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�پیشگفتار

انقــاب  �کیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــاح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکات و معضــات ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س �کیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی





بخش اول
مدیریت ایده در
حوزه های علمیه:

چیستی، چرایی و چگونگی





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

11 طرح تأسیس مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه

مقدمه
امــروزه نهاد هــای علمــی و پژوهشــی بیشــترین مســئولیت 
را در قبــال رشــد و توســعه و حــّل مســائل و مشــکالت جامعــه 
ــا آنچــه در رابطــه بــا نهادهــای علمــی- به خصــوص  دارنــد. اّم
نهادهــای علمــی حــوزه- رخ داده، رشــد و توســعه دانش هــای 
محــض و نظــری و توجــه کمتــر بــه امتــداد و تســری ایــن 
بــه الگوهــا، فرایندهــا، محصــوالت و خدمــات  پژوهش هــا 
ــع  ــل و رف ــا در ح ــن دانش ه ــت ای ــدم کاربس ــز ع ــه و نی جامع
اســت.  دینــی  جامعــه  زیســت بوم  نیازهــای  و  مشــکالت 
به طوری کــه به راحتــی می تــوان اذعــان کــرد کــه مدیریــت 
پژوهــش در حوزه هــای علمیــه در همــان مراحــل ابتدایــی 
خــود )تولیــد و اشــاعه دانــش( متوقــف شــده و ورود جــدی بــه 
تولــی و مدیریــت متمرکــز و سازماندهی شــده کاربســت دانــش 
ــام  ــند نظ ــق س ــه طب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــته اس نداش
جامــع پژوهــش حوزه هــای علمیــه، تمامــی مراحــل مدیریــت 
پژوهــش )تولیــد، اشــاعه و کاربســت دانــش( از مأموریت هــای 

اصلــی ایــن نهــاد علمــی اســت.
ــور و  ــا ظه ــد ب ــا هرچن ــور م ــش در کش ــم و دان ــت عل نهض
ــم  ــن و عل ــی دی ــتای هماهنگ ــی، در راس ــالب فرهنگ ــروز انق ب
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دنبــال شــد؛ امــا در ابتــدا بــه دلیــل نبــود محتواهــای اســالمی 
ــگاه اســالم را  ــوان در همــه زمینه هــا ن کافــی- به طوری کــه بت
غالــب کــرد- عمــاًل نــگاه تجربــی کّمــًا و کیفــًا غالــب شــد. ایــن 
بــه ســبک و الگــوی زندگــی اجتماعــی مــا امتــداد پیــدا کــرد. 
فنــون و ابزارهــا و در یــک جملــه دانــش فنــی مــا تحــت تأثیــر 
ایــن فضــا شــکل گرفــت. ایــن در حالــی اســت کــه به  طور کلــی 
دیــن ناظــر و حاکــم بــر معرفت هــای گوناگــون بشــری اســت، 
و بــر آن شــمول و احاطــه دارد. اکنــون کــه بــا مجاهــدت 
علمــای اســالمی، در زمینه هــای بســیاری جهت گیری هــا 
و الگوهــای نظــری اســالمی کشــف و اســتنباط شــده اســت، 
ــی  ــای عمل ــی و الگوه ــش فن ــای دان ــی رود فراینده ــار م انتظ
زیســتی، مبتنــی بــر آموزه هــای دینــی شــکل گرفتــه تــا 
جامعــه از ســردرگمی و گسســت رابطــه بیــن الگوهــای زیســتی 
موجــود بــا گزاره هــای دینــی نجــات یابــد. دســت یابی بــه ایــن 
مهــم، نهضتــی بــزرگ همــراه بــا مشــارکت همــه اندیشــمندان 

ــد. ــالق را می طلب خ
در ایــن راســتا، اّولیــن قــدم بسترســازی بــرای شناســایی، 
ــا  ــا ب ــت؛ ت ــو اس ــای ن ــت و ایده  ه ــت از خالقی ــت و حمای هدای
کاربســت آن، شــاهد اثرگــذاری ویــژه علــوم   اســالمی در حــّل 
مســائل دینــی در عرصه هــای مختلــف فرهنگــی، اقتصــادی، 

آموزشــی، سیاســی و ... جامعــه و نظــام اســالمی باشــیم. 
ــه  ــن زمین ــور در ای ــی دانش مح ــا ی علم ــع و نهاد ه جوام
ســعی می کننــد بــا مشــارکت طلبی افــراد مجموعــه خــود 
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دانــش  به کارگیــری  آن هــا در  نــو  ایده هــای  و  از خالقیــت 
ــات  ــا، خدم ــا، فراینده ــر الگوه ــعه و تغیی ــیر توس ــه در مس پای
ــتم  ــا، سیس ــان آن ه ــه از می ــد ک ــتفاده نماین ــوالت اس و محص
پیشــنهادات و مدیریــت ایده هــا، مهم تریــن روش هــای اجــرای 
مدیریــت مشــارکتی اســت. )حمیــدی، الوانــی، جبــاری؛ 

)1389
ــه  ــا ارائ ــه، ب ــای علمی ــده در حوزه ه ــت ای ــتقرار مدیری اس
یــک سیســتم مدیریــت مشــارکتی و درگیرکــردن تمامــی بدنــه 
حــوزه، می توانــد ســاختار و بســتر توانمنــد و مناســبی را 
بــرای تحلیــل و ارائــه راهــکار بــه منظــور بهبــود وضــع نــوآوری 
ــاد  ــی ایج ــگ دین ــای فرهن ــا ویژگی ه ــرفت ب ــعه و پیش و توس

کنــد. 
آنچــه پیــش  رو داریــد: »چیســتی، چرایــی و چگونگــی 
ــا توجــه  ــه« اســت کــه ب ــت ایده هــا در حوزه هــای علمی مدیری
بــه رســالت حوزه هــای علمیــه در راهبــری علــم از مرحلــه 
تولیــد و توســعه علــوم اســالمی تــا کاربســت آن )نظــام جامــع 
ــرورت  ــو و ض ــه، 1395( از یک س ــای علمی ــوزه ه ــش ح پژوه
اندیشــمندان  و  نخبــگان  انگیزشــی  فرصت هــای  ایجــاد 
ــق  ــن تعمی ــا و هم چنی ــا و ایده پردازی ه ــالمی در نو آوری ه اس
ــات  ــالم از نظری ــان اس ــی و جه ــه بین الملل ــای جامع آگاهی ه
ــردد. ــه می گ ــلمان ارائ ــوران مس ــی اندیش ــات علم ــو و ابداع ن

پرسش های اساسی در این پژوهش عبارت است از:
ــت  1. چیســتی: ماهیــت، ویژگی هــا و تبارشناســی مدیری
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مدیریــت  چــون  هم ســو؛  مفاهیــم  بــا  آن  رابطــه  و  ایــده 
اطالعــات، مدیریــت علــم، مدیریــت دانــش، مدیریــت نــوآوری 

. و... 
2. چرایــی: ضــرورت، مبانــی و فلســفه مدیریــت ایــده در 

حوزه های علمیــه.
ــت  ــی مدیری ــای عمل ــته ها و راهکاره ــی: بایس 3. چگونگ

ــت؟ ــه اس ــه چگون ــای علمی ــده در حوزه ه ای
ــی  ــتی و چرای ــن چیس ــه تبیی ــت ب ــر نخس ــش حاض پژوه
مدیریــت ایده هــا در حوزه هــای علمیــه بــه روش تحلیلــی 
بــا معرفــی نظــام و ســاختار مدیریــت  پرداختــه و ســپس 
ــت  ــا هــر یــک از مؤلفه هــای نظــام مدیری ایده هــا، متناســب ب
ایده هــا، راهکارهایــی عملــی بــرای تحقــق هرچــه بهتــر نظــام 

ــت.  ــرده اس ــنهاد ک ــه پیش ــای علمی ــده در حوزه ه ای

الف( چیستی )مفهوم شناسی و تاریخچه( 
مدیریت ایده 

1. مفهوم شناسی 
1.1. مدیریت ایده

ایــده در لغــت بــه معنــای »اندیشــه، فکــر، خیــال، تصــور، 
)عمیــد،  صنعتــی«  و  ادبــی  ســلیقه  نیــت،  عقیــده،  رأی، 
ــه  ــی گفت ــه طرح ــالح ب ــده در اصط ــت. ای ــده اس 1389( آم
می شــود کــه بــه وســیله تــالش ذهنــی شــکل می گیــرد. 
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نقــل در: عربیــون، 1392، ص17- آرتــور، 1981؛  )مــک 
ــل  ــا وضعیــت قاب ــده عبــارت اســت از طــرح مشــکل ی 18( ای
بهبــود، بــه همــراه راهــکار پیشــنهادی و قابــل اجــرا در حیطــه 
ــات.  ــوالت و خدم ــا، محص ــا، فراینده ــعه الگوه ــر و توس تغیی
ایده هــا در واقــع راهکارهــای خامــی هســتند کــه توســط 
افــراد در رابطــه بــا حــل یــا تقلیــل مســائل مطــرح می شــوند. 
ــوم  ــالف مفه ــن، 1390( برخ ــدی، رهنودآه ــان، محم )یزدی
»ایــده« کــه در دانش هــای مختلــف کاربردهــای مفهومــی 
کاربــرد  دارای  ایــده«  »مدیریــت  واژه  ولــی  دارد؛  مختلــف 
فراینــد  از  اســت  عبــارت  آن  و  اســت،  واحــد  مفهومــی 
افــراد  ایده هــای  از  اســتفاده  و  گــردآوری  زمان بندی شــده 
ــوارز؛  ــازمان. )س ــدی در س ــری و بهره من ــور به کارگی ــه منظ ب
ــمی  ــرد رس ــک رویک ــده ی ــت ای 1396، ص269-270( مدیری
ــه قصــد  ــرای گــردآوری ایده هــای افــراد در ســازمان ب اســت ب
به اشــتراک گذاری و ارتقــا و نــوآوری ســازمان. )همــان( فراینــد 
مدیریــت ایــده شــامل: ایجــاد چالــش، خلــق ایــده، گــردآوری 
ایده هــا، بــه اشــتراک گذاری ایده هــا، ارزشــیابی بهره بــرداری 
و اندازه گیــری عملکــرد عوامــل حیاتــی موفقیــت. )یداللهــی 

فارســی،1390(
ــده  ــت ای ــف آمــده، مبحــث مدیری همان طــور کــه در تعاری
ــازمان ها  ــرو س ــتر در قلم ــان بیش ــنهادات در جه ــام پیش و نظ
ــد  ــن باورن ــر ای ــت ب ــز پس ــتون و جیم ــی پرس ــت. ل ــرح اس مط
داده  روی  ســازمان  مدیریــت  تاریــخ  در  انقــالب  ســه  کــه 
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انقــالب  بــا سلســله مراتب ســازمانی،  اول  انقــالب  اســت. 
ــال  ــت، و در ح ــت از مدیری ــی مالکی ــا جدای ــاط ب دوم در ارتب
ــالب  ــن انق ــومین و مهم تری ــوان س ــه عن ــارکت ب ــر، مش حاض
در مدیریــت. کــورت لویــن دانشــمند برجســته آلمانــی در 
پژوهش هــای خــود متوجــه شــد، هــرگاه مــردم در کارهــا 
ــان در  ــدازه مقاومــت و ایســتادگی آن مشــارکت داده شــوند، ان
برابــر تغییــر، تحــول، نوســازی و نوآفرینــی کاهــش یافتــه و راه 
ــد. )ســالجقه، هنرآمــوز، 1389( ســازگاری در پیــش  می گیرن

ــر  ــی از عناص ــوان یک ــه عن ــروزه ب ــارکتی ام ــت مش مدیری
تئــوری نئوکالســیک مطــرح اســت. تئوری هــای ســازمانی 
بــر  تأکیــد  بــا  ســال ها  طــول  در  مختلفــی  مدیریتــی  و 
مهم تریــن  کــه  گرفته انــد  شــکل  مشــارکتی  تصمیم گیــری 
آن هــا شــامل: مدیریــت کیفیــت فراگیــر، یادگیــری ســازمانی، 
ــت  ــت. مدیری ــی اس ــی صنعت ــی و دموکراس ــه قدرت ده نظری
ایــده یکــی از ایــن روش هــا اســت. در ایــن نظــام، کلیــه افــراد 
ســازمان، دربــاره رو ش هــای حــل مســائل و ارتقــای بهــره وری 
ســازمان، فعاالنــه اندیشــه کــرده و حاصــل آ ن را در قالــب 
طرح هــا و پیشــنهادها بــه ســازمان ارائــه  می کننــد. بدیــن 
طریــق ســازمان از یــک نظــام فکــری و هم اندیشــی بــرای 
رســیدن بــه اهــداف خــود بهــره می جویــد. )دهقــان، اکبــری، 

امیــری، درگاهــی، 1392(
البتــه مفهــوم مدیریــت ایــده می توانــد فراتــر از بحــث 
ســازمانی مطــرح باشــد. پایگاه هایــی کــه امــروزه بــه مدیریــت 
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ــر از ســازمان؛ بلکــه در ســطح ملــی  ــد، فرات ایده هــا می پردازن
ــه مدیریــت ایده هــا مشــغولند. هچمیــن مدیریــت  و فراملــی ب
ــط دولت هــا پی گیــری  ــوآوری در ســطح کالن توس ــده و ن  ای
می شــود کــه معمــوال بــا عنــوان نظــام نــوآوری شــناخته 

می شــود. 
مــراد از مدیریــت ایــده در ایــن پژوهــش عبــارت اســت 
ــتراک گذاری،  ــه اش ــازی، ب ــازی، ذخیره س ــد بسترس از: فراین
ــت آن  ــرداری و کاربس ــرای بهره ب ــا ب ــت ایده ه ــی و هدای ارزیاب
بــا هــدف زمینه ســازی بــرای ایجــاد نــوآوری و توســعه و تغییــر 
ســاختارها، محصــوالت، فرایندهــا و خدمــات اســت. بنابرایــن 
مفهــوم ایــده در ایــن ترکیــب ناظــر بــه دانــش   کاربــردی اســت، 
و بــه کاربســت دانش هــا تعلــق دارد؛ نــه تولیــد و توســعه 

مرزهــای دانــش نظــری.

1.2. مدیریت ایده در حوزه های علمیه

اســت  عبــارت  علمیــه،  حوزه هــای  در  ایــده  مدیریــت 
از فراخــوان، پذیــرش، بررســی، اشــاعه و هدایــت ایده هــا 
زمینــه  در  اســالمی  علــوم  تحقیقــات  کاربســت  جهــت 
خدمــات  و  محصــوالت  فرایندهــا،  ســاختارها،  توســعه 
زیســت بوم جامعــه دینــی اســت. ایــن تعریــف، ناظــر بــه 
ــامل  ــوده و ش ــالمی نب ــوم اس ــری عل ــای نظ ــعه دانش ه توس

اســت. پسادانشــی  فعالیت هــای 
ایده  های حوزوی دارای ویژگی های ذیل است:
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ــا، . 1 ــعه الگوه ــش و توس ــت دان ــتای کاربس ــی در راس راهکارهای

ــت. ــات اس ــوالت و خدم ــی(، محص ــا )عملیات فراینده

ــه . 2 ــت بوم جامع یس ــای ز ــه نیازه ــخ ب ــا و پاس ــع خأله ــرای رف ب

ــت. ــی اس دین

جدید بوده و جزء فعالیت های در حال انجام نیست.. 3

موارد ذیل در قالب ایده قابل ارائه نیست:. 4

الــف( انتقــاد صــرف از روش و اســتاندارد انجــام کاری بــدون ارائــه 

راه حــل.

 مســائل و نیازهــا، یــا بــرای 
ّ

ب( رویکــرد غیردینــی و خنثــی در حــل

نیازهــای جامعــه دینــی طراحــی نشــده باشــد.

ــعه  ــه توس ــوط ب  مرب
ً
ــا ــه صرف ــری ک ــای نظ ــا و دیدگاه ه یه ه ج( نظر

ــود. ــری می ش ــش نظ دان

2. ارتباط مدیریت ایده با مفاهیم هم سو
2.1. رابطه مدیریت ایده و مدیریت دانش 

مدیریــت دانــش یــک مفهــوم ســازمانی اســت، و بــه معنای 
ــه آشــکار اســت«.  »مدیریــت فراینــد تبدیــل دانــش ضمنــی ب
)دهقــان، اکبــری، امیــری، درگاهــی؛ 1392، ص12( بــه 
عبــارت دیگــر: مدیریــت دانــش شــامل، شناســایی و انتخــاب 
و دریافــت دانــش ضمنــی و ســازماندهی، تلخیــص و بهــره وری 

و ارائــه آن بــه صــورت دانــش آشــکار اســت. 
ــا و  ــرادف ایده ه ــی، مت ــش ضمن ــف، دان ــی تعاری در برخ
هــدف مدیریــت دانــش، مدیریــت ایده  هــا ذکــر شــده اســت. 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

19 طرح تأسیس مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه

از تجــارب،  نــگاه »ایــده را می تــوان مجموعــه ای  ایــن  در 
مهارت هــا، دیدگاه هــای کاری، نظــام ارزشــی و ذهنــی در 
درون فــرد دانســت کــه قابــل گفتــن نبــوده و در هیــچ پایــگاه 
داده ای ذخیــره نشده اســت؛ بلکــه جایــگاه آن را ذهــن آدمــی 
و فعالیت هــای او تشــکیل می دهــد. چالــش اصلــی مدیریــت 
دانــش تبدیــل هرچــه بیشــتر و بهتــر دانــش ضمنــی بــه 
ــاکا، 1994؛ نقــل در: شــاهین  دانــش تصریحــی اســت. )نون
ــوع  ــف موض ــن تعری ــق ای ــی، 1389، ص88( طب و صادق بیگ
و مســئله اصلــی مدیریــت دانــش، همــان ایده هــا اســت، 
به اشــتراک گذاری  و  )آشکارســازی  مدیریــت  نیازمنــد  کــه 
و...( اســت. در ایــن تعریــف مدیریــت دانــش در محــدوده 
اســتخراج دانــش فنــی کارکنــان محــدود می گــردد. )اخــوان، 

)1397 حیدری، زاهــدی، 
ــا  ــوان در فراینده ــت را می ت ــن دو مدیری ــده ای ــاوت عم تف
مشــاهده کــرد. فراینــد مدیریــت ایــده، شــامل شناســایی 
ایده هــا  پذیــرش  و  فراخــوان  مســئله،  و  مشــکل  ارائــه  و 
بــرای حــل مســئله و مشــکل اســت؛ امــا مدیریــت دانــش 
ــهیم آن  ــه و تس ــراد مجموع ــای اف ــش و ایده ه ــع آوری دان جم
ــازمان  ــا در س ــه آن ه ــتفاده بهین ــرای اس ــه ب ــه مجموع ــه هم ب
ــج،  ــنتی و رای ــای س ــه معن ــش ب ــت دان ــع مدیری ــت. در واق اس
به اشــتراک گذاری دانــش معمــول و موجــود اســت؛ امــا در 
ــر اشتراک  گذاشــتن منبــع خالقیــت  ــده، تأکیــد ب مدیریــت ای

ــی، 1390( ــی فارس ــت. )یدالله ــراد اس اف
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هرچنــد دانــش ضمنــی در تمامــی مراحــل فراینــد نــوآوری 
ــش  ــتفاده( نق ــازار و اس ــه ب ــا ورود ب ــه ت ــده گرفت ــف ای )از کش
زیــادی بــرای موفقیــت خواهــد داشــت. اّمــا، ایده هــا در 
ــش  ــی از دان ــعه ای، بخش ــق و توس ــازمانی و تحقی ــث س مباح
ضمنــی ســازمان بــه حســاب می آینــد؛ و ایــن درحالــی اســت 
کــه طبــق تعریــف، مفهــوم دانــش ضمنــی گســتره وســیع تری 
ــعه ای  ــق و توس ــازمانی و تحقی ــث س ــده در مباح ــوم ای از مفه
ــع  ــردد. در واق ــز می گ ــا نی ــا و نگرش ه ــامل بینش ه دارد و ش
ــی  ــش فن ــتخراج دان ــدوده اس ــًا در مح ــش صرف ــت دان مدیری

ــردد. ــدود نمی گ ــان مح کارکن

2.2. رابطه مدیریت ایده و مدیریت اطالعات

فراینــد  از:  اســت  عبــارت  اطالعــات  مدیریــت 
موجــود.  اطالعــات  اشــاعه  و  ســازماندهی  ذخیره ســازی، 
)مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، 1398( امــا بخــش زیــادی 
مربــوط  اولیــه  و  خــام  ایده هــای  بــه  ایده هــا  مدیریــت  از 
ــتند،  ــی هس ــل فرض ــدس و راه ح ــه ح ــه از مقول ــود ک می ش
ــردازش و  ــس از پ ــه پ ــتند ک ــی هس ــای خام ــه داده ه و به مثاب
معنادارشــدن، تبدیــل بــه اطالعــات می شــوند. بنابرایــن، 
پــس از ارزیابــی و تصویــب و ارائــه طــرح نهایــی جــزء اطالعــات 
قــرار می گیــرد، و مدیریــت آن، جزئــی از مفهــوم مدیریــت 
اطالعــات قــرار می  گیــرد. هم چنیــن نظــام مدیریــت ایــده 
قبــل از دریافــت ایده هــا نیازمنــد مراحلــی - مثــل بسترســازی 
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و ایجــاد چالــش و دام بــرای جــذب ایده هــا اســت- کــه فراتــر 
از وظیفــه مدیریــت اطالعــات محســوب می گــردد. و نیــز 
عــالوه بــر اشــاعه و ترویــج ایده هــا بــه هدایــت ایده هــا جهــت 
ــت  ــه مدیری ــر از وظیف ــز فرات ــن نی ــه ای ــردازد ک ــت می  پ کاربس

ــت. ــات هس اطالع

2.3. رابطه مدیریت پژوهش و مدیریت ایده

مدیریــت پژوهــش در معنــای خــرد، شــامل مدیریــت یــک 
ــا فرایندهــای یــک تحقیــق اســت؛ و در معنــای کالن  طــرح ی
بــه معنــای مدیریــت نظــام پژوهشــی اســت. »نظــام پژوهشــی 
و  از ســخت افزار  نظام یافتــه ای  از مجموعــه  اســت  عبــارت 
ــل  ــرای تعام ــده ب ــاختار تعریف ش ــک س ــب ی ــزار در قال نرم اف
پژوهــش،  قانون مندکــردن  بــرای  مجموعــه  اجــزای  بیــن 
ســامان دهی مراکــز اجرایــی، هدایــت و نظــارت بــر تحقیقــات، 
نهادهــای مجــری تحقیقــات و خدمــات علمــی و فنــی در 
راســتای تســهیل فراینــد تولیــد اشــاعه و کاربســت دانــش 
ــه، 1385، ص1( ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری ــت«. )مرک اس

از آن جــا کــه طبــق تعریــف، مدیریــت کاربســت پژوهش  ها، 
می گــردد،  تلقــی  پژوهــش  نظــام  مدیریــت  از  جزئــی 
ــازی  ــدف مقدمه س ــا ه ــه ب ــا ک ــت ایده ه ــازماندهی و هدای س
بــرای کاربســت پژوهش  هــا انجــام می شــود، در مقیــاس کالن 

ــت.  ــش اس ــام پژوه ــت نظ ــای مدیری ــی از مؤلفه ه یک



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح تأسیس مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه22

2.4. رابطه مدیریت ایده و مدیریت نوآوری 

در معنــای عــام، نــوآوری شــامل تمامــی فرایندهــای از 
ایده پــردازی تــا ایجــاد و کاربســت ایده هــا اســت؛ امــا در 
معنــای خــاص و دقیــق، پایــان مرحلــه خالقیــت، مصــادف بــا 
ــای  ــت ایده ه ــه خالقی ــت. در مرحل ــوآوری اس ــه ن ــاز مرحل آغ
نــو  ایده هــای  نــوآوری،  و در مرحلــه  تولیــد می شــوند  نــو 
ــل  ــد تبدی ــات مفی ــا و خدم ــوالت، فراینده ــا، محص ــه الگوه ب
ــر  ــدم و تأخ ــاظ تق ــه لح ــده ب ــت ای ــن مدیری ــوند. بنابرای می ش
قبــل از مدیریــت نــوآوری اســت. )ر.ک: گــروه مطالعاتــی 

دانشــکده مدیریــت راهبــردی، 1387، ص211(
در مطالعــات نــوآوری، معمــواًل مباحــث در ســطح بنگاه هــا 
و ســازمان ها، تحــت عنــوان »مدیریــت نــوآوری« شــناخته 
ــدد  ــالت متع ــر و تعام ــر متکث ــه عناص ــی ب ــا وقت ــود؛ ام می ش
آن هــا در قلمــرو موضوعــی یــا جغرافیایــی وســیع )نظیر کشــور 
ــه عنــوان نظــام  ــد، از آن هــا ب ــا بخــش اقتصــادی( می پردازن ی
نــوآوری یــاد می شــود کــه بــه موضــوع سیاســــت گذاری مرتبط 
می گــردد. در ایــن چارچــوب، نظــام ملــی نــوآوری، نظــام 
نــوآوری منطقــه ای یــا مناطــق نــوآور و نظــام نــوآوری بخشــی، 
معروف  تریــــن نظامــات رایج انــد. نظــام ملــی نــوآوری عبــارت 
اســــت از مجموعــه ای در ســطح ملــی کــه تعامــل میــان آن هــا 
ــون،  ــراه دارد. )نلس ــه هم ــرکت ها ب ــه را در ش ــرد نوآوران عملک

ــی، 1394( ــری زاده، میرشــاه والیت 1993؛ نقــل از نظ
بــا توجــه بــه مطالــب پیش گفتــه، بیــن مدیریــت ایــده 
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ــت؛  ــد داش ــود خواه ــی وج ــاط طول ــوآوری، ارتب ــت ن و مدیری
به طوری کــه مدیریــت ایــده مقدمــه و زمینــه مدیریــت نــوآوری 
تلقــی می شــود؛ هرچنــد می تــوان مدیریــت ایده هــا را بــه 
گونــه ای تعریــف کــرد کــه شــامل مدیریــت نــوآوری نیــز بشــود 

ــس. و برعک

2.5. رابطه مدیریت ایده و مدیریت علم و فناوری 

مدیریــت علــم و فنــاوری )گــروه مطالعاتــی دانشــکده 
مدیریــت راهبــردی، 1387، ص147( یــا همــان مدیریــت 
ــزی  ــت گذاری، برنامه ری ــامل سیاس ــاوری، ش ــم و فن ــام عل نظ
و ارزیابــی فرایندهــای کالن نظــام آمــوزش و نظــام پژوهــش در 
عرصه هــای علــم و فنــاوری اســت. »نظــام علمــی مجموعــه ای 
اســت منســجم و هدفمنــد از عوامــل و مؤلفه هــای نظــام 
آمــوزش و نظــام پژوهــش کــه تولیــد و توســعه دانــش، ترویــج 
ــد«.  ــیم می کن ــش را ترس ــرف دان ــت و مص ــوزش و کاربس و آم

)مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، 1397(
یکــی  ایده هــا  هدایــت  و  ســازماندهی  کــه  آن جــا  از 
بنابرایــن،  اســت،  پژوهــش  نظــام  مدیریــت  مؤلفه هــای  از 
مدیریــت ایــده جزئــی از مدیریــت نظــام پژوهــش خواهــد بــود؛ 

ــت. ــم اس ــام عل ــت نظ ــی از مدیری ــود بخش ــه خ ک

3. تاریخچه مدیریت ایده 
3.1. مدیریت ایده در جهان
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یــک   1880 ســال  در  اولین بــار  تاریخــی،  نظــر  »از 
 Denny( ویلیــام  دنــی  نــام  بــه  اســکاتلندی  کشتی ســاز 
William( نظــام پیشــنهادات کارکنــان را در کارخانــه خــود 

ــط  ــار توس ــان، اولین ب ــنهادات کارکن ــام پیش ــرد. نظ ــاد ک ایج
کایــزن )Kaizen( اصــالح شــد کــه در ســال 1945 طبــق 
ــرکت های  ــد از ش ــتاد درص ــده هش ــام ش ــی انج ــن بررس آخری
پیشــنهادات حداقــل  نظــام  اجــرای  بــا  توانســتند  ژاپنــی 
ــان،  ــد«. )دهق ــش دهن ــود را افزای ــدات خ ــد از تولی 25 درص
هنرآمــوز،  ســالجقه،  درگاهــی،1392؛  امیــری،  اکبــری، 

)1389
ــون  ــه تاکن ــور اولی ــروز و ظه ــان از ب ــده در جه ــت ای مدیری
نســل های مختلفــی را گذرانــده اســت کــه در ذیــل به اجمــال 

ــود:1  ــاره می ش اش
نســل صفــر: صنــدوق پیشــنهادات شــکل اولیــه مدیریــت 
ــوده اســت کــه توســط بخــش پرســنلی در ســازمان ها  ــده ب ای
اجــرا می شــد و هــدف آن کاهــش هزینه هــا بــود و بعدهــا 
تبدیــل بــه دپارتمــان مدیریــت منابــع ســازمانی شــد. ایــن رویه 
یــک سیســتم انفعالــی )Passive( بــرای جمــع آوری ایده هــا )و 
گاهــی شــکایات( بــوده کــه برگه هــای کاغــذی پرشــده هــر از 

گاهــی توســط یــک کمیتــه بررســی شــده اســت.
 رویــۀ دریافــت ایــده از بدنه ســازمان، در ابتــدای راه اندازی 

1  . ر.ک: ابوالقاســم عربیــون، بانــک مجــازی ایــده، ص105- 115 و جیمــز ا. 
ســوارز، مدیریــت ایــده، ترجمــۀ عبــاس منوریــان، ص25-22. 
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ــه  ــا در ادام ــود؛ ام ــه رو ب ــبی روب ــت نس ــتقبال و موفقی ــا اس ب
کارایــی خــود را از دســت   داد. علــت اصلــی آن بی تفاوتــی 
زود هنــگام ســازمان و عــدم دریافــت بازخــورد مناســب توســط 
ــتم ها،  ــن سیس ــتر ای ــود. بیش ــازمان ب ــوی س ــدان از س کارمن
برپایــه ثبــت کاغــذی بودنــد. اســتفاده از ایــن ابــزار و رویــه تــا 
ــه  ــرکت هایی ک ــد از آن ش ــت و بع ــال های 1995 رواج داش س
ــد در  ــود بودن ــدان خ ــرات کارمن ــده و نظ ــذب ای ــال ج ــه دنب ب

ــد. ــر دادن ــد را تغیی ــر فراین ــای بهت ــت وجوی راه ه جس
)تکنولــوژی  اینترنــت  کــه  همان طــور  اول:  نســل 
وب، پورتــال ســازمانی( گســترش  یافــت، بعضــی از شــرکت ها 
ارزش اســتفاده از پورتــال ســازمانی برای ارســال یــک فــرم 
ــت  ــب آن می توانس ــه قال ــنهاد ک ــا پیش ــر ی ــده، نظ ــت ای دریاف
براســاس شــرایط زمانــی تغییــر یابــد و نتایــج فرم هــای پرشــده 
در یــک پایــگاه داده مثــل اکســس یــا اکســل نیــز ذخیــره شــود 

ــد. را در یافتن
فضــای  از  خــارج  جدیــد،  سیســتم های  ایــن  بیشــتر   
حرفــه ای مدیریــت ســازمانی و توســط دانــش »آی تــی« بــدون 
هیچ گونــه شــناخت و درکــی از آنچــه کــه در طوالنی مــدت 
بــرای موفقیــت رویــه الزم بــود تولیــد شــدند. در حقیقــت 
فقــط بخشــی از رویــه ناکارآمــد قبلــی بــه همــان شــکل، 
الکترونیکــی شــد. بنابرایــن درحالی کــه سیســتم دریافــت 
ایده هــا بــا اســتفاده از تکنولــوژی وب یــک جهــش رو بــه 
جلــو داشــت؛ امــا هنــوز همــان مشــکالت قبــل باقــی بودنــد. 
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شــکایات و نظــرات بیشــتری بــا ســرعت بــاال می رســیدند، 
ولــی بررســی ها و بازخوردهــا بســیار آهســته بودنــد و یــا اصــاًل 
بی توجهــی  ایده هــا دچــار  از  و خیلــی  نمی شــدند  انجــام 

می شــدند. 
بــا ایــن اوصــاف ساده ســازی و اثربخش نمــودن فراینــد 
مدیریــت ایــده بــه طــور شــفاف و فزاینــده ضــرورت یافــت. بــه 
ایــن ترتیــب شــکل تحــت وب هــم، ماننــد صنــدوق پیشــنهادها 

کنــار گذاشــته شــد. 
ــارکتی  ــای مش ــه 1990 گروه ه ــر ده ــل دوم: در اواخ نس
ــع انســانی و چندیــن  کارکنــان و دپارتمان هــای مدیریــت مناب
فراینــد  خودکارســازی  پــی  در  نرم افــزاری  نوپــای  شــرکت 
دریافــت ایده هــا برآمدنــد. براین اســاس حرکــت نظام یافتــه 
ــت و  ــتقرار یاف ــزه اس ــی مکانی ــد بررس ــد. فراین ــد ش ــده متول ای
ــد. از همــه مهم تــر از طریــق  ــاداش اضافــه گردی سیســتم پ
پســت الکترونیــک بازخــورد ســریع بــه ارائه دهنــده ایــده 
دوم  نســل  سیســتم های  ایــن  گردید. بیشــتر  امکان پذیــر 
ــرای  ــی ب ــورت تخصص ــه ص ــل General Ideas و SaveNet ب مث
کم کــردن هزینه هــا و بهبــود فرایندهــای ســازمان توســعه 

ــد. ــده بودن داده ش
در ســال 2003، بــا پیشــرفت اقتصــاد، شــرکت ها بخشــی 
ــد  ــش درآم ــه افزای ــا، ب ــردن هزینه ه ــود را از کم ک ــه خ از توج
ــده  ــت ای ــتم مدیری ــه سیس ــه ب ــن روی ــد و در ای ــوف کردن معط
ــتا  ــن راس ــوآوری در ای ــرای ن ــی ب ــزار کمک ــوان اب ــه عن ــز ب نی
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ــت  ــرای مدیری ــد، ب ــای جدی ــی از برند ه ــد. یک ــگاه  می کردن ن
ــورت  ــه ص ــه ب ــرد ک ــد ک ــام Jenni تولی ــه ن ــی ب ــده محصول ای
زیرســاختی بــرای اجــرا روی تکنولــوژی وب ســاخته شــد. یــک 
ــز  ــده  تمرک ــر ای ــط ب ــه فق ــت ک ــن اس ــوب Jenni ای ــت خ قابلی
نــدارد، بلکــه بــر پیاده ســازی و فراینــد اجــرا و کاربســت ایــده 

نیــز توجــه کــرده اســت. 
ــود  ــتر روی خ ــده، بیش ــت ای ــدف مدیری ــن دوره، ه در ای
فعالیــت ســازمان متمرکــز نبــود و توجــه اصلــی تأمین کنندگان 
ــه بازگشــت ســرمایه  سیســتم های نرم افــزاری آن هــم اغلــب ب
ــود. بنابرایــن  بیشــتر، حاصــل از کاهــش هزینه هــا معطــوف ب
نمی توانســتند در پاســخ بــه نیــاز جدیــد، اطالعــات مشــابهی 
را بــرای افزایــش ســود ارائــه نماینــد. چــون ایده هــای کاهــش 
ــن  ــه همی ــتند و ب ــی هس ــکار و عین ــاًل آش ــب کام ــه اغل هزین
دلیــل بیشــتر ایده هــای کاهــش هزینه هــا کــه در سیســتم 
ــرش  ــورد پذی ــدند، م ــت می ش ــا ثب ــت ایده ه ــل دوم مدیری نس
واقــع می شــدند. اجــرای بســیاری از آن هــا نیــز بســیار آســان 
بــود؛ امــا در فضــای نــوآوری و ابــداع، درصــد کمــی از ایده هــا 
ــرای  ــم ب ــئله ه ــل مس ــتند و اص ــال داش ــه دنب ــی ب ــج خوب نتای
بیشــتر کارکنــان ســخت بــود کــه فــارغ از ســاختار فعلــی 
ســازمان بتواننــد فکــر کننــد و ایده هــای نوآورانــه بدهنــد. 
همیــن مســئله باعــث شــد سیســتم های نســل دوم مدیریــت 

ــد. ــق نباش ــات موف ــوآوری و ابداع ــوزۀ ن ــا در ح ایده ه
نســل ســوم: نســل دوم یــک فراینــد خــودکار بــود کــه نتایج 
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روشــنی داشــت. امــا اغلــب راه حــل ارائه شــده، حاصــل یــک 
تکنولــوژی پیچیــده بــود؛ نــه یــک راه حــل حاصــل از خالقیــت 
مســتقیم انســان. اگــر کارمنــدان نداننــد چگونــه یــک ایــده را 
ــز  ــند، هرگ ــته باش ــارکتی روی آن نداش ــرد و مش ــت ک ــد ثب بای
ایده هــای خوبــی حاصــل نخواهــد شــد و اگــر هــم کارمنــدان 
ایــده ای را ثبــت کننــد، تکنولــوژی به تنهایــی نمی توانــد آن را 

در جهــت حــل مشــکل ارزیابــی کنــد.
شــرکت هایی کــه پنــج تــا ده ســال پیــش محصــوالت 
ــود  ــه بهب ــت ب ــون دس ــد؛ اکن ــعه داده بودن ــل دوم را توس نس
پیــش  ســال  چندیــن  حــل  راه  ایــن  بــذر  زدنــد.  آن هــا 
ــری  ــان فک ــرای طوف ــی ب ــه محصوالت ــرکت هایی ک ــط ش توس
)Brainstorming( توســعه می دادنــد ریختــه شــده بــود. در 
این جــا قــدرت خالقیــت ســوار بــر تکنولــوژی، ســریع تر از 
هرچیــزی در حرکــت بــود. طوفــان فکــری1 و دیگــر فرایندهای 
مربــوط بــه خالقیــت باعــث فکرکــردن مــردم می شــوند، و 
افــرادی کــه فکــر می کننــد ایده هــای بهتــر و بیشــتری را 

1  . طوفــان فکــری در واژه نامــه بین المللــی و بســتر چنیــن تعریــف شــده اســت. 
»اجــرای یــک ابــزار گرده همایــی کــه از طریــق آن گروهــی می کوشــند راه 
ــا انباشــتن تمــام ایده هایــی کــه درجــا  حلــی بــرای یــک مســئله به خصــوص ب
ــک  ــه ی ــئله ای ب ــن روش مس ــد«. در ای ــردد بیابن ــه می گ ــا ارائ ــیله اعض ــه وس ب
ــرعت  ــه و به س ــود فی البداه ــته می ش ــده و از آن خواس ــه ش ــک ارائ ــروه کوچ گ
بــه آن واکنــش نشــان داده و بــرای آن پاســخی بیابنــد. پاســخ ها روی تابلویــی 
آن هــا  می تواننــد  جلســه  اعضــای  همــه  به طوری کــه  می شــوند؛  نوشــته 
ــتری  ــت بیش ــه فعالی ــا ب ــن اعض ــا ذه ــود ت ــث می ش ــر باع ــن ام ــد. ای را ببینن

ــود. ــری ش ــن دیگ ــنی ذه ــث روش ــن باع ــک ذه ــه ای از ی ــه و جرق پرداخت
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می دهنــد. گســترش 
سیســتم های نســل دوم مدیریــت ایــده صرفــًا توســط 
شــرکت های نرم افــزاری توســعه  می یافــت و در ســازمان ها 
مدیریــت  شــرکت های  توســط  نــه  می شــد،  پیاده ســازی 
خالقیــت و نــوآوری!Idea Champions بــه عنــوان یــک شــرکت 
ــی  ــا کمپان ــت و ب ــب یاف ــت را مناس ــن فرص ــرو، ای ــالق پیش خ
e-Change بــه عنــوان شــریک تجــاری، یــک محصــول جدیــد 

بــه نــام ingenuityBank کــه معمــواًل i-Bank نامیــده  می شــود، 
ــد  ــت و فراین ــره ای داش ــرفت غیرمنتظ ــه پیش ــد ک ــد کردن تولی
نســل ســوم مدیریــت ایــده و خالقیــت در ســازمان بــه واقعیــت 

پیوست. 
افزایــش  ســوم،  نســل  سیســتم های  اصلــی  هــدف 
مشــارکت کارمنــدان بــه وســیله کمــک بــه شــکوفایی خالقیــت 
آن هــا اســت تــا بــه ایــن وســیله  کیفیــت ایده هایــی کــه 
ثبــت می شــوند تــا حــدود زیــادی ارتقــا پیــدا  کنند. اکثــر 
بــر  خالقیــت  و  ایــده  مدیریــت  ســوم  نســل  فرایندهــای 

می شــوند. ســازمانی اجرا   بســتر پورتال 
عالوه بــر  مجــازی،  فضــای  بــروز  و  ظهــور  بــا  اکنــون 
خــود  ســازمانی  فضــای  در  کــه  خصوصــی  شــرکت های 
پایگاه هــای  می پردازنــد،  کارآفرینــی  و  ایــده  مدیریــت  بــه 
اطالعاتــی فراوانــی فراتــر از ســازمان ها بــه مدیریــت ایــده 
 ITN: Idea Trade ــی ــگاه اطالعات ــرای مثــال پای ــد. ب می پردازن
ــروش  ــد و ف ــت، خری ــرای ثب ــی ب ــع جهان ــک مجم Network ی
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ایــده اســت کــه ســعی در برقــراری ارتبــاط میــان ایده پــردازان 
و ســرمایه داران دارد. بیــش از 1/2 میلیــارد دالر » آی پــی« در 
ــواع  ــایت در ان ــن س ــت. ای ــروش اس ــرض ف ــایت در مع ــن س ای
موتورهــای جســت وجو و فهرســت ها جــزو 10 ســایت برتــر 
ــدودًا  ــده ح ــت ای ــر درخواس ــردازش ه ــت پ ــت. قیم ــوده اس ب
ایــده،  مدیریــت  پایگاه هــای  عالوه بــر  اســت.  دالر   200
نظام هــای ملــی نــوآوری کشــورها کــه توســط دولت هــا انجــام 
ــز  ــده نی ــت ای ــه مدیری ــوآوری ب ــت ن ــد مدیری ــود در فراین می ش

می پردازنــد.

3.2. مدیریت ایده در ایران

ــال  ــنهاد ها در س ــام پیش ــتین بار نظ ــرای نخس ــران ب در ای
یافــت.  اســتقرار  ایــران  رادیاتورســازی  شــرکت  در   1366
هم چنیــن بــه دنبــال بازدیــد تعــدادی از صنعتگــران کشــورمان 
ــه  ــم گرفت ــه 60، تصمی ــط ده ــی در اواس ــرکت های ژاپن از ش
شــد ایــن سیســتم بــه صــورت آزمایشــی در چنــد شــرکت 
اســتفاده شــود. بــا توجــه بــه نتایــج مثبــت حاصــل از اجــرای 
همــۀ  اداری،  عالــی  شــورای   1379 ســال  در  نهایتــًا  آن 
ســازمان ها، وزراتخانه هــا، بانک هــا، بیمه هــا و شــرکت های 
دولتــی را موظــف نمــود تــا پایــان ســال 82 نســبت بــه اســتقرار 

ــد. ــدام نماین ــنهادها اق ــی پیش ــرش و بررس ــام پذی نظ
ــب  ــد ســازمان داوطل ــن نظــام در چن اجــرای آزمایشــی ای
بخــش دولتــی ایــران این امــکان را فراهم ســاخت تا اثربخشــی 
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ــی  ــورد بررس ــازمان ها م ــن س ــی ای ــرایط محیط ــو ش آن در پرت
قــرار گیــرد. یافته هــای پژوهش هــا نشــان می دهــد کــه نظــام 
ــه  طــور متوســط  ــران ب پیشــنهادها در ســازمان های دولتــی ای
اثربخــش بــوده، امــا رضایــت افــراد از ایــن نظــام چنــدان بــاال 
ــالجقه،  ــرایی، 1396؛ س ــت. )محمــدی، رنجبرکوچک س نیس

هنرآمــوز، 1389(
بــا  صرفــًا  ایده هــا  مدیریــت  و  ســازمان دهی  ایــران  در 
و  فراخوان هــا  ســاله  هــر  بلکــه  نبــوده،  ســازمانی  هــدف 
جشــنواره هایی در ســطح دانشــگاهی برگــزار می شــود کــه 
بیشــتر در حــوزه ســالمت و علــوم پزشــکی اســت. در ایــن بیــن 
بانک هــا و پایگاه هایــی نیــز بــرای جــذب و توســعه ایده هــا 
ذیــل معرفــی  آن هــا در  نیــز مســتقر شــده اند. مهم تریــن 

می شــوند:

صندوق نوآوری و شکوفایی	 
در اجـرای اصـل یکصـد و بیسـت و سـوم )123( و نیز اصل 
44 قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران، قانـون حمایت 
از شـرکت ها و مؤسسـات دانش بنیـان و تجاری سـازی نـوآوری 
شـورای  مجلـس  توسـط   1389 سـال  در  اختراعـات،  و  هـا 
اسـالمی تصویـب و بـه تأییـد شـورای محتـرم نگهبـان رسـید و 
در همـان سـال بـرای اجرا بـه دولت ابالغ شـد و هیئـت وزیران 
آیین نامـه اجرایـی این قانون را در اواسـط سـال 1391 تصویب 
کـرد. مطابـق مـاده 5 ایـن قانـون در راسـتای تحقـق اقتصـاد 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح تأسیس مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه32

دانش بنیـان و فناوری محـور و تکمیـل زنجیـره ایـده تـا بـازار، 
نهـادی مالـی بـه نـام صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در اواخـر 

سـال 1391 تأسـیس شـد.
و  نوآوری هــا  تجاری ســازی  بــه  منظــور  صنــدوق  ایــن 
اختراعــات، کاربردی نمــودن دانــش و دســتاوردهای پژوهشــی 
از شــرکت های  بــازار  ایــده/ محصــول/  و تکمیــل زنجیــره 
ــی و  ــات مال ــرده و خدم ــت ک ــتیبانی و حمای ــان پش دانش بنی
اعتبــاری از جملــه کمــک، تســهیالت و مشــارکت بــرای آن هــا 

ــد.  تأمیــن مــی نمای

ایده بازار	 
ایده بــازار ســایتی بــرای تبــادل افــکار و محلــی بــرای 
جمــع آوری ایده هــا می باشــد. هــدف اصلــی ایــن ســایت، 
تشــویق بــه نــوآوری و کارآفرینــی اســت. هم چنیــن تولیــد 
محتــوا و فکــر ایرانــی براســاس خالقیــت و اندیشــه، بــرای 
دنیــای جدیــد قــرن بیســت و یکــم اســت. فــروش ایــده نیــز در 

تبلیغــات ســایت دیــده می شــود. 
دفتــر ایــده بــازار از ســال 1390 در دل دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر شــکل گرفــت. رویکــرد ســامان دهی و جهت بخشــی 
بــه ایــده و اختــراع و بسترســازی فراینــد تبدیــل ایــده بــه 
ــود.  ــر ب ــن دفت ــکیل ای ــای تش ــروت، مبن ــق ث ــول و خل محص
برگــزاری مســابقات »یــک پرســش، یــک ایــده«، میزبانــی 
ــای  ــن رویداده ــی اولی ــران و میزبان ــداد TED در ای ــن روی اولی
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ــده  ــای ای ــکل گیری رویداده ــیر ش ــران مس ــتارت آپ در ای اس
ــرد. ــم ک ــازار را فراه ب
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 ساختار ایده بازار

بانک ایده دانشگاهیان علم و صنعت ایران	 
بانــک ایــده دانشــگاهیان علــم و صنعــت در ســال 1386 
صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  ایــده  دبیرخانــه  عنــوان  تحــت 
ایــران راه انــدازی شــد و ایده هــای اســاتید، دانشــجویان، 
را  دانشــگاه  بازنشســتگان  و  دانش آموختــگان  کارمنــدان، 
دریافــت می کنــد. ایــن بانــک ایــده شــامل بخش هــای خبــر، 

فراخــوان ایــده و راهنمایــی ایده دهنــده گان اســت.
3.3. مدیریت ایده در حوزه های علمیه

علمیــه  حوزه هــای  در  آن  مدیریــت  ضــرورت  و  ایــده 
نخســت در پاســخ مقــام معظــم رهبــری بــه نامــه جمعــی 
دربــارۀ  علمیــه  حــوزه  پژوهشــگران  و  دانش آموختــگان  از 
ضــرورت کرســی های آزاداندیشــی و نظریه پــردازی، مــورخ 
16/ 11/ 1381 مطــرح شــد. ایشــان در پاســخ فرمودنــد: 
ــی   ــک  ارزش  عموم ــه  ی ــل  ب ــر، تبدی ــه  و فک ــد نظری ــد تولی »بای
ــل   ــون  عق ــای  گوناگ ــود و در قلمروه ــگاه  ش ــوزه  و دانش در ح
ــه   ــد و ب ــل  آی ــه عم ــر ب ــازان ، تقدی ــی ، از نظریه س ــری  و عمل نظ
ــا  ــود ت ــنیده  ش ــان  ش ــود و سخنان ش ــزه  داده  ش ــوآوران ، جای ن
ــد  ــوند. بای ــویق  ش ــاد، تش ــت  و اجته ــه  خالقی ــز ب ــران  نی دیگ
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ایده هــا در چارچــوب  منطــق  و اخــالق  و در جهــت  رشــد 
 اســالمی  بــا یکدیگــر رقابــت  کننــد و مصــاف  دهنــد تــا جهــان  
اســالم ، اعــاده  هویــت  و عــزت  کنــد و ملــت  ایــران  بــه  رتبــه ای  
جهانــی  کــه  اســتحقاق  آن  را دارد بــار دیگــر دســت  یابــد. مــن  
ــب   ــه  در قال ــده  چ ــن  ای ــه  ای ــم  ک ــما می افزای ــنهاد ش ــر پیش ب
بــا  و  داوری «  امــکان   بــا  تــوأم   و  قانونمنــد  »مناظره هــای  
ــد  ــب  تمهی ــه  در قال ــی « و چ ــای  داوری  علم ــور »هیئت ه حض
ــده   ــرای  نظریه ســازان « و ســپس »نقد و بررســی « ای »فرصــت  ب
آنــان  توســط نخبــگان  فــن  و در محضــر وجــدان  علمــی  حــوزه  
ــه  برخــی  قلمروهــای  فکــر دینــی   و دانشــگاه ، تنهــا محــدود ب
یــا علــوم  انســانی  و اجتماعــی  نیــز نمانــد؛ بلکــه  در تمــام 
علــوم  و رشــته های  نظــری  و عملــی  )حتــی  علــوم  پایــه  و علــوم  
کاربــردی  و …( و در جهــت  حمایــت  از کاشــفان  و مخترعــان  و 
ــن   ــز چنی ــع  نی ــون  و صنای ــوم  و در فن ــن  عل ــازان  در ای نظریه س
فضایــی  پدیــد آیــد و البتــه  بــرای  آن کــه  ضریــب  »علمی  بــودن « 
ــود  ــی  ش ــد و پخته گوی ــن  نیای ــرات ، پایی ــات  و مناظ ــن  نظری ای
تبلیغاتــی  نشــود،  و  نــازل  و عوامانــه   و ســطح  گفت وگوهــا 
ــه  ــت الل ــت«. )آی ــدی  نوش ــید و قواع ــی  اندیش ــد تمهیدات بای

خامنــه ای، بیانــات، مــورخ 16/ 11/ 1381(
همچنیــن در ســال 1397 در دیــدار بــا طــالب حوزه هــای 
ــن  ــه این چنی ــالب ک ــی از ط ــه یک ــه مطالب ــخ ب ــه در پاس علمی
مطالبــه کردنــد: »پیشــنهاد می شــود کــه حــوزه علمیــه قــم در 
گام نخســت و ســایر حــوزات ماننــد تهــران، اصفهان و خراســان 
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درگام هــای بعــدی بــه منظــور مدیریــت صحیــح زنجیــره ایــده 
ــن  ــا در ای ــارب روز دنی ــازی تج ــاس بومی س ــل و براس ــا عم ت
ــوده،  ــوآوری نم ــز ن ــک مرک ــیس ی ــه تأس ــدام ب ــوص، اق خص

متکفــل امــور زیــر شــود:
1. فرهنگ ســازی پرداختــن بــه ایده هــای نــو در حــل 

ــوزه؛ ــش روی ح ــائل پی مس
2. ایجــاد زمینــه مناســب بــرای بــروز و ارتقــای ســطح 
خالقیــت طــالب جــوان در راســتای تربیــت طلبــه عصــر 

انقــالب؛
شــرکت های  حیــات  و  شــکل گیری  بــه  کمــک   .3
ــالمی؛ ــانی اس ــوم انس ــت عل ــا محوری ــوزوی ب ــان ح دانش بنی
ــوزه  ــش روی ح ــای پی ــده در محوره ــک ای ــیس بان 4. تأس
همچــون شــیوه های تدریــس، مباحثــه، تبلیــغ و بررســی 

راه هــای توزیــع آن ایده هــا در جامعــه هــدف؛
ســطح  دو  در  ایده پــردازی  رویدادهــای  برگــزاری   .5
نخبگانــی و عمومــی حــوزه و ایجــاد ارتبــاط میــان پژوهش های 

ــق؛ ــن طری ــوزه از ای ــائل ح ــام مس ــا نظ ــه ب ــورت گرفت ص
6. مشــارکت فعــال در پــرورش ایده هــای خلق شــده و 
ــب؛ ــی مناس ــه محصول ــدن ب ــا تبدیل ش ــا ت ــت از ایده ه حمای
ــد،  ــز رش ــا مراک ــبکه ای ب ــازنده و ش ــل س ــراری تعام 7. برق
فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و  فرهنگــی  شــتاب دهنده های 

ــور«. ــر کش سراس
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پاسخ و مطالبه رهبر معظم انقالب: 

ــان یــک نکتــه گفتنــد کــه ایده پردازی هــای  »یکــی از آقای
ــرد و  ــام بگی ــالب انج ــود ط ــک خ ــه کم ــوزه، ب ــه ح ــوط ب مرب
پیشــنهاد کردنــد یــک مرکــز نــوآوری بــه وجــود بیایــد؛ خــوب 
اســت، بنــده تأییــد می کنــم، فکــر خوبــی اســت. البتــه 
بــزرگان حــوزه  آقایــان  بایــد  را  و جزئیاتــش  امکان ســنجی 
ــیم  ــته باش ــزی داش ــک مرک ــا ی ــه م ــا این ک ــد؛ ام ــی کنن بررس
ــکان  ــوان را و ام ــالب ج ــود ط ــای موج ــد ظرفیت ه ــه بتوان ک
خالقیت هــای آن هــا را بررســی کنــد و جمــع آوری کنــد، بانــک 
اطالعــات داشــته باشــد و در هنگامــۀ نیــاز از آن هــا اســتفاده 
ــی  ــود خیل ــر بش ــت؛ اگ ــی اس ــی خوب ــر خیل ــن فک ــد، ای کن

ــات، 1397( ــه ای، بیان ــه خامن ــت الل ــت«. )آی ــوب اس خ
 مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسالمی )َمنا(:	 

و  نـوآوری  مرکـز  رهبـری،  معظـم  مقـام  مطالبـه  پیـرو   
ایده پـردازی علـوم انسـانی اسـالمی )َمنا( با هدف شناسـایی، 
هدایـت و حمایـت از ایده هـای علمی ارزشـمند در حـوزه علوم 
انسـانی اسـالمی تحت مدیریـت و نظارت مرکز رشـد دانشـگاه 
امـام صـادق شـکل گرفته اسـت. این مرکز توسـط شـورای 
و  انسـانی اسـالمی پشـتیبانی  سیاسـت گذاری کنگـره علـوم 

حمایـت می شـود. اهـداف ایـن مرکـز عبارتنـد از: 
 کمــک بــه عرضــه ایده هــای نــو در حــوزه علــوم انســانی 

اسالمی؛
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در  جــوان  اندیشــه ورزان  و  صاحب نظــران  شناســایی   
حــوزه علــوم انســانی اســالمی؛

ــوزه  ــه ورزان ح ــر و اندیش ــاتید راهب ــبکه اس ــکیل ش  تش
ــالمی؛ ــانی اس ــوم انس عل

صاحــب  اندیشــه ورزان  علمــی  و  فکــری  مســاعدت   
اســالمی؛ انســانی  علــوم  حــوزه  در  نــو  ایده هــای 

ــل  ــو و تبدی ــای ن ــدن ایده ه ــه پخته ش ــردن زمین  فراهم ک
آن هــا بــه نظریه هــای جامــع؛

 تقدیر و پاسداشت اندیشه های نو و ارائه  دهندگان آن؛
 پیشبرد و ارتقای فضای رسانه ای حوزه تحول؛

در  تولیــدات علمــی   جریان ســازی عرضــه هدفمنــد 
کنگــره علــوم انســانی اســالمی؛

 شناســایی نقــاط برجســته و کشــف خألهــای موجــود در 
نقشــه علمــی حــوزه تحولــی علــوم اســالمی.

ــو و مــورد نیــاز در زمینــه علــوم  ایــن مرکــز از موضوعــات ن
انســانی پــس از تأییــد شــورای علمــی مرکــز، بــا شــرط تشــکیل 
ــه  ــق، ب ــروژه تحقی ــام پ ــرای انج ــی ب ــروه علم ــته و گ ــک هس ی
صــورت اهــدای کمک هزینــه پژوهشــی )یارانــه پژوهشــی( 

حمایــت می کنــد.

 بانک ایده:	 
بـه  ایـده  مدیریـت  علمیـه،  حوزه هـای  مدیریـت  مرکـز  در 
صـورت بانـک مجـازی ایـده در بخـش نظـارت و برنامه ریـزی 
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راهبـردی مرکز مدیریـت حوزه های علمیه در دسـت راه اندازی 
اسـت و تاکنـون نیـز به صـورت مکتوب و سـنتی بـه جمع آوری 
ایده هـا می پرداختـه اسـت. هرچنـد تمامـی ایده های ارسـالی 
امـا هـدف آن  بانـک جمـع آوری می شـود؛  ایـن  حوزویـان در 
گزینـش  و  بررسـی  بـه  ابتـدا  از  بلکـه  نبـوده،  ایـده  مدیریـت 
و  حـوزه  اداری  نظـام  مدیریـت  محـدوده  در  نـاب  ایده هـای 
روش هـای توسـعه و تعمیـق آن به منظور کاربسـت و نوآوری در 

می پـردازد.  علمیـه  حوزه هـای  اداری  نظـام 

مرکز رشد حوزه های علمیه:	 
ایـن مرکـز تازه تأسـیس با هـدف مدیریت نـوآوری و حمایت 
آن  کاربسـت  جهـت  در  حوزویـان  ایده هـای  از  پشـتیبانی  و 
ایـده،  بانـک  بـا  آن  اساسـی  تفـاوت  اسـت.  شـده  تأسـیس 
گسـتره فراسـازمانی بودن آن اسـت. در حقیقـت ایده های ناب 
فراسـازمانی کـه بیشـتر بـا هـدف کارآفرینـی ارائـه می شـوند، 
جهـت کسـب حمایت بـه این مرکـز ارجـاع داده می شـود. این 

مرکـز مکمـل نظـام مدیریـت ایده هـا محسـوب می گـردد.

ب( چرایی مدیریت ایده در حوزه های علمیه: 
1. ضرورت و اهمیت مدیریت ایده ها در حوزه های علمیه

موضــوع مدیریــت ایــده در نظــام علمــی حــوزه از جهــات 
ــه آن  ــل ب ــه در ذی ــت ک ــرورت اس ــت و ض ــف دارای اهمی مختل

اشــاره می شــود:
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1. ایده هـا بـر جهـان حکومـت می کننـد؛ رشـد و توسـعه و 
کاربسـت دانـش بـا فرضیـه و ایـده و حـدس شـروع می شـود؛ 
امـا در عالـم واقـع، اقدامـات مربـوط بـه خلـق ایـده و اجـرای 
آن معمـواًل در همـان ابتـدای فراینـد در نطفـه خفـه می شـود و 
مدیریتـی در فرایندهـای آن اتفاق نمی افتد. ازاین رو نخسـتین 
سـاِزکار  وجـود  از  اطمینـان  حصـول  ضـرورت،  مهم تریـن  و 
نیرومنـدی اسـت کـه ایده هـا را در هـر حـوزه ای شناسـایی و تا 
حصـول نتیجـه پیگیـری کند. حوزه هـای علمیه بـه عنوان یک 
نهـاد علمـی که مأموریـت راهبری علم و پژوهـش در حوزه دین 
را برعهـده دارد، از ایـن امـر مسـتثنا نیسـت و بـرای هرزنرفتـن 
اسـتعدادها و ظرفیت هـای خـالق خویـش، نیازمنـد مدیریـت 

ایده هـا اسـت. 
2. تحلیــل روندهــای جهانــی نشــــان می دهــد، کاربســت 
دانش هــا بــا رویکــرد فرهنگــی )محصــوالت فرهنگــی( نه تنهــا 
در مباحــث اجتماعــــی و فرهنگــــی نقــش و تأثیــر روزافزونــی 
)نظیــــر  اقتصــاد  حوزه هــای  در  به شــــدت  بلکــه  یافتــه، 
اقتصــاد مولــد و اقتصــاد فرهنگــی(، سیاســــت )نظیــر قــدرت 
ــرم(  ــت ن ــمند و امنی ــگ هوشــ ــر جن ــی )نظی ــرم( و امنیت نــ
ــی  ــات آینده پژوه ــه مطالع ــر آن ک ــده اند. جالب ت ــذار ش تأثیرگ
فعالیت هــا  نــوع  ایــن  بــرای  را  فزاینــده ای  تأثیــر  و  نقــش 
در بلندمــدت قائــل اســــت؛ و حتــی بــه زعــم برخــی، بــه 
دنبــال عصــر توســــعه اقتصــادی، توســــعه صنعتــی و توســعه 
اجتماعــی؛ دنیــای آینــده دوران توســعه فرهنگــی خواهــد 
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بــود. )نظــری زاده، میرشــاه والیتــی، 1394( توســعه فرهنگــی 
ــوالت،  ــاختارها، محص ــون س ــی، چ ــر تمدن ــود را در مظاه خ

فرایندهــا و خدمــات عینــی نشــان می دهــد.
نظـــام فنـــاوری و نـــوآوری کشـــور مـــا اغلـــب بـــه  دلیـــل تنـــوع 
و شـــرایط مختلـــف زیســـت بوم تفکـــری ویژگی هـــای خـــاص 
ـــز آن  ـــه تمای ـــن وج ـــت مهم تری ـــوان گف ـــاید بت ـــود را دارد. ش خ
ـــا تفکـــر مســـلط بـــر جهـــان امـــروز ایـــن اســـت کـــه در اندیشـــه  ب
ـــتی و  ـــای اومانیس ـــان دیدگاه ه ـــده جه ـــش عم ـــر بخ ـــم ب حاک
ــای اجتماعـــی، سیاســـی  ــای نظام هـ ــتی در الیه هـ لیبرالیسـ
ـــن  ـــی از ای ـــی ناشــ ـــیاری دارد. رفاه طلب ـــوذ بس ـــادی نف و اقتص
ـــاس  ـــه و اس ـــادی، پای ـــر اقتص ـــا تفک ـــده ت ـــب شــ ـــرات موج تفک
قـــرار گرفتـــه و فرهنـــگ، حکـــم روبنـــا را داشـــته باشـــد. 
)همـــان( ایـــن رویکـــرد باعـــث می شـــود جوهـــره فنـــاوری و 
نـــوآوری نیـــز بـــا معیارهـــای اقتصـــادی تعریـــف و تبییـــن شـــود. 
ـــوالت  ـــا تح ـــو ب ـــران، هم ســ ـــالمی ای ـــالب اس ـــرد انق ـــا رویک ام
ــژه و  ــه ویـ ــه، توجـ ــعه همه جانبـ ــاره توسـ ــری دربـ ــن نظـ نویـ
ــرده  ــر کـ ــا را اجتناب ناپذیـ ــن مقوله هـ ــه ایـ ــادی بـ غیراقتصـ

ـــت.  اس
ایــن مســئله موقعیــت و ضــرورت خــاص و متفاوتــی در 
بــا  علمیــه،  حوزه هــای  چراکــه  دارد؛  علمیــه  حوزه هــای 
ماهیتــی فرهنگــی از ســــویی مســئولیت ســنگینی بــرای 
ــو  ــر س ــته و از دیگ ــه داش ــی جامع ــی فرهنگ ــازی و تعال بازس
ــه  ــد ک ــان می باش ــرای جه ــد ب ــم و جدی ــای مه ــل پیام ه حام
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عرضــه و اشــاعه آن هــا نیازمنــد قالــب متناســب از جنــس 
محصــوالت فرهنگــی اســت. 

3. مشــارکت یــا دموکراســی در توســعه و پیشــرفت جامعــه 
نتیجــه معاضــدت و مشــارکت رهبــران و عمــوم دانش پژوهــان 
اســت کــه می تــوان ایــن احســاس را در دانش پژوهــان بــه  
ــده  ــده و مصرف کنن ــًا دریافت کنن ــا صرف ــه آن ه ــود آورد ک وج
دانــش نیســتند؛ بلکــه مشــارک کنندگان روندهــای توســعه 
رنجبرکوچک ســرایی،  )محمــدی،  می باشــند.  علمــی 
محمــدی، 1396( پژوهشــگران و نخبــگان بایــد احســاس 
بــرای  از تخصــص آن هــا  کننــد کــه مشــارکت و اســتفاده 

ــت. ــمند اس ــی ارزش ــعه علم ــران توس مدی
مضــاف بــر این کــه ایده هــای اســتراتژیک اغلــب از ســوی 
پژوهشــگران و کارکنانــی کــه بــا بدنــه جامعــه بــه طــور مســتقیم 
ــن  ــر ای ــور ب ــوز تص ــی هن ــود؛ ول ــرح می ش ــد ط ــاط دارن ارتب
ــد  ــران ارش ــوی مدی ــط از س ــه فق ــای نوآوران ــه ایده ه ــت ک اس
و  پژوهشــگران  ســودمند  ایده هــای  لــذا  می شــود.  ارائــه 
کارکنــان رد و در فکــر آن هــا حبــس می شــود. ایــن مســئله در 
حوزه هــای علمیــه دو چنــدان اســت؛ به طوری کــه مشــهور 
ــر پاشــنه عــدۀ معــدودی  اســت، حوزه هــای علمیــه همــواره ب
سیســتم  می چرخــد.  حــوزوی  مدیــران  و  اندیشــمندان  از 
ــع آوری  ــرای جم ــاختار یافته ب ــد س ــک فراین ــده ی ــت ای مدیری
ایده هــا از تمامــی ظرفیت هــای نیــروی انســان حوزه هــای 
ــه  ــه از هم ــی آورد ک ــم م ــکان را فراه ــن ام ــت. و ای ــه اس علمی
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ــد  ــعه و رش ــت توس ــوزوی جه ــران ح ــای صاحب نظ ظرفیت ه
پایــدار علمــی کشــور در جهــت بنیان هــای اســالمی اســتفاده 

گــردد. 
ــاوری اساســًا در انــزوای  4. در گذشــته تولیــد علــم و فن
دانشــمندان  می گرفــت.  قــرار  توجــه  مــورد  آزمایشــگاه ها 
قــرار  محیطــی  تأثــر  و  تأثیــر  عــدم  و  گمنامــی  نهایــت  در 
داشــتند و تحقیقــات کامــاًل رویکــرد فــردی و صرفــًا بــا انگیــزه 
حقیقت جویــی و ارضــای حــس کنجــکاوی انجــام می گرفــت. 
پــس از انقــالب صنعتــی و تغییــر و تحــول در روندهــای زندگــی 
ــت و  ــی گرف ــد کالن اجتماع ــاوری ُبع ــم و فن ــده عل ــر پدی بش
ــه و  ــورد توج ــی م ــاد اجتماع ــک نه ــه ی ــاوری به مثاب ــم و فن عل
مطالعــه جامعه شناســان و مدیــران علــم قــرار گرفــت. در نــگاه 
ــریک  ــه تش ــوط ب ــاوری من ــم و فن ــد عل ــًا رش ــروزی، اساس ام

ــت. ــی اس ــترده علم ــات گس ــاعی و ارتباط مس
بــه طــور طبیعــی عــدم توجــه بــه مدیریــت ایــن بخــش از 
پیوندهــای اجتماعــی، بــه معنــای نادیده گرفتــن جزئــی از 
اجــزای مؤثــر جامعــه تلقــی می شــود، و عالوه بــر کنــدی و 
ــی  ــه علم ــرفت، جامع ــعه و پیش ــای توس ــی در رونده بی نظم
ــای  ــات و رویکرده ــر از گرایش ــود متأث ــد خ ــت روبه رش در حرک
ســلیقه ای و غیرصحیــح و یــا بعضــًا الگوهــای دیکته شــده قــرار 

می گیــرد.
حــوزه  علمــی  روندهــای  وضعیــت  تحلیــل  و  مطالعــه 
ــوزه، در  ــی ح ــالت علم ــه تعام ــت ک ــی از آن اس ــه حاک علمی
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گذشــته تحــت تأثیــر روندهــای عمومــی آن )زیســت فــردی و 
ــه  ــا ب ــی و اکتف ــه درون گرای ــت( ب ــی و دوری از حکوم انزواطلب
ــن  ــل ای ــد. حاص ــدود انجامی ــی مح ــردی و گروه ــالت ف تعام
ــی،  ــری و انتزاع ــای نظ ــه پژوهش ه ــندگی ب ــی، بس درون گرای
ــه  ــی جامع ــکالت عین ــائل و مش ــا، مس ــه نیازه ــه ب ــدون توج ب
بــوده اســت و موجــب وابســتگی و عــدم رشــد و پویایــی نظــام  
پژوهشــی حــوزه و عــدم امتــداد پژوهش هــای پایــه حــوزوی بــه 
ــوزوی  ــش ح ــه دان ــد. به طوری ک ــی ش ــه دین ــت بوم جامع زیس
هیــچ نســبتی بــا توســعه مدرنیتــه در کشــور پیــدا نکــرده و هــر 

ــد. ــود را پیمودن ــک راه خ ی
هرچنــد با پدیدارشــدن انقــالب اســالمی و ورود حوزه های 
ــا  ــد اجتماعــی و حکومتــی، ت ــه فضــا و رویکــرد جدی ــه ب علمی
ــن  ــا ای ــت؛ ام ــده اس ــرف ش ــص برط ــن نواق ــادی ای ــد زی ح
ــت  ــاظ مدیری ــه لح ــه ب ــوده، بلک ــی نب ــا کاف ــدار از تالش ه مق
ــی رود؛ و آن  ــری از آن م ــار دیگ ــه انتظ ــی جامع ــرفت علم پیش
ــی  ــرفت علم ــت پیش ــای مدیری ــا و الگوه ــری در روش ه بازنگ
گذشــته  کمبودهــای  تمامــی  نه تنهــا  به طوری کــه  اســت؛ 
جبــران شــود، بلکــه رشــد و پیشــرفت علمــی جامعــه در همــه 
ســطوح و ســاحات به ویــژه توســعه )الگوهــا، روش، خدمــات، 
ــرد  ــا رویک ــی و ب ــد تمدن ــای بلن ــوالت و ...( در مقیاس ه محص

ــالمی اتفــاق بیفتــد. اس
5. هــر نهــادی در راســتای اهــداف خــود تــالش می کنــد، 
و بــه دنبــال اثربخشــی و کارآمدی و رشــد هرچه بیشــتر اســت؛ 
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تــا بتوانــد بقــا و دوام خــود را تضمیــن کنــد. بــرای رســیدن بــه 
ــد  ــی نیازمن ــت رقابت ــظ مزی ــه و حف ــد همه جانب ــعه و رش توس
ــوآوری  ــر، ن ــد فک ــور تولی ــردازی موت ــده پ ــت. ای ــوآوری اس ن
و پیشــرفت می باشــد. یعنــی بایــد یــک مجموعــه بتوانــد 
فضایــی آزاد و البتــه تحــت نظــارت بــرای تولیــد ایده هــای 
مختلــف ایجــاد کنــد و بــا مدیریــت و به کارگیــری آن هــا تغییــر 
مجموعــه را بــه ســمت چشــم اندازهــای طراحی شــده بــر 
ــتثنا  ــر مس ــن ام ــز از ای ــوزه نی ــی ح ــاد علم ــرد. نه ــده بگی عه
نبــوده بــرای پویایــی، دوام و بقــای خــود و بــرای موفقیــت 
ــای  ــتفاده از ایده ه ــد اس ــی نیازمن ــای بیرون ــا رقب ــت ب در رقاب
ــد؛  ــد ش ــار خواه ــود دچ ــتایی و رک ــه ایس ــه ب ــت؛ وگرن ــو اس ن
ــه  دوش  ــه ب ــای علمی ــه حوزه ه ــالتی ک ــه رس ــر این ک ــاف ب مض
ــی  ــد تمدن ــاس بلن ــی و در مقی ــالت جهان ــک رس ــد ی می کش
اســت. ایــن کار بــدون اســتفاده از نیــروی خالقیــت و دعــوت 

ــت. ــن نیس ــردازی ممک ــه ایده پ ــگان ب هم
6. در کشــورهای در حــال توســعه معمــواًل دارایی هــا و 
ســرمایه های فرهنگــی غنــی وجــود دارد؛ ولــی بــه دالیــل 
خلــق  راســــتای  در  آن هــا  از  اســتفاده  امــکان  مختلــف، 
دســــتاورد، صــادرات و اشــتغال وجــود نــدارد. فرهنــــگ 
ــای  ــل کااله ــا حداق ــی ی ــای عموم ــره کااله ــران در زم در ای
بنابرایــن الزم  بــا منفعــت اجتماعــی باالســت.  خصوصــی 
اســت در حــوزه اقتصــاد فرهنــگ، حوزه هــای علمیــه بــه 
ــردی  ــای راهب ــود در چارچوب ه ــی خ ــی- نظارت ــش هدایت نق
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ــه   ــا ب ــع فرهنگــی امــور درآمــدزای دنی اســتمرار بخشــد. صنای
ــد. ایــن صنایــع هزینــه زیســت محیطی کــم و  ــاب می آی حســ
ــع جانبــی را فعــال کنــد  ــد صنای ــاال داشــته و می توان درآمــد ب
و در توســعه متــوازن و پــاک کشــور نقــش مثبتــی ایفــا نمایــد. 

)نظــری زاده، میرشــاه والیتــی، 1394(
متأســفانه تمرکــز بــر مدیریــت تولیــد علــم )نظــری( در 
کاربســت  مدیریــت  بــه  توجــه  بــدون  علمیــه،  حوزه هــای 
ــر عقب ماندگــی حــوزه از نظامــات  تولیــدات علمــی، عــالوه ب
ــرده و  ــته ک ــه را وابس ــای علمی ــاد حوزه ه ــا، اقتص ــی دنی علم
ــاًل  ــک نهــاد کام ــه ی ــل ب ــه تبدی نهــاد علمــی حوزه هــای علمی
بــه  علمیــه  حوزه هــای  ورود  اســت.  شــده  مصرف کننــده 
عرصــه مدیریــت کاربســت دانــش و تولیــد محصــوالت بــا 
ــرای حوزه هــای  ــع را ب ــداری مناب صبغــه فرهنگــی، نه تنهــا پای
بــه دلیــل  را  علمیــه فراهــم خواهــد کــرد، حــوزه علمیــه 
دارابــودن پشــتوانه غنــی دانــش نظــری و فرهنگــی، بــه یکــی 

از کانون هــای ثــروت و قــدرت تبدیــل خواهــد کــرد.
7. آثــار و محصــوالت پژوهشــی، از حــق امتیــاز و مالکیــت 
ــرای ایده هــا ارزش مــادی  ــا کســی ب ــد؛ ام معنــوی برخوردارن
و حــق انحصــاری قائــل نیســت. ایــده به تنهایــی در هیــچ 
نظــام حقوقــی مــورد حمایــت نیســت، و به راحتــی قابــل 
ــی از  ــردازان واقع ــن رو ایده پ ــت. ازای ــده دزدی اس ــرقت و ای س
ــا کســی  ــده خــود ب ــتری از ای ــات بیش ــد جزئی این کــه بخواهن
ــرای  ــد، اج ــرا معتقدن ــد؛ زی ــز می کنن ــد پرهی ــان بگذارن در می
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ایده هــای آن هــا شــاید بــه تولیــد ثــروت و بــازار بــرای دیگــران 
ــرای حقــوق مالکیــت  ــده اهرمــی ب ــت ای منجــر گــردد. مدیری
فکــری و مفهومــی بــرای حفاظــت ایده هــای مختلــف اســت. 
ــان ایده هــا و  ــرای صاحب ــد ب ــده می توانن ــت ای سیســتم مدیری
ــود آورد  ــه وج ــاری ب ــوق انحص ــود، حق ــال خ ــردازان فع ایده پ
ــن  ــه در ای ــی ک ــت اجرای ــه ضمان ــه ب ــا توج ــب ب ــن ترتی ــه ای و ب
ــه  ــرد، دامن ــکل می گی ــی ش ــب حقــوق داخل ســاختار و در قال
اســتفاده غیرمجــاز از ایده هــا کاهــش می  یابــد. )ســوارز، 

)18-17 ص،   ،1396

2. مبانی مدیریت ایده ها در حوزه های علمیه
و  مســئله  مهم تریــن  مــادی،  حیــات  پپیشــرفت  و  توســعه   .2.1

امــروز  دنیــای  چالــش 

ــن  ــه یکــی از مهم تری توســعه حیــات مــادی سال هاســت ب
ــن  ــت. ای ــده اس ــل ش ــروزی تبدی ــر ام ــات بش ــائل و مطالب مس
مســئله  کــه تحــت عنــوان انقــالب صنعتــی و فناورانــه در 
را  زیــادی  تحــوالت  و  تأثیــرات  می شــود،  شــناخته  جهــان 
ــالب در  ــک انق ــًا ی ــده، صرف ــن پدی ــت. ای ــود آورده اس ــه  وج ب
ــروت،  ــدرت، ث ــی ق ــار اصل ــه معی ــوده، بلک ــی نب ــیوه زندگ ش
امنیــت، رفــاه و ... بــه حســاب آمــده و جایــگاه هــر کشــور را در 
معــادالت جهانــی ترســیم می کنــد. ازایــن رو اســت کــه امــروزه 
ــی  ــف و مأموریت هــای اصل ــه رأس وظای توســعه و پیشــرفت، ب

ــت.  ــده اس ــل ش ــا تبدی حکومت ه



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح تأسیس مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه48

»در گذشــته، وظیفــه حکومت هــا بــه تأمیــن امنیــت و 
حفــظ نظــم و اجــرای مقــررات محــدود می شــد و دولــت 
و  کشــور  آبادانــی  و  عمــران  گســترش  مســئول  حد اکثــر 
صــادرات کاالهــای اضافــی بــه خــارج و واردات کاالهــای 
مــورد نیــاز بــود؛ امــا ایــن معنــا از حکومــت دوره تاریخــی اش 
حکومت هــا  کار  موضــوع  اکنــون  اســت.  رســیده  به پایــان 
ــت،  ــول در صنع ــئول تح ــت مس ــت و دول ــعه اس ــوم توس مفه
ــترش  ــرای گس ــد ب ــًا بای ــت، و مرتب ــات اس ــاورزی و خدم کش
ارتباطــات و امــور فرهنگــی تــالش کنــد«. )حسینی هاشــمی، 

ص54(  ،4 جلســه  بی تــا، 
چالــش اصلــی ایــن اســت کــه عــدم توجــه بــه ایــن پدیــده، 
ــه عقب افتادگــی جامعــه اســالمی از دنیــای مــدرن و  منجــر ب
ــی و روال  ــالت بین الملل ــقت در تعام ــختی و مش ــه س در نتیج
زندگــی اجتماعــی می شــود.1 امــروزه داشــتن اقتصــادی پویــا 
و هم ســنگ جامعــه جهانــی، ارتقــای ســطح دانــش کاربــردی 
بومــی،  نرم افزارهــای  و  ســخت افزارها  تولیــد  فنــاوری،  و 
ــی ...،  ــی، اجتماع ــی، سیاس ــای فرهنگ ــانی الگوه به روزرس
الزمــه زیســت طبیعــی در دنیــای کنونــی و داشــتن حکومــت و 

مدیریــت اســالمی اســت.

ــی و  ــرایط بحران ــه در ش ــوی ک ــن ثان ــرح در عناوی ــرج مط ــر و ح ــا عس ــن ب 1  . ای
موجــب ضایع شــدن جــان، مــال، نامــوس و ... می شــود متفــاوت اســت؛ 
بلکــه مفهومــی اوســع از آن اســت. در مقیــاس فــردی ماننــد این کــه در شــرایط 
امــروزی، پــدری بــه خاطــر مباح بــودن ســوادآموزی و تحصیــل رایــج، فرزنــدش 

را از مدرســه رفتن بــازدارد.
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پرواضــح اســت کــه بخــش عمــده مســئله توســعه، مربــوط 
ســاختارها،  توســعه  چــون  تمدنــی،  مظاهــر  توســعه  بــه 
یــک کالم »دانــش  و در  فرایندهــا، خدمــات و محصــوالت 
کاربســتی« اســت. ایــن جــز بــا برانگیختــن خالقیــت جامعــه و 
هدایــت و مدیریــت ایده هــا، ابتــکارات و ابداعــات امکان پذیــر 
ــا  ــه ایــن مهــم، نهضتــی بــزرگ همــراه ب نیســت. دســت یابی ب

ــد. ــالق را می طلب ــمندان خ ــه اندیش ــارکت هم مش

2.2. نگاه دینی در فهم مسئله )توسعه و پپیشرفت( 

ــای  ــه الیه ه ــًا ب ــی صرف ــئله اصل ــه مس ــت ک ــح اس  پرواض
ــا و  ــوالت و فراینده ــون محص ــعه، چ ــی توس ــطحی و بیرون س
ســاختارهای ظاهــری محــدود نمی شــود؛ بلکــه بــه الیه هــای 
عمیــق آن؛ یعنــی فهــم فرهنــگ حاکــم بــر آن هــا و جهت گیری 
ــالمی  ــمندان اس ــود. اندیش ــوط می ش ــز مرب ــعه نی کالن توس
ایــن مســئله را در فرایندهــای تاریخــی این گونــه توضیــح 

می دهنــد:
ــوالت  ــتحدثه، محص ــئله مس ــخ، مس ــه از تاری ــک بره »در ی
ــم  ــر حک ــده از نظ ــن پدی ــا ای ــه آی ــود؛ ک ــی ب ــوژی غرب تکنول
ــروطه،  ــر مش ــپس در عص ــرام؛ س ــا ح ــت ی ــالل اس ــرع ح ش
ــه نظامــات و الگوهــای غربــی ارتقــا یافــت.  ــه ب مســئله مبتالب
یعنــی مســئله ایــن بــود کــه آیــا نظامــات و تغییــرات ســاختاری 
ــا  ــم ی ــی در حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی و... را بپذیری غرب
ــین  ــا ماش ــرق ی ــه ب ــی، ن ــتحدثه کنون ــئله مس ــا مس ــر؟ ام خی
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بخــار و اتوبــوس و اتومبیــل یــا حتــی نظامــات اجتماعــی، 
ــر مبنــای فرهنــگ  بلکــه توســعه و تمــدن مدرنــی اســت کــه ب
و تفکــر مــادی شــکل گرفتــه اســت. بنابرایــن، مســئله مفهــوم 

کالن توســعه اســت«. )میرباقــری، 1391(
در فرهنــگ غربــی، توســعه  و جهت گیــری آن بــر پایــه 
شــاخصه هایی مــادی و حســی اســت؛ یعنــی ایجــاد رفــاه 
عمومــی و حــل مشــکل غــذا، پوشــاک و مســکن مــردم؛ 
توســعه شــبکۀ آب، بــرق، گســترش کشــاورزی و صنعــت و 
بهداشــت عمومــی و... . در یــک کلمــه توســعه یعنــی باالرفتــن 
رشــد تولیــد ناخالــص ملــی کشــور، بــا نــگاه کامــاًل اقتصــادی، 

ســکوالر و مــادی. )پیروزمنــد، 1376، ص22-21(
امــا دیــدگاه اســالمی در عیــن تعییــن محــدوده بــرای 
ــم  ــد عل ــوده و رش ــدا ننم ــر ج ــا را از یکدیگ ــم، آن ه ــن و عل دی
ــت  ــل اس ــد؛ و قائ ــح می دان ــن صحی ــتی دی ــت سرپرس را تح
ــد.  ــن می نمای ــی تعیی ــع وح ــِل تاب ــعه را عق ــاخص های توس ش
بــر ایــن اســاس، توســعۀ جامعــه بــه توســعۀ پرســتش اجتماعی 
ــر و  خــدای متعــال و بندگــی خــدا در وحــدت و کثــرت فزون ت
ــه اقامــۀ کلمــۀ توحیــد در جای جــای زندگــی  در یــک کلمــه ب
)پیروزمنــد،  می شــود.  تعریــف  مــردم  اجتماعــی  و  فــردی 

ص27(  ،1376
ایــــن مبانــی کمــک می کنــد تــا در اصــول حاکــم بــر 
نظــــام نــوآوری و ایده پــردازی، مالحظاتــی را در نظــر بگیریــم 
و بــر ایــن مبنــا الگــوی خــود را به لحــاظ مفهومــی توســعه 
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دهیــم. بــه عبارتــی، اگرچــه ایده پــردازی و نــوآوری در فضــای 
بحــث  قابــل  اجتماعــی  و  اقتصــادی  حوزه هــای  مشــترک 
ــر فرهنــگ دینــی،  اســت؛ ولــی در طراحــی الگــوی مبتنــی ب
ایــن دو فراینــد، یعنی»ایده پــردازی و نــوآوری« مــورد بازنگــری 

قــرار می گیــرد. 
نــوآوری  اصلــی  موتــور  اقتصــادی  جهت گیــری  اگــر 
ــتفاده از  ــر اس ــعه ب ــق و توس ــت؛ و تحقی ــروز اس ــای ام در دنی
فّناوری هــای حاصــل از دانــش تجربــی و مهندســی بــرای 
ــری  ــی جهت گی ــد دارد؛ ول ــا تأکی ــد فرآورده ه ــاخت و تولی س
فرهنــگ دینــی بــر نظــام نــوآوری و خلــق ایــده و آفرینش هــای 
منبعــث از دانــش بومــی و نمادیــن تأکیــد می نمایــد. پرواضــح 
اســت در وهلــه اول ایــن وظیفــه اصلــی حوزه هــا اســت. 
حوزه هــای علمیــه بایــد در ایــن مقیــاس بــه راهبــری و مدیریت 
محصــوالت  و  خدمــات  فرایندهــا،  ســاختارها،  در  توســعه 
بپــردازد؛ یعنــی بایــد حرکــت کالن توســعه مظاهــر تمدنــی را 

ــد. ــرل کن ــی کنت ــاخص های کالن دین ــن ش ــا تعیی ب

2/3. راهبــرد توســعه و پپیشــرفت تأسیســی و تهاجمــی بــه جــای 

تقلیدگرایــی یــا انطبــاق 

ــیر پیشــرفت خــود  ــورها در مس ــادی را کش راهبردهــای زی
ــت:  ــل اس ــرار ذی ــه ق ــا ب ــن آن ه ــد. عمده تری ــاب می کنن انتخ

)ر.ک. پیروزمنــد، 1376، ص30-77(
در . 1 بیشــتر  کــه  راهــی  محصــوالت:  و  کاال  واردات 
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ــال  ــورهای در ح ــم در کش ــوز ه ــًا هن ــته و بعض گذش
توســعه بــه عنــوان راهبــرد اساســی دنبــال شــده 

اســت، اتــکا بــه واردات گســتردۀ کاالســت. 
بعـض . 2 کـه  دیگـری  مشـی  خـط  تکنولـوژی:  واردات 

دیگـر از کشـورها در پیش گرفته انـد واردات تکنولوژی 
بـه جـای واردات کاالسـت. مدافعـان ایـن خط مشـی، 
بـه جـای محصـول  تولیـد  ابـزار  واردکـردن  معتقدنـد 
تولیدشـده موجـب خودکفایی اقتصادی اسـت. البته 
این روش برای کشـورهایی همچون کشـورهای جهان 
سـوم کـه معمواًل از مـواد اولیـه و نیروی انسـانی کافی 
برخـوردار هسـتند بسـیار منطقی تـر و اقتصادی تـر از 

شـیوۀ سـابق می باشـد. 
نظرّیــه . 3 ایــن  مدافعیــن  مولــد:  دانــش  واردات 

واردات  صــورت  بــه  بایــد  کــه  حــال  معتقدنــد: 
تکنولــوژی یــا محصــوالت کــه در مســیر انتقــال خــود 
ــویم؟  ــته ش ــته اند وابس ــوده گش ــد آل ــراض فاس ــه اغ ب
ــت آوردهای  ــن دس ــه واردات آخری ــت ب ــر نیس ــا بهت آی
علمــی اهتمــام بورزیــم کــه سرچشــمه زالل اســت 
ــود  ــات خ ــا غای ــب ب ــی متناس ــگ و تمدن ــر فرهن و ه

شــود؟ بهره منــد  آن  از  می توانــد 
ایــن نــگاه بــه توســعه نیــز آســیب ها و مشــکالتی دارد کــه 

عبــارت اســت از: 
متناســب  تحقیقاتــی  موضوعــات  تعیین نشــدن  الــف( 
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ــرای  ــه ب ــتند ک ــران هس ــواًل دیگ ــه: معم ــی جامع ــاز واقع ــا نی ب
ــی را ایجــاد  ــن کشــورها موضوعــات و اولویت هــای تحقیقات ای

می کننــد. 
تقلیدی بــودن روش تحقیــق: تحقیــق دربــارۀ هــر  ب( 
ــل  ــه مراح ــه ای ک ــرد و برنام ــورت می پذی ــه ص ــوع چگون موض
و  پــردازش  روش  چیســت؟  می کنــد  مشــخص  را  تحقیــق 
ــخ گویی  ــت؟ و ... . پاس ــدام اس ــات ک ــب اطالع ــه و ترکی تجزی
بــه ایــن ســؤاالت رکــن دیگــر کار تحقیقاتی ســنگین و منســجم 
را تشــکیل می دهــد کــه کشــورهای کمتــر توســعه یافته فاقــد 
آن بــوده و اگــر هــم در ایــن جهــت تالشــی داشــته باشــند نوعــًا 

تقلیــدی اســت.
ــگاری »دانــش  ــۀ جدان ج( خنثــا فرض کــردن علــوم: نظری
ــده  ــن ع ــت. ای ــات اس ــی تحقیق ــا بی جهت ــالزم ب و ارزش«، م
ــالق  ــه اخ ــط ب ــت و منضب ــرادی بشردوس ــد اف ــان می کنن گم
انســانی در مراکــز تحقیقاتــی دنیــا شــب و روز ، امکانــات 
ــچ  ــذا هی ــد؛ ل ــرّیت کرده ان ــکالت بش ــل مش ــف ح ــود را وق خ
ــدارد کــه اندیشــمندان داخلــی راهــی جــدای از راه  دلیلــی ن
ــدن  ــران حل نش ــد و نگ ــت بپیماین ــال حرک ــۀ در ح ــن قافل ای
مشــکالت خــود باشــند. دلیلی نــدارد که بــه دنبــال موضوعات 
ــد.  ــش بگردن ــرای پژوه ــری ب ــا روش دیگ ــی ی ــر تحقیقات دیگ
طبیعــی اســت عامــل اخیــر) خنثــا فرض کــردن علــوم( در 
واقــع نگرشــی اســت کــه راه را بــرای دو عامــل گذشــته همــوار 

می نمایــد.
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ـــارت از  ـــی عب ـــتراتژی تهاجم ـــی: اس ـــتراتژی تهاجم 4. اس
طراحـــی واحـــد تولیـــدی بـــرای به دســـت آوردن رهبـــری 
بـــازار در زمینـــۀ فنـــی و از راه ســـبقت گرفتن از رقبـــا 
ــتا،  ــن راسـ ــد اســـت. در ایـ ــوالت جدیـ ــی محصـ در معرفـ
»رهبـــران جهانـــی در نـــوآوری و خالقیـــت، رهبـــران 
جهانـــی در هـــر چیـــز دیگـــری نیـــز هســـتند« )ســـوارز، 

ص38(  ،1396
بــا تأکیــد بــر حفــظ فرهنــگ مّلــی،  در ایــن رویکــرد 
از  می تــوان  کــه  اســت  علمــی  خوداتکایــی  و  خودبــاوری 
ــا نازل تریــن ســطح تولیــد را پیمــود و عــزم خــود  عالی تریــن ت
را بــر »تأســیس« در همــۀ ســطوح، از روش تحقیــق گرفتــه تــا 
ــات  ــا تحقیق ــری ت ــات نظ ــق، از تحقیق ــوع تحقی ــن موض تعیی
علمــی )عینــی(، از علــوم انســانی تــا علــوم تجربــی، از تولیــد 
ــود؛  ــزم نم ــوالت، ج ــوژی و محص ــد تکنول ــا تولی ــات ت اطالع
ــوده و  ــا ب ــی ملت ه ــای واقع ــخ گوی نیازه ــه پاس ــی ک تأسیس

ــد.  ــته باش ــی نداش ــی را در پ ــاط فرهنگ انحط
ازاین روســت کــه مدیریــت ایده هــا در محیــط رقابتــی 
ــرورت  ــک ض ــه ی ــت؛ بلک ــاب نیس ــک انتخ ــر ی ــروزی دیگ ام
اســتراتژیک محســوب می شــود کــه بــدون آن، نهادهــا نه تنهــا 
ــه  ــه ادام ــد، بلک ــت می دهن ــود را از دس ــگامی خ ــع پیش موض
حیــات آن هــا در معــرض تهدیــد جــدی قــرار خواهــد گرفــت. 

ــن؛ 1390( ــود آه ــدی، رهن ــان، محم )یزدی
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ســاحات و  ســطوح  همــه  در  دیــن  حاکمیــت   .2/4 

 تمدنی بشر

دیــن اســالم، دیــن تمدنــی اســت؛ به طوری کــه هــر آنچــه 
ــه  ــت و هرچ ــد اس ــورد تأکی ــت، م ــر اس ــر مؤث ــعادت بش در س
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد نه ــت، م ــر اس ــعادت مؤث در دوری او از س
ــن  ــه دی ــگاه حداکثــری ب ــن، ن ــه دی ــگاه ب ــن مــدل ن اســت. ای
تلقــی می شــود. )اعرافــی، sccr.ir.www( هدایــت واقعــی 
ــان  ــودی انس ــای وج ــه  جنبه ه ــه هم ــد ک ــی رخ می ده هنگام
بــرای همــه جنبه هــای  و  نظــر گرفتــه شــود  در  و جامعــه 
تکاملــی انســان و جامعــه برنامه ریــزی شــود. بنابرایــن ممکــن 
ــدون  ــان را ب ــی انس ــه ای از زندگ ــا عرص ــن تنه ــه دی ــت ک نیس
)حســینی  کنــد.  رهبــری  جنبه هــا  دیگــر  درنظر گرفتــن 
ــن تمدن ســاز مــی رود  الهاشــمی، 1393( انتظــاری کــه از دی

ــن راســتا نقــش ایفــا کنــد: ــن اســت کــه در ای ای
و  انســانی  علــوم  اســالمی کردن  و  علــم  تولیــد  الــف( 

اجتماعــی؛
ــالمی و  ــای اس ــه دانش ه ــوازن ب ــادی مت ــگاه اجته ب( ن

رشــد متعــادل دانش هــا؛
ج( منظومه ســازی گزاره هــای دیــن در ســطوح خــرد و 

کالن؛
د( ارائــه الگــو و ســبک زندگــی متناســب بــا فرهنــگ 
پاســخ گویی  و  گوناگــون  زمینه هــای  در  اســالمی  ایرانــی- 
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بــه نیاز هــای جامعــه و نظــام اســالمی«. )اعرافــی، 1395، 
)104 ص

مراحل تمدن سازی دینی
ــه انتظــارات  در فراینــد تمدن ســازی دینــی و دســت یابی ب

پیش گفتــه چهــار مرحلــه را بایــد طــی  کنیــم:
»1. اجتهــاد تک گــزاره ای: در ایــن مرحلــه بــه صــورت 
ــل  ــم. اوای ــه  دســت آوری ــن را ب ــم نظــر دی تک گــزاره می خواهی
ــائل  ــبیه مس ــت؛ ش ــوده اس ــه ب ــاد این گون ــکل گیری اجته ش

ــروز؛ ــی ام ــای فقه ــتحدثه در فض مس
ــه ای از  ــه مجموع ــت ک ــن اس ــه ای: ای ــاد منظوم 2. اجته
گزاره هــای پیرامــون یــک موضــوع کالن بــه شــکل یــک  رشــته 

ــد؛  ــت درمی آی ــث امام ــا مباح ــع ی ــاب البی ــاًل کت مث
ــه ای اســت  3. اجتهــاد نظام ســاز: در این جــا منظومــه، پل
بــرای این کــه بــه عمــق دست رســی پیــدا کنیــم. نظــام یعنــی 
منظومــه ای کــه بــا یــک روح و قواعــد حاکمــه منســجم شــده 

اســت. 
ــن  ــت. ای ــا اس ــن اجتهاده ــداد ای ــارم، امت ــه چه 4. مرحل
منظومه هــا و معــارف مســتنبط در چهــار حــوزه زندگــی بشــر 

امتــداد می یابــد:
ــن 	  ــت؛ ای ــر اس ــش بش ــت و دان ــداد اول، در معرف امت

ــانی  ــوم انس ــی از آن عل ــه بخش ــه ب ــت ک ــی اس همان
می گوینــد؛  اســالمی 
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امتــداد دوم، در حــوزه هنــر و فنــون اســت. قطعــًا 	 
ــر  ــت تأثی ــر تح ــای بش ــازی و هنره ــاری و شهرس معم
ایــن نظامــات و اندیشــه های دیــن قــرار می گیــرد؛

امتداد سوم، سبک های زندگی است؛	 
اعرافــی، 	   ( اســت«.  فن آوری هــا  چهــارم،  امتــداد 

ص104(  ،1395
ــردازی  ــًا نظریه پ ــه صرف ــای علمی ــه حوزه ه ــن وظیف بنابرای
ــای  ــداد نظریه ه ــه امت ــه ب ــوده، بلک ــری نب ــش  نظ ــد دان و تولی

تولیدشــده و کاربســت آن هــا نیــز نظــر دارد.

اســتقرار  و  اجــرا  در  مشــارکپتی  کار  ضــرورت   .2/5 

توسعه و تمدن  اسالمی

در گذشــته تلقی هــا از جامعــه انســانی یــک ســاختار 
اعتبــاری و قــراردادی بــود کــه افــراد در آن بریــده از هــم 
بــه  جوامــع،  پیچیده ترشــدن  بــا  اّمــا  می شــدند؛  فــرض 
ــادی،  ــام اقتص ــون نظ ــی، همچ ــی اجتماع ــاختارهای واقع س
ــات،  ــن نظام ــت. در ای ــدل گش ــی مب ــی و فرهنگ ــام سیاس نظ
مجموعــه انســان ها، اجــزای یــک پیکــر را تشــکیل می دهنــد 
کــه در تعامــل بــا یکدیگــر در یــک جهــت واحــد در حرکت انــد. 

)1387 ص29،  )رابینــز، 
و  »کل گرایــی«  بــه  غــرب  در  کــه  دیــدگاه  ایــن 
ــای  ــت، پدیده ه ــد اس ــت، معتق ــروف اس ــاختارگرایی« مع »س
اجتماعــی در حــد کنش گرانــی کــه آن پدیده هــای اجتماعــی 
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ــری، 1393،  ــتند. )خی ــر نیس ــد، تقلیل پذی ــکل می دهن را ش
ــراد  ــارکتی اف ــی و مش ــل جمع ــد عم ــه از براین ص162( چراک
ــت.  ــراد نیس ــه اف ــر ب ــه تقلیل پذی ــود ک ــل می ش ــی حاص نتایج
آثــار وجــودی زندگــی اجتماعــی و مشــارکتی، همــان 
چیــزی اســت کــه امــروزه تحــت عنــوان توســعه و تمدن شــاهد 
ــی و  ــت اجتماع ــق زیس ــز از طری ــدن ج ــن تم ــتیم. ای آن هس
ــه  ــگ و یکپارچ ــل هماهن ــارب آرا و عم ــراد و تض ــارکتی اف مش
مجاهــدت  و  تــالش  نمی گیــرد.  شــکل  آن هــا  اجتماعــی 
جامعــه ای،  چنیــن  ســاخت  بــرای  الهــی  اولیــای  و  انبیــا 
ــد حاکــی از ایــن ضــرورت باشــد کــه اصــواًل بســیاری  می توان
بــه صــورت  بــرای بشــر  از ظرفیت هــا و قابلیت هایــی کــه 
بالقــّوه متصــور اســت، بــدون بســیج تــوان اجتماعــی جامعــه 
تحقق پذیــر نیســت و بقــای بشــر در دنیــا بــه حــد کمــال 

نمی رســد، جــز بــا تشــریک مســاعی و تــالش جمعــی.1 
مدیریــت ایــده و پیشــنهادها، کــه بــا هــدف اســتقرار نظریه 
مدیریــت مشــارکتی و سیســتمی در ســازمان ها طراحــی شــده 
اســت و ســعی دارد بــا هم افزایــی و اســتفاده از همــه ظرفیــت، 

. بــه تعبیــر عالمــه طباطبائــی: »ســعادت نــوع بشــر بــه حــد کمــال نمی رســد،   1
مگــر بــه اجتمــاع و تعــاون، و معلــوم اســت که اجتمــاع و تعــاون تمام نمی شــود، 
مگــر وقتــی کــه وحدتــی در ســاختمان اجتمــاع پدیــد آیــد، و اعضــای اجتمــاع 
و اجــزای آن بــا یکدیگــر متحــد شــوند، بــه طــوری کــه تمامــی افــراد اجتمــاع 
ــل و  ــن فع ــک ت ــان و ی ــک ج ــا ی ــگ ب ــه هماهن ــوند، هم ــد ش ــن واح ــون ت چ
انفعــال داشــته باشــند و وحــدت اجتماعــی و محــل و مرکــب ایــن وحــدت، کــه 
عبــارت اســت از اجتمــاع افــراد نــوع، حالــی شــبیه بــه حــال وحــدت اجتماعــی 
عالــم مشــهود و محــل آن دارد«. )محمدحســین طباطبائــی، تفســیر المیــزان 

ــه(، ج1، 1391، ص178( )ترجم



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

59 طرح تأسیس مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه

و  نهادهــا  ســازمان ها،  تــوان  انســانی،  نیروی هــای  تــوان 
ــاع  ــود اوض ــکالت و بهب ــل مش ــع و ح ــت رف ــع را در جه جوام
بــاال ببــرد، نه تنهــا مــورد تأییــد عقــل و دیــن اســت، بلکــه 

ــردد. ــوب می گ ــات محس ــی از ضروری ــی دین ــق مبان طب

در  اســالمی(  حکومــت  کپنتــرل  و  )دخالــت  حکومتــی  نــگاه   .2/6

اســالمی تمــدن  و  توســعه  تحقــق 

و  توســعه  زمینــه  در  را  دولــت  جــدی  مداخلــه  برخــی 
فنــاوری مجــاز نمی داننــد؛ و معتقدنــد نــگاه ایدئولوژیــک 
ــازار  ــت ب ــه رقاب ــوالت ب ــد محص ــه تولی ــی ب ــی و نظارت و سیاس
آزاد اخــالل ایجــاد می کنــد؛ امــا در نــگاه اســالمی، نظــارت و 
پیگیــری ایــن امــور کــه یکــی از مهم تریــن مســائل مســتحدثه 
ــالم  ــی اس ــه و اساس ــات اولی ــد، از واجب ــروز می باش ــان ام جه
ــا از  ــردن دولت ه ــانه خالی ک ــه ش ــد. چراک ــاب می آی ــه حس ب
مدیریــت توســعه و پیشــرفت تمدنــی، موجــب نمی گــردد کــه 
جامعــه حرکــت رو بــه رشــد خــود را متوقــف کنــد؛ بلکــه جامعــه 
حرکــت خــود را ادامــه خواهــد داد؛ امــا نــه براســاس الگوهــای 
بومــی و اســالمی؛ بلکــه براســاس الگوهــا و متدهــای وارداتــی. 
ایــن  بــه  اســالمی  حکومت هــای  توجــه  عــدم  متأســفانه 
مســئله، جوامــع اســالمی را مضطــر بــه اســتفاده از الگوهــای 
فرهنگــی،  زمینه هــای مختلــف سیاســی،  در  غیراســالمی 
ــدن  ــز دورش ــزی ج ــه آن ، چی ــرده و نتیج ــره ک اقتصــادی و غی
مســتمر جوامــع اســالمی از هویــت و ارزش هــای خویــش 
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ــوده اســت.  نب
ــام  ــه ن ــری ب ــدۀ جدیدت ــا پدی ــروزه ب ــه، ام ــاف براین ک مض
حکومــت و مدیریــت جهانــی کفــر مواجه ایــم، کــه خــود را 
جوامــع  توســعه  همه جانبــه  سرپرســتی  و  اداره  متصــدی 
تــالش  در  و  می  دانــد،  مــادی  تفکــر  مبنــای  بــر  بشــری 
ــوژی و  ــر ایدئول ــی ب ــد، مبتن ــی واح ــه جهان ــه جامع ــت ک اس
ــگ  ــاختار های هماهن ــی و س ــط اجتماع ــد، رواب ــگ واح فرهن
ــادی  ــی م ــه مبان ــر پای ــترک ب ــی مش ــبک زندگ ــک س و دارای ی
ــت ها و  ــتعماری، سیاس ــای اس ــن قدرت ه ــود آورد. ای ــه وج ب
خط مشــی های حاکــم بــر جهــان را ترســیم کــرده، انگیزه هــا، 
فکرهــا و جهت گیری هــا را در جهــت تفکــر و تمــدن مــادی 
ــگاری و آینده ســازی براســاس  ــه آینده ن ــد و ب راهبــری می کنن

تمایــالت و خواســته های خــود می پردازنــد. 
ــر اصــل  در ایــن صــورت، مســئله مســتحدثه مــا، عــالوه ب
توســعه و نحــوه مدیریــت آن، مســئله ســلطه غــرب بــر مبنــای 
ــه  ــلطه هم ــام س ــت. نظ ــیطانی اس ــادی و ش ــدن م ــر و تم تفک
ــود  ــگ خ ــل فرهن ــت تحمی ــش را در جه ــدرت خوی ــر ق عناص
ماننــد  بــه  را  جهــان  می گیــرد؛  بــه کار  جوامــع  همــه  بــر 
فــرض می کنــد  آن  را کدخــدای  و خــود  دهکــده جهانــی 
و بــرای اســتقرار مدیریــت خــود بــه تبلیــغ، آینده پژوهــی، 
حادثه ســازی و فشــار و ارعــاب و ... روی می آیــد. کاری کــه در 
موازنــه بایــد صــورت بگیــرد، حکومتــی اســت کــه در مقابــل آن 
قــرار گیــرد و در ایــن مقیــاس بــه تقابــل بپــردازد. بنابرایــن در 
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مقابــل ایــن نظــام، بایــد نظامــی باشــد کــه دائمــًا بــا آن درگیــر 
ــام  ــد. )ام ــری اســالم فکــر کن ــه برت ــه، ب ــن موازن باشــد و در ای

خمینــی، صحیفــه امــام، ج 21، ص289(
زیریــن  و الیه هــای  کــه تصرفــات در عمــق  آن جــا  از  و 
)مبانــی و اصــول موضوعــه( صــورت می گیــرد، لــذا بایــد 
ــرد و  ــرف ک ــعه تص ــی توس ــت عموم ــاس در حرک ــن مقی در ای
جهت گیــری و حرکــت جامعــه را کنتــرل کــرد. نتیجــۀ تصــرف 
در اصــول موضوعــه، چیــزی نیســت جز ضــرورت ســازماندهی 
تحقیقــات کاربــردی براســاس اصــول موضوعــۀ متخــذ از وحی 
و معیــاری کــه هماهنگــی نتایــج را بــا جهــت تعّبــد تمــام کنــد. 

)پیروزمنــد، 1376، ص306(

ج( چگونگی مدیریت ایده در حوزه های 
علمیه

ــت  ــده، مدیری ــت ای ــور از مدیری ــه منظ ــت ک ــح اس پرواض
ــت  ــی مدیری ــای عمل ــه راهکاره ــرای ارائ ــت. ب ــده اس ــام ای نظ
نظــام ایــده در حوزه هــای علمیــه، الزم اســت ابتــدا چارچــوب 
ــتخراج  ــر آن اس ــک از عناص ــر ی ــده و ه ــام ای ــی از نظ مفهوم
ــا  ــا ویژگی ه ــام ب ــن نظ ــر ای ــک از عناص ــر ی ــپس ه ــردد و س گ
ــرار  و بایســته های مــورد نظــر خــود مــورد تحلیــل و بررســی ق
ــری  ــل و عناص ــه عوام ــده، مجموع ــام ای ــور از نظ ــرد. منظ گی
ــاعه و  ــی، اش ــرش، بررس ــوان، پذی ــد فراخ ــه در فراین ــت ک اس
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هدایــت ایده هــا دخالــت دارنــد. نظــام یــا سیســتم از اجزایــی 
ــت«  ــک »حال ــه ی ــل ب ــن تعام ــود. ای ــکیل می ش ــل تش متعام
ــود  ــر می ش ــی« منج ــت تعادل ــا »وضعی ــی« ی ــدف نهای ــا »ه ی
 ،1377 )رضائیــان،  می کنــد.  هــدف دار  را  فعالیت هــا  و 
را  آن هــا  سیســتم ها  تحلیــل  در  اندیشــمندان  ص16-15( 
و  )فرایندهــا(  میان دادهــا  درون دادهــا،  پیش دادهــا،  بــه 

می کننــد. تحلیــل  برون دادهــا 

چارچوب و مؤلفه های نظام ایده 
ــام  ــات  نظ ــا و خرده نظام ــه از زیرمجموعه ه ــده ک ــام ای نظ
از  نظامــات،  دیگــر  ماننــد  می شــود،  محســوب  پژوهــش 

مؤلفه هــای مخصــوص خــود برخــوردار اســت.
الــف( پیش دادهــا: شــامل اهــداف و مأموریت هــای نظــام 

ایده.
ــانی  ــروی انس ــامل نی ــده: ش ــام ای ــای نظ ب( درون داده
ایــده )ایده پــردازان، مدیــران و کارکنــان(؛ ســاختار و قوانیــن؛ 

ــی و ... . ــع مال ــات؛ مناب فضــا و امکان
ــای  ــده: فراینده ــام ای ــای نظ ــا فراینده ــا ی ج( میان داده
مهم تریــن  می گیــرد.  صــورت  ایده هــا  نظــام  در  مختلفــی 
ــده و  ــام ای ــت. نظ ــده اس ــی ای ــه مدیریت ــه چرخ ــوط ب آن، مرب
پیشــنهادات از یــک فراینــد و چرخــه مدیریتــی تعریف شــده ای 
برخــوردار اســت و آن عبــارت اســت از: )عربیــون، 1392، 

ص116- 122؛ یداللهــی فارســی، 1390(
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ــد  ــده بای ــرای تولیــد ای ــه اول )توســعه چالش هــا(: ب مرحل
ــه چالــش کشــید. بــرای دغدغه مندکــردن فکرهــا،  فکرهــا را ب
بایــد مســائل و مشــکالت مهــم را بــه شــیوه های گوناگــون 
چــون نشســت های تخصصــی و یــا بــه طریــق نیازســنجی 
بــه مســائل و  معرفــی کــرد. در توســعه چالش هــا، توجــه 
ــب  ــای مناس ــگام ایده ه ــه به هن ــانس ارائ ــاری ش ــکالت ج مش

می دهــد. افزایــش  را 
مرحلــه دوم )ایجــاد محیــط و بســتر خلــق ایــده(: منظــور 
از ایجــاد محیــط خلــق ایــده، ایجــاد بســتری کــه پویایــی الزم 
را داشــته و ایده پــردازان را ارضــا نمایــد. در تمامــی حوزه هــای 
ــد،  ــراد می رس ــن اف ــه ذه ــده ای ب ــه ای ــض این ک ــه مح کاری ب
ــتم  ــه سیس ــه ای ب ــبکه رایان ــق ش ــده را از طری ــد ای ــد بتوانن بای
پیشــنهادها ارائــه نماینــد. بــه منظــور خلــق ایده هــای خــوب 
ــم  ــت را فراه ــئله یابی و روش خالقی ــون مس ــوزش فن ــد آم بای
ــردازان روشــن باشــد کــه چــه ایــده ای  ــرای  ایده پ کــرد. اگــر ب
خــوب اســت و ایده هــا چگونــه ارزیابــی می شــوند، بهتــر 

می تواننــد ایده پــردازی کننــد.
ــتم  ــا در سیس ــا( : ایده ه ــردآوری ایده ه ــوم )گ ــه س مرحل
ــد.  ــرار می گیرن ــه ق ــترس هم ــردآوری و در دس ــنهادها گ پیش
ــا  ــر ایده ه ــه بهت ــراد را در ارائ ــردازی اف ــای ایده پ ــه فرم ه ارائ

توانمنــد می کنــد. 
ــای  ــا(: ایده ــتن ایده ه ــارم )به اشتراک گذاش ــه چه مرحل
ــالع  ــران و اط ــری از دیگ ــدف بازخوردگی ــا ه ــده ب گردآوری ش
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دیگــران از ایده هــای افــراد در دســترس همــه قــرار می گیرنــد. 
ــد ایده هــا براســاس  مرحلــه پنجــم )ارزیابــی ایده هــا(: بای
معیارهــای روشــن ارزشــیابی و بــه آن هــا امتیــاز داده شــود تــا 

ارزش کلــی ایــده قابــل محاســبه باشــد.
ایده هــا(:  از  بهره بــرداری  بــه  )کمــک  ششــم  مرحلــه 
هــدف نهایــی نظــام پیشــنهادها و مدیریــت ایده، ایجــاد ارزش 
ــوب  ــای خ ــت. ایده ه ــوب اس ــای خ ــرای ایده ه ــق اج از طری
پــس از ارزشــیابی بــرای اجــرا بــه صــورت پــروژه یــا فعالیــت بــه 

افــراد و ســرمایه گذاران پیشــنهاد می شــود. 
مرحلـــه هفتـــم )اندازه گیـــری عملکـــرد(: بایـــد بـــرای 
ــود.  ــام شـ ــق انجـ ــن و دقیـ ــی روشـ ــا ارزیابـ ــت ایده هـ مدیریـ
بـــرای مثـــال نـــرخ مشـــارکت افـــراد، تعـــداد ایده هـــا و بـــازده 
ــا، همچنیـــن اعـــالم نتایـــج براســـاس  ــار ایده هـ مـــورد انتظـ
ــا  ــن ایده هـ ــی بهتریـ ــی و معرفـ ــده قبلـ ــای اعالم شـ هدف هـ
ــورد  ــور مـ ــای مذکـ ــد عملکرد هـ ــی و نقـ ــورد بررسـ در دوره مـ

توجـــه قـــرار گیـــرد.
ــا،  ــامل ایده ه ــده: ش ــام ای ــا خروجــی نظ ــا ی د( برون داده

ــی. ــای مال ــات و درآمد ه و ابداع
هــر یــک از عوامــل و عناصــر مذکــور، خــود دارای عناصــر 
ــن  ــر در ای ــه آن  عناص ــه هم ــن ب ــه پرداخت ــت ک ــری اس فرعی ت
ــم  ــی آن خواهی ــر اصل ــه عناص ــه ب ــد. در ادام ــال نمی گنج مق

پرداخــت.
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بایسته های عناصر و مؤلفه های نظام ایده
1. پپیش دادها:

1.1. اهداف مدیریت ایده
ــتم  ــدف سیس ــتم، ه ــی سیس ــش اصل ــت بخ ــر هوی عنص
اســت. سیســتم از اجزایــی متعامــل تشــکیل می شــود کــه در 
راســتای هــدف واحــدی حرکــت می کند؛ یــا در راســتای هدف 
معینــی گردهــم آمده انــد. )رضائیــان، 1377، صــص15-
16( هــدف در حقیقــت فلســفه وجــودی سیســتم را تشــکیل 
ــًا  ــتم، ثانی ــت سیس ــده فعالی ــدف اواًل جهت دهن ــد. ه می ده
هماهنگ کننــده فعالیت هــای سیســتم و ثالثــًا عامــل ارتبــاط 
و پیوند دهنــده سیســتم بــا محیــط پیرامــون و حلقــه رابــط 
خــرده سیســتم ها بــا خــرده سیســتم های پیرامــون و سیســتم 
کالن بیــرون از خــود اســت. نظــام ایــده بایــد اهــداف و مقاصد 

آن روشــن باشــد.
نظــام ایــده و پیشــنهادات در حوزه هــای علمیــه بایــد 

اهــداف و مقاصــد این چنینــی را لحــاظ کنــد:
پویاســازی محیط هــای علمــی حوزه هــا بــا ایجــاد بســتر . 1

ــوزوی؛ ــای ح ــتعداد فض ــت و اس ــور خاقی ــت تبل ــب جه مناس

و . 2 حــوزوی  دانش هــای  کاربســت  جهــت  در  زمینه ســازی 

امتــداد دانش هــای پایــه حــوزوی در توســعه الگوهــا، فرایندهــا و 

ــی؛ ــرد دین ــا رویک ــوالت ب ــات و محص خدم

ــت . 3 ــارکتی در جه ــت مش ی ــه کار و مدیر ــت روحی ــاد و تقوی ایج
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ــی؛ ــه دین ــت بوم جامع یس ــائل ز ــا و مس ــع نیازه رف

ــر . 4 ــا دیگ ــان ب ــری حوزوی ــای فک ــع ظرفیت ه ــی و تجمی هم افزای

نهادهــای علمــی و دانشــگاهی در دســتیابی بــه راه حل هــای فنــی 

در جهــت پاســخ بــه نیازهــا و مشــکات دینــی جامعــه؛

ــه . 5 ــوزوی در زمین ــراد ح ــای اف ــا و توانایی ه ــناخت قابلیت ه ش

نــوآوری و کاربســت پژوهش هــا و ســازماندهی و به کارگیــری 

آن هــا؛

ــادل . 6 ــتراک گذاری و تب ــه اش ــازی، ب ــرای آشکارس ــازی ب  زمینه س

ــت  ــگاهی در جه ــوزوی و دانش ــمندان ح ــه های دانش آرا و اندیش

ــای  ــائل و نیازه ــان تر مس ــل آس ــترک در ح ــم مش ــه فه ــیدن ب رس

ــی؛ ــه دین ــت بوم جامع یس ز

ــوم . 7 ــگران عل ــی پژوهش ــای علم ــا و نوآوری ه ــت از ایده ه حمای

یــم مفاخــر برجســته آن هــا؛ اســامی و شناســایی، معرفــی و تکر

ــای . 8 ــود در فراینده ــای موج ــع خأل ه ــایی و رف ــه شناس ــک ب کم

ــه؛ ــن زمین ــد در ای ــای جدی ــداع روش ه ــا و اب ــت در حوزه ه ی مدیر

پرکــردن خــأل و فاصلــه بیــن پژوهش هــای »حــوزوی« و »بــازار، . 9

ــه  ــای پای ــداد پژوهش ه ــا امت ــی« ب ــات اجتماع ــت و خدم صنع

ــات و  ــا و خدم ــو، فراینده ــازی الگ ــامی و اسامی س ــوم اس عل

محصــوالت؛

ــای . 10 ــه آرمان ه ــیدن ب ــت رس ــی در جه ــاد فضای ــه ایج ــک ب کم

حــوزوی؛ همچــون بازگشــت دوبــاره حــوزه بــه مرجعیــت علمی، 

وحــدت حــوزه و دانشــگاه و ســاخت تمــدن نویــن اســامی.
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1.2. مأموریت و وظایف اساسی مرکز مدیریت ایده
یــک نظــام ایــده خــوب بایــد مأموریت هــا و وظایــف اصلــی 
ــا  ــد. مأموریت ه ــت کن ــتای آن حرک ــد و در راس ــود را بشناس خ
و وظایــف اصلــی نظــام ایــده متناســب حوزه هــای علمیــه 

علمیــه عبارتنــد از:
ــی در  ــی های اساس ــن خط مش ــت گذاری و تعیی 1. سیاس

زمینــه مدیریــت ایــده در حوزه هــای علمیــه؛
2. مدیریــت )برنامه ریــزی، ســازماندهی، بســیج امکانــات 
ــا  ــردازی ایده ه ــای ایده پ ــی( رونده ــرل و ارزیاب ــع و کنت و مناب

ــه؛ ــای علمی در حوزه ه
مســائل  و  نیازهــا  و  مشــکالت  شناســایی  و  رصــد   .3
و  خدمــات  ســاختارها،  فرایندهــا،  بــه  مربــوط  کاربــردی 
محصــوالت زیســت بوم جامــه دینــی، بــه  منظــور ارائــه راه حــل 

ــا؛ ــک از آن ه ــر ی ــرای ه ب
ــای  ــاعه ایده ه ــی و اش ــازی، بررس ــرش، ذخیره س 4. پذی
مطــرح در زمینــه ایجــاد و توســعه فرایندهــا، ســاختارها، 

خدمــات و محصــوالت زیســت بوم جامعــه دینــی؛
ایده هــای  ارائــه  اندیشــمندان در  تهییــج  و  5. تشــویق 
ــان در جهــت شــناخت و راه حــل رفــع  اساســی و مشــارکت آن

ــی؛ ــه دین ــکالت جامع ــا و مش خأله
مطـرح  ایده هـای  کاربسـت  و  اسـتقرار  بـه  کمـک   .6
اندیشـمندان در سـاخت و جهت دهی دینی تمدن نوین بومی. 
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2. درون دادها یا ورودی های نظام ایده

2.1. نیروی انسانی:
نهــاد علمــی- اجتماعــی حــوزه، طبــق اســناد باالدســتی، 
ــه  ــددی از جمل ــداف متع ــالت ها و اه ــا، رس دارای مأموریت ه
تولیــد، اشــاعه و کاربســت دانــش دینــی و پاســخ گویی بــه 
ــای  ــش حوزه ه ــع پژوه ــام جام ــت. ) نظ ــی اس ــای علم نیازه
علمیــه، 1395( شــکی نیســت کــه دســت یابی بــه چنیــن 
نتیجــه ای، زمانــی امکان پذیــر اســت کــه حــوزه علمیــه بتوانــد 
نیروهــای انســانی توانمنــدی در تولیــد و کاربســت دانــش 
تربیــت کنــد کــه از دانــش و مهــارت شــناختی و رفتــاری الزم 

ــند. ــوردار باش ــا برخ ــن فعالیت ه ــرای ای ب
 ایده پــردازان: از جملــه چالش هــای مدیریــت ایــده در 
حوزه هــای علمیــه، عــدم آشــنایی حوزویــان بــا کاربردی ســازی 
پژوهش هــای حــوزوی اســت. دلیــل اصلــی آن عــدم آشــنایی 
ــح  ــه واض ــور ک ــت. همان ط ــی اس ــی و فن ــای تجرب ــا دانش ه ب
اســت، بیــن دانشــمند، طــراح و صنعت گــر تفــاوت وجــود 
ــی و  ــش طراح ــتن ذوق و دان ــد داش ــردازی نیازمن دارد. ایده پ
مهندســی اســت کــه ممکــن اســت در دانشــمند یافــت نشــود. 
ــد  ــا ح ــا ت ــن دانش ه ــا ای ــان ب ــتر حوزوی ــه بیش ــنایی هرچ آش
زیــادی می توانــد خــأل ایــن کمبــود را جبــران کنــد. همچنیــن 
تعامــل و همــکاری نظام منــد بــا اندیشــمندان و نهادهــای 

ــد. ــأل باش ــن خ ــده ای ــد جبران کنن ــز می توان ــگاهی نی دانش
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ایده پـردازان می تواننـد کلیـه اعضـای سـتادی و صفی اعم 
از مدیـران و کارکنـان و اسـاتید و طـالب و کلیـه عالقه منـدان 
اعـم از دانشـجویان و اسـاتید و سـایر گروه هایـی باشـند کـه 
ایـده ای بـرای کاربسـت دانش دینـی و بهبود و توسـعه الگوها، 

فرایندهـا و خدمـات و محصـوالت بـا رویکـرد اسـالمی دارنـد. 
مدیــران و کارمنــدان: مدیــران به ویــژه مدیــران ســطوح 
تأثیر گذارتریــن عوامــل تعیین کننــده در  از  بــاال و ســتادی 
ــطوح  ــران س ــد. مدی ــمار می رون ــه ش ــده ب ــت ای ــام مدیری نظ
بــاال، در حقیقــت هدف گــذاران نظــام ایــده و سیاســت گذاران 
آن بــه شــمار می رونــد. بــه همیــن دلیــل، نــوع تلقــی آن هــا از 
ماهیــت خالقیــت، نــوآوری، نقــش تعیین کننــده ای در تلقــی 
ــل  ــوب عم ــته، چارچ ــر داش ــن ام ــه ای ــبت ب ــل نس ــایر عوام س
ــام  ــی نظ ــل، طراح ــن دلی ــه همی ــد. ب ــن می کن ــا را معی آن ه
ایــده بــدون تغییــر در نــوع نگــرش آن هــا امــری بیهــوده و در 

ــود.  ــه شکســت خواهــد ب نهایــت محکــوم ب
خالقیــت  و  ایــده  مدیریــت  چالش هــای  جملــه  از 
بــر  مســن  و  ســنتی  نــگاه  حاکمیــت  می توانــد  حــوزه  در 
ــه  ــا هرگون ــه ب ــد؛ به طوری ک ــه باش ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
روش هــا  ســاختارها،  در  نــوآوری  و  تغییــر  و  ایده پــردازی 
و خدمــات جدیــد مخالفــت مــی ورزد. اوج ایــن مســئله را 
و  متــون  تغییــر  عــدم  و  ثبــات  بــر  پافشــاری  در  می تــوان 
ــته  ــرن گذش ــد ق ــه در چن ــه ریش ــی ک ــوزش فعل ــای آم روش ه

زد.  مثــال  دارد، 
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عــالوه بــر آن، جریــان فردگرایــی کــه اعتقــادی بــه مدیریت 
علمیــه  در حوزه هــای  و مشــارکتی  و ســاختاری  نظام منــد 
نظامــات  در  تحــول گســترده  و  تغییــر  نداشــته، علی رغــم 
ــا در  ــم م ــعار »نظ ــان ش ــه، هم چن ــتی جامع ــی و زیس اجتماع
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــر می دهن ــت« س ــی اس بی نظم
کار مشــارکتی و سیســتمی امــری اســت کــه دیــن و آموزه هــای 
دینــی بــر آن تأکیــد دارد. ایــن مطلــب را نه تنهــا در مــذاق 
شــریعت، بلکــه از آیــات و روایاتــی کــه مــا را صراحتــًا دعــوت بــه 
ــوح  ــکام به وض ــریع اح ــیوه تش ــا از ش ــد و ی ــی می کن کارجمع
ــوت  ــا دع ــه، ت ــت گرفت ــه و جماع ــاز جمع ــرد؛ از نم ــت ک دریاف
پیامبــر بــه مشــورت در برنامه ریزی هــا و سیاســت های 

ــران، 159( ــگ و ... . )آل عم ــد جن ــی، مانن اجتماع
در ایــن راســتا، به کارگیــری مدیــران و کارکنــان تحول گــرا، 
نظام گــرا و روزآمــد بــرای اســتقرار نظــام مدیریــت ایــده از نــان 
شــب هــم بــرای حوزه هــای علمیــه واجب تــر اســت. مدیرانــی 
کــه اندیشــه تمدنــی داشــته و در ایــن مقیــاس بــه فعالیت هــا و 

تعامــالت علمــی و پژوهشــی می پردازنــد. 

2.2. ساختار: 
تدویــن یــک الگــو و ســاختار نظام منــد بــرای مدیریــت ایده 
در حوزه هــای علمیــه از جملــه راهکارهــای اســتقرار مدیریــت 
ــای  ــده در حوزه ه ــت ای ــتا مدیری ــن راس ــت. در ای ــا اس ایده ه
علمیــه بایــد از یــک ســاختار واحــد تبعیــت کنــد. هرچنــد در 
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زمینــه مدیریــت ایده هــا مــدل فراگیــر و خاصــی وجــود نــدارد؛ 
ــرای  ــای اج ــت، رویکرده ــرح اس ــدل مط ــوان م ــه عن ــه ب آنچ
رایج تریــن  دبیرخانــه ای  مــدل  کــه  اســت  ایــده  مدیریــت 
آن اســت. در ایــن الگــو، پیشــنهاددهندگان ایــده خــود را 
ــت  ــف اس ــورا موظ ــد. ش ــلیم می کنن ــورا تس ــه ش ــه دبیرخان ب
پیشــنهادهای دریافتــی را در جلســه شــورا مطرح ســازد. شــورا 
ــده(  ــی ای ــان ارزیاب ــی )کارشناس ــای تخصص ــق گروه ه از طری
پیشــنهاد را بررســی و آن را قبــول یــا رد می کنــد، و در صــورت 
تأییــد، تمهیــدات الزم بــرای اجــرای آن را فراهــم مــی آ ورد. 
دبیرخانــه  ایــن  رهنودآهــن،1390(  محمــدی،  )یزدیــان، 
می توانــد در مقیــاس یــک مرکــز مســتقل و زیــر نظــر مســتقیم 

ــد. ــا یاب ــه ارتق ــای علمی ــر حوزه ه مدی

ارکان ساختار و سازمان پیشنهادی مدیریت ایده 
1. شـورای سیاسـت گذاری مرکـز مدیریت ایده ها: شـورای 
و  مسـئولیت جهت دهی،برنامه ریزی  سیاسـت گذاری،  عالـی 

کنتـرل و نظـارت کالن مرکـز مدیریـت ایـده را به عهـده دارد. 
مرکـز،  اجرایـی  مدیریـت  مرکـز:  اجرایـی  مدیریـت   .2
کنتـرل  اسـتقرار،  سـازماندهی،  برنامه ریـزی،  مسـئولیت 
بـر  را  علمیـه  حوزه هـای  در  ایـده  مدیریـت  مرکـز  ارزیابـی  و 
عهـده دارد و از چنـد بخـش یـا فراینـد تشـکیل می شـود. 1. 
رصـد و پایـش مسـائل )بـذر پیشـنهادات و فضـای چالـش(؛ 
بررسـی  و  پـردازش   .3 ایده هـا؛  ذخیره سـازی  و  پذیـرش   .2
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)ارزیابـی، تصحیـح و تکمیـل(؛ 4. معرفـی و اشـاعه ایده هـای 
پذیرفته شـده؛ 5. پیگیـری و کاربسـت؛ 6. برگـزاری همایـش  

برتـر. ایده هـای 
از   متشـکل  کمیتـه ای  تخصصـی:  کمیته هـای   .3
کارشناسـان حـوزه مربـوط به موضـوع تخصصی، بـه انتخاب و 
پیشـنهاد مسـئول مرکز و تأیید رئیس شـورای سیاسـت گذاری. 

2.3. فضا و امکانات
نســل های قدیــم مدیریــت ایــده از فضــای کالبــدی و 
امکانــات عــادی، دســتی و کاغــذی بــرای مدیریــت ایــده 
امــروزه  اینترنــت  روی کارآمــدن  بــا  می کردنــد.  اســتفاده 
ــک  ــا بان ــگاه ی ــاد پای ــق ایج ــده از طری ــرفته ای ــت پیش مدیری
ــی از  ــه یک ــت ک ــن اس ــرد. روش ــورت می گی ــده ص ــازی ای مج
ــای  ــده در حوزه ه ــت ای ــرای مدیری ــا ب ــی ترین رویکرده اساس
ــگاه  ــزار »بانــک و پای علمیــه، اســتفاده از فضــای مجــازی و اب
مجــازی ایــده« اســت. »بانــک ایــده« ایــن قــدرت را بــه مدیران 
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جمــع آوری،  را  مختلــف  ایده هــای  بتواننــد  کــه  می دهــد 
ــد.  ــرا کنن ــی و اج ــم، ارزیاب تنظی

2.4. منابع مالی
ــام  ــاختار و نظ ــعه س ــاد و توس ــی در ایج ــع مال ــش مناب نق
ــاد  ــه ایج ــر این ک ــاف ب ــت. مض ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــده ب ای
همایــش   برگــزاری  و  رقابتــی  فضــای  و  چالــش  محیــط 
ــدون  ــت، ب ــده اس ــام ای ــرک نظ ــور مح ــه موت ــر ک ــای برت ایده ه

نیســت. امکان پذیــر  هزینــه 
بــه  ورود  و  هزینه کــرد  از  اســت،  تذکــر  بــه  الزم  آنچــه 
ترســید.  نبایــد  دانــش  تجاری ســازی  و  کاربردی ســازی 
ــد.  ــا می چرخ ــت دانش ه ــول کاربس ــا ح ــروز دنی ــاد ام اقتص
تولیــد  و  کاربســت  عرصــه  بــه  علمیــه  حوزه هــای  ورود 
محصــوالت بــا صبغــه فرهنگــی، نــه تنهــا منابــع پایــدار را بــرای 
حوزه هــای علمیــه بــه ارمغــان خواهــد آورد، حــوزه را بــه یکــی 

از کانون هــای ثــروت و قــدرت تبدیــل خواهــد کــرد.

3. میان داد ها یا فرایندهای نظام ایده: 

بــه  مربــوط  ایــده،  نظــام  مدیریــت  بخــش  مهم تریــن 
فرایندهــای مدیریــت نظــام ایــده اســت. فرایندهــای مدیریــت 
ایــن  بایســته های  کردیــم.  مــرور  پیش تــر  را  ایــده  نظــام 

از: عبارتنــد  فرایندهــا 
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3.1. توسعه چالش
بــرای به چالش کشــیدن فکــر افــراد و دغدغه مند کــردن 
ــای  ــایی و به گونه ه ــکالت را شناس ــائل و مش ــد مس ــا بای آن ه
روش هــا  از  یکــی  رســاند.  مخاطبــان  گــوش  بــه  مختلــف 
فراینــد  نیازســنجی،  به طور کلــی  اســت.  نیازســنجی 
گروه هــا،  افــراد،  نیازهــای  دربــاره  اطالعــات  جمــع آوری 
ســازمان ها و مؤسســات و اولویت بنــدی آن هــا اســت؛ تــا از این 
ــم  ــا فراه ــن نیازه ــردن ای ــرای برطرف ک ــه الزم ب ــذر، زمین رهگ
ــط  ــاد محی ــرای ایج ــارگاه، 1385، ص5( ب ــی واج ــد. )فتح آی
چالــش و بــاروری ذهــن مخاطبــان، بایــد آنــان را متقاعــد کنیم 
کــه ایده های شــان در جهــت اهــداف و مســائل مهــم جامعــه 

ــی رود. ــه کار م ــی ب دین
ــکالت  ــائل و مشـ ــه مسـ ــه بـ ــا، توجـ ــعه چالش هـ در توسـ
جـــاری جامعـــه شـــانس ارائـــه به موقـــع ایده هـــای مناســـب 
افـــراد  آینده نگـــری  قابلیت هـــای  و  می دهـــد  افزایـــش  را 
را تقویـــت می کنـــد و آن هـــا را بیشـــتر بـــه هـــم نزدیـــک 
می کنـــد. مســـئله اساســـی در ایـــن زمینـــه ایـــن اســـت کـــه 
ـــد  ـــه نیازمن ـــی جامع ـــای دین ـــکالت و نیازه ـــک از مش ـــدام ی ک
ــه  ــه اســـت؟ چگونـ ــای علمیـ ــوی حوزه هـ ــردازی از سـ ایده پـ
ــوالت  ــا، محصـ ــاختارها، الگوهـ ــوآوری سـ ــرای نـ ــوان بـ می تـ
و فرایندهـــا بـــه ایده پـــردازی بـــا رویکـــرد فرهنگـــی و دینـــی 

پرداخـــت؟
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3.2. ایجاد محیط و بستر خلق ایده
ــت  ــت فعالی ــا طبیع ــد ب ــا بای ــه ایده ه ــق و ارائ ــط خل محی
خــاّلق انطبــاق داشــته باشــد. سیســتم پیشــنهاد ها بایــد 
مشــارکت وســیع افــراد را ایجــاد و بــه شــیوه های مختلــف آنــان 
ــق و  ــط خل ــن محی ــد. همچنی ــب نمای ــردازی ترغی ــه ایده پ را ب
عرضــه ایــده بایــد دارای محتــوای غنــی باشــد و پویایــی الزم را 
ــای  ــی حوزه ه ــد. در تمام ــا نمای ــردازان را ارض ــته و ایده پ داش
ــد،  ــراد می رس ــن اف ــه ذه ــده ای ب ــه ای ــض این ک ــه مح کاری ب
ــتم  ــه سیس ــه ای ب ــبکه رایان ــق ش ــده را از طری ــد ای ــد بتوانن بای
پیشــنهادها ارائــه نماینــد. بــه منظــور خلــق ایده هــای خــوب 
ــم  ــت را فراه ــئله یابی و روش خالقی ــون مس ــوزش فن ــد آم بای
نمــود. اگــر بــرای  ایده پــردازان روشــن باشــد کــه چــه ایــده ای 
خــوب اســت و ایده هــا چگونــه ارزیابــی می شــوند، بهتــر 

کننــد. ایده پــردازی  می تواننــد 
بـرای  همایش هـا  برگـزاری  بـا  رقابتـی،  فضـای  ایجـاد 
ایده هـای برتـر و راه انداختـن مسـابقه های دوره ای، احتمـال 
مشـارکت را بـاال می برد. قدردرانـی از مشـارکت کنندگان عامل 
پاداش هـای  کنـار  در  ایده هـا  برتریـن  جوایـز  اسـت.  حیاتـی 
مشـارکت کنندگان در کل می توانـد بخشـی از برنامـه مدیریـت 
ایـده باشـد. رقابـت ایده هـا بـر پایـه روش حـل مسـئله خـالق 

ص116(  ،1392 )عربیـون،  می شـود.  به کارگیـری 
ایده هــا می تواننــد صرفــًا از ســوی مدیــران ارشــد و از بــاال 
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بــه پاییــن مطــرح شــوند؛ امــا مــدل  پیشــرفته مدیریــت ایــده، 
ــراد  ــری از اف ــد، بهره گی ــران ارش ــتفاده از مدی ــر اس ــالوه ب ع
ــائل و  ــا مس ــتقیمًا ب ــه مس ــت ک ــی اس ــگران و کاربران و پژوهش
مخاطبــان درگیــر هســتند. )ســوارز، 1396، ص35( بــا ایجــاد 
فضــای مشــارکتی و طوفــان فکــری می تــوان بســتر مناســبی 
ــد  ــا می توانن ــرد. ایده ه ــاد ک ــا ایج ــت ایده ه ــط مدیری در محی
تــا حــد قابــل توجهــی از طریــق تعامل بیــن مشــارکت کنندگان 
مختلــف بهبــود یابنــد. ایجــاد فضــای مشــارکتی و عــادت دادن 
دیگــران  بــا  خــود  ایده هــای  درمیان گذاشــتن  بــه  افــراد 
می نمایــد.  کمــک  ایــده  ارتقــای  و  مســتمر  یادگیــری  بــه 
بــه  ارزیابــان می توانــد  بــا  ایده پــردازان  تعامــل  هم چنیــن 

ــده کمــک شــایانی کنــد.  توســعه و تعمیــق ای

3.3. جمع آوری ایده ها
سیســتم  و  اســت  مهــم  خیلــی  ایده هــا  گــردآوری 
کــه همــه  گــردد  گونــه ای طراحــی  بــه  بایــد  پیشــنهادها 
گــزارش  تدویــن  آمــوزش  کنــد.  سیســتم  وارد  را  ایده هــا 
مســئله یابی و ایده پــردازی، افــراد را در ارائــه بهتــر ایده هــا 
ــتم  ــا سیس ــیوه کار ب ــوزش ش ــن آم ــد. هم چنی ــد می کن توانمن
پیشــنهاد ها نیــز در ایــن امــر مؤثــر اســت. از طــرف دیگــر 
آن هــا  انتقــال  و  ایده ها،گــردآوری  موضوعــی  دســته بندی 
ــای در  ــان کاره ــد و ارزیاب ــان می کن ــدی را آس ــل بع ــه مراح ب
جریــان را کــه بــه آنــان مربــوط اســت را بــه ســرعت تشــخیص 
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بــه هــر شــیوه ای کــه  بتواننــد  بایــد کارکنــان  می دهنــد. 
ــا اســتفاده از متــن، تصویــر، نقشــه، نمــودار و  می خواهنــد، ب

ــد. ــه نماین ــود را ارائ ــده خ ... ای

3.4. به اشتراک گذاشتن ایده ها
بایــد همــه افــراد خیلــی ســریع بــه ایده هــا دسترســی 
ــردش  ــنهادها گ ــتم پیش ــا در سیس ــد ایده ــته باشــند. بای داش
نمایــد و در دســترس همــه باشــد. محدودیت هایــی ماننــد 
فاصلــه جغرافیایــی، سلســله مراتــب مدیریــت و کمبــود ظرفیت 
ــا  ــردازان ب ــرا ایده پ ــذارد. زی ــر بگ ــن کار اث ــد در ای ــی نبای ارزیاب
مشــاهده انتشــار ایــده خــود، رضایــت خواهنــد داشــت. بایــد 
ایده پــردازان خیلــی ســریع از ایــده ای کــه داده انــد، از ســوی 
ــد در  ــد بتوانن ــان بای ــن آن ــد. هم چنی ــورد بگیرن ــران بازخ دیگ
ــرار دارد را  ــا در آن ق ــده آن ه ــه ای ــه ای را ک ــه مرحل ــر لحظ ه
ــخ  ــه پاس ــت ک ــه اس ــل توج ــه قاب ــن نکت ــد. ای ــاهده نماین مش
ایــده و اجــرای  بــه ایده  پــردازان، پــردازش بعــدی  ســریع 
ترغیــب  بیشــتر  مشــارکت  بــه  را  افــراد  خــوب،  ایده هــای 

می کنــد.

3.5. ارزیابی ایده ها
آنچــه  نــدارد.  چندانــی  ارزش  به خودی خــود  ایــده 
ــی  ــه گاه ــت ک ــی اس ــورد، ایده های ــم می خ ــه چش ــور ب به وف
قابلیــت اجــرا و حتــی قابلیــت بررســی هــم ندارنــد. بنابرایــن 
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ــا  ــیعی از ایده ه ــم وس ــا حج ــده، ب ــای ای ــتن فض ــا بازگذاش ب
مواجــه خواهیــم بــود کــه اغلــب بایــد در مراکــز ایــده بایگانــی 
شــوند. راهــکار، بررســی و ارزیابــی فراینــد ســاختار یافتــه 
ــک  ــه از ی ــت ک ــدی اس ــه کلی ــک نکت ــن ی ــت. ای ــا اس ایده ه
فراینــد بررســی ســاختاریافته تبعیــت کنیــم تــا اطمینــان یابیــم 
ایده هــای خــوب ســریعًا شناســایی و تصمیمــات به موقــع 
ــه تأییــد یــک  ــد از همــان ابتــدا ب اتخــاذ می شــود. ایده هــا بای
ــد  ــا فراین ــد؛ و ی ــیده باش ــوزه رس ــالی ح ــر از فض ــد نف ــا چن ی

ــود. ــخص ش ــرای آن مش اج
از آن جاکــه تصویرســازی، ایده  پــردازی و پرداخت  هــای 
ــدی  ــر نقش  بن ــتقیم ب ــتقیم و غیر مس ــورت مس ــه ص ــی، ب ذهن
ــی،  ــط اجتماع ــاد و محی ــد  افت ــر خواه ــه مؤث ــت جامع ذهنی
بســیاری از انگاره  هــای ذهنــی خــود را از نحــوه تصویرســازی 
و ایده  پــردازی مســائل مطــرح در حــوزه اخــذ می  کنــد، طــرح 
ــان  ــات و اتق ــدون اثب ــی، ب ــگ دین ــه فرهن ــا صبغ ــای ب ایده ه
ــدک  ــه ی ــود ب ــا خ ــالم را ب ــن و اس ــام دی ــه ن ــدوی، از آن جاک ب
می کشــد، موجــی از انگاره هــا و ذهنیت هــای ظنــی را در 
جامعــه ایجــاد خواهــد کــرد کــه شــاید هیــچ گاه عملی نبــوده و 
از جایــگاه متقنــی برخــوردار نگردنــد. مدیریــت ایــده در واقــع 
انگاره پــردازی در  و کانالیزه کــردن جریــان  بــه بسترســازی 
حــوزه علمیــه منجــر خواهــد شــد کــه می توانــد تکمیل کننــده 

ــرد. ــرار گی ــبهه پرداز ق ــری ش ــای فک بنگاه ه
بنابرایـــن بایـــد »ایـــده  در فضـــای مشـــارکتی و تـــوأم  بـــا 
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امـــکان  داوری  و بـــا حضـــور هیئت هـــای  داوری  علمـــی  و  
در قالـــب  تمهیـــد فرصـــت  بـــرای  ایده ســـازان  و ســـپس  نقـــد 
ــر  ــن  و در محضـ ــگان  فـ ــط نخبـ ــان  توسـ ــده  آنـ ــی  ایـ و بررسـ
وجـــدان  علمـــی  حـــوزه  و دانشـــگاه ، پدیـــد آیـــد و ... بـــرای  
ـــد و  ـــن  نیای ـــات  پایی ـــن  نظری ـــودن « ای ـــب  »علمی  ب ـــه  ضری آن ک
پخته گویـــی  شـــود و ســـطح  گفت وگوهـــای نـــازل  و عوامانـــه  
و تبلیغاتـــی  نشـــود، بایـــد تمهیداتـــی  اندیشـــید و قواعـــدی  
ـــه، 16/ 11/  ـــه نام ـــری ب ـــم رهب ـــام معظ ـــخ مق ـــت«. ) پاس نوش

)1381

3.6.کمک به بهره برداری از ایده ها
هــدف نهایــی نظــام پیشــنهادها و مدیریــت ایــده، ایجــاد 
ــای  ــت. ایده ه ــوب اس ــای خ ــرای ایده ه ــق اج ارزش از طری
ــا  ــروژه ی ــورت پ ــه ص ــرا ب ــرای اج ــیابی ب ــس از ارزش ــوب پ خ
ــد  ــراد و ســرمایه گذاران پیشــنهاد می شــود. بای ــه اف فعالیــت ب
به ویــژه  تیمــی  کار  مکانیزم هــای  پیشــنهادها  سیســتم  در 
همــکاری بیــن ایده پــردازان، متخصصــان و کارکنــان اجرایــی 
فراهــم شــود. در ایــن صــورت مشــکالت بهره بــرداری از ایــده 

کاهــش می یابــد.
حــوزه علمیــه بــا برقــراری تعامــل ســازنده و شــبکه ای 
بــا مراکــز رشــد، شــتاب دهنده های فرهنگــی و پارک هــای 
علــم و فنــاوری سراســر کشــور، بــه هدایــت ایده هــا بــه ســوی 

بهره بــرداری و کاربســت کمــک می کنــد.
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3.7. ارزیبای عملکرد
ــن و  ــرد روش ــی عملک ــا ارزیاب ــت ایده ه ــرای مدیری ــد ب بای
دقیــق انجــام شــود. بــرای مثــال نــرخ مشــارکت افــراد، تعــداد 
ایده هــا، همچنیــن اعــالم  انتظــار  بــازده مــورد  ایده هــا و 
معرفــی  و  قبلــی  اعالم شــده  هدف هــای  براســاس  نتایــج 
ــای  ــد عملکرد ه ــی و نق ــورد بررس ــا در دوره م ــن ایده ه بهتری

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــور م مذک

4. برون دادها یا خروجی

ایده هــا هســتند؛  نظــام  مهم تریــن خروجــی  ایده هــا، 
بــه هــر انــدازه کــه نتیجــه یــا خروجــی نظــام، کاراتــر باشــد و 
تأثیــرات مثبتــی بــر جامعــه داشــته باشــد و انتظــار مــورد نظــر 
را بهتــر بــرآورده کنــد، بــه همــان انــدازه نیــز ســایر سیســتم ها 
ــه آن پیــدا کــرده، نگــرش مثبــت و  احســاس نیــاز بیشــتری ب
ســازنده تری نســبت بــه آن خواهنــد داشــت. همیــن امــر، 
زمینه ســاز تقویــت سیســتم مدیریــت ایــده و تأمین کننــده 
و  بقــا  تضمین کننــده  عامــل  نهایــت  در  و  آن  نیاز هــای 

زمینه ســاز توســعه و بالندگــی آن خواهــد شــد. 

نتیجه گیری
آنچــه بــا تتبــع و تحقیــق در موضــوع مــورد نظــر ایــن 

پژوهــش بــه دســت آمــده اســت بــه قــرار ذیــل اســت:
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بایــد  ایــده  مدیریــت  مفهــوم  خصــوص  در  چیســتی: 
واژه  دارد؛  عامــی  مفهــوم  کــه  »ایــده«  برخــالف  گفــت: 
»مدیریــت ایــده« دارای کاربــرد مفهومــی واحــد اســت و ناظــر 
ــت  ــت کاربس ــد. مدیری ــش می باش ــت دان ــت کاربس ــه مدیری ب

ــت.  ــش اس ــت پژوه ــی مدیری ــش پایان ــش، بخ دان
ــائل  ــی ترین مس ــی از اساس ــش یک ــت دان چرایــی: کاربس
می تــوان  به طوری کــه  مــی رود؛  بــه  شــمار  امــروز  دنیــای 
گفــت، امــروزه اساســًا پژوهش هــا بــا هــدف کاربســت و توســعه 
و تحــول در حیــات مــادی و بــا انگیــزه رقابــت اقتصــادی 
بــرای  صــورت می گیــرد. متأســفانه در حوزه هــای علمیــه 
ــجم  ــاختار منس ــون س ــی تاکن ــت پژوهش ــش از مدیری ــن بخ ای
ــن  ــتگی ای ــی و وابس ــدم تول ــت. ع ــه اس ــکل نگرفت ــدی ش و ج
بخــش موجــب شــد، دانــش فنــی و مظاهــر تمدنــی مــا تحــت 
ــکل  ــده ش ــدع و واردکنن ــورهای مب ــدور کش ــای ص ــر فض تأثی
بگیــرد، و عمــاًل در بســیاری مــوارد نــگاه تجربه گرایــی بــر 

ــدازد.  ــایه ان ــا س ــی م ــی اجتماع ــوی زندگ ــبک و الگ س
اســتنباط  شــاهد  علمــا،  مجاهــدت  بــا  کــه  اکنــون 
ــالمی  ــری اس ــای نظ ــارف و الگوه ــادی از مع ــای زی حیطه ه
ــتی  ــای زیس ــی و الگوه ــش فن ــی رود، دان ــار م ــتیم؛ انتظ هس
مــا نیــز مبتنــی بــر آموزه هــای دینــی شــکل گرفتــه؛ تــا جامعــه 
از ســردرگمی و گسســت رابطــه بیــن الگوهــای عملــی بــا 
ــدم  ــن ق ــتا اّولی ــن راس ــد. در ای ــات یاب ــی نج ــای دین گزاره ه
بسترســازی بــرای شناســایی، هدایــت و حمایــت از خالقیــت 
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و  توســعه  محــرک  موتــور  ایده هــا  اســت.  نــو  ایده  هــای  و 
ــده  ــی و شناخته ش ــکار عمل ــوند. راه ــداد می ش ــرفت قلم پیش
ــت.  ــده اس ــت ای ــاختار مدیری ــتفاده از س ــه اس ــن زمین در ای
ــای  ــده در حوزه ه ــت ای ــرای مدیری ــرای اج ــی: ب چگونگ
ــده،  ــام ای ــای نظ ــک از مؤلفه ه ــر ی ــه ه ــر ب ــد ناظ ــه بای علمی
را  حوزه هــا  مقتضیــات  بــا  متناســب  نبایدهــای  و  بایدهــا 
در نظــر گرفــت. ایــن بایــد و نبایدهــا، بــا رویکــرد تحلیــل 
سیســتم ها، برخــی معطــوف بــه پیش دادهــای )اهــداف و 
ــا  ــه درون داده ــر ب ــر ناظ ــته دیگ ــده، دس ــام ای ــت( نظ مأموری
ــی و ...( و  ــع مال )نیــروی انســانی، ســاختارها و قوانیــن، مناب
دســته دیگــر ناظــر بــه فرایندهــا و روش هــا و دســته آخــر ناظــر 

برون دادهاســت.  بــه 
ــای  ــداف و مأموریت ه ــد اه ــا، بای ــاظ پیش داده ــه لح - ب
نظــام ایــده به تفصیــل و منســجم طراحــی شــود. در غیــر ایــن 
ــط  ــدد و غیر مرتب ــای متع ــاذ برنامه ه ــاز اتخ ــورت، زمینه س ص

بــا اهــداف مختلــف خواهــد شــد. 
ــالق  ــان خ ــنایی حوزوی ــزوم آش ــا، ل ــاظ درون داده - به لح
و ایده پــرداز بــا دانش هــای فنــی و مهندســی و طراحــی و 
ــای  ــمندان و نهاده ــا اندیش ــد ب ــکاری نظام من ــن هم همچنی
ــی از  ــی و طراح ــی، مهندس ــوالت فن ــا مق ــنا ب ــگاهی آش دانش
راهکارهــای عملــی اســت. اســتفاده از مدیــران تحول خــواه بــا 
نــگاه تمدنــی در بدنــه مدیریــت نظــام ایــده، راهــکار دیگــر در 

ایــن بخــش اســت. 
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ــام  ــت نظـ ــش مدیریـ ــن بخـ ــه مهم تریـ ــا کـ - در فرایندهـ
ایـــده اســـت، ابتـــدا بایـــد حوزویـــان را بـــا مســـائل و نیازهـــا 
آشـــنا و دغدغه مندکـــرد. مســـائل و نیازهـــای فراوانـــی در 
عرصه هـــای مختلـــف تمدنـــی وجـــود دارد کـــه حوزویـــان 
از آن بیگانه انـــد. بـــذر پیشـــنهادات بـــرای ایجـــاد انگیـــزه 
بـــه  اســـت.  بعـــدی  گام  حوزویـــان  ایده پـــردازی  بـــرای 
ـــا  ـــی، ب ـــای رقابت ـــاد فض ـــوب ایج ـــای خ ـــق ایده ه ـــور خل منظ
ــر و راه انداختـــن  ــا بـــرای ایده هـــای برتـ برگـــزاری همایش هـ
مســـابقه های دوره ای، مشـــارکت را بـــاال می بـــرد. قدردرانـــی 
از مشـــارکت کنندگان عامـــل حیاتـــی اســـت. ایجـــاد فضـــای 
ــا  ــت ایده هـ ــط مدیریـ ــری در محیـ ــان فکـ ــارکتی و طوفـ مشـ
ـــدی  ـــا و طبقه بن ـــردآوری ایده ه ـــوه گ ـــت. نح ـــری اس روش دیگ
و به اشـــتراک گذاری آن هـــا نیـــز بســـیار اهمیـــت دارد. بایـــد 
همـــه افـــراد خیلـــی ســـریع بـــه ایده هـــا دسترســـی داشـــته 
ـــد  ـــردش نمای ـــنهادها گ ـــتم پیش ـــا در سیس ـــد ایده ـــند. بای باش
ــول  ــد محصـ ــراد بتواننـ ــا افـ ــد؛ تـ ــه باشـ ــترس همـ و در دسـ
ــد  ــد. رصـ ــورد بگیرنـ ــران بازخـ ــد و از دیگـ ــود را ببیننـ کار خـ
ــه  ــن زمینـ ــت. در ایـ ــدی اسـ ــد بعـ ــا فراینـ ــش ایده هـ و پاالیـ
ـــا  ـــم ت ـــت کنی ـــاختاریافته تبعی ـــی س ـــد ارزیاب ـــک فراین ـــد از ی بای
ـــع  ـــه موق ـــات ب ـــایی و تصمیم ـــریعًا شناس ـــوب س ـــای خ ایده ه
اتخـــاذ  شـــود. ایده هـــا بایـــد از همـــان ابتـــدا بـــه تأییـــد یـــک 
ـــد  ـــا فراین ـــد؛ و ی ـــیده باش ـــوزه رس ـــالی ح ـــر از فض ـــد نف ـــا چن ی

اجـــرای آن مشـــخص شـــود.
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آنچــه ضــرورت ارزیابــی و پایــش ایده هــا را دوچنــدان 
می کنــد، ایــن اســت کــه انتشــار ایده هــای بــا صبغــه فرهنگــی 
ــر نقش  بنــدی  ــه صــورت مســتقیم و غیر مســتقیم ب و دینــی، ب
ــی،  ــط اجتماع ــاد و محی ــد  افت ــر خواه ــه مؤث ــت جامع ذهنی
بســیاری از انگاره  هــای ذهنــی خــود را از نحــوه تصویرســازی 
و ایده  پــردازی مســائل مطــرح در حــوزه اخــذ می  کنــد. از 
ــد،  ــدک می کش ــه ی ــود ب ــا خ ــالم را ب ــن و اس ــام دی ــه ن آن جاک
موجــی از انگاره هــای مختلفــی را در جامعــه دینــی ایجــاد 
ــریع و  ــاوت س ــی و قض ــکار ارزیاب ــن راه ــرد. بهتری ــد ک خواه

ایده هاســت. کارشناســانه 
ــرای  ــد ب ــیابی بای ــس از ارزش ــوب پ ــای خ ــًا ایده ه طبیعت
حــوزه  شــوند.  گرفتــه  بــه کار  تجاری ســازی  و  کاربســت 
علمیــه بــا برقــراری تعامــل ســازنده و شــبکه ای بــا مراکــز 
و  علــم  پارک هــای  و  فرهنگــی  شــتاب دهنده های  رشــد، 
ــوی  ــه س ــا ب ــت ایده ه ــه هدای ــد ب ــور، بای ــر کش ــاوری سراس فن
بهره بــرداری و کاربســت کمــک کنــد. آخریــن مرحلــه ارزیابــی 
ــام  ــی نظ ــش و کارای ــا اثربخ ــت ت ــتم اس ــت سیس ــرد کلی عملک

ــود.  ــنجیده ش ــده س ای
- برون دادهــا و خروجی هــای مناســب در نظــام ایــده، 
ــا اجــرای ایــن فرایندهــا، به خصــوص داشــتن یــک سیســتم  ب
ــورت  ــن ص ــود. در ای ــل می ش ــوب حاص ــرد خ ــی عملک ارزیاب
اســت کــه می تــوان شــاهد پیامدهــای مثبــت نظــام ایــده 
ــه  ــی در هم ــعه و بالندگ ــد از توس ــارت باش ــه آن عب ــیم ک باش
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عرصه هــای تمدنــی در جامعــه دینــی، کــه ایــن نیــز در نهایــت 
ــود. ــد ب ــای آن خواه ــده بق ــل تضمین کنن عام
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ــن  ــود. ای ــاز می ش ــردازی آغ ــزرگ از ایده پ ــای ب »کاره

ــته  ــای دربس ــه در اتاق ه ــت ک ــردازی کاری نیس ایده پ

ــون،  ــای گوناگ ــد فکره ــرد. بای ــام بگی ــأل انج و در خ

ــد،  ــدا کنن ــر و کار پی ــا آن س ــون ب ــه های گوناگ اندیش

تمــاس پیــدا کننــد تــا آنچــه کــه محصــول کار هســت، 

ــد«.  ــز عملــی و منطقــی از آب در بیای یــک چی

ــجویان  ــا دانش ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق )بیان

ــهد، ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۶(. ــی مش ــگاه فردوس دانش
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مقدمه
ــریع در  ــوالت س ــر و تح ــات و تغیی ــار اطالع ــر انفج در عص
و  مســاعی  تشــریک  بــدون  انســان ها،  اجتماعــی  زندگــی 
ــائل  ــوان مس ــوع، نمی ت ــو و متن ــای ن ــتفاده از فکره ــدون اس ب
را حــل و تصمیمــات مهــم را اتخــاذ نمــود. از ایــن رو، جوامــع 
ــا اســتفاده از مدیریــت مشــارکتی  و نهاد هــا ســعی می کننــد ب
از نظــرات و ابتــکارات مجموعــه خــود در اداره و راهبــری امــور 
ــرای اجــرای نظــام مدیریــت مشــارکتی از  اســتفاده نماینــد. ب
ــا،  ــان آنه ــه از می ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــای متفاوت روش ه
سیســتم پیشــنهادات و مدیریــت ایــده مهم تریــن روش اجــرای 
مدیریــت مشــارکتی و ایجــاد تحــوالت اســت.1 بــر اســاس ایــن 
ــکاری  ــاون و هم ــة تع ــالی روحی ــزة اعت ــا انگی ــه ب ــتم ک سیس
ــراد  ــه اف ــرد، کلی ــورت می گی ــراد ص ــئولیت اف ــاس مس و احس
می تواننــد پیشــنهادات، نظــرات و ایده هــای خــود را بــرای 
رفــع مشــکالت و نارســائی ها و حرکــت رو بــه جلــو ارائــه دهنــد.

1  . مطالعــه تطبیقــی الگوهــای نظــام پیشــنهادات و ارائــه الگــوی مناســب جهــت 
برقــراری در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد قزویــن؛ دکتــر ناصــر حمیــدی، دکتــر 
ســید مهــدی الوانــی، فهیمــه جبــاری؛ فصلنامــه مدیریــت، ســال هفتــم، 

ــتان  1389 ــماره 20 ، زمس ش
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آنچــه اهمیــت و ضــرورت ایــن مســئله را در رابطــه بــا 
حــوزه-  علمــی  نهادهــای  به خصــوص  علمــی-  نهادهــای 
دوچنــدان می کنــد، رشــد و توســعه دانش هــای محــض و پایــه 
ــا  ــن دانش ه ــت ای ــه کاربس ــه ب ــدون توج ــا، ب ــن نهاده در ای
ــت.  ــی اس ــه دین ــای جامع ــکالت و نیازه ــع مش ــل و رف در ح
دســت یابی بــه ایــن مهــم، نهضتــی بــزرگ همــراه بــا مشــارکت 
همــه اندیشــمندان خــالق را می طلبــد. در ایــن راســتا، اّولیــن 
قــدم ایجــاد زمینــه و بسترســازی بــرای شناســایی، هدایــت و 
ــاهد  ــت آن، ش ــا کاربس ــا ب ــت؛ ت ــو اس ــای ن ــت از ایده  ه حمای
اثرگــذاری ویــژه علــوم   اســالمی در حــّل مســائل دینــی جامعــه 

ــیم. باش
ــی  ــه مخف ــای علمی ــران حوزه ه ــگاه مدی ــب از ن ــن مطل ای
ــای  ــازی و ارتق ــی و بازس ــدد بازخوان ــواره در ص ــوده، و هم نب
ــّل  ــتای ح ــوزه در راس ــی ح ــام علم ــت نظ ــا در مدیری روش ه
ــه  ــن زمین ــد، و در ای ــه بوده ان ــی جامع ــای دین ــائل و نیازه مس
ــده در  ــک ای ــا بان ــه آن ه ــته اند. از جمل ــز برداش ــی نی گام های
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  نظــارت  و  برنامه ریــزی  بخــش 
علمیــه و مرکــز رشــد حوزه هــای علمیــه اســت کــه بــه صــورت 
مکتــوب و ســنتی بــه جمــع آوری ایده هــا می پردازنــد. امــا 
ــش  ــق گزین ــوآوری از طری ــت ن ــن دو، مدیری ــی ای ــدف اصل ه
بــرای  پیگیــری  و  پشــتیبانی  و  حمایــت  و  نــاب  ایده هــای 
کاربســت اســت. رویکــرد بانــک ایــده بیشــتر ســازمانی بــوده و 

ــد. ــل می کن ــازمانی عم ــتر فراس ــد، بیش ــز رش مرک
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 آنچــه پیــش  رو داریــد، ارائــه طرح تأســیس »مرکــز مدیریت 
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــه ب ــت ک ــه« اس ــای علمی ــا در حوزه ه ایده ه
ــالمی در  ــمندان اس ــگان و اندیش ــی نخب ــای انگیزش فرصت ه
جهــان  آگاهی هــای  تعمیــق  هم چنیــن  و  ایده پردازی هــا 
اســالم و جامعــه بین المللــی از نظریــات نــو و ابداعــات علمــی 

ــردد. ــه می گ ــلمان ارائ ــوران مس اندیش
ــی  ــش مبن ــع پژوه ــام جام ــند نظ ــق س ــه طب ــوزه علمی ح
بــر »طراحــی و انسجام بخشــی شــبکه های تولیــد، نشــر و 
کاربســت دانــش«1 بــا اجــرا و اســتقرار نظــام مدیریــت ایده هــا، 
مقدمــات و بســتر الزم بــرای مراکــز نــوآوری و کاربســت دانــش 
و کســانی کــه بــه دنبــال تجاری ســازی و کارآفرینــی براســاس 
ایده هــای بــا رویکــرد اســالمی هســتند و نیــز در راســتای 
ــی و حــل مســائل و مشــکالت جامعــه  مســئله یابی، چاره جوی

ــد.   ــم می کن ــد، فراه ــالش می کنن ــی ت دین

چیستی )مفهوم شناسی(
و  خالقیت هــا  بــه  کلــی  نــگاه  یــک  در  ایــده  ایــده: 

فرهنــگ  در  می شــود.  گفتــه  انســان  ذهنــی  تراوش هــای 
فارســی عمیــد در تعریــف ایــده آمــده اســت: »اندیشــه، فکــر، 
خیــال، تصــور، رأی، عقیــده، نیــت، ســلیقه ادبــی و صنعتــی«2 
ایــده در اصطــالح بــه طرحــی گفتــه می شــود کــه بــه وســیله 

1  . بند 10 اهداف نظام جامع پژوهش حوزه های علمیه.
2  . ر.ک: حســن عمیــد، فرهنــگ فارســی عمیــد، سرپرســت تألیــف و ویرایــش: 

فرهــاد قربــان زاده.
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ــده  ــور، 1981(1 ای ــک آرت ــرد. )م ــکل می گی ــی ش ــالش ذهن ت
مفهومــی  کاربــرد  مختلــف،  دانش هــای  در  ایده پــردازی  و 
متفاوتــی دارد. ایــده در مبحــث مدیریــت ایــده، »یعنــی ]طرح 
ــری از  ــا بهره گی ــکل ی ــک مش ــع ی ــرای رف ــه ب ــی ک ــا[ راه حل ی
ــه می شــود و در صــورت تحقــق، نتیجــه آن،  یــک فرصــت ارائ

محصــول، فراینــد یــا خدمــت جدیــد اســت«.2
مدیریــت ایده هــا: مدیریــت ایده هــا، عبــارت اســت از 

فراینــد یــا نظــام فراخــوان، پذیــرش، بررســی، تصویــب، معرفی 
)اشــاعه( و ارائــه راهکارهــای اجرایی ســازی ایده هــا.3 چرخــه 
مدیریــت ایــده در یــک مــدل بدیــن شــیوه ترســیم می شــود: 

مرحله اول: توسعه چالش ها؛
مرحله دوم: ایجاد محیط و بستر خلق ایده؛

مرحله سوم: گردآوری ایده ها؛ 
مرحله چهارم: به اشتراک گذاشتن ایده ها؛ 

مرحله پنجم: ارزیابی ایده ها؛
از  بهره بــرداری  بــه  کمــک  و  هدایــت  ششــم:  مرحلــه 

یده هــا؛ ا
مرحله هفتم: اندازه گیری عملکرد نظام ایده.4

بــه  علمیــه  حوزه هــای  این جــا  در  علمیــه:  حوزه هــای 

1  . ابوالقاسم عربیون، بانک مجازی ایده، ص18-17.
. همان.   2

3  . ر.ک. جیمــز ا. ســوارز، مدیریــت ایــده، ترجمــه عبــاس منوریــان، ص269-
.270

ــر  ــده، ص116- 122؛ ر.ک: جهانگی ــازی ای ــک مج ــون، بان ــم عربی . ابوالقاس  4
یداللهی فارســی، مدیریــت ایده هــا در کارآفرینــی ســازمانی.
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معنــای خــاص )مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه قــم و ...( نبــوده، 
ــت.1  ــراد اس ــه م ــای علمی ــاد حوزه ه ــه نه بلک

مرکـز مدیریـت ایـده: واحـدی اسـت سـازمانی مسـتقر در 

مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیـه کـه بـا مدیریـت ایده هـا در 
حوزه هـای علمیـه )نهاد( به کاربسـت تحقیقات علوم اسـالمی 
در جامعه و توسـعه سـاختارها، فرایندها، محصوالت و خدمات 

زیسـت بوم جامعـه دینـی و نظـام اسـالمی کمـک می کنـد. 

ضرورت و اهمیت 
تأســیس و راه انــدازی مدیریــت ایــده در نظــام علمــی 
حــوزه از جهــات مختلــف دارای اهمیــت و ضــرورت اســت کــه 

ــل بــه آن اشــاره می شــود: در ذی
1. مشــارکت یــا دموکراســی در توســعه و کاربســت علمــی، 
نتیجــه معاضــدت و مشــارکت رهبــران )مراجــع علمــی( و 
عمــوم دانش پژوهــان اســت کــه می تــوان ایــن احســاس را در 
دانش پژوهــان بــه  وجــود آورد کــه آن هــا صرفــًا دریافت کننــده 
ــارکت کنندگانی  ــتند؛ بلکــه مش ــش نیس ــده دان و مصرف کنن
ــند.2  ــی می باش ــت  علم ــعه و کاربس ــای توس ــال در رونده فع

ــی  ــکان خاص ــل و م ــات، دارای مح ــازمان ها و مؤسس ــالف  س ــا، برخ 1  . نهاده
نیســتند و در سراســر جامعــه  ســاری و جــاری اســت و عمومیــت دارنــد. 

ســازمان ها، عمومــًا وابســته بــه نهادهــای اجتماعــی هســتند. 
ــه  ــد محمــدی، »ارائ . حامــد محمــدی، محمودرضــا رنجبرکوچک ســرایی و نوی  2
الگــوی مفهومــی ســاماندهی بــذر پیشــنهاد، بــا هــدف بهبــود عملکــرد نظــام 
پیشــنهادها«، فصلنامــه علمــی- ترویجــی مدیریــت اســتاندارد و کیفیــت، ســال 

هفتــم، ش3، پاییــز 1396.
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ــارکت  ــه مش ــد ک ــاس کنن ــد احس ــگان بای ــگران و نخب پژوهش
توســعه  مدیــران  بــرای  آن هــا  تخصــص  از  اســتفاده  و 
ــتراتژیک   ــای اس ــه ایده ه ــر این ک ــاف ب ــت. مض ــمند اس ارزش
ــران و  ــه، کارب ــه جامع ــا بدن ــه ب ــی ک ــوی کارکنان ــب از س اغل
مراجعه کننــدگان بــه طــور مســتقیم ارتبــاط دارنــد طــرح 
ــای  ــه ایده ه ــت ک ــن اس ــر ای ــور ب ــوز تص ــی هن ــود؛ ول می ش
نوآورانــه فقــط از ســوی مدیــران ارشــد ارائــه می شــود.این 
مســئله در حوزه هــای علمیــه دو چنــدان اســت؛ به طوری کــه 
ــدۀ  ــنه ع ــر پاش ــواره ب ــه هم ــای علمی ــت، حوزه ه ــهور اس مش
از اندیشــمندان و مدیــران حــوزوی می چرخــد.  معــدودی 
ــرای  ــه ب ــاختار یافت ــد س ــک فراین ــده ی ــت ای ــتم مدیری سیس
ــانی  ــروی انس ــای نی ــی ظرفیت ه ــا از تمام ــع آوری ایده ه جم
حوزه هــای علمیــه اســت. مدیریــت ایــده فراینــد درگیــری 
ــمی- ــورت رس ــه ص ــتراتژیک ب ــای اس ــگان را در تصمیم ه هم

غیررســمی، مســتقیم -غیرمســتقیم و بــا درجــه و ســطح و 
حــدود مشــخصی رقــم می زنــد. سیســتم مدیریــت ایــده 
ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه از همــه ظرفیت هــای 
ــی  ــدار علم ــد پای ــعه و رش ــرای توس ــوزوی ب ــران ح صاحب نظ

کشــور در جهــت بنیان هــای اســالمی اســتفاده گــردد. 
انــزوای  در  اساســًا  توســعه  و  تحقیــق  گذشــته  در   .2
دانشــمندان  می گرفــت.  قــرار  توجــه  مــورد  آزمایشــگاه ها 
در نهایــت گمنامــی و تأثیــر و تأثــر محیطــی قــرار داشــتند 
انگیــزه  بــا  صرفــًا  و  فــردی  رویکــرد  کامــاًل  تحقیقــات  و 
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حقیقت جویــی و ارضــای حــس کنجــکاوی انجــام می گرفــت. 
روندهــای  در  تحــول  و  تغییــر  و  صنعتــی  انقــالب  از  پــس 
ــد کالن  ــم بع ــده عل ــم، پدی ــدن عل ــر و همگانی ش ــی بش زندگ
اجتماعــی  نهــاد  یــک  به مثابــه  علــم  و  گرفــت  اجتماعــی 
ــرار  ــم ق ــران عل ــان و مدی ــه جامعه شناس ــه و مطالع ــورد توج م
گرفــت. در نــگاه امــروزی، اساســًا تحقیــق و توســعه منــوط بــه 
تشــریک مســاعی و ارتباطــات گســترده علمــی اســت، و علــم و 
فنــاوری در جامعــه ای کــه دانشــمندان و نهادهــای وابســته بــه 
آن بــا یکدیگــر ارتبــاط متقابــل و همــکاری و تشــریک مســاعی 
ــن  ــت ای ــه مدیری ــًا عــدم توجــه ب ــد رشــد می کنــد. طبیعت دارن
بخــش از پیوندهــای اجتماعــی، بــه معنــای نادیده گرفتــن 
ــر  ــالوه ب ــود، و ع ــی می ش ــه تلق ــر جامع ــزای مؤث ــی از اج جزئ
کنــدی و بی نظمــی در روندهــای توســعه و پیشــرفت علمــی، 
جامعــه علمــی در حرکــت رو بــه رشــد خــود متأثــر از گرایشــات 
و رویکردهــای ســلیقه ای و غیرصحیــح یــا بعضــًا الگوهــای 

می گیرنــد. قــرار  دیکته شــده 
3. مطالعــه و تحلیــل وضعیــت روندهــای علمــی حــوزه 
ــوزه، در  ــی ح ــالت علم ــه  تعام ــت ک ــی از آن اس ــه حاک علمی
ــردی  ــت ف ــی آن )زیس ــای عموم ــر رونده ــت تأثی ــته تح گذش
ــی  ــه درون گرای ــت( ب ــه و حکوم ــی و دوری از جامع و انزواطلب
ــد؛ و  ــدود انجامی ــی مح ــردی و گروه ــالت ف ــه تعام ــا ب و اکتف
ــا روندهــای توســعه  نه تنهــا نتوانســت متناســب و هماهنــگ ب
ــیاری  ــای بس ــا و عقب گرده ــه چالش ه ــرود، ب ــش ب ــی پی علم
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نیــز دچــار شــد. حاصــل ایــن درون گرایــی در تولیــد و توســعه 
ــه پژوهش هــای فــردی،  ــه بســندگی ب علمــی جامعــه منجــر ب
ــائل و  ــا، مس ــه نیازه ــه ب ــدون توج ــی، ب ــه و انتزاع ــری، پای نظ
مشــکالت جامعــه بــوده اســت و موجــب وابســتگی و عدم رشــد 
و پویایــی نظام پژوهشــی حــوزه  و فاصلــه هرچــه بیشــتر حــوزه 
علمیــه بــه لحــاظ فکــری و فرهنگــی بــا نهادهــای دیگــر علمــی 
و عــدم تأثیرگــذاری در آن هــا و عــدم امتــداد پژوهش هــای 
ــه  ــت بوم جامع ــاخت زیس ــت س ــه جه ــه جامع ــوزوی ب ــه ح پای
ــعه  ــا توس ــبتی ب ــچ نس ــوزوی هی ــش ح ــه دان ــد. به طوری ک ش
مدرنیتــه در کشــور پیــدا نکــرده و هــر یــک راه خــود را پیمودند. 
ــای  ــالمی و ورود حوزه ه ــالب اس ــدن انق ــا پدیدارش ــد ب هرچن
علمیــه بــه  فضــا و رویکــرد جدیــد اجتماعــی و حکومتــی، 
ــن  ــن نواقــص برطــرف شــده اســت؛ امــا ای ــادی ای ــا حــد زی ت
ــه  ــری ب ــار دیگ ــه انتظ ــوده، بلک ــی نب ــا کاف ــدار از تالش ه مق
لحــاظ مدیریــت پیشــرفت علمــی جامعــه از آن مــی رود؛ و آن 
ــی  ــرفت علم ــت پیش ــای مدیری ــا و الگوه ــری در روش ه بازنگ
نه تنهــا تمامــی کمبودهــای  و عملــی اســت؛ به طوری کــه 
گذشــته جبــران شــود، بلکــه رشــد و پیشــرفت علمــی جامعــه 
در همــه ســطوح )الگوهــا، روش، خدمــات، محصــوالت و ...( 
ــاق  ــالمی اتف ــرد اس ــا رویک ــی و ب ــد تمدن ــای بلن در مقیاس ه

بیفتــد.
4. هــر نهــادی در راســتای اهــداف خــود تــالش می کنــد، 
و بــه دنبــال اثربخشــی و کارآمــدی و رشــد هرچــه بیشــتر نهــاد 
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ــد بقــا و دوام خــود و جامعــه را تضمیــن  ــا بتوان خــود اســت؛ ت
کنــد. بــرای رســیدن بــه توســعه و رشــد همه جانبــه در مرحلــه 
اول نیازمنــد طــرح و ایــده هســتیم. ایده پــردازی موتــور تولیــد 
فکــر بــرای پیشــرفت هــر نهــادی در جهــت مطلــوب می باشــد. 
یعنــی بایــد یــک مجموعــه بتوانــد فضایــی آزاد و البتــه تحــت 
نظــارت بــرای تولیــد ایده هــای مختلــف ایجــاد کنــد و بــا 
ــمت  ــه س ــه را ب ــر مجموع ــا تغیی ــری آن ه ــت و به کارگی مدیری
چشــم اندازهای طراحــی شــده بــر عهــده بگیــرد. نهــاد علمــی 
ــی و دوام و  ــرای پویای ــوده ب ــتثنا نب ــر مس ــن ام ــز از ای ــوزه نی ح
ــی  ــای بیرون ــا رقب ــت ب ــت در رقاب ــرای موفقی ــود و ب ــای خ بق
نیازمنــد اســتفاده از ایده هــای نــو اســت؛ وگرنــه بــه ایســتایی 
ــر این کــه رســالتی کــه  و رکــود دچــار خواهــد شــد؛ مضــاف ب
ــی  ــالت جهان ــک رس ــد ی ــه  دوش می کش ــه ب ــای علمی حوزه ه
ــه کار  ــوت ب ــدون دع ــن کار ب ــت. ای ــی اس ــاس تمدن و در مقی
اشــتراکی و جمعــی به ویــژه دعــوت همــگارن بــه ایده پــردازی 

ممکــن نیســت.
نهادهــای  دامن گیــر  متمــادی  ســال های  آنچــه   .5
علمــی- بــه خصــوص نهادهــای علمــی حــوزه-  بــوده اســت، 
ــا،  ــن نهاده ــه در ای ــض و پای ــای مح ــعه دانش ه ــد و توس رش
بــدون توجــه بــه کاربســت ایــن دانش هــا در حــل و رفــع 
ــا  ــه نیازهــای جامعــه اســت. گوی مشــکالت زندگــی و پاســخ ب
ــا  ــری و ب ــرد نظ ــا رویک ــوزوی ب ــای ح ــعه دانش ه ــد و توس رش
هــدف توســعه مرزهــای دانــش هــدف اصلــی حوزه هــای 
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ــن  ــوزوی در ای ــای ح ــی ظرفیت ه ــده و تمام ــی ش ــه تلق علمی
بخــش بایــد خــرج شــود. ســاالنه  همایش هــا و میزگردهــا 
ــام  ــر انج ــن ام ــرای ای ــادی ب ــی های زی ــا و کرس و کنفرانس ه
می شــود؛ امــا بــرای کاربســت و امتــداد ایــن پژوهش هــا 
ــت  ــن روس ــرد. از ای ــورت نمی گی ــره کاری ص ــی روزم در زندگ
ــیار  ــه بس ــای علمی ــاوری در حوزه ه ــوآوری و فن ــش ن ــه بخ ک
کم فــروغ اســت. بــرای ایــن مهــم نهضتــی بــزرگ در مشــارکت 
همــه اندیشــمندان خــالق را می طلبــد. در ایــن راســتا، اّولیــن 
قــدم ایجــاد زمینــه و بسترســازی بــرای شناســایی، هدایــت و 
حمایــت از ایده  هــای نــو بــرای ایجــاد نــوآوری اســت؛ تــا 
شــاهد اثرگــذاری ویــژه و ملمــوس علــوم   اســالمی در حــّل 

ــیم. ــه باش ــی جامع ــائل دین مس

اهداف 
اهــداف اصلــی در طــرح تأســیس »مدیریــت ایــده در 
حوزه هــای علمیــه« و برقــراری و پیاده ســازی ایــن نظــام، 

عبــارت اســت از:
پویاســازی محیط هــای علمــی حوزه هــا بــا ایجــاد بســتر . 1

ــوزوی؛ ــای ح ــتعداد فض ــت و اس ــور خاقی ــت تبل ــب جه مناس

و . 2 حــوزوی  دانش هــای  کاربســت  جهــت  در  زمینه ســازی 

امتــداد دانش هــای پایــه حــوزوی در توســعه الگوهــا، فرایندهــا و 

ــی؛ ــرد دین ــا رویک ــوالت ب ــات و محص خدم

ــت . 3 ــارکتی در جه ــت مش ی ــه کار و مدیر ــت روحی ــاد و تقوی ایج
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ــی؛ ــه دین ــت بوم جامع یس ــائل ز ــا و مس ــع نیازه رف

ــر . 4 ــا دیگ ــان ب ــری حوزوی ــای فک ــع ظرفیت ه ــی و تجمی هم افزای

نهادهــای علمــی و دانشــگاهی در دســتیابی بــه راه حــل هــای فنــی  

در جهــت پاســخ بــه نیازهــا و مشــکات دینــی جامعــه؛

ــه . 5 ــوزوی در زمین ــراد ح ــای اف ــا و توانایی ه ــناخت قابلیت ه ش

ــا؛ ــری آن ه ــه کارگی ــی و ب ــای دین ــازی دانش ه کاربردی س

و . 6 اشــتراک گــذاری  بــه  بــرای آشکارســازی،  زمینه ســازی    

تبــادل آرا و اندیشــه های دانشــمندان حــوزوی و دانشــگاهی  

ــائل و  ــان تر مس ــل آس ــترک در ح ــم مش ــه فه ــیدن ب ــت رس در جه

یســت بوم جامعــه دینــی؛ نیازهــای ز

پژوهشــگران . 7 علمــی  نوآوری هــای  و   ایده هــا  از  حمایــت 

ــته  ــر برجس ــم مفاخ ی ــی و تکر ــایی، معرف ــامی و شناس ــوم اس عل

ــا؛ آن ه

ــای . 8 ــود در فراینده ــای موج ــع خأل ه ــایی و رف ــه شناس ــک ب کم

ــد در  ــای جدی ــداع روش ه ــه و اب ــای علمی ــت در حوزه ه ی مدیر

ایــن زمینــه؛

و . 9 »حــوزوی«  پژوهش هــای  بیــن  فاصلــه  و  خــأل  پرکــردن 

»بــازار، صنعــت و خدمــات اجتماعــی« بــا ایجــاد امتــداد بــرای 

ــازی  ــامی و اسامی س ــوم اس ــه عل ــض و پای ــای مح پژوهش ه

ــوالت؛ ــات و محص ــا و خدم ــو، فراینده الگ

ــای . 10 ــه آرمان ه ــیدن ب ــت رس ــی در جه ــاد فضای ــه ایج ــک ب کم

حــوزوی؛ همچــون بازگشــت دوبــاره حــوزه بــه مرجعیــت علمی، 

وحــدت حــوزه و دانشــگاه و ســاخت تمــدن نویــن اســامی.
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گستره طرح:
طـــرح  موضوعـــی  گســـتره  موضوعـــی:   گســـتره   .1

ـــامل  ـــر را ش ـــتی بش ـــای زیس ـــی حیطه ه ـــده تمام ـــت ای مدیری
می شـــود؛ کـــه اواًل مربـــوط بـــه پاســـخ بـــه یـــک مســـئله 
ــری  ــی و  جهت گیـ ــای دینـ ــًا آموزه هـ ــت، ثانیـ ــردی اسـ کاربـ
ــی  ــع ایده هایـ ــت. در واقـ ــده اسـ ــاظ شـ ــالمی در آن لحـ اسـ
ــات  ــردی در حیـ ــئله کاربـ ــاز و مسـ ــک نیـ ــه یـ ــخ بـ ــه پاسـ کـ
دینـــی مؤمنـــان اســـت و بـــه کاربســـت دانش هـــای نظـــری 
ــا )عملـــی(  ــاختارها و فرایندهـ ــعه  سـ دیـــن در خلـــق و توسـ
و محصـــوالت و خدمـــات در تمامـــی عرصه هـــای زندگـــی 

تمدنـــی بشـــر مربـــوط می شـــود.
طبقه بندی موضوعات بدین شرح خواهد بود.

موضوعات فرادانشی
آموزش؛	 

پژوهش؛	 

تبلیغ؛	 

سبک زندگی؛	 

نظامات و الگوهای اجتماعی؛	 

مدیریت علوم؛	 

مدیریت اطالعات؛	 

کارآفرینی؛	 
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موضوعات دانشی
   اخالق اسالمی؛	 

   اصول فقه؛	 

علوم حدیث؛	 

   رجال؛	 

   طب اسالمی؛	 

   فقه؛	 

   فلسفه اسالمی؛	 

   علوم قرآنی؛ 	 

   کالم ؛	 

  هنر و معماری؛	 

 میان  رشته  ای دینی؛ 	 

2. گستره مخاطبین: 

اعضـای  کلیـه  شـامل  ایده پـردازان  ایده پـردازان:   .2.1

سـتادی و صفـی اعـم از مدیـران و کارکنـان و اسـاتید و طالب، 
کلیـه مراجعیـن اعـم از دانشـجویان و اسـاتید و سـایر گروه ها و 
اقشـار مرتبط که ایده و پیشـنهادی برای کاربست دانش دینی 
و بهبـود و توسـعه الگوهـا، فرایندهـا و خدمـات و محصـوالت با 

دیـدگاه و رویکـرد اسـالمی می تواننـد ارائـه نماینـد.
اســتفاده کنندگان  ایده هــا:  از  اســتفاده ککنندگان   .2.2

کــه  تجــار  و  افــراد  مراکــز،  تمامــی  می توانــد  ایده هــا،  از 
عالقه منــد اســتفاده از الگوهــا و روش هــای دینــی در حــل 
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مســائل کاربــردی و توســعه ای جامعــه باشــند. 
ــرح  ــن ط ــی ای ــتره جغرافیای ــی: گس ــتره جغرافیای 3. گس

مدیریــت  )مرکــز  ســازمانی  توســعه  و  تغییــر  بــه  محــدود 
زیســت بومی  بــه  ناظــر  بلکــه  نبــوده،  حوزه هــای( علمیــه 

جامعــه دینــی و نظــام اســالمی اســت.
4. گســتره مدیریتــی:  مدیریــت ایده هــا، عبــارت اســت از 

فراینــد یــا نظــام فراخــوان، پذیــرش، بررســی، تصویــب، معرفی 
ــازی  ــنهادهای( اجرایی س ــای )پیش ــه راهکاره ــاعه( و ارائ )اش
ایده هــا  اطالعــات  مدیریــت  بــه  صرفــًا  ایده ها.1بنابرایــن 
ــت و  ــت کاربس ــوآوری )مدیری ــت ن ــه مدیری ــردازد و ورود ب می پ

ــدارد.2   ــا( ن ــرای ایده ه اج

مأموریت مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه
در  اساســی  خط مشــی های  تعییــن  و  سیاســت گذاری 

زمینــه مدیریــت ایــده در حوزه هــای علمیــه.
ــات و  ــیج امکان ــازماندهی، بس ــزی، س ــت )برنامه ری مدیری
ــردازی و هدایــت  ــع و کنتــرل و ارزیابــی( روندهــای ایده پ مناب

ــه. ــای علمی ــا در حوزه ه ــت ایده ه ــت کاربس ــا جه ایده ه

1  . ر.ک: جیمــز ا. ســوارز، مدیریــت ایــده، ترجمــه عبــاس منوریــان، ص269-
.270

ــورت  ــا ص ــت ایده ه ــس از مدیری ــوآوری، پ ــت ن ــی، مدیری ــاظ تخصص ــه لح 2  . ب
می گیــرد. مدیریــت نــوآوری بــر عهــده مراکــز رشــد و تحقیــق و توســعه اســت. 
ــه ای تعریــف کــرد کــه  ــوان هــر یــک از آن هــا را به گون ــا تســامح می ت هرچنــد ب

شــامل یکدیگــر شــوند.
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وظایف مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه:
رصــد و شناســایی مشــکات و نیازهــا و مســائل کاربــردی . 1

ــل  ــه راه ح ــور ارائ ــه  منظ ــی، ب ــه دین ــت بوم جام یس ــه ز ــوط ب مرب

ــا؛ ــک از آن ه ــر ی ــرای ه ب

پذیــرش، ذخیره ســازی، بررســی و اشــاعه ایده هــای مطــرح . 2

ــات و  ــاختارها، خدم ــا، س ــعه  فراینده ــاد و توس ــه  ایج در زمین

یســت بوم جامــه دینــی؛ محصــوالت ز

تشــویق و تهییــج اندیشــمندان در ارائــه ایده هــای اساســی . 3

ــا و  ــع خأله ــل رف ــناخت و راه ح ــت ش ــان در جه ــارکت آن و مش

ــی؛ ــه دین ــکات جامع مش

ــای . 4 ــت ایده ه ــتقرار و کاربس ــت اس ــل جه ــه راه ح ــک و ارائ کم

مطــرح اندیشــمندان در ســاخت و جهت دهــی دینــی و الگوهــای 

یســتی  و تمدنــی جامعــه.      ز

ارکان و وظایف مرکز مدیریت ایده 
یک. شورای سیاست گذاری 

ــی سیاســت گذاری، مســئولیت  جهت دهــی،   شــورای عال
ــده را  ــت ای ــز مدیری ــارت کالن مرک ــرل و نظ ــزی و کنت برنامه ری

بــه عهــده دارد. 

 مأموریت ها و وظایف شورای سیاست گذاری 
مدیریت ایده :

یت ایده در راستای اهداف آن؛. 1 حفظ جهت گیری کلی  مرکز مدیر
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ــرل . 2 ــذاری و کنت ــه« و هدف گ ــت ها«، »بودج ــب »سیاس تصوی

یــت ایــده ؛ یابــی عملکــردی مرکــز مدیر و ارز

یــت . 3 بررســی و تأییــد دســتورالعمل یــا آیین نامه هــای مرکــز مدیر

ایده هــا یــا بازنگــری آن هــا )درصــورت نیــاز(.

اعضای شورای عالی سیاست گذاری 
اعضای این شورا  عبارتند از:

شــورای . 1 رئیــس  عنــوان  بــه  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 

؛ ی ر ا ســت گذ سیا

معاون پژوهش حوزه های علمیه؛. 2

معاون آموزش حوزه های علمیه؛. 3

مدیر مرکز مطالعات راهبردی حوزه های علمیه؛. 4

یزی پژوهش معاونت پژوهش؛. 5 مدیر مطالعات و برنامه ر

مسئول بانک مجازی ایده های حوزه های علمیه؛. 6

یت ایده ها؛. 7 مسئول مرکز مدیر

یت ایده؛. 8 سه تن از اشخاص حقیقی فعال در عرصه  مدیر

ــی . 9 ــم تحقیقات ــز مه ــز از مراک ــه مرک ــار س ــام االختی ــدگان ت نماین

ــه.  ــای علمی حوزه ه

دو. مدیریت مرکز
برنامه ریـزی،  مسـئولیت  مرکـز،  اجرایـی  مدیریـت 
سـازماندهی و اسـتقرار و کنتـرل و ارزیابـی مرکـز مدیریت ایده 
در حوزه هـای علمیـه را بـر عهده دارد و از چنـد بخش یا فرایند 
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می شـود.  تشـکیل 
1. رصد و پایش مسائل )بذر پیشنهادات و فضای چالش(؛ 

2. پذیرش و ذخیره سازی ایده ها؛ 

یابی، تصحیح و تکمیل( ایده ها؛  3. پردازش و بررسی )ارز

4. معرفی و اشاعه ایده های پذیرفته شده؛ 

5. پیگیری و ارائه راه حل جهت کاربست؛ 

6. برگزاری همایش  ایده های برتر.

وظایف مدیریت مرکز:
یــت اطاعــات )پذیــرش و . 1 ایجــاد ســامانه ای جهــت مدیر

ایده هــا؛  اشــاعه(  و  بررســی  ذخیره ســازی،  یافــت،  در

ــه و . 2 ــکات و ارائ ــائل و مش ــش مس ــد و پای ــنجی و رص نیازس

ــب؛  ــه مخاط ــه جامع ــی آن ب معرف

یابــی . 3 ارز و  بررســی  جهــت  تخصصــی  کمیته هــای  ایجــاد 

آن هــا؛ کاربســت  و چاره جویــی جهــت  ایده هــای واصلــه 

ــده و . 4 ــت ای ی ــتم مدیر ــرد سیس ــت عملک ــزارش از وضعی ــه گ تهی

ــت گذاری؛ ــی سیاس ــورای عال ــه ش ــه ب ارائ

هماهنگــی و برقــراری ارتبــاط بــا شــورای سیاســت گذاری . 5

و کمیته هــای تخصصــی و عناصــر و اجــزای نظــام مختلــف 

ایده هــا؛ یــت  مدیر

ــی . 6 ــای تخصص ــده در کمیته ه ــی ای ــت بررس ــر کیفی ــارت ب نظ

انجام شــده توســط کمیته هــای  یابی هــای  ارز نتایــج  تأییــد  و 

ــی؛ تخصص
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پیگیری وارائه راه حل جهت کاربست و اجرای ایده ها؛. 7

ممیزی عملکرد مسئوالن و اعضای کمیته های تخصصی؛. 8

برگــزاری همایش هــای ویــژه معرفــی ایده هــا و ایده پــردازان . 9

برتــر و ارائــه جایــزه؛

ــعه . 10 ــت توس ــی جه ــای آموزش ــزاری کاس ه ــوزش و  برگ آم

ــده؛ ــت ای ی ــه مدیر ــا و چرخ فراینده

ردیابی و ارائه گزارش از وضعیت ایده های معرفی شده در سامانه؛. 11

پیشنهاد برنامه و بودجه ساالنه به شورای سیاست گذاری.. 12

مدیر مرکز مدیریت ایده ها 
مدیــر مرکــز مدیریــت ایــده از فضــالی حــوزوی اســت کــه 

ــود. ــاب می ش ــه انتخ ــای علمی ــر حوزه ه ــط مدی توس

 وظایف هر یک از بخش ها یا فرایندهای 
مرکز مدیریت ایده

1. رصد و پایش: 

نیازسنجی و رصد مشکات و نیازهای کاربردی؛. 1

یافت مشکات مطرح اندیشمندان و پردازش آن ها؛. 2 در

یافــت راه . 3 ارائــه و معرفــی نیازهــا و مســائل بــه  منظــور در

برتــر.  حل هــای 

2. پذیرش و ذخیره سازی

ارتباط با ایده پردازان برای جمع آوری ایده ها؛. 1
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بررسی و انتخاب اولیه ایده های ارائه شده؛. 2

تنظیم اولیه ایده ها برای چرخش در بانک ایده؛ . 3

پیگیری برای رفع نواقص و ابهامات اولیه ایده ها.  . 4

3. بررسی و ارزیابی

ارتباط با کمیته های تخصصی جهت برای بررسی ایده ها ؛. 1

پیگیــری ایده هــا بــرای رفــع نواقــص و ابهامــات مطــرح توســط . 2

ــی.  ــای تخصص کمیته ه

4. معرفی و اشاعه

دسته بندی ایده ها در قالب های موضوعی؛. 1

اشاعه ایده های پذیرفته شده برای جامعه مخاطب.. 2

5. کاربست

ــی، . 1 ــای تخصص ــای کمیته ه ــل ه ــنهادات و راه ح ــری پیش پیگی

جهــت کاربســت هــر یــک از ایدهــا؛

و . 2 یــان  مجر بیــن  از  ایده هــا  کاربــران  و  یــان  مجر گزینــش 

ایده هــا؛ اجــرای  درخواســت کننده 

اطاع و پیگیری از ایده های در حال اجرا.. 3

6. همایش ایده های برتر

برگزاری ساالنه همایش ایده های برتر؛. 1

یافــت . 2 ارتبــاط بــا کمیته هــای تخصصــی جهــت امتیازبنــدی و در



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح تأسیس مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه108

ایده هــای ممتــاز و برتــر؛

تهیه بسته های حمایتی و جایزه برای ایده پردازان برتر. . 3

سه. کمیته های تخصصی
کمیتــه متشــکل از عــده ای از کارشناســان حــوزه مربــوط 
بــه موضــوع تخصصــی، بــه انتخــاب و پیشــنهاد مســئول 
رئیــس شــورای سیاســت گذاری می باشــد.  تأییــد  و  مرکــز 
ایــن کمیته هــا می تواننــد براســاس موضوعــات تخصصــی 
ــای  ــی از تخصص ه ــا ترکیب ــدی ب ــه واح ــا کمیت ــه و ی پیش گفت

ــرد. ــکل بگی ــف ش مختل

وظایف کمیته های تخصصی
ــول  ــل قب ــه ایده هــای قاب ــف امتیازدهــی ب کمیته هــا وظای
را  آن هــا  کاربســت  جهــت  تصمیم گیــری  و  چاره جویــی  و 

ــت:  ــل اس ــرح ذی ــه ش ــه ب ــف کمیت ــده دارد. وظای برعه
یابی ایده های رسیده؛ 1. بررسی و ارز

ــای  ــح و ارتق ــل و تصحی ــت تکمی ــازی جه ــنهاد و زمینه س 2. پیش

ایده هــای رســیده؛

بهتــر  پیشــنهاد جهــت نحــوه عملیاتی ســازی و کاربســت   .3

یده هــا؛ ا

یان متخصص و متعهد. 4. ردیابی مراکز، کاربران و مجر
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کپتابنامه
ــت . ۱ ی ــا؛ مدیر ــدی، محمدرض ــل؛ زاه ــان؛ حیدری، جلی اخوان، پیم

ــی؛  ــرد عملیات ــا رویک ــان ب ــی کارکن ــش فن ــتخراج دان ــش: اس دان

ــتر، ۱۳97. ــک اش ــی مال ــگاه صنعت ــارات دانش انتش

اجتهــاد تمدن ســاز، حاشــیه . ۲  اعرافــی، علیرضــا )مصاحبــه(، 

sccr.ir.www امیــن؛  بانــو  بین المللــی  پژوهشــی  جشــنواره 

تمدن ســاز، . ۳ اجتهــاد  بــر  درآمــدی   ،_____________

قــم۱۳9۵. عرفــان،  موسسه اشــراق و 

ــار . 4 ــر آث ــم و نش ــه تنظی ــام، ج ۲۱، مؤسس ــه ام ــی، صحیف ــام خمین ام

ــا[. ــی)س(، تهران]بی ت ــام خمین ام

از . ۵ جمعــی  نامــه  بــه  پاســخ  بیانــات،  خامنــه ای،  اللــه  آیــت 

دانش آموختــگان و پژوهشــگران حــوزه علمیــه در مــورد ضــرورت 

.۱۳۸۱  /۱۱  /۱۶ نظریه پــردازی،  و  آزاداندیشــی  کرســی های 

ــه، . ۶ ــای علمی ــاب حوزه ه ــا ط ــدار ب ــات، دی ____________، بیان

.۱۳97

ــردی،  . 7 ــوم کارب ــن و عل ــی دی ــۀ منطق ــا؛ رابط ــد، علیرض پیروزمن

امیرکبیــر، تهــران۱۳7۶.

حسینی هاشــمی، ســید منیرالدیــن؛ معقولیــت نظــام والیــت فقیــه، . ۸

]بی نــا[، ]بی جــا[، ]بی تــا[.

حمیــدی، ناصــر؛ الوانــی، ســید مهــدی و جبــاری، فهیمــه؛ »مطالعــه . 9

تطبیقــی الگوهــای نظــام پیشــنهادات و ارائــه الگــوی مناســب جهــت 
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فصلنامــه  قزویــن«؛  واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  در  برقــراری 

ــتان۱۳9۸. ــماره۲0 ، زمس ــم، ش ــال هفت ــت، س ی مدیر

ــگاه . ۱0 ــام، پژوهش ــی اس ــام اجتماع ــی نظ ــن، مبان ــری، حس خی

ــم۱۳9۳. ــامی، ق ــه اس ــگ و اندیش فرهن

ــت . ۱۱ ــکده مدیری ــی دانش ــروه مطالعات ــی، گ ــاع مل ــی دف ــگاه عال دانش

ــگاه  ــش، دانش ــکنی دان ــرد مرزش ــو و راهب ــی الگ ــردی؛ طراح راهب

ــران۱۳۸7. ــی، ته ــاع مل ــی دف عال

امیــری، فردیــن و درگاهــی، . ۱۲ اکبــری، مهســا؛  دهقــان، رضــا؛ 

حســین؛»آمادگی ســازمانی جهــت اســتقرار نظــام پیشــنهادات کارکنــان 

ــکی  ــکده پیراپزش ــه دانش ــران«؛ مجل ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل در دانش

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران )پیــاورد ســامت(، دوره 7، ش4، 

ــران۱۳9۲. ته

حســن . ۱۳ و  الوانــی  مهــدی  ترجمــه  ســازمان،  تئــوری  رابینــز؛ 

تهــران۱۳۸7.  ،۲۵ چــاپ  دانایی فــر، 

 رضائیــان، علــی، تجزیــه و تحلیــل و طراحــی سیســتم، ســازمان . ۱4

)ســمت(،  دانشــگاه ها  انســانی  علــوم  کتــب  تدویــن  و  مطالعــه 

تهــران۱۳77.

ــی . ۱۵ ــنهادات راه ــام پیش ــحر؛ »نظ ــوز، س ــنجر و هنرآم ــاجقه، س س

بــه ســوی اســتقرار مدیریــت مشــارکتی«، مجلــه راهبــرد، شــماره ۲4، 

.۱۳۸9

یــت ایــده، ترجمــه عبــاس منوریان، ســازمان . ۱۶ ســوارز، جیمــز؛ مدیر

مدیریــت صنعتی، تهــران۱۳9۶.

یــت نــوآوری، . ۱7  شــاهین، آرش و صادق بیگــی، ارمغــان؛ مدیر



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

111 طرح تأسیس مرکز مدیریت ایده در حوزه های علمیه

انتشــارات جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان، تهــران۱۳۸9.

ج۱، . ۱۸ )ترجمــه(،  المیــزان  تفســیر  محمدحســین؛  طباطبائــی، 

ــم۱۳9۱. ــر، ق دارالفک

ــار، . ۱9 ــاپ دوم، قص ــده، چ ــازی ای ــک مج ــم، بان ــون، ابوالقاس عربی

ــران۱۳9۲. ته

عمیــد، فرهنــگ فارســی عمیــد، تألیــف و ویرایــش: فرهــاد . ۲0

تهــران۱۳۸9. شــَجع، 
َ
ا قربــان زاده، 

آییــژ، . ۲۱ پژوهشــی،  نیازســنجی  کــروش،  واجــارگاه،  فتحــی   

.۱۳۸۵ تهــران

ــدی، . ۲۲ ــا؛ محم ــرایی، محمودرض ــد؛ رنجبرکوچک س ــدی، حام محم

نویــد، »ارائــه الگــوی مفهومــی ســاماندهی بــذر پیشــنهاد، بــا هــدف 

یــت اســتاندارد و  بهبــود عملکــرد نظــام پیشــنهادها«، فصلنامــه مدیر

کیفیــت، ســال هفتــم- ش۳، ۱۳9۶.

ــگ . ۲۳ ــش، فرهن ــت پژوه ــه، معاون ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری مرک

واژگان پژوهشــی، قــم۱۳97.

_________، دفتر مطالعات و ارزیابی پژوهش، ۱۳۸۵.. ۲4

ــه، . ۲۵ ــای علمی ــوزه ه ــش ح ــع پژوه ــام جام _________، نظ

.۱۳9۵ قم

_________، اصطاح نامه پژوهش، قم۱۳9۸.. ۲۶

ــر . ۲7 ــامی از منظ ــدن اس ــی تم ــامی، »مهندس ــات اس ــر تبلیغ  دفت

ســید منیــر الدیــن حســینی الهاشــمی«، مجلــه نقــد و نظــر،  قــم۱۳9۳.

ــارج . ۲۸ ــی )خ ــه حکومت ــی فق ــیدمحمدمهدی؛ مبان ــری، س میرباق

فقــه(، قــم۱۳9۱.
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نظــری زاده، فرهــاد؛ میرشــاه والیتــی، فرزانــه، »مــدل نظــام نــوآوری . ۲9

محصــوالت فرهنگــی«، راهبــرد فرهنــگ، ش۳۱، ۱۳94.

ــی . ۳0 ین ــا در کارآفر ــت ایده ه ی ــر، مدیر ــی، جهانگی ــی فارس یدالله

ســازمانی، پنجمیــن کنفرانــس ملــی نظــام پیشــنهادات و قیاس ســنجی، 

.۱۳90

ــود آهــن، رامیــن؛ . ۳۱ ــان، ابراهیــم؛ محمــدی، رحمــت اللــه؛ رهن یزدی

ــی  ــس مل ــن کنفران ــنهادات، پنجمی ــام پیش ــا و نظ ــت ایده ه ی مدیر

ــنهادات، ۱۳90. ــام پیش نظ


