ایــن چنــد مــاه کــه بیــش تــر مناســبتی بــوده یعنی
یــه برنامــه داشــتیم بــرای  حجــاب و عفــاف بــود کــه حــاال خــب
ـخنران  خوبــی بــود و خــب
نســبتاً خــوب اســتقبال شــد چــون سـ
ِ
مســائل رو خــوب مطــرح مــی کــردن و مباحــث بــه کل آزادگونــه و
هرکســی میومــد نظــر خــودش رو مــی گفــت از این جهت اســتقبال
شــد یــه مقــدار .در زمینــۀ عدالــت ،بــه مناســبت میــاد امــام حســن
بــود دربــارۀ صلــح ایشــون و خــب مــا برنامــه گذاشــتیم و خــب ایــن
ســری برنامــه هــا رو گذاشــتیم ،برنامــۀ علمــی رو هــم درواقــع مــا دو
ســه تــا نمایشــگاه رفتیــم شــرکت کردیــم ،کــه دســتاوردهای مرکــز
پژوهشــی رو درواقــع تــو ایــن نمایشــگاه بــرده بودیــم ،از ایــن طریــق
هــم مــا تونســتیم تعــدادی از دانشــجویان رو بــکار بگیریــم یــا مثــا 
مــا یــک طرحــی رو از بســیج گرفتیــم بــا عنــوان شمســا که مســائل
اســتان زنجــان رو شناســایی مــی کنــه ،مــورد مطالعــه قــرار میــده و
درواقــع کمبودهــا و چیزهایــی کــه وجــود داره در اســتان زنجــان رو
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شناســایی مــی کنــه ایــن هــا رو بــه شــکل علمــی و آمــاری درواقــع
تحلیــل مــی کنــه ،تحلیــل مضامین مــی کنــه و درواقــع ایــن رو می
فرســتیم به تهــران.

دانشگاهایالم

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

موضوعتجربه:اهمیتساختارتشکلدرفعالیتتشکلی

وضعیتتشکل
فعالیــت کــردن در دانشــگاه مــا بــه خاطــر خیلــی بــزرگ نبــودن بــه
ایــن منــوال هســت کــه چنــد تــا از پایگاه-هــای مــا غیرفعالانــد
االن یعنــی چــون دفتــر ندارنــد غیرفعالنــد .بــه همیــن خاطــر روی
خــود حــوزه فشــار کاری زیــادی هســت از نظــر اجــرای برنامــه و. ...
بعضــا خــود اعضــای معاونتهــا مثــا معاونــت فرهنگــی ،بچــه هایی
کــه باهاشــون در ارتبــاط هســتن ســعی دارند بيارنشــون جــزو حلقه
ا صلی .
یــه خــورده کــم کارنــد یعنــی کــم کاریشــونم از ايــن جهتــه حــاال
چــون مــا دوره کرونــا بــود کمــی بیشــتر اذیــت شــدیم ،ولــی خــوب
ســاالی قبــل هــم اینــو مــا دیدیــم از قبل .کــم کاریشــون هــم از این
جهــت بــود کــه خــوب کار براشــون تعریــف نشــده بــود یعنــی اگــه
کاری هــم بــود بــا مشــارکت بچــه هــا نبــود یعنــی صرفــا یــک چیــز
القایــی کــه بچــه هــا بــرن انجــام بــدن كــه مــن خــودم ســعی کردم
ایــن موضــوع رو حــل کنــم .امــا خــوب مــی گــم چــون بحــث کرونــا
بــود یــه خــرده مشــکل ســختی رفــت و آمــد بــاز نمیشذاشــت.
تعریــف کار بــرای هــر معاونتــی یــک بحــث خیلــی مهمیــه کــه اوال
بایــد یــک ســری مطالعــات در اون زمینــه انجــام بگیــره .یــه ســری
ســیر مطالعاتــی بــرای هــر کــدوم از ایــن معاونــت هــا به صــورت جدا
یعنــی فرضـاً تــو معاونــت فرهنگی می خــوای بیــاری ،بــذاری یا مثال
کســی کــه مــد نظرته بــرای بعــد خــودت بیــاد معاونت فرهنگــی کار
کنــه ،یــه ســیر مطالعاتــی بــراش داشــته باشــی کــه بهــش بــدی.
فرضــا مثــا طــرح کلــی هــم میشــه،دغدغه هــاي فرهنگــي حضرت
آقــا ،مثـ ً
ا چنــد تــا کتــاب از ایــن قبیــل .تــو فــردا مــی خــوای بــری
معاونــت سیاســیتو بــذاری ،یــه ســیر مطالعاتــی براش داشــته باشــی
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کــه بیــای اینــو مثــا بــزاری بعــدا کار کنــه کار سیاســی انجــام بــده.
خــوب مــا اینــو تــا حــاال تشــکل خودمــون نبــوده حداقــل .بعــد ایــن
خــوب حــاال بچــه هــا اومــدن کار کــردن بحــث اينــه تــو بایــد یــه
ســری تعریــف کار براشــون انجــام بــدی ،کــه بــاز هــم این تو تشــکل
مــا تــا حــاال صــورت نگرفتــه تــو دانشــگاهم .شــاید حــاال ایــن کارایی
کــه میگــم تــو بقیــه تشــکل هــا انجــام بشــه.
در تشــکل مــا چــون یــه خــردهای فشــار کاری بیشــتری روی خــود
حــوزه هســت ،حــوزه در حــد یــه پایــگاه داره داره فعالیــت مــی کنــه،
چــون پایــگاه هــا بــه دلیــل نبــود دفتــر در دانشــکدهها  غیرفعالــه.
خــوب مــا شــورامونو بســتیم بــرای اونهــا ولــی خــوب بنــده خداهــا
چــون نیــروی انســانی در دســترس نــدارن و یکــی از علتهــا دفتــر
تشــکل هــا هــم تــوی یــک دانشــکدهي دور افتــادهی کنجی هســت
کــه زیــاد در دســترس نیســت.
بــرای همیــن ،مــا خــود معاونــت هایــی کــه داریــم فرضــا معاونــت
فرهنگيمــون ،مثــا اگــر بــا پنــج تــا از بچــه هــا در ارتبــاط باشــه،
خودشــو یکــی دیگــه از بچــه هــا فشــار کاری روی اونهاســت یعنــی
تــوی حــوزه مــا اینطوریــه کــه برنامــت بــاال میــره .مثــا بچــه هــا
برنامــه نمیــارن کــه مثــا فــردا مــن ببــرم شــورا فرهنگــی ،مشــورت
بــدم کــه کارهاشــون رو انجــام بــدن مثــا برنامشــون رو اجــرا کنــن.
برنامــه هــم مثــا مــن باید بگم فالنــی ببین فــان برنامــه رو پیگیری
کنیــن و انجــام بدیــن .خــوب حــاال بعضــی وقتهــا ایــن اتفــاق بایــد
بیوفتــه ولــی بــرای مــا کال ایــن اتفــاق رویــه شــده کــه رویــه خوبــی
نیست .
حــاال خــودم ســعی داشــتم ایــن ســال تحصیلــی کــه مســئول بودم
مقــداری ایــن شــرایط رو رفــع و رجــوع کنــم کــه دیگــه ایــن اتفاقــه
نیوفتــه ولــی میگــم بــه علــت کرونا و مشــکالتی که دانشــگاه مــا داره
خیلــی از بچــه هــا ممکنه بومــی نباشــند و خودمم چون شهرســتانم
و رفــت و آمــد بــرام ســخته ،تــا حــدودی اجــرا کــردم ولــی امکانــش
نشــد ایــن اتفــاق بــه صــورت کامــل رخ بــده .بــرای همیــن یکــی از
توصیــه هایــی کــه مــن خواهــم داشــت اینــه کــه بیشــتر مســئولین
معاونــت هاشــو بچــه هــای بومــی بگــذاره کــه اگــر مثال یــک موقعی

اتفاقــی افتــاد و یــا تابســتون شــد میخواســت اردوی جهــادي برگــزار
كنــه ،بچــه هــاش در دسترســش باشــن.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

تعریفکار
حــاال تعریــف کار مــی خــوان کنــن بـه خاطــر چارتــی کــه مــا تــوی
حــوزه مــون نداریــم ،بایــد اول چارتــی باشــه کــه خیلــی تــر و تمیــز
چیــده بشــه مثــا مشــخص بشــه تــوی معاونــت فرهنگــی در چهــار
تــا زیــر الیــه (حــاال مــا اینجــا اســمش رو زیــر الیــه گذاشــتیم)
بــرا بچــه هــا کار  کنیــم و چهــار تــا زیــر الیــه داشــته باشــه .مثــا 
یکیــش الیــه دفــاع مقــدس داشــته باشــه،دیگری مثال بحث مســائل
اجتماعــی رو داشــته باشــه و  ...البتــه هــر کــدوم از اینها داخــل حوزه
خودمــون مــی دیدیــم شــبیه همچیــن چیــزی هســت امــا حــاال کار
رســمیت داشــته باشــه کــه بعــدا بــرای بچــه هــا یــک مزیتی داشــته
باشــه حــاال بنــده خداهــا زحمتهایــی هــم مــی کشــن ،همیــن کــه
بــار فشــار از روی خــود معاونــت هــا برداشــته بشــه و هــم اینکــه
نیروســازی هــم انجــام بشــه.
بــه هــر حــال چــون االن مــا نیروهامــون اون روال سیســتماتیک رو
نــدارن کــه مثــا فرضــا تــوی کتــاب مغناطیس کالك نوشــته شــده.
زمانــی کــه مطالعــه کردیــم و انصافــا هــم کتاب خوبــی بــود خیلی از
اون فضــا دوریــم .یعنــی مــن خــودم ســعی کــردم ایــن رو بــه وجــود
بیــارم ،قبــل خــودم همچیــن چیــزی نبــوده اصــا یعنی.

زمینههایمشکالتساختاری
دالیــل اولیــه اش حــاال نحــوه ی جــذب بــود ،کال روال نداشــت یعنی
مــا مــی رفتیــم دو تــا از رفقــای خودمــون ،بچــه هــای مذهبــي رو
میاوردیــم .میاوردیــم باهاشــون چهــار تــا برنامــه اجــرا مــی کردیــم.
اصــل تربیــت نبــود اصــل اجــرای برنامــه بــود .اینکــه یــه چهــار تــا
برنامــه اجــرا شــه ،گزارششــو بفرســتیم تموم شــه بــره یعنــی چیزی
حرفــی بــه عنــوان تربیــت نیــرو تــوش نبــود یعنــی کار تعریــف نمی
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شــد .تــو مســئول حــوزه مثــا مــی رفتــی یــه تريبــون آزاد خــودت
برگــزار مــی کــردی ،بــه معاونــت فرهنگــی و سیاســی و چــه مــي
دونــم نیــرو انســانی همــه اینــا باهــاش درگیــر میشــد و یــه برنامــه
میشــدند .یعنــی کل نیــروی تــو صــرف همــون یــه برنامــه میشــد
کــه هیــچ ربطــی هــم بــه بقیــه معاونــت هــا ممکنــه نداشــت .مــن
حــاال خــودم میگــم ســعیم بــر همیــن بــوده کــه ايــن اتفاقــه دیگــه
نیوفتــه ،هــر معاونتــی كار خودشــو جداگانــه انجــام بــده.
توصیــه مــن هــم بــاز همینــه ببینیــد همــه مثــا بچــه هــا کتــاب
مغناطیــس رو بخونــن .حــاال بــه ایــن روش دیگــه پیــش بریــم .مثــا 
همــون گــروه هایــی کــه تــوی فضــای مجــازی قــراره تاســیس بشــه
بــه صــورت جــدا بچــه هــا مثــا بــا اخالقیــات جــدا تــوش گــروه
بنــدی بشــن بعــد بهشــون کار داده بشــه ،داریــم بــه اون ســمت
می ریم ،هرچند به کندی داریم می ریم بازم.

فعالیتهایدورانکرونا
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فعالیــت مــا در دوران کرونــا بیشــتر بــه صــورت مجــازی بــود .چــون
حــاال چنــد تایــی میشــد حضــوری هــم برگــزار کــرد امــا بــاز بــا
مخالفــت دانشــگاه هــم روبــه رو میشــدیم دیگــر مجــازی برگــزار
مــی کردیــم .فرضــا حــاال کرســی آزاد اندیشــی داشــتیم کــه هــم
بــه صــورت هــم الیــودر پیــج پخــش میشــد ،هــم فیلمــش رو مــی
گرفتیــم مثــا بعــدا بــه صــورت کلیــپ داخــل پیــج مــی گذاشــتیم.
مصاحبــه مــی کردیــم بــا فرضــا نماینده-های مجلــس داخل اســتان
در مــورد موضوعــات مختلــف .بازهــم مثــا كليــپ هــای اونــو مثــا 
درســت می-کردیــم .بــا مثــا بــراي بعضــی از دانشــجوهای ورودی
جدیــد بــا مســئولین داخــل دانشــگاه بعضــا پرســش و پاســخ مــی
گذاشــتیم یــا پاســخ بــا ســواالت دانشــجویان ،بــاز مثـا بــرای بحــث
جــذب ورودی هــا ،کلیــپ معرفــی دانشــگاه تهیــه کردیــم .بیشــتر
ســعی کردیــم روی کلیــپ ســازی اینــا یــک خــوردهای بچــه هــا کار
کــردن االن یــه خورده تبحرشــون بیشــتر شــده .بیشــتر بحث کلیپ
ســازی و مصاحبــه و فضــای مجــازی ،مثــا وبينــار ،برنامه¬هایــی که

برگــزار مــی کردیــم بــه ایــن صــورت.
در بحــث همیــن کلیــپ معرفــی داخــل دانشــگاه رو کــه ضبــط
کردیــم ،خــب بچــه هــا گویندگــی میکــردن ،صحبــت مــی کــردن
یــا مثـا بحــث ضبــط نحــوه کلیــپ گرفتنــش ،امکاناتی که داشــتیم
ایــن توضیحــات مختصــری داده بودیــم .مثــا ضبــط مــون مثــا بــا
فــان مشــکالت روبــه رو بــود ،دوربینمــون هــم امکانات چنــان نبود.
مثــا چنــد تــا از بچــه هــا اومــده بــودن حــاال بچــه هــای گروهــی
کــه دیــده بودنــد کلیــپ رو مثــا پیــام داده بودنــد گفتنــد بلــه مــا
مثــا قبــل پادكســت ضبــط کردیــم .مثــا گویندگــی مــی تونیــم
انجــام بدیــم و مثــا چنــد تاشــون اومدنــد گفتنــد مــا دوربیــن داریم
مــی تونیــم کمــک کنیــم و ایــن قبیــل مــوارد .یــک ارتبــاط گیــری
شــد بچــه هایــی کــه یــک اســتعدادهایی داشــتند رو یــک جــوری
شناســایی کردیــم.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

سیررشد
متاســفانه ســیر رشــدی بــرای جــذب شــدگان نداشــتیم .روش بــه
ایــن شــکل  بــود کــه بچــه هــا یــک ارتباط-گیــری میشــد بعــد
باهاشــون چهــار تــا برنامــه اجــرا میکردیم و بهشــون مســئولیت می
دادیــم میرفتنــد اجــرا میکردنــد و مثــا اینطــوری طــرف جــذب
میشــد .حــاال جــذب کــه صــورت میگرفــت  ولــی رونــدی بــرای
رشــد نداشــتیم .یعنــی اون اتفاقــه کــه بایــد مــی افتــاد ،نمــی افتــاد
مــد نظــر خــود مــا بــود .بــرای همیــن االن داریــم روش کار مــی
کنیــم بچــه هــای ورودی کــه هســتند براشــون گــروه زدیــم مثــا،
براشــون کار بعض ـاً تعريــف میشــه ،از خودشــون پیشــنهاد گرفتــه
میشــه ،کارهایــی رو کــه زیــاد ســخت نیســت فرضــا یــک مســابقه
ای پیــاده روی کــه بتواننــد بــا امکانــات خودشــون یــا خودمــون
کمکشــون مــی کنیــم ،بعــد مــی-رن انجــام مــی دن .کــم کــم داريم
میارمشــون داخــل کار چــون معمــوال مثــا مــا داشــتیم موقعــی کــه
مثــا طــرف تــرم دو بــود اومــده بــود تــو شــورای حــوزه .خــب خیلی
رونــد ســریع بــود نــه تنهــا رشــد نداشــت آســیب هــم داشــت .مثــا 
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مــی گفتــی فــان کار رو انجــام بــده خودشــو یــک جــوری حســاب
مــی کــرد کــه اصــا کار نبایــد بهــش بــدی ،مــن شــورای حــوزه ام،
مثــا تــرم دو بــود .باعــث شــده بــود یــه غــروری بگیرتــش اصــا 
دیگــه کار نمیکــرد .مثــا بعــدا هــم باهــاش صحبــت مــی کــردی
دیــگ اصــا دیگــه زده میشــد حــاال آســيب هايــي هــم داشــت .حاال
مــا االن داریــم ســعی میکنیــم بــا وجــود کســری هایــی کــه داریــم
بــازم بــا روال آرومــی کــه مــی خوایــم پیــش بــره بیــاد طــرف کــم
کــم رشــد کنــه.

شیوهکاررسانهای
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چیــزی کــه مــا داخــل اســتان بعضــا داریــم ،رســانه هایــی هســتند
کــه غالبــا اصــاح طلبنــد یعنــی اونایــی کــه زیــاد فعالیــت دارنــد و
مخاطبشــون باالســت،اصالح طلبنــد و کیفیــت کارشــون نســبت بــه
ســطح اســتان خوبــه .مــا معمــوال قبــا کارهایــی کــه تولیــد مــی
کردیــم (بــا توجــه بــه امکاناتمون)نســبت بــه خودمــون ی خردهــای
بحــث مخاطبینــش ضعیــف بــود .مــا حــاال اومدیــم از کانال دانشــگاه
یعنــی از روابــط عمومــی دانشــگاه کــه یــک ارتباطــی داریم اســتفاده
کردیــم کــه تعــداد مخاطبینشــون هــم زیــاد بــود .فرضــا در اوایــل
چنــد کلیــپ معرفــی دانشــگاه آمــاده کردیــم ،بــه صــورت یه موشــن
گرافــی آمــاده کردیــم اینــا رو بــه صــورت نصفــه نیمــه اومدیــم
گذاشــتیم تــو کانــال دانشــگاه چــون حــاال ارتبــاط داشــتیم البتــه
وظیفشــون هــم بــود کــه بــذارن کــه در بحــث ارتبــاط و حــاال طــرف
چــون بــراش جذابیتــی ایجــاد میشــد بــرای دیــدن بقیــش مثــا 
ارجاعــش مــی دادیــم بــه پيــج يــا کانــاالی خودمــون .و حــاال کــه
میومــد اونجــا بــا بقیــه محتــوا هــم آشــنا میشــد.
همیــن ســاز و کار رو دنبــال میکردیــم و بــه همیــن روش معمــوال
مخاطــب هــا رو جــذب و آثــار خودمــون رو نمایــش مــی دادیــم کــه
حــاال پيــج مــون هــم دفعــه قبــل مخاطبــش خیلــی بــاال رفــت ولی
خــوب مثـا بــا اینســتاگرام معمــوال خیلــی مشــکل داریــم مــی زنــه
حــذف مــی کنــه کــه اونــم خــودش مشــکلیه .مثــا کانالمــون پریــد

دوبــاره از اول االن داریــم کار مــی کنیــم بــاز تــوش کــه به ایــن روش
دانشــجو ،حــاال دانشــگاه ایــام زیــاد اهــل سیاســی اینــا نیســتند،
بیشــتر بحــث تولیــد محتــوا براشــون جذابــه .بعــد ســعی کردیــم
تولیــد محتــوای جــذاب رو داشــته باشــیم ،بحــث معرفــی دانشــگاه،
حــاال مســئولین مختلفــی داره بــا یــه مايــه طنــزی که جذب میشــه
و بعــد مثــا وقتــی تولیداتــی هــم کــه داشــتیم خوراکشــون مــی
دادیــم و اســتفاده مــی کردیــم.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!
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دانشگاهشهیدمطهریمشهد
موضوعاتاصلیتجربهایجادهمراهیتوسطدانشجویان

عدمهمراهيدانشجويانواعضا
تعــداد دانشــجویان دانشــگاه مــا کــم بــوده و بــه خاطــر جوی کــه در
دانشــگاه ایجــاد شــده بــود همیــن تعــداد کــم هــم متاســفانه  ،بــا ما
همراهــی و همیــاری نمیکــردن .یعنــی اینکــه مــا بــه صــورت عــادی
کاری کــه بــرای مثــال بچــه هــا یــک فراخــوان مــی زدنــد بــرای
همــکاری یــا یــک اطالعیــه مــی زدنــد امــا بــه ایــن شــکل دوســتان
مــا همــکاری نمــی کردنــد.

جذب
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مــا حــاال کاری کــه تونســتیم بکنیــم تــا یــه درصــدی باعث شــد که
مــا مقــداری جلوتــر بریــم ایــن بــود کــه یــه مقــداری ارتبــاط رفاقتی
تــر بــا بچــه هــا بگیریــم ،بــه صــورت شــخصی.یعنی اینکــه مــا دونــه
دونــه مثــا تــوی حــوزه هــای مختلــف باهاشــون تمــاس بگیریــم یه
طــرح رفاقتــی پایــه باهاشــون بریزیــم کــه از اون بــه بعــد وقتــی مــا
مــی گیــم رو حســاب اون رفاقتــه بیــان و بــا مــا همــکاری کنــن.
مــا یــه تعــدادی از دانشــجو هــا رو کــه تــو دوران حضــوری بــودن
دانشــگاه دیــده بودیــم و یــه تعــدادی کــه جدیــد وارد دانشــگاه شــده
بــودن و مــا هنــوز باهاشــون آشــنایی نداشــتیم رو بر اســاس ســوابقی
کــه داشــتن و بــر اســاس عالیقــی کــه اعــام کرده بــودن سراغشــون
مــی رفتیــم و بــه همیــن شــکل یعنــی یــه مقــدار کــه ارتبــاط رو
شــخصی تــر کردیــم .بهتــر نتیجــه گرفتیــم منتهــی بــاز همیــن هم
صددرصــد موفقیــت آمیــز نبــود .مجــدد نیــاز داره کــه هر چنــد وقت
یکبــار دوبــاره ایــن ارتباطــه تحكيــم بشــه .دوبــاره یــادآوری بکنیــم
خالصــه بهشــون و بــه طــور کلــی یــه جملــه کلیــدی داشــت ایــن

مســئله ایــن بــود کــه هیــچ وقــت مــا نمــی تونســتیم بشــینیم کــه
اونــا بیــان بــه ســمت مــا .همــواره مــا باید بــه سمتشــون مــی رفتیم.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

راههايپایداریارتباط
بــرای پایــداری ارتبــاط بســتگی بــه اون فــرد داشــت .مثــا  کســی
کــه تــوی حــوزه ی رســانه و کارهــای گرافیکــی کار مــی کــرد مــا تو
همــون حــوزه ازش کار مــی خواســتیم یــا بهــش مثــا کار پیشــنهاد
مــی دادیــم کــه تــو اون حــوزه کــه مقــداری تــو حــوزه تخصصــی
خودشــه باشــه .بقیــه بچــه هایــی کــه مثــا یــه مقــداری در ایــن
فضــا نبــودن مــا هــم ســعی مــی کردیــم مثـا از لحــاظ درســی یــه
مقــداری حــاال از اون حیــث وارد بشــیم کــم کــم و بعــد کارهــای
تشــکیالتی رو جلــو ببریــم و یــه ســری از بچــه هــا هــم بــودن کــه
نــه اونــا خودشــون مثــا تمایــات تشــکیالتی داشــتن و نــه دیگــه ما
نیــاز نبــود از لحــاظ شــخصی وارد بشــیم .همــون کــه برنامــه هــای
تشــکیالتی رو براشــون مطــرح مــی کردیــم اونــا خودشــون در واقــع
دنبــال مــا میومــدن.

روشارتباطباافرادغیرمشتاقبهتشکل
ایــن قــدم ایــن بــود کــه مــا از لحــاظ درســی ارتبــاط رو بــا اینهــا
ایجــاد کنیــم .بعــد یــه مقــداری کــه جلوتــر می-رفتیــم  اثــرات
تشــکیالت رو و اینکــه کار تشــکیالتی چقــدر می تونه براشــون مفید
باشــه .اینهــا رو یــه مقــدار براشــون تشــریح مــی کردیــم و باعــث می
شــد یــه مقــداری نســبت بــه تشــکیالت عالقــه پیــدا کننــد .منتهی
یــه چیــزی کــه هســت بچــه هایــی کــه از مدرســه وارد دانشــگاه
مــی شــن دید درســتی نســبت بــه تشــکیالت نــدارن ،یعنــی چیزی
کــه تــو ذهنشــون میــاد بــا اون چیــزی کــه هســت کامــا متفاوتــه.
بنابرایــن اولیــن قــدم اینــه کــه مــا اول بهشــون نشــون بدیــم کــه
تشــکیالت تــو دانشــگاه یعنــی چــی؟ چیــکار مــی خــواد بکنــه؟ چه
فایــده ای براتــون داره؟ حــد و حــدودش کجاســت.
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سیررشد
ســیر رشــد هــم بــه عملکــرد مــا بســتگی داشــت .مثــا مــا بعضــی
جاهــا متاســفانه بــه خاطــر مشــغله ای کــه داشــتیم تــو یــه ســری
حــوزه هــا نتونســتیم جلــو بیایم بــه همین دلیل اونا ســیر رشدشــون  
نزولــی بــود چــون تــو حــوزه ای کــه اونهــا دوســت داشــتن مــا نمــی
تونســتیم کار کنیــم ،تعدادمــون محــدود بــود .ولــی یــه ســری حوزه
هــا کــه مــا روش کار مــی کردیــم مثــا تــو حــوزه مطالبــه گــری،
بچــه هایــی کــه عالقــه داشــتن باعــث مــی شــد کــه اونــا عالقشــون
بیشــتر بشــه و پیگیرتر بشــن.
مــا اونهــا رو کــم کــم داخــل کار مــی کردیــم یعنــی کارهایــی کــه
انجــام مــی دادیــم تــو حــوزه عالقــه شــون اونهــا رو دخیــل مــی
کردیــم .مــی آوردیــم هــم تــو ایــده دخیــل مــی شــدن ،هــم تــو اجرا

نقاطضعفجذب
بــه قــول معــروف تــو ایــن روش چــون کــه دنبــال مخاطبــت میــری،
بایــد دســتش رو بگیــری و همــواره دنبــال خــودت بیــاری .اگر وســط
راه بــه هــر دلیلــی کــه دستشــو رهــا کنــی اون دیگــه دنبالــت نمیاد.
ایــن بــزرگ تریــن نقطــه ضعــف ایــن سیســتمه و مــا هــم چــون
ظرفیــت مــون و پتانســیل مــون محــدود بــود ،تعــداد نفراتمــون
انقــدری نبــود کــه در واقــع بتونیــم همــه ایــن بچــه هــا رو دنبــال
خودمــون بیاریــم .ناخــودآگاه بــه قــول معروف دســت بعضــی از اینها
از دســت مــا رهــا میشــد .بــه همیــن دلیــل هــم پــای مــا نمیومــدن
جلو .
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در بحــث رشــد و کادرســازی ،مــا در همیــن مــاه رمضــان تصمیــم
گرفتیــم کــه یــک ســری محتــوا تولیــد کنیــم تــوی فضــای مجازی
حــاال در قالــب کلیپ،پوســتر و  ...کــه در واقــع مناســب بــا ایــن فضــا

باشــن و بتونیــم معــارف دینــی رو خیلــی راحــت تــر بــه دســت
مخاطــب برســونیم .ایــن یــک مدلــش بــود.
مخاطبــی کــه مــا در ایــن قســمت در نظــر داشــتیم اون گروهــی بود
کــه یــه ســری زمینه هــای مذهبــی و اعتقــادی داشــتن ،منتهی حاال
بــه هــر دلیلــی تنبلــی ،غیرتنبلــی ،بــی حالــی یا اصــا عــدم تمایل و
عــدم عالقــه بــه ســمت ایــن معــارف دینی ،بــه ســمت ادعیــه ای که
وجــود داره بــرای مــاه مبــارک رمضــان ،ایــن فضایــی کــه هســت بــه
ایــن ســمت نمــی رفتن حــاال صرفـاً از نــوع دینیــش و در واقــع راهی
هــم کــه پیــش گرفتیــم ایــن بــود کــه کارهــا رو کوتــاه و بــه قــول
معــروف اثرگــذار درســت کنیــم کــه اون هــا جــذب بشــن .یعنــی مــا
بتونیــم یــک جرقــه ای تــو ذهــن اینهــا بزنیــم و بعــد اینها خودشــون
پیگیــر ایــن مطالــب بشــن .البتــه اینکــه میگــم ایــن ایــده اولیــه مــا
بــود چقــدر موفــق بودیــم ایــن خــودش بحــث مجزائیه.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!

منابــع ایــن تولیــد محتــوا معمــوال از ادعیــه ی مــاه مبــارک اســت.
مثــا دعــای افتتــاح و ســایر ادعیــه و اون جمالتــی و اون قســمت
هایــی از اینهــا کــه بــرای اون مخاطــب مــا جذابیــت داشــتن اونــا رو
انتخــاب کردیــم .یــا مــواردی کــه بــزرگان و اســتاید اخــاق داشــتن
اون قســمت هایــی کــه براشــون جذابیــت داشــت اینهــا رو انتخــاب
کردیــم و در واقــع ســعی کردیــم روشــون کار کنیــم و در قالب کلیپ
هــای کوتــاه پانــزده یــا ســی ثانیـهای تــا یــک دقیقــه در اســتوری و
اینهــا یــا دوبــاره پوســترها ی همیــن قالب بــود کــه در واقع اســتفاده
مــی کنــن معمــوال بــرای وضعیــت و يــا اســتوری .مــا تــو ایــن حــوزه
کار کردیــم.

تجربهشکست
مــا تــو همیــن کاری کــه شــروع کردیــم در واقــع چون که پتانســیل
مــون محــدود بــود ،مثــا مــا مدنظــر داشــتیم کــه بــرای هــر روز
مــاه مبــارک یــک محتــوا در واقــع تولیــد کنیــم و منتشــر کنیــم .به
واســطه ایــن بــود کــه بچــه هــا یــه مقــداری در واقــع مــا نتونســتیم
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نیــروی انســانی مــورد نیازمــون ،یعنــی کســی کــه کار رســانه ای
کــرده باشــه و کار گرافیکــی بتونــه بــرای مــا انجــام بــده و از اون
طــرف تــوی محتــوا هم بــه همیــن شــکل ،نتونســتیم اینــا رو خیلی
اونجــوری کــه در واقــع مدنظــر داشــتیم جلــو بیاریــم باعــث شــد که
ایــن ناقــص باشــه .یعنــی مــا هــر روز نتونیــم ایــن کار رو منتشــر
کنیــم .یــه روزی ،دو روز یــا ســه روز ،چهــار روز بتونیــم ایــن کارو
منتشــر کنیــم .ایــن مثــا یــه نمونــش بــود .یــا نمونــه هــای دیگــه،
مــا در نظــر مــی گیریــم کــه ایــن تعــداد بــا مــا همــکاری مــی کنــن
امــا در نهایــت ایــن تعــداد جــور نمیشــه و در نتیجــه در واقــع همون
شکســتی کــه شــما مــی فرماییــد مطرحــه.
از دالیــل همراهــی نکــردن نیــرو انســانیمون بخشــیش برمــی گــرده
بــه خــود مــا کــه در واقــع اون انگیــزه ســازی رو بــه صــورت مدنظــر
نتونســتیم انجــام بدیــم .یــه ســری دیگــش هــم برمــی گــرده بــه
مســائل جانبــی کــه هــر کســی داره بــرای خــودش .مثال یه مقــداری
تداخــل پیــدا کــرد بــا بحــث درســی بچــه هــا کــه تــوی اون حــوزه
درگیــر شــدن و نتونســتن وقــت روی ایــن موضــوع بــزارن .یــه مقدار
دیگــش هــم برمــی گــرده بــه واســطه  کنکــور کــه یــه فاصلــه ای
بیــن کارهــای رســانه ای و در واقــع بچــه هــا بــه وجــود آمــده بــود
يعنــي فاصلــه گرفتــه بــودن از اون کارهایــی کــه انجام میــدن و باعث
شــد کــه فرامــوش بشــه یعنــی اون مهــارت رســانه ایشــون از دســت
بــره .ایــن هــم موثــر بــود.
توصیــهام بــرای افــرادی کــه ایــن کارهــا رو میکننــد ،نکتــه اول
اینکــه قبــل از شــروع کار ظرفیــت شناســی بکنــن .قبــل از اینکه کار
رو اســتارت بزنــن اون هدفشــون رو تشــریح بکنــن کــه انگیــره هــم
تــوی بچــه هــا بیشــتر ایجــاد بشــه و درواقــع بــا تیــم تشــکیل شــده
کار رو اســتارت بزنــن ،نــه اینکــه کار رو اســتارت بزنــن بعــد تیــم رو
تشــکیل بــدن .ایــن پیشــنهادیه کــه مــن مــی تونــم داشــته باشــم.

مدیر با تجربه
یادداشت کنید!
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