
هفتهنامۀ از دهمینشماره
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   w w w . k a l k . i r   

فیس تو فیس شو!
سرمقاله

قرارگاِه خواب

مهم تریـن  از  یکـی  دانشـجویی  خوابگاه هـای 
تشـکل های  در  تربیـت  و  جـذب  فضاهـای 
دانشـجویی اسـت که متأسـفانه در بسـیاری از 
تشـکل ها بـه آن توجهـی نمی شـود؛ خوابـگاه 
برخـلاف اسـم آن فقـط محلـی بـرای خوابیدن 
نیسـت، بلکـه همچـون خانـه، محـل زندگـی 
بیشـتر  دانشـجو  یـک  کـه  خانـه ای  اسـت، 
اوقـات تحصیل خـود را همـراه با دانشـجویان 
مختلـف  فرهنگ هـای  و  شـهرها  از  دیگـر 

می کنـد.  سـپری 
امـا  کوچـک  محیـط   از  ورودی  دانشـجوی 
اسـتراتژیک خوابگاه بسـیار تأثیـر می پذیرد و 
معمـولًا در بسـیاری از مواقـع دچار مشـکلات 
و بحران هایـی می شـود کـه اگر نکاتـی کلیدی 
و سـاده را پیرامـون زندگـی خوابگاهـی بداند، 
می توانـد بـر بسـیاری از ایـن بحران هـا غلبـه 
کنـد؛ پس یکـی از اقدامـات اولویـت داری که 
در آغـاز تـرم می تـوان انجـام داد حضـور در 
جمع دانشـجویان خوابگاهـی و راهنمایی آن ها 

. ست ا
 خوابگاه هـا بسـتر بسـیار خوبـی بـرای ایجـاد 
یـک پایـگاه یا یـک قـرارگاه فرهنگی اسـت؛ 
محلـی کـه بسـتری خواهـد بـود بـرای انجـام 
فعالیت هـای تشـکیلاتی | ادامـه در صفحه بعد

دانشجویخوابگاهیرا،قبلازخوابجذبکنید

    قانون 20/80 در جذب
         تجربه بسیج دانشگاه شریف در گفتگو با معین شادرو

  محیط نو؛ حیات نو
           بیانات آیت الله مجتبی تهرانی درباره اثر تربیتی محیط آموزشی

    خوابگاه نگو، »بیــدارگاه« بگو!
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رضا جاللی، دانشجوی کارشناسی ارشد
 مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
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دانشـجویان  بـه  نسـبت  خوابگاهـی  دانشـجویان 
دانشـگاه هسـتند  بیشـتری در فضـای  بومـی، زمـان 
و ارتباطشـان بـا فضاهـای مختلـف دانشـگاه بیشـتر 
فعالیت هـای  بـرای  بیشـتری  پتانسـیل  لـذا  اسـت، 
تشـکیلاتی دارا هسـتند؛ بایـد اهتمـام جدی نسـبت به 
جذب و به کارگیری این دسـته از دانشـجویان داشـت 

داد. انجـام  را  آن  هـا  بـه  مخصـوص  برنامه ریـزی  و 
جهـت برنامـه ریـزی بـرای این دسـته از دانشـجویان 

بایـد نکاتـی را در نظـر گرفت؛
اولًا اینکـه اختلافـات فرهنگـی و مذهبـی بیـن   
ایـن دانشـجویان بیشـتر از دانشـجویان بومی اسـت و 
عـدم دقـت در این مسـئله ممکن اسـت موجـب ایجاد 

گردد. بسـیاری  حواشـی 
امـکان  بومـی،  دانشـجویان  خـلاف  بـر  ثانیـًا   
برگـزاری برنامه هـای شـبانگاهی و خوابگاهـی وجـود 
دارد؛  از طرفی به واسـطه تجمیع دانشـجویان در یک 
خوابـگاه، امـکان ارتبـاط و دسترسـی به دانشـجویان 

می باشـد. بیشـتر 
 بایـد در خوابـگاه هـا امـکان ارتبـاط دانشـجویان 
تعـداد  بایـد  لـذا  باشـد؛  فراهـم  تشـکل  اعضـای  بـا 
دانشـجویان  را  تشـکیلات  اعضـای  از  توجهـی  قابـل 
خوابگاهی شـامل شـوند تا از پتانسـیل های موجود در 

خوابـگاه اسـتفاده شـود.

زندگـی دانشـگاهی وقتـی دور از خانـه و خانـواده آغـاز 
برخـی  دارد؛  بـه همـراه  می شـود هیجـان و اضطـراب 
سـریعًا بر شـرایط غلبـه می کنند و خـود را بـا آن تطبیق 
می دهنـد امـا برای سـایر افراد گـذار از ایـن مرحله کمی 
طولانی تـر اسـت و گاهی اوقـات منجر بـه دلتنگی برای 

خانـه می شـود.
برخـی از دانشـجویان چندیـن هفتـه قبل از تـرک خانه 
احسـاس افسـردگی و نگرانی می کنند، برخـی از زندگی 
جدیـد احسـاس رضایـت دارنـد، بعضی دیگـر فقط در 
لحظـات اول هیجـان زده هسـتند و سـپس دلشـان برای 
همـه چیزهـا و کسـانی کـه برایشـان آشـنا و صمیمی بود 
تنـگ می شـود؛ سـایر افـراد، در سـالهای بعـد یـا در 
هنگام جشـن سـال نو یا سـال دوم تحصیل دچـار چنین 
حسـی می شـوند؛ امـا سـخت ترین حالـت آن روزهـا و 

هفته هـای اول ورود بـه دانشـگاه اسـت.
میـزان دلتنگـی افـراد بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت و به 

عوامـل ذیـل بسـتگی دارد: 
 میـزان دور بـودن از خانه: افـرادی که تاکنون تجربه 
دور بـودن از خانـه را نداشـته اند در آغـاز بیشـتر بـرای 

خانـه دلتنگ می شـوند.
 بی علاقه بودن نسـبت به رشـته یا دانشـگاه پذیرفته 
دانشـگاه  یـا  تحصیلـی  رشـته  افـراد،  چنانچـه  شـده: 
مربـوط را دوسـت نداشـته باشـند و بـه انتظـارات خود 
دسـت نیافته باشـند، مسـلمًا سـالهای دور از خانـه را با 

سـختی و دلتنگـی بیشـتر سـپری خواهنـد کرد.
 تضاد در سـبک زندگی و تفـاوت فرهنگی: چنانچه 
محیـط جدیـدی کـه دانشـجو در آن سـپری می کنـد بـا 
فرهنگ و سـبک زندگی گذشـته وی تفاوت چشمگیری 
داشـته باشـد، ایـن تفـاوت بـرای مدتـی وی را دچـار 
تضـاد و تعـارض می کنـد و چالشـهایی را بـرای وی بـه 

مـی آورد.  همراه 
 داشـتن محیـط خانوادگـی گـرم و صمیمـی: افرادی 
کـه در کنـار خانـواده خـود احسـاس امنیـت می کننـد و 
از فضـای گـرم و صمیمـی خانـواده دور شـده اند بیشـتر 

دلتنـگ خانـه می شـوند.
 افزایـش مسـئولیتها و آزادیها: وقتی فـردی از خانه 
دور می شـود مؤظـف اسـت تصمیمـات روزمـره زندگی 
را بـه تنهایـی مدیریـت کند؛ آزادی بیشـتر، مسـئولیت 
بیشـتر مـی آورد و گاهـی سـالهای اول دور از خانـه بـا 

چالش هـای مدیریتـی همراه اسـت.
افـرادی که دلتنگ خانه هسـتند اغلب احسـاس می کنند 

کـه کنترلی روی محیط خـود ندارند و بـا آن بیگانه اند؛ 
   

متنی کـه خواندید از ویـژه نامه »دانشـجویان خوابگاهی 
ورودی جدیـد«  آورده شـده کـه به همت مرکز مشـاوره 
دانشـگاه تهـران تهیـه گردیده اسـت؛ برای دسترسـی به 
ایـن ویـژه نامـه از لینک یـا کیوآرکد زیر اسـتفاده کنید:
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خواندنــی

معرفی ویژه نامۀ دانشجویان خوابگاهی ورودی جدید

آنچه مدیر تشکل باید بداند )قسمت سوم(

بهخانهخوشآمدید!

برنامه ریزی برای خوابگاه

در قسـمت اول گفت وگـو با  آقای معین شـادرو، 
دانشـگاه  مذهبـی  ورودی هـای  اسـبق  مسـئول 
صنعتـی شـریف، تجربه ایشـان از شبکه سـازی 
ورودی هـا را تقدیـم کردیـم؛ ادامه تجربـه را که 
می پـردازد  مذهبـی  ورودی هـای  لایه بنـدی  بـه 

بفرمایید: مطالعـه 

   
1- اگـر بعضـی ورودی هـا بـا جمع  هـای تشـکل 

همـراه نشـدند چـه تمهیـدی دارید؟
بـه  نبـود  مایـل  دانشـجویی  اگـر  عیـد  از  بعـد 
جمع هـای مختلفـی کـه متناسـب بـا سـلیقه های 
مختلـف سیاسـی، علمـی و فرهنگـی مدیریـت 
برنامه پذیـر  عبـارت  بـه  و  شـود  وارد  می کنیـد 
نبـود باید به صـورت فردی بـرای او هدفگذاری 
کنیـد؛ مثـلًا خـوب اسـت کـه او را بـا فـردی در 
تشـکل رفیـق کنیـم تـا بـه آن واسـطه کار علمی 
خوابـگاه  در  کار  بـرای  فلانـی  یـا  دهـد  انجـام 
دغدغـه خاصـی دارد امـا بـا جمع های مـا ارتباط 
خوابـگاه  دغدغـه  بـا  می شـود  پـس  نمی گیـرد 

مشـغولش کـرد. 

2- چگونـه از خـواص بسـیج در جـذب اسـتفاده 
؟ کنیم

می آیـد؛  پیـش  لایـه ای  سـاختار  بحـث  اینجـا 
همـان طـور که عـرض کردم حدود بیسـت سـی 
نفـر ورودی پـای کار بـرای اسـلام و انقـلاب و به 
معنـای واقعـی حزب اللهـی داریـم که بیشـترین 

و  بگیریـم  اول  لایـه  ایـن   بـا  بایـد  را  ارتبـاط 
ایـن  انـدازه  بـه  لایه هـا  بقیـه  بـا  نـدارد  لزومـی 
لایـه اصلـی عجیـن باشـیم؛ ایـن خـواص در بُعد 
حـزب اللهی گـری اشـتراک دارند و هـر یک در 
بعدی دیگر برجسـته هسـتند، مثلًا یکی سیاسـی 
اسـت، یکـی تیپ اندیشـه و تفکـر دارد، دغدغه 
یکـی در فضـای علـم و فنـاوری اسـت، یکـی 
فقـط در فضـای علوم انسـانی فعالیـت مـی کند؛ 
از طرفـی لایـه دومـی از ورودی هـا وجـود دارد 
کـه مذهبـی  هسـتند، ولـی نـه چنـدان؛ بایـد آن 
خواص بسـیج را متناسـب با ویژگی هـای علمی، 
بـا هـم  لایـه   اندیشـه ای و غیـره ایـن  سیاسـی، 
مرتبـط کنیـم؛ فرضـًا ورودی نـه چنـدان انقلابی 
و مذهبـی کـه بعـد علمی برایـش مهم اسـت را از 
طریـق همیـن خـواص حزب اللهـی کـه گرایـش 

علمـی دارنـد جـذب کنیم. 

3- تفـاوت لایـه اول و دوم در مسـئولیت پذیری 
؟ چیست

فـرض بفرمائیـد در لایـه دوم افرادی هسـتند که 
کار اندیشـه ای می کنند، اندیشـه رهبـر انقلاب را 
هم قبـول دارند و کار سیاسـی خودشـان را انجام 

می دهنـد ولـی نمـی توانـی بـه آن هـا بگویـی بیا 
کار تشـکیلاتی سیاسـی انجـام بـده؛ ایـن هـا هم 
مسـئولند ولـی فقط نسـبت بـه یـک کار جزیی.

یـک لایه سـومی هـم وجـود دارد کـه مخاطبند و 
بیشـتر از هـر چیـز بعـد علمـی دارنـد؛ لایـه دوم 
کمی مسـئولیت پذیر اسـت امـا این لایه بـا اینکه 
گاهـی کاری هـم انجـام می دهند ولـی در کل فقط 
و  می کننـد  شـرکت  هیئـت  در  مثـلًا  مخاطبنـد؛ 
ولـی  می شـویند  را  هیئـت  اسـتکان های  گاهـی 
انجـام  پـروژه ای  و  درازمـدت  تخصصـی  کار 

نمی دهنـد. 

4- بـرای بررسـی وضعیت ورودی هـا و مدیریت 
پیوسـته فضـای جـذب در دانشـگاه چـه کاری 

انجـام می  دهیـد؟
در هـر دانشـکده بایـد حتمـًا یـک نفرباشـد کـه 
بـا ورودی هـا رفیـق شـود  و آن هـا را از لحظه ای 
اردوی  از  یعنـی  می شـوند،  دانشـگاه  وارد  کـه 
ورودی هـا گرفتـه تـا اردوی جنوب رصـد کند و 
جایـی کـه می خواهیـم حرفـی را به آن هـا منتقل 
کنیـم ایـن کار را انجـام دهـد یـا اگر دردانشـکده 
اتفـاق مرتبطـی می افتـد و مثـلًا اردوی مختلـط 
برگـزار می شـود بـه مـا اطـلاع دهـد تـا اردوی 

مـوازی برگـزار کنیـم و غیـره. 
کـه  نفـر  دو  یکـی  خوابگاهـی  هـر  در  بایـد 
درسشـان خـوب اسـت و آدم هـای ارتبـاط گیـر 
و خوش برخـوردی هسـتند بـا ورودی هـا به طور 
مسـتمر رفیق شـوند و برایشـان وقـت بگذارند. 

5- برای ارتقای ورودی ها چه طرحی دارید؟
مـا سـاختار رصـد و ارتقای دانشـجوها کـه به آن 
»طـرح امتـداد« می گوئیـم، داریم؛ اردوی اسـلام 
نـاب جـزوی از پـازل طـرح امتـداد اسـت که ما 
بعـد از اینکـه ورودی هـا را در طـول سـال آماده 
می کنیـم و بـه یک سـکوی پـرش احتیـاج داریم 
آن را برگـزار می کنیـم، این اردوی حـدود پانزده 
روز اسـت و در آن بـه طور جدی بـه طرح بحث 
انقلابـی می پردازیـم؛  چنـد  و  اسـلامی  معـارف 
جلسـه تشـکیلاتی هـم می گذاریـم تا جهشـی که 
مدنظرمان اسـت برایشـان اتفـاق بیافتـد؛ به این 
صـورت مسـئول بسـیج خیلـی راحـت می تواند 
سـال بعـد از ایـن ورودی هـا اسـتفاده کنـد چون 

شـده اند.  آمـاده  خیلی 

یـک آسـیبی کـه در جـذب ورودی وجـود دارد 
ایـن اسـت کـه معمـولًا مـا بـرای اینکـه دایـره 
جذب و ارتقایمان وسـیع تر شـود، بایـد کارهایی 
بـه ورودی واگـذار کنیـم کـه خیلی جدی نیسـت 
و اگـر آن ورودی ایـن کارهـای نـه چنـدان جدی 
را انجـام بدهـد بـه اصطـلاح بـا ُشـل کار کـردن 
مأنـوس می شـود و اگـر روزی هـم بـه او بگوئیم 
بیـا کار جـدی انجام بده، یـاد گرفته کار سـطحی 
کـه فقط خودش رشـد کنـد انجام بدهد، لـذا باید 

حواسـمان بـه این آسـیب باشـد. 

بـرای  را  خاصـی  محتوایـی  بحث هـای  آیـا   -6
داریـد؟ ورودی  بـه  انتقـال 

بایـد اعتقـاد داشـته باشـیم کـه حرفهـای دینی و 
انقلابـی مـا حرفهـای خوبـی اسـت  و فقـط بایـد 
این هـا را بـه گـوش انقلابی هـا برسـانیم؛ مشـکل 
گـوش  بـه  کـه حرف هـا خـوب  اسـت  ایـن  مـا 
مخاطـب نمی رسـد وگرنـه حرف هـای پرنفـوذی 
اسـت؛ در واقـع انقلاب اسـلامی هـم اتفاق خوب 
و هـم اتفـاق قشـنگی اسـت! مـا اصـلًا از مواضع 
خـود کوتـاه نمی آییـم و حتـی می خواهیـم بـا این 
مواضـع بـه سـمت دورتریـن مخاطـب دانشـگاه 

برویم.  هـم 

قانون 20/80 در جذب
تجربۀبسیج دانشگاه شریف از شبکه سازی 

ورودی های جدید )قسمت دوم(

رضا باقری، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات 
فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی

دانشـجویان  مطالعاتـی  و   | قبـل  صفحـه  از  ادامـه   
نزدیـک  از  خوابگاه هـا  در  دانشـجویان  خوابگاهـی؛ 
فعالیت هـای تشـکیلاتی ما را نـگاه می کنند، بـا برنامه ها 
و کتاب هـای ایـن قرارگاه های فرهنگی عجین می شـوند 

و اینگونـه آمـاده جـذب در مجموعـه مـا می گردنـد. 
ایجـاد حـس صمیمیـت و اعتمـاد بیـن شـما و مخاطـب 
خوابگاهـی بسـیار مفید اسـت؛ اگـر بدون ظاهرسـازی، 
همـراه، همـدل و هم قـدم دیگـر دانشـجویان شـویم و 
آن هـا را از عمـق جانمـان دوسـت بداریـم، آن هـا راغب 
می شـوند تـا حرف هـای دلشـان را بـه مـا بزننـد و ایـن 

تـازه اولیـن گام در ارتبـاط عمیـق و اثرگـذار اسـت.
سـبک زندگی مـا دانشـجویان تشـکیلاتی اثرگذارترین 
اقـدام تربیتـی در خوابگاه هـا اسـت؛ کافـی اسـت مـا 
بـرای  اسـلامی شـویم،  اخـلاق  بـه  مزیـن  دانشـجویان 
اتاقـی  و  بورزیـم  اهتمـام  خودمـان  معنویـت  ارتقـای 
منظـم، تمیـز و زیبـا داشـته باشـیم؛ این باعث می شـود 
دانشـجویان ورودی خـود بـه خـود از عمـل مـا تأثیـر 
بپذیرنـد؛ خـوب اسـت سـبک غذایـی و درمانـی خـود 
را بـا طـب دینـی اصـلاح کنیـم و دانشـجویان را بـه آن 
ترغیـب نماییـم؛ بـا اصـلاح مـزاج دانشـجویان آن هـا را 
سـرحال و سـرزنده تر خواهیـم کرد و عـلاوه بـر پربازده 
کـردن فعالیـت آنـان، راه را بـرای جـذب و رشـد آنـان 

می گشـاییم.
در پایـان مـا بایـد یاد بگیریـم که با هـر فرد متناسـب با 

روحیـه او و بـا ظرافت لازم رفتـار کنیم.

	
	 	 	 	 	 	

	

سرمقــــــاله

 »قرارگاه خواب«
رضا جاللی، دانشجوی کارشناسی ارشد

 مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما
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از آنجایـی که مـا در برنامه های دانشـگاهی دیـده بودیم 
کـه اکثـراً برنامه هـا توسـط اعضـای محـدود تشـکل ها 
برگزار می شـود و دانشـجویان دیگـر را در گیر نمی کنند 
در ذهنمـان بـود کـه برنامـه ای را اجـرا کنیـم کـه تمـام 
دانشـجو هـا را درگیـر کند؛ عـلاوه براین موضـوع بحث 
دیگـری کـه وجود داشـت ایـن بود که مـی دیدیـم اکثر 
برنامه هـا در خـود دانشـگاه اسـت و برنامـه هـای خوب 
را معمـولًا در خوابگاه هـا برگـزار نمی کننـد. بحث دیگر 
اینکـه خوابگاه یک پتانسـیل بسـیار بالایـی برای جذب 
و جشـن و مراسـمات داشـت اما معمولًا از این پتانسـیل 
اسـتفاده نمی شـد و جنـب و جـوش در خوابـگاه بوجـود 
نمی آمـد؛ بنابرایـن مـا بـا ایـن پـس زمینه هـای فکری، 
اقـدام بـه برگـزاری جشـن میـلاد امـام زمـان )عـج( بـا 

تشـریک مسـاعی دانشـجویان کردیم.
مـا بعـد از اینکـه پـول را از بچـه ها جمـع کردیـم کارها 
را نیـز بـه خودشـان سـپردیم )البتـه کسـانی کـه تمایل 
بـه همـکاری داشـتند(؛ مثلًا سـفارش و تحویـل کیک و 
شـیرینی بـا یـک نفـر، تهیه ظـروف یکبـار مصـرف با 

یـک نفر وغیـره . 
ما برای پذیرایی جشـن کیک داشـتیم که روی آن شـمع 
به عدد سـن امـام زمان )عـج( را قرار داده بودیـم، علاوه 
بـر آن بـا همـان هزینـه جمـع آوری شـده، بـرای شـام 
بچه هـا الویـه تهیـه کردیم، کـه البته این شـام هـم آماده 
نبـود و خـود بچه ها آن را درسـت کـرده بودنـد. عده ای 
از بچه هـای خوابـگاه هـم درگیر بسـته بنـدی آجیل های 
مشکل گشـا بودند، کـه درون بسـته آجیل هـا کاغذهایی 
بـا طراحی لیـوان آب بـود، کـه روی آن این سـخن امام 
زمان)عج( نوشـته شـده بـود: »اگر شـیعیان ما، مـا را به 
انـدازه ی یک لیـوان آب می خواسـتند ظهـور ما محقق 
مـی شـد.« بعـد از بسـته بندی، مـا ایـن آجیل هـا را بین 
هفـت یـا هشـت نفـر از بچه هایـی کـه آنچنـان مذهبـی 
هـم نبودنـد تقسـیم کردیـم تـا آنهـا را بیـن مـردم، در 
خیابان هـا و نقـاط مختلـف شـهر همـدان توزیـع کننـد؛ 
خیابان هـای خاصـی را مشـخص کردیـم و هر نفـر را به 
خیابانـی بـرای پخش مشـگل گشـا فرسـتادیم؛ واکنش 
مـردم بـه ایـن قضیه بسـیار جالب و خـوب بـود و برای 
خـود ایـن بچـه ها هـم تجربه و خاطره بسـیار شـیرین و 

لذت بخشـی شـده بود.
عـلاوه بـر ایـن برنامه هـا، مـا یـک ایسـتگاه صلواتـی 
جلـوی درب خوابـگاه زده بودیـم )خوابـگاه مـا بیـرون 
دانشـگاه واقـع شـده بـود( و از عمـوم مردم با شـربت و 
شـیرینی پذیرایـی می کردیـم، که عـده ای از بچـه ها نیز 

مشـغول ایـن کار شـده بودند.
مـا برنامه جشـن اصلـی را در راهـروی خوابـگاه برگزار 
کردیـم و از آنجایـی کـه فرشـی بـرای پهـن کـردن در 
آنجـا نداشـتیم، باز هـم اینجا خـود بچه ها وارد شـدند و 
فرش هـای اتاقشـان را آوردنـد و با همکاری هـم راهرو 
را فـرش کردند. مـا راهروی خوابـگاه و همچنین جلوی 
درب خوابـگاه را کـه ایسـتگاه صلواتـی هم بـود، تزیین 

کـرده بودیم.
و  برنامـه سـخنرانی  نمـاز جماعـت  و  اذان  از  بعـد  مـا 
مولـودی خوانـی داشـتیم کـه هـر کـدام نزدیـک بـه نیم 
از دوسـتان  یکـی  بـا  سـاعت طـول کشـید؛ همچنیـن 
خوابگاهـی کـه مهـارت نی زنی داشـت صحبـت کردیم 
و ایشـان قبـول زحمت کردند و مراسـم نی زنـی را برای 
مـا اجـرا کردنـد که بسـیار لـذت بخـش و دلنشـین بود.

ما در این برنامه مسـابقه ماسـت خوری که مسـابقه شـاد 
و مفرحـی هـم هسـت را اجـرا کردیـم که سـبب شـادی 
بیشـتری در جشـن شـد؛ بعـد از ایـن برنامـه ها مراسـم 

بـرش کیـک و پذیرایـی شـام هم اجرا شـد.

 خاطرجمعی از محیط آموزشی اشتباه است
چنـد  ایـن  در  کـه  کنـم  عـرض  را  ایـن  می خواسـتم 
محیطـی کـه مـا گفتیـم، آن محیطـی کـه خیلـی نقـش 
دارد، چـه در سـازندگی و چـه در تخریـب، »محیـط 
آموزشـی« اسـت؛ مـن حـالا سـفارش می کنم بـه اولیا 
کـه حواسـتان جمـع باشـد! ایـن بچـه تـا موقعـی کـه 
تحـت نظـر شـما بـود، تـا حـدودی توانسـته بودید از 
نظـر اعتقـادی و عملـی روبه راهـش کنیـد؛ حـالا که او 
را بـه محـل درس خوانـدن فرسـتادید، خیـال نکنیـد 
ایـن پایـدار می ماند. وقتـی در محیط آموزشـی برود، 
بدانیـد کـه آنجـا قوی تـر از شـما اسـت، آن محیـط 
این طـور  اسـت،  خانوادگـی شـما  محیـط  از  قوی تـر 

نبایـد باشـد کـه خیالتـان راحت شـود.
مـن خصوصـًا بـه آن دسـته ای می گویم کـه اینهـا واقعًا 
هـم دلسـوز هسـتند و هـم از نظـر تربیتـی دینـی و هم 
از جهـات انسـانی دلسـوز فرزندانشـان هسـتند. اگـر 
گذاشـتید،  هـم  مدرسـه ها  بهتریـن  در  را  فرزندتـان 
خاطر جمع نشـوید، دسـتتان را روی دسـت نگذارید، 
ایـن اشـتباه اسـت. حتـی اگـر بهتریـن مدرسـه ها از 
جهـت دینـی را هـم انتخـاب کردیـد، نبایـد خیالتـان 
آسـوده شـود، چـون یـک موقـع چشـم بـاز می کنیـد 
بـوده  محیـط  آن  در  کـه  بچـه ای  همیـن  می بینیـد  و 

وامصیبتـا اسـت.

 تربیت در کلام امام صادق)ع(
در آن روایتـی کـه از امـام صـادق )ع( بود، داشـت که 
ایـن چهـارده سـال نباید فرزنـد را رها کنـی. حضرت 
سـه تا »هفـت سـال« درسـت کردنـد؛ هفت سـال اول 
بگـذار بـازی کنـد. هفـت سـال دوم ادبش کـن. هفت 
سـال سـوم ملازمـش بـاش. یـک بـار دیگـر روایـت 
ْب 

َ
ُیـَؤّد َو  ِسـِنیَن  َسـْبَع  َعـْب 

ْ
َیل اْبَنـَک  »َدْع  بخوانـم؛  را 

)بحارالانـوار،  ِسـِنین «.  َسـْبَع  َنْفَسـَک  َزْمـُه 
ْ
ال َو   

ً
َسـْبعا

101، 95( یعنـی چهـارده سـالگی اش کـه تمـام شـد، 
را  او  سـالگی   یـک  و  بیسـت  تـا  سـالگی  پانـزده  از 
جدایـش نکنی؛ ملازمش بـاش، یعنـی از خاطرجمعی 
خبـری نیسـت. تـازه من فرضـم این بـود که مدرسـه 
و محیـط آموزشـی اش، محیـط خوبـی اسـت کـه بـا 
خاطرجمـع او را آنجا گذاشـته ای ؛ چه رسـد کـه بدانی 
اینجـا کـه رفـت، رفـت؛ یعنـی جـو حاکـم بـر محیط 
آموزشـی اش، مغایر جـّو تربیتی خانوادگی اش باشـد. 
وای بـه آنجاهـای دیگـر. دسـتورات تربیتـی اسـلام 

نیسـت. اینها 

 استاد دینِی بی دین
.»

ٌ
َوَبـال الَعَمـِل  ِبَغیـِر  »الِعلـُم  فرمودنـد:  علـی)ع( 

)غررالحکـم، 45( در جـای دیگـر حضـرت فرمـود: 
»ِعلـُم الُمَناِفـِق ِفـی ِلَسـاِنِه«.)غررالحکم، 459( و بـاز 
)غررالحکـم،  َعَمِلـِه«.  ِفـی  الُمؤِمـِن  »ِعلـُم  فرمودنـد: 
152(بـر اسـاس ایـن روایـات، معلمی کـه درس دین 
می دهـد ولـی از نظـر تربیتـی اثـر تخریبـی دارد، بـه 
تعبیری بسـیار سـاده، بذر نفاق را در درون آن شـاگرد 
می افشـاند. چـون ایـن بچه می فهمـد و تفـاوت قول و 
عمـل را در ایـن اسـتاد می بینـد. گفـت  قسـم حضرت 
عباسـت را ببینـم یـا دم خـروس را؟! کـدام یکـی از 

این هـا را بـاور کنـم؟!
ایـن اسـتاد بـذر نفـاق را از همـان موقع کـه می خواهد 
روانـی ،  روحـی  نظـر  از  و  باشـد  داشـته  فراگیـری 
شـاگرد  ایـن  دل  در  کنـد،  پیـدا  وجـودی  سـاختار 
 
ً
 الّنـاِس َعذابـا

ُ
می  افشـاند. وای بـه حـال این هـا! »أشـّد

هسـتند.  این هـا   )38 ،2 القیاَمة«،)بحارالانـوار،  َیـوَم 
دارنـد. قیامـت  روز  را  عـذاب  سـخت ترین 

	
	 	 	 	 	 	

	

راه بــــرتجــــربه هفته

بیانات آیت ا... مجتبی تهرانی درباره
 اثرات تربیتی محیط آموزشی

دانشجوی خوابگاهی را، قبل از خواب جذب کنید

جشن خوابگاهی
محیطنو؛حیاتنو

علاوه بر اسـتقبالی کـه در دانشـگاه از ورودی ها 
انجـام مـی شـود، خوابگاهی هـا نیـز بایـد برای 
داشـته  برنامـه  خـود  ورودی هـای  از  اسـتقبال 
کننـد.  آمـاده  آن هـا  بـرای  را  محیـط  و  باشـند 
اسـتقبال در خوابـگاه را می تـوان در سـه مرحله 

کرد: تعریـف 
 

الف( قبل از ورود دانشجویان به خوابگاه:
این مرحله شامل موارد ذیل است:

 سـاماندهی نیـروی انسـانی اسـتقبال: بـه 
فعالیت هـای  خدمت رسـانی  ماهیـت  دلیـل 
کار،  زیـاد  و حجـم  بـرای ورودی هـا  خوابـگاه 
دو  در  متنوع تـری  انسـانی  نیـروی  از  می تـوان 

اسـتفاده کـرد: سـطح 
سـطح عمومی کسـانی هسـتند که تمایـل و توان 
کمـک بـه ورودی هـا در اوج کار یعنـی روزهای 
اول را دارنـد، امـا نمی خواهنـد در طـول سـال 
لزومـًا عضـو  اینهـا  تحصیلـی وقـت بگذرانـد. 
اصلـی تشـکل نیسـتند، امـا می تـوان از کمـک 
اسـتفاده  اول  روزهـای  در  آن هـا  محـدود  ولـو 
احتمالـی  مشـکل  رفـع  مثـل  کارهایـی  کـرد. 
اسـکان ورودی هـا، راهنمایـی آن هـا در مسـیر 
و  شـربت  خوابـگاه،  اتاق هـای  و  سـاختمان ها 
آب دادن بـه دانشـجو و والدیـن او، حمل و نقل 

چمـدان و وسـایل دانشـجو مـواردی اسـت کـه 
می تـوان سـطح متنوعی از افـراد را بـه انجام آن 

کرد. دعـوت 
لایـه دوم افرادی هسـتند که احتمـالًا در مجموعه 
مسـئولیت داشـته و امـکان اسـتمرار و صـرف 

وقـت در طـول سـال را دارنـد، ایـن افـراد باید 
یـک  در  تـا  باشـند  داشـت  الگودهـی  قابلیـت 
مسـیر  یافتـن  در  ورودی  بـه  مسـتمر  ارتبـاط 

کنند. کمـک 
  فضاسـازی های قبـل از ورود دانشـجوی 
بـا  نشـاط  و  پرشـور  فضـای  ایجـاد  ورودی: 
فضاسـازی های محیطـی و تزئینـی، قـرار دادن 
کـه مکان هـای  تابلوهایـی در محیـط خوابـگاه 
ضـروری خوابـگاه چـون نمـاز خانـه، سـلف، 
سـایر  و  مغـازه  و  بوفـه  ورزشـی،  سـالن 
سـاختمان ها را نشـان دهنـد، تزئیـن اتاق هـای 
ورودی هـا فضاسـازی هایی اسـت کـه می توانند 
محیـط خوابـگاه را برای ورودی دلنشـین کنند.

مسـئولان  بـا  لازم  هماهنگی هـای  انجـام   
خوابـگاه: ایـن هماهنگی هـا بایـد از قبـل انجام 
شـود تـا مسـئولان در روز ورود با مـا همکاری 
کننـد و امـکان تأثیرگـذاری در حـل مشـکلات 
احتمالـی روز ورود را داشـته باشـیم. در کل به 
دلیـل زمـان کـم و حجم زیـاد کار پـس از ورود 
هماهنگی هـا  قبیـل  ایـن  عمـده  دانشـجویان، 
بایـد از قبـل انجام شـود.مثلًا اگر بناسـت سـال 
بالایی هـا اتاقـی در سـاختمان ورودی ها داشـته 
باشـند، هماهنگـی ایـن کار بـا مسـئولان از قبل 

شـود. انجام 
 

اول  روزهـای  و  دانشـجویان  ورود  روز  ب( 
سـال:

توجـه  مـورد  روزهـای  در  بایـد  کـه  مـواردی 
اسـت. زیـر  مـوارد  گیـرد شـامل  قـرار 

در  کمـک  و  خوابـگاه  مسـیر  راهنمایـی   
دارای  کـه  خوابگاه هایـی  در  وسـایل:  حمـل 
افـرادی  بایـد  هسـتند  بـزرگ  محوطه هـای 
تـا سـاختمان و  در طـول مسـیر درب ورودی 
باشـند  داشـته  حضـور  ورودی هـا  اتاق هـای 
تـا در یافتـن مسـیر و حمـل وسـایل بـه آن هـا 

کننـد. کمـک 
 ارتبـاط بـا والدیـن: بایـد بـرای صحبـت 
وقـت  آن هـا  بـه  آرامـش  دادن  و  والدیـن  بـا 
اول  روز  در  والدیـن  بعضـی  زیـرا  گذاشـت، 
نگـران و مضطـرب هسـتند و نسـبت بـه محیط 
در  زندگـی  و  خوابـگاه  فضـای  جدیـد،  شـهر 
آن سـوال دارنـد. بایـد در عیـن دادن آرامـش 
قلبـی بـه آن هـا، برخـی توصیه هـا و نکاتـی که 
کنیـم،  منتقـل  بـه آن هـا  را  بداننـد  اسـت  لازم 
از جملـه بیـان ایـن موضـوع کـه اگرچـه فرزند 
آن ها دانشـجو شـده و زندگـی مسـتقلی را آغاز 
کرده اسـت، امـا همچنـان به حمایـت و نظارت 
دوسـتانه والدینـش نیازمنـد اسـت و نبایـد بـا 

خـوش خیالـی فرزنـد خـود را رهـا کننـد.
 حل مشـکلات اسـکان و ثبت نـام: با توجه 
بعضـی  در  خوابـگاه،  نـام  ثبـت  اینترنتـی  بـه 
مشـکل  اول  روز  در  ورودی هـا  خوابگاه هـا 
ثبـت نـام، اسـکان و پرداخـت هزینـه خوابگاه 
بـا لپ تـاپ در  افـرادی  دارنـد. خـوب اسـت 
محـل حاضر باشـند تـا ایـن نواقص ثبـت نامی 
همـکاری  جلـب  بـه  کار  ایـن  کننـد.  رفـع  را 

مسـئولان خوابـگاه نیـز نیـاز دارد.
 رفـع تنهایـی روزهـای اول: ممکـن اسـت 
در روزهـای اول سـاختمان خلـوت و افـراد در 
اتاق هایشـان تنهـا باشـند، می توانیـم خودمـان 
شـب پیـش آن هـا بمانیـم یـا اینکـه آن هـا را 
بـا  بـا یکدیگـر آشـنا کنیـم تـا تنهایی شـان را 
و  شب نشـینی ها  همچنیـن  بگذراننـد.  هـم 
دورهمی هایـی را بـا حضـور ورودیهـا و سـال 
بالایی هـا تشـکیل دهیـم تـا سـوالات احتمالـی 

شـان را بپرسـند، بـا هـم آشـنا شـوند و کم تـر 
احسـاس غربـت کننـد.

 آشـنایی ورودی بـا محیـط جدیـد: بـا هـم 
بیـرون برویـم و آن هـا را با مراکز و مـکان های 
مـورد نیـاز مثل میـوه و تره بـار، نانوایی، لوازم 
مـوارد  می تواننـد  کـه  مکان هایـی  و  تحریـر 
مـورد نیازشـان را بـا قیمـت کمتـری خریداری 
کننـد آشـنا کنیـم. همچنیـن مکان هـای معنـوی 
و مذهبـی شـهر مثـل نمـاز جمعـه، امـام زاده، 
گلـزار شـهدای شـهر را بـه آن ها معرفـی کنیم. 
بـه عبـارت بهتـر بایـد بـه ورودی هـا بیاموزیم 
چطـور در شـهر جدیـد و خوابـگاه زنـده بمانند 

و زندگـی خـود را اداره کننـد.

جذبگاه
تجربۀ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان

ایده هایی برای ستاد استقبال از ورودی های خوابگاه
) http://vorudi.kalk.ir/esteghbal برگرفته از (

	
	 	 	 	 	 	

	

ــا و  ــی ه ــن ــی ــش ــب ن ش
با حضور  را  دورهمی هایی 
بالاییها  سال  و  ورودیها 
سوالات  تا  دهیم  تشکیل 
بپرسند،  را  شان  احتمالی 
تر  کم  و  شوند  آشنا  هم  با 

احساس غربت کنند.
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 مقدمه
شـاید مهـم تریـن دلیـل اهمیـت خوابـگاه این باشـد که 
محـل زندگـی واقعی افـراد و به تبع آن بسـتر بسـیاری 
از تغییـر و تحـولات فـرد اسـت؛ به طور کلی مکانیسـم 
تغییرهـا از یـک بسـتر ارتباطـی و خدماتـی راحت تـر 
از برپایـی همایـش و کار مطالعاتـی به تغییر گرایشـات 

فکـری می رسـد.
خوابگاهی هـا بـه دلیل دوری از وطـن و تنهایی و غربت 
بـه ویـژه در روزهـای اول نیـاز به کمـک دارنـد و لازم 
اسـت همـراه آن ها باشـیم تا احسـاس بی پناهـی نکنند. 
اگـر روزهـای اول در کنار آن ها باشـیم و نگذاریم دچار 
رخـوت و افسـردگی شـوند، مسـیر جذب فکـری آنان 
نیز تسـهیل خواهد شـد و خودشـان به سـمت ما خواهند 
آمـد. محبت روزهـای اول هیچگاه از یـاد خوابگاهی ها 

نخواهـد رفت.
خوابگاهی هـا معمـولًا زمـان زیـادی را در اتاق هایشـان 
و بـه طـور کلـی خوابـگاه می گذراننـد و معمـولًا هم این 
زمـان صرف کارهـای بیهوده می شـود. ایـن نکته وقتی 
مهم تـر می شـود کـه بدانیـم مـا مقـدار زیـادی بودجه و 
تـوان انسـانی صـرف می کنیـم تـا ورودی هـای جدیـد 
را یـک اردویـی ببریـم و دو سـه روز بـا آن هـا بتوانیـم 
»زندگـی« کنیـم و در همیـن زندگـی کـردن بـه یکدیگر 
مرتبـط بشـویم، ولـی همیـن فرصـت زندگـی کـردن 
آن هـم نـه دو سـه روزه، بلکه چندسـاله و بـدون صرف 
هزینـه را در خوابـگاه از دسـت می دهیـم. زندگـی بـا 

بچه هـا در خوابـگاه یـک فرصـت اسـتثنایی اسـت.

 رویکردهـای فعالیتـی بـرای ورودی هـای جدید 
خوابگاه در 

ایجـاد  هـا:  خوابگاهـی  بـا  واقعـی  و  عمیـق  رفاقـت 
رفاقت هـای عمیـق بـا خوابگاهی هـا را بـه طـور خاص 
بایـد مدنظـر داشـت، تـا حـدی کـه آن هـا شـما را بـه 
عنـوان حامی خود در دانشـگاه احسـاس کند، سـوالات 
و مشـکلات خود را از شـما بپرسـند و شـما را به عنوان 
پرکننـده جـای خالـی بزرگترهایشـان بپذیرنـد. آن هـا 

خـود بـه خـود دنبـال چنیـن کسـانی می گردنـد، مهـم 
ایـن اسـت کـه مـا شـخصیت و ظرفیـت ایـن بزرگتری 

را داشـته باشـیم.
ایـن نکتـه را بایـد فراتـر از رابطه ی تشـکیلاتی بسـیج 
بـا ورودی هـای جدیـد، بلکـه به عنـوان یـک وظیفه ی 

مهـم بـرای خـود، نسـبت بـه رشـد ورودی هـای جدید 
خوابگاهـی که مسـائل پیش رویشـان به مراتب بیشـتر 
و مشـکل تر از دیگـران اسـت در نظـر داشـته باشـیم. 
از آسـیب های  باعـث می شـود بسـیاری  ایـن رفاقـت 
مثـل  آسـیب هایی  بـرود.  بیـن  از  خوابگاهـی  زندگـی 
احسـاس تنهایـی و غربت، بحران هویت، مشـکلاتی که 
معمـولًا در اثـر نبـود نظـارت خانواده هـا ایجاد می شـود 
مثـل سـیگاری شـدن، رابطه بـا جنس مخالـف و غیره.

اولویـت نداشـتن کار سیاسـی درخوابگاه: کار سیاسـی 
بهتـر اسـت در خوابـگاه غلبـه نداشـته باشـد، اصل در 
خوابـگاه همان بسـتر ارتباطی اسـت کـه در بزنگاه های 
سیاسـی نیز بـه کارمان می آیـد و می توان تأثیرسیاسـی 
مـورد نیـاز را گذاشـت. از سـوی دیگر روابـط عاطفی 
کـه  کسـانی  و  عمومـی  لایه هـای  بـا  ارتبـاط  بـرای 
نسـبت بـه مـا موضـع گیـری دارنـد موثـر اسـت و در 
موقعیت هـای خـاص سیاسـی نیـز موجب تعدیـل فضا 

و حفـظ حرمت هـا می شـود.
در  خدمت رسـانی  و  انسـان مدارانه  کار  اولویـت 
خوابـگاه: اگـر در دانشـگاه کار تخصصـی و علمـی مهم 
اسـت، در خوابگاه جـزو اولویت ها نیسـت. اولویت در 
خوابـگاه کار انسـان مدارانه، خدمـات اجتماعـی و انفاق 

فعالیت هـای  اکثـر  اسـت. 
خوابـگاه مخاطـب عمومی و 
وسـیع دارد، زیـرا خوابـگاه 
محـل زندگـی افراد اسـت و 
حیاتـی  و  انسـانی  نیازهـای 
انسـان ها  همـه  بـرای  پایـه 
مشـترک اسـت و با لایه های 
کار  و  افـراد سـر  عمومی تـر 
ارتبـاط  اسـتراتژی  دارد. 
از  عمومـی  لایه هـای  در 

مبنـای  بـر  اسـت.  اسـلام  عمومـی  اسـتراتژی  جنـس 
کلام ” النـاس عبیدالاحسـان” شـاید در ایـن لایه عمومی 
کارسـپاری و اردو تشـکیلاتی و جلسـه سیاسـی فکری 
جـواب ندهـد،کار بایـد بیـش تـر انسـان مدارانـه و در 
جهـت برطرف کـردن نیازهـای اولیه عاطفی، درسـی، 

خدماتـی باشـد.
 

 از کجا بفهمیم در خوابگاه درست عمل کرده ایم؟
از آن جـا کـه کار تربیتـی بـه طـور کلـی و کار خوابگاه 
بـه طور خـاص با انسـان هـا و تغییـر و تحـولات آن ها 
سـر و کار دارد، ابـزار سـنجش دقیـق وجـود نـدارد و 
گـزارش کار و ارزیابـی کـردن سـخت تـر اسـت، زیرا 
اندازه گیـری تغییـر انسـانی راحـت نیسـت و در درون 

انسان هاسـت.
سـنجش،  معیارهـای  از  یکـی  گفـت  می تـوان  امـا 
ایـن  اسـت،  ارتباطـی  موفـق  شـبکه  شـکل گیری 
شـبکه های ارتباطـی بایـد لایـه لایه در سـطوح مختلف 
باشـند، از شـبکه هـای ارتباطـی رفاقتـی و خدماتـی 
صـرف »لایـه عمومـی« تا سـطوح بالاتـر کار سیاسـی و 
تشـکیلاتی، هرچـه ایـن لایه هـا گسـترده تر باشـند کار 

اسـت. انجـام شـده  موفق تـر  گیـری  ارتبـاط 

خوابگاهنگو،بیدارگاهبگو!

تابلوی اعالن

چرا خوابگاه ها اهمیت راهبردی دارند؟

رفاقت های عمیق با خوابگاهی ها 
مدنظر  باید  خاص  طور  به  را 
داشت، تا حدی که آن ها شما را 
به عنوان حامی خود در دانشگاه 
احــســاس کــنــد، ســـوالات و 
مشکلات خود را از شما بپرسند 
و شما را به عنوان پرکننده جای 

خالی بزرگترهایشان بپذیرند.


