


بـســـــــــــــــــــم هللا الــــــــــرحمـــــن الــــرحــیـــــــــــــــــــــم



طرح نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه ی
مبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
مــــــــــــــــــرکـــــــــــــــــز نــــــــــــــــــوآوری هــــــــــــــــــــــــای اجــــــــتـــــــــــمـــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــی

نسخه ششم 
طرح های عملیاتی |  شماره یک - زیر پله نوآوری 



و  محافـل  رایـج  سـکه ی  اینکـه  بـا   - »مردمی سـازی«  آشـنای  واژه ی 
نهادهـای تحول خـواه و پیشـرفت طلـب اسـت - بسـیار کمتـر از آنچـه در 
نطق هـا و بیانیه هـا بکارگرفتـه می شـود، رنـِگ » ارائـه ی روش« بـه خود 

دیـده اسـت.

مفهـوم  بـه  را  »مردمی سـازی«  کـه  می شـود  پیچیده تـر  وقتـی  کار 
»مردمی سـازِی  مبـارِک  ترکیـب  دنبـال  و  کنیـم  متصـل  »پیشـرفت« 

باشـیم. پیشـرفت« 
–در ارتبـاط بـا  غ از بحث هـای زیـادی کـه هـر دو بخـِش ترکیـِب بـاال  فـار
حکمرانـی، مسـیر شـکل گیری تمـدن و ... – می طلبنـد، شـاید بهتریـن 

ایـن عبـارت منعکـس شـده باشـد:  از »مردمی سـازی« در  تصویـر 
»آوردن مردم به میدان افاده و استفاده«

چنیـن هدفـی، بـا در نظـر گرفتـن دوگانـه ی »اسـتفاده از ظرفیت هـای 
مـردم« و »ظرفیت سـازی -از طریـق ایجـاد مزیـت نسـبی- بـرای بـروز 

بـود. نقش هـای مردمـی«، قابـل تحقـق خواهـد 
  اما این تحقق به هیچ وجه کار ساده ای نیست!

دربـــــــــاره ی چـــــه مـــفهــــــــومــــــــــــی حـــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــی زنـــــــــیـــــــــــم؟
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مـا بـا یـک مداخله ی رشـد )تربیت( اجتماعـی مواجهیم که هـر دو طرف 
آن را سیسـتم های زنـده ی چند متغریه می سـازند:

و  بینش هـا  گرایش هـا،  کـه  زنـده ای  سیسـتم  )انسـان(:  مـردم 
کنش هایـش بـر یکدیگـر مؤثرنـد، وراثـت و خانـواده در شـکل گیری اش 
نقـش دارند، برخورداری و محرومیت هایش سرنوشـت سـازند، روحیات 
و عادت-هایـش تاثیـر گذارنـد و چندیـن و چنـد متغیـر دیگـر کـه همـه ی 

آنهـا بخاطـر پویایـی ایـن سیسـتم، در حـال تغییـر و تطـور نیـز هسـتند.
جامعـه: سیسـتم زنـده ای کـه از یک سـو متغیر هـای متنوعـی مثـل 
میـزان همبسـتگی، اعتمـاد عمومـی، قوانیـن و مقـررات، شـکل اداره 
دهنـده اش،  تشـکیل  اجـزاء  دیگـر،  سـوی  از  و  دارد   ... و  حکمرانـی  و 

هسـتند. )انسـان ها(  زنـده  سیسـتم های 

بـرای مردمی سـازی  بـرای طراحـِی مداخلـه اجتماعـی  ایـن اسـاس،  بـر 
پیشـرفت، از طرفـی نیازمنـد زاویـه دیدهـا و مواجهه هایـی کـه عوامـل 
تأثیـر و تأثـر بیشـتری را لحـاظ کنـد، هسـتیم  و از طرف دیگر با یک مسـیر 

نسـبتًا طوالنـی بـا گام هـای متنـوع  مواجهیـم.
5
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روش کـــــلــــــــــــــــــِی ورود بــــــــــــــــــه ایـــــــــــــــن مــــیـــــــــــــــــــــدان چــــــیـــــــــــســــــــــــــــــــت؟

6

واژه ی  دانـش  تریـن  نزدیـک  -کـه  حداکثـری  نگـرِی  چندجانبـه 
متناظـرش در علـم مدیریت   »روش مواجهه ی سیسـتمی«   اسـت- 

می کنـد. رهنمـون  میـدان،  از  بـزرگ  نقشـه هایی  داشـتِن  بـه  را  مـا 

هـر چقـدر نقشـه و تصویرمـان، از ارتفـاع بیشـتری بـه میـداِن اقـدام 
نـگاه کنـد، عوامـل مؤثر و متأثر بیشـتری را در بر می گیـرد و در نتیجه، 

راهنمـای مناسـب تری بـرای اقـدام خواهـد بـود.
شامل ترین مقیاسی که می توان برای »مداخله در رشد اجتماعی« 

در نظر گرفت، »زیست بوم« است. 

زیسـت بـوم -بـا لحـاظ انتقـال معنایـی اش از حـوزه ی محیـط زیسـت 
طبیعی به حوزه ی اجتماع-  قابل ایجاد کردن نیسـت؛ چون در بسـتر 
زمـان و بـا کنـش و واکنش هـای اجـزای بی شـمارش، شـکل می گیـرد.
البتـه ایـن تعـداد زیـاد و متنـوِع عوامـل شـکل گیری، بمعنـای عـدم 
امـکان مداخلـه  در زیسـت بوم نیسـت، بلکـه نـوِع نقـش آفرینـی را 

می کنـد. متفـاوت 
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»اکوسیستم« ها راهگشا هستند! 

هـم  و  دارنـد  را  زیسـت بوم ها  بـودن  چندجانبـه  و  تنـوع  هـم  چـون 
هسـتند.  آنهـا  از  محدودتـری  و  کوچکتـر  برش هـای 

بـر ایـن اسـاس، امـکاِن اقـدام چندجانبـه در برش هایی از زیسـت بوم 
را فراهـم می کننـد.

نکته ی کلیدی همینجاست: نقش آفرینی اکوسیستمی

نقش آفرینـی اکوسیسـتمی، یعنـی » ایجـاد، تقویـت و ارتبـاط موثـر 
بیـن نقـاط کانونـی اکوسیسـتم«

--------------------------------------------------

توضیح ضروری: زیست بوم )بیوم( < بوم سازگان )اکوسیستم(
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     راه حل های ارز

    راه حل های برآمده از:   محتوای دينی       روش ها و سنتهاي دينی     تجربيات موفق دينداران     و....
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مـــ گ کـــــــننده   اکـــوسـیـسـتـــــــم

هــمــــــاهـــن

خانه- مـدرسه است

ط هدفمند با اجزاء دیگر اکوسیستم دارد
ستمی( نیاز به ارتبا

          برای نقش آفرینی چند جانبه نگر)اکوسی
شکل حداکرثی:

شکل حداقلی:

از مــردم
   با مشارکت مردم
         برای مردم

از مــردم
     با مشارکت مردم

          برای مردم

+

منابعپیشبرنده

سامانهمامانبایدشادباشه

آموزشخردورزیبهکودک/انتشارکتاب

آموزشبهمهجریِنبرخوردارمحرومازآموزش

آموزشمهارتهایتدریسبرایمعلمها

تطبیقامربهمعروفونهیازمنکر
باادبیاتومفاهیمنظماجتماعیروز
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بهمقصدرسیدن

ایجادنقشدریکسامانهجمعیمشارکتپذیر

شبکهیهمافزا

زیرساختها

خانه        مدرسه

ارائهیخدماتشناخت،استعدادسنجیو
ایجادمخازنمنابعانسانی

تولید،تامینوانتشارهمافزاهایانگیزشی

ایجادوعرضهیامکانات

استقراروآموزشوارتباط

برگزاریدورههایکارورزی/

آموزشهایضمنمسئله

تامینوجذبسرمایههابه

نفعشبکههمافزا

جهتدادنسیاستهابهنفع

شبکههمافزا

درنظرگرفتنحوزههاومیدانهاونقشهایمتنوع

اتصالبهنیازهایواقعیتضمینشغل
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د خالق
اقتصا

امعی
رینی اجت

ارآف
و ک

جمعآوریمستنداتوگزارش

ازفعالیتهایمصلحاناجتماعی

جمعآوریآراءاندیشمندانوصاحبنظران

طراحیوایجادمخزنمنابعدرسایت

طراحیوآمادهسازیساختمانمبتداباقابلیتمیزبانیدر)استقرار،آموزش،

نشاطوتندرستی،پاتوق،رویدادونشستهایعلمیو...(

طراحیوارائهیسامانهمبتدا)نسخهیمجازِیمبتدا(

شناسـاییآحـادونهادهـایهـم

ماموریـت،هـمسـو)نسـبتبـه

حـوزههـایکاریمبتـداوایـده

هـایمسـتقرشـده(

خیریههاوخیرین

سازمانهاونهادهایحاکمیتی

سازمانهاونهادهایدولتی

برقـراریارتباطوانعقـادتفاهمبا

هـمماموریـتهاوهمسـوها

طراحیدورههایکارورزیدرمهارتودانشهایکاربردِیپایهوپرکاربرد

ایجادبانکاساتید،مشاورانوراهبرانبرایکمکبهارتقاءضمنمسئله

ارتباطوتفاهمبانهادهایموثرحوزویوغیرحوزویدربرخورداریهاومعافیتها

»پایگاههدایتتحصیلی/مبداصنایعخالق«

ارتباطاولیهباصاحبانمنابع

معاونتعلمیریاستجمهوری

ستاداجراییفرمانامام/بنیادمستضعفان/استانداری/و...

استقراراولیهیروشوابزارجدید

استعدادسنجی

مطالعهیفهرستهایبرگزیدگیو

عضویتدرمخازناستعداد



وقـــی از نقش آفریین اکوسیســـتمی حـــرف می زنیم، پیش 
از هـــر اقدامی باید نقاط کانونی اکوسیســـتم را بشناســـیم.

گلوگاه های مربوط به حرکت اولیه ی کنش گران:
شناخت ظرفیت های منابع انسانی

تهیه و انتشار منابع الهام بخش و مؤثر در انگیزش
ایجـاد  و  اولیـه  حرکـت  بهینه سـازی  بـه  مربـوط  گلوگاه هـای 

جدیـد جمعـی  هویت هـای 
ایجاد  زیرساخت های استقرار اولیه ی ایده ها و اقدامات مردمی

آموزش های منجر به ارتقای دانش و مهارت کاربردی 
گلوگاه های مربوط به استقرار و تثبیت هویت های جدید

اتصال به شبکه ی هم افزاها
تأمین سرمایه های اولیه ی اقدام

پوشش حمایتی قواعد، قوانین و سیاست ها
گلوگاه های مربوط به ایجاد موقعیت بروز

تعریف  و هدایت به سمت نقش واقعی در میدان

نـــقــشــــــــه ی اقـــــــدام -در بــــرش هــــــای زیـــســــــــت بــــــــوم- چـــــــــه اجـــــــــزایــــــــی دارد؟
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www.mobtada.org

www.mobtada.org

چــیــســتــــــــی



قید های توصیف، به چه معناست؟
تسـهیل: به این معناسـت که خانه مدرسـه، متولی و متصدِی مسـتقیم برای پاسـخگویی 

بـه تقاضاهـای مذکور نبوده و نقش آفرینی اش از سـنخ »بستر سـازی« اسـت.
رونـد: بـرای نشـان دادن ایـن اسـت کـه خانه-مدرسـه، در کنـاِر تـاش برای شـناخت و رشـِد 
پاسـخ هـا، بـر خـود الزم می دانـد مداخاتـش را بـا روشـی پایـدار، قابـل تکثیـر و تعمیـم پذیر 
انجـام دهـد و عـاوه بـر پاسـخ ها، مسـیرهای پاسـخگویی را نیـز ایجـاد، ترمیـم و بهینـه کنـد.

پاسـخ دهنده،  ی  ُعـده  و  ِعـده  بـا  شـدن”  عملیاتـی  “قابلیـت  یعنـی  کاربـردی:  پاسـخ های 
بعنـوان یـک شـاخص در پذیـرش و حمایـت از پاسـخ ها، مدنظـر اسـت و صرفـًا بنـا بـر ارائـه 

راه حـل نیسـت.
پاسـخ های نـو: هـم پاسـخ های جدیـد به مسـائل جدیـد و هم پاسـخ های جدید به مسـائل 

قدیمـی را در بـر می گیرد.
تقاضـای متنـوع در قبـال کارکردهـای طلبگـی: تقاضاهایـی اسـت کـه بـه هویـت طلبگـی آنها 
مربـوط می شـود. بـرای ایـن منظور تقسـیماِت گوناگونی ارائه شـده اسـت که غالبـا قابلیت 
جانمایـی در ایـن دسـته بنـدی را دارد: فهـم دیـن/ تبلیـغ دین/ دفـاع از دین/ اجـرای دین/ 

اقامـه دین

مداخلـه ی سیسـتمی: یعنـی چندجانبـه نگـری بـرای رسـیدن به هدف کـه با  »نهادسـازی و 
تنظیـم روابـط نهادهـا« صـورت می پذیرد.

متعـارف  بکارگریی«:چرخـه ی  و  هدایـت  توانمندسـازی/  جـذب/  »شناسـایی/  چرخـه ی 
مداخلـه در رشـد اسـت، کـه بخاطر اضافه شـدن مرحله ی »هدایـت و بکارگیـری«، الزامات و 

اقتضائـات جدیـدی می طلبـد.

قیدهای عنوان، به چه معناست؟
ایـن محیـط نوپدیـد، هـم ویژگـی ِاصلـی مدرسـه را دارد؛ یعنـی میزبـان برنامه هایـی بـرای 
ارتقـاء دانـش و مهـارت کاربـردی -جهـت تسـهیل و تسـریع رونـد پیـاده سـازی نـوآوری-  

اسـت،
از  )غیـر  دیگـر  افزاهـای  هـم  از  بخشـی  کـه  می شـود  محسـوب  حمایتـی  مرکـز  یـک  هـم  و 
آمـوزش( را بـرای چندجانبـه نگـری بـه مقولـه ی رشـد، مهیـا می کنـد؛ مـواردی مثـل اتصـال 

بهینـه ی متقاضیـاِن دارای پاسـخ بـه جریـان واقعـی تقاضـا در کشـور.
نقشـه ی مداخـات چندجانبـه ی خانه-مدرسـه، در بخـش چگونگـی بـه تفصیـل خواهـد 

آمد.

خانه-مدرسه” محیطی است       برای تسهیل در روند شناخت و رشِد       صاحباِن »پاسخ های کاربردی و نو«        

به تقاضاهای متنوع در قباِل کارکردهای طلبگی       از طریق مداخله سیستمی در چرخه ی:

 »شناسـایی/ جـذب/ توانمندسـازی/ هدایـت و بکارگـریی«

توصیف

12



اهداف
• بـه فعلیـت رسـاندن بخـی از ظرفیـت هـای »کارآمـدی اجتماعـی دین« از طریـق حمایت 

از پاسـخ هـای مرتبـط بـا دیـن بـه مسـائل، چالش هـا و تقاضاهـای اجتماعی

• شناسـایی، میـدان دادن و پـرورش  افـراد نـوآور و ایده هـای خالقانـه حـوزوی جهت انجام 
کارکردهای عـری روحانیت

• به روزرسانی ظرفیت های دیین برای ارتقاء اجتماعی

نوپدیـد   شـاخه  یـک  بعنـوان  اجتماعـی«  »نـوآوری  ی  حـوزه  در  تخصـی  مرجـع  ایجـاد   •
کشـور در  نـوآوری 

• ایجاد بسرِت شکوفایی و ترویج ادبیات »نوآوری« در بوم قم و حوزه

مفهـوم  اسـتقرار  بـا  بـوم  زیسـت  توسـعه  در  چندجانبـه  آفریـین  نقـش  خـالء  کـردن  پـر   •
» جـه به هیچ و «

14
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چرا یک ماهیـــِت »فـــرا مــدرســــه ای«

همــان گونـــــه کـــه پیـــش از ایـــــن -در توضیـــــِح »قیــــــد هــــــای عنــــــوان«-  به آن اشــــــاره شـــــــد، 
الزمـه ی »چندجانبه نگـری«     ایـن اسـت کـه متغیرهـای دیگـری )جـز آمـوزش( هـم در نظـر گرفته شـوند. 
بعبـارت دیگـر ایـن رفـع موانـع و ایجـاد اقتضائـات در جبهه هـای گوناگـون )مثـل پیـدا کـردن هم تیمـی/ 
در اختیار داشـتن زیرسـاخت های مناسـب /تأمین سـرمایه های اقدام/ اتصال به هم افزاها و...( اسـت 

کـه می توانـد »آماده-سـازی کنش گـر« را بـه مقصد برسـاند.

   چـرا یـک ماهیِت متمرکز بر »مدرسـه«

درنظر گرفتن واقعیت های سه گانه ی ذیل که:

در  طلبگـی  کارکردهـای  بـه  نسـبت  بی جوابـی  تقاضاهـای   
دارد، وجـود  جامعـه 

  ظرفیت هـای طلبــه ها    )جوانـی/ انگیـزه ی خدمـت بـه دین/ 
اسـتعدادهای علمـی و عملـی و ...( بـرای پاسـخ بـه تقاضاهـا در 

حـوزه موجود اسـت.
 ایـن ظرفیت هـا،   بـه صـورت بهینه منجر به پاسـخ به تقاضاها  

       نشده است.

مـا را بـه ایـن نکتـه رهنمـون می سـازد کـه یکـی از نقـاط اصلـی 
کاربـردی  کـه  اسـت  فاصلـه ای  بهینگـی،  عـدم  ایـن  در  مؤثـر 
نشـدن دانـش و  خـاء مهـارت کاربـردی    میان »اسـتعداد ها و 

اسـت. کـرده  ایجـاد  عمـل«  »میـدان  و  طـاب«  انگیزه هـای 
کنـش  بـرای  وقتـی  یعنـی   - موجـود  شـرایط  در  دیگـر  بعبـارت 
گـری، »انگیـزه، اسـتعداد و تقاضـا« وجـود دارد، امـا پاسـخ هـا 
و پاسـخ دهنـده هـا معـدود هسـتند-  بیـش از همـه، آمـاده و 
مجهـز نبـودِن قاطبـه ی کنش گـران بالقـوه، بـه چشـم می آیـد.
از طرفی، خاء چنین آموزش هایی در روال و برنامه ی آموزشی 
رسمی حوزه )بعنوان کلونِی اصلی مخاطبان این طرح( ضرورِت 

تمرکز بر آن را دوچندان می کند.



چرا تسهیل روندی

تسهیل روند حداقل از دو جهت نسبت به »تصدی« برتری دارد.
 یکـم: منجـر بـه بهره بـرداری از خاقیت هـای بیشـتری )نسـبت بـه آنچـه متصدیـان به 

آن دسترسـی دارنـد( می شـود.
 دوم: امکان استفاده از توان و امکانات هم افزاها را فراهم می کند.

چرا در برگرفتِن مرحله ی »شناخت«

ایـن گسـتردگی، باعـِث نقش آفرینـی بیشـتر می شـود؛ چـه اینکـه مرحلـه ی »پیـش از 
بـروز نـوآوری« را هـم در بـر می گیـرد و برایـش برنامـه و اقـدام تعریـف خواهـد کـرد.

چرا توجه به »پاسخ های کاربردی و نو«

برقـراری خـط اتصـال و ارتبـاط میـان دو گـزاره ی »آنچـه طـاب می داننـد« و »آنچه باید 
بـا نقش-آفرینی هـای آنهـا محقـق شـود«  دلیـل تمرکز بـر »کاربرد«،

تقاضا کافی نیست، دلیل  برای  این نکته که »پاسخ های موجود«  و در نظر گرفتن 
درنظر گرفتن »نو بودن« است.

چرا هدف گرفتِن تقاضاها در قبال کارکردهای طلبگی

پاسـخ بـه چنیـن تقاضاهایـی، ارتبـاط مسـتقیم بـا بحـث “کارآمـدی دیـن” در جامعـه 
داشـته و از ایـن جهـت اولویـت دار اسـت. 

چرا از طریق مداخله ی سیستمی

در  و  اقدامـات می انجامـد  بـه تخصصی تـر شـدن  )نهادسـازی(،  از مداخلـه  نـوع  ایـن 
پایـداری بیشـتری خواهـد داشـت؛ ان شـاهللا. 17نتیجـه 
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مهمترین راهنما برای »تمرکز راهبردی«، شناسـایی نیازها، خاءها و ظرفیت های 
گرایش هاسـت. از ایـن رو می تـوان بـا اجـرای پروژه هـای شناسـایی در گسـتره هـای 

ذیـل، حوزه هـای اولویـت دار برای هدایـِت نقش آفرینـی را پیدا کرد.

- در محدودتریـن الیـه، تقاضاهایـی که به رشـد و قوی تر شـدن طـالب می انجامد 
)تجهیـز اولیه( مد نظر اسـت. 

مثـًا پاسـخ ها و راه حل هایـی کـه بـه گسـترش یـا تعمیق »فهـم دیـن« می انجامد: 
نرم افزارهای آموزشـی، پژوهشـی

- در الیـه بعـد، زمینه هایـی کـه رشـد محیطـی حـوزه را در نظـر دارد، مـورد توجـه 
قـرار می گیـرد.

و  دوره هـا  برگـزاری  و  تعریـف  حـوزوی:  سـامانه های  و  سـاختارها  اصـاح  مثـًا 
تبلیـغ  معاونـت  بـرای  درس نامـه 

- در  الیه ی سوم، تقاضاهای جامعه لحاظ می شوند.
مثـًا ایجـاد سـامانه ای بـرای بهینـه کـردن مصـرف انفـاق و  منابع خیـر در جامعه بر 

اسـاس عدالت اجتماعی

شدپیش رشـدشناسـایی مخاطـبتعییـن تعییـن گسـرته ی اقدام اتصـال بـه میداِن اقدامر

چالش هـا و ظرفیت هـای رشـد طالب

چالش هـا و ظرفیت هـای رشـد حوزه

چالش هـا و ظرفیت هـای رشـد جامعه
)بـا لحـاظ ارتباط بـا کارکردهـای طلبگی( 
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زمینه تخصصی فعالیت مرکز، »نوآوری اجتماعی« است که بر اساس تعاریف جهانی ، دارای انعطاف و تنوع است. با این وجود، موضوعات اولویت دار در مبتدا به شرح ذیل است:

شدپیش رشـدشناسـایی مخاطـبتعییـن تعییـن گسـرته ی اقدام اتصـال بـه میداِن اقدامر

خدمات اجتماعی

مثال: سامانه های شفافیت/ عدالت 
آموزشی/ محرومیت زدایی/ خیریه های 

خاق/ تأمین منابع مشارکت پذیر/ ...

تعلیم و تربیت و مدیریت استعداد 
منابع انسانی

مثال: سامانه های آموزش تخصصی 
نوپدید/ سامانه های شناخت و هدایِت 

استعدادها/ ...

خدمات دانیش در حوزه های 
تخصیص علوم انسانی

مثال: سامانه های مخازن و منابع علمی/ 
سامانه های جمع سپاری اندیشه ورزی/ 

هسته های پشتیبان نظری/ ...

ارتباطات بین الملل

مثال: سامانه های هدایت و پرورش 
کنش گران مردمی بین الملل / توسعه 
و چند زبانه کردن محصوالت و خدماِت 

بندهای دیگر/  گردشگری علمی/ ...

سبک زندگی

مثال: سامانه های ترویج اخاق و 
معنویت/ سامانه های تولید، تأمین و 
عرضه ی ابزار و وسائل سبک زندگی/ 

...

ترویج و گفتمان سازی

مثال: شرکت های تأمین و تولید 
محتوا/ رسانه ها و هسته های فرآوری 

محتوا/ ...

کارآفریین اجتماعی

مثال: مصادیِق اقتصاد فرهنگ/ ...

زمینه های فعالیت
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شدپیش رشـدشناسـایی مخاطـبتعییـن تعییـن گسـرته ی اقدام اتصـال بـه میداِن اقدامر

 
میـزان  سـن،  مثـل  مختلفـی  منطق هـای  اسـاس  بـر  بنـدی  دسـته  قابلیـت  حوزویـان، 
دانش آموختگـی، نـوع نقش آفرینـی، محـل تحصیـل و تدریـس، مـدرک، میـزان اسـتعداد و 

را دارنـد.  ... بـروز آن و  مقـدار 

نوپدیـد  و  جدیـد  علمیـه،  حـوزه  در  »خانه-مدرسـه«  جنـس  از  اقداماتـی  اینکـه  بـه  نظـر 
شـوند،  مـی  محسـوب 

از طرفی نیاز به نیرو، نشاط و ماجراجویی جوانانه دارند،
و از سـوی دیگـر -بـا توجـه بـه سـخت گیری های بـزرگان، مدیـران و مؤثریـن حـوزه در اهتمام 
بیـن  در  بیشـتر  )کـه  محـض  عملگرایانـه  هیجانـاِت  از  دوری  و  عمـل  و  نظـر  همراهـی  بـه 
جوانـان احتمـال بـروز دارد(- بـرای امـکان تـداوم، نیازمنـد شـروع بـا  واجـدان ظرفیت هـا و 

اسـتعدادهایی هسـتیم کـه بـرای ورود بـه میـدان عمـل، دارای مزیـت نسـبی هسـتند.

علما، بزرگان و اداره کنندگان 
حوزه

فضالء، مبلغین، 
مؤلفین، مدرسین 

و مؤثرین حوزوی

طالب جوان

مستعدینمستعدین
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شدپیش رشـدشناسـایی مخاطـبتعییـن تعییـن گسـرته ی اقدام اتصـال بـه میداِن اقدامر

 بررسی مخازن منابع انسانی
 فراخوان های باز

 ایجاد ترافیک در مرکز

 بسته های راهبری تخصصی
 خدمات استقرار شرکتی

 بسته های مکمل استقرار )رسانه / خدمات فنی / فرآوری محتوا و...(
 بسته ی خدمات حقوقی

 آموزش های ارتقاء تشکلی
 پشتیبانی مالی در مقیاس بذر اولیه

 تورهای انگیزشی »موفقیت از نزدیک«

 زیرساخت اولیه استقرار
 پشتیبانی مالی در مقیاس پیش از کشت ایده

 بسته ی خدمات شناخت تعاملی )بسته های استعدادسنجی و پایش رشد( و پیشنهاد هم  تیمی
 آموزش های کاربرد محور )دوره های آموزشی کاربردی ضمن حل مسائل هسته(

 بسته های راهبری تخصصی
 اتصال به مراکز و نهادهای تخصصی مرتبط و مکمل

 اتصال به صاحبان تقاضا در مقیاس بزرگ )دمو دی های تخصصی(
 اتصال به منابع تامین مالی دور اول سرمایه پذیری

جذب تیم و ایده

توسعه و 
شتابدهی

تبدیل
 هسته های فناور 

به واحدهای 
فناور

تبدیل شدن به 
رشکت های دانش 

بنیان

فرایند و خدمات ارتقاء تیم  ایده

4

2

3

1
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شدپیش رشـدشناسـایی مخاطـبتعییـن تعییـن گسـرته ی اقدام اتصـال بـه میداِن اقدامر

فرایند و خدمات ارتقاء تیم  - ایده

متناسـب بـا شـکل بـروز و اعتباربخشـی اسـتعدادهای مخاطبیـن بالقـوه ی خانـه مدرسـه، دو 
مسـیر کلـی -کـه هـر کـدام برنامه هـای  متناظـر بـا خودشـان را دارنـد- در دسـتور کار اسـت.

 شناسـایی نشـان دارها:  در ایـن مسـیر، سـراغ کاندیداهایـی خواهیـم رفـت که پیـش از این، یک 
مرحلـه از بـروز اسـتعداد را گذرانـده انـد و به نوعی »نشـان دار« محسـوب می شـوند. 

 شناسـایی بی نشـان ها: در ایـن مسـیر بـه دنبـال کسـانی خواهیـم بـود کـه علی رغـم داشـتن 
اسـتعداد،  به هر دلیل در چرخه ی رسـمی و اعتباربخشـی شـده ی منزلت و بروز، قرار نگرفته اند.

مسـیر  از  یکسـانی  نقطـه ی  در  لزومـًا  »مسـتعدین«  کـه  داشـت  دور  نظـر  از  را  نکتـه  ایـن  نبایـد 
شـکوفایی قـرار ندارنـد و ایـن یعنـی با طیفی از عناصر و هسـته های مسـتعد مواجهیـم که از این 

حیـث حداقـل در ایـن دسـته ها، قابـل دسـته بندی اند: 

 ظرفیت محض )پیش از شکوفایی(
 تحقق اولیه ی ظرفیت )ابتدای مسیر(

 در میانه ی راه شکوفایی
 پیشتازی و پیشرانی
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فرایند و خدمات ارتقاء تیم -  ایده
شـده،  شناسـایی  هسـته های  و  عناصـر  بیـن  از 
شناسـایی  ظرفیت هایشـان  صرفـًا  کـه  کسـانی 
قـرار  شـکوفایی  مسـیر  ابتـدای  در  یـا  و  شـده 
دارنـد، مخاطـب برنامه هـای ذیـل خواهنـد بـود تـا 
ایفـای  ایـده و  بـرای تحقـق  را  گام هـای مقدماتـی 

بردارنـد. جدیـد  هـای  نقـش 
ایـن برنامـه هـا، حـوزه ی گرایش هـا و انگیزه هـا را 
هـدف گرفته انـد و مخاطـب را بـرای »تصمیـم بـه 
اقـدام«، »الهـام گرفتـن در تبدیـل تصـور بـه ایده« 

و »شـروع خاقیـت«   کمـک می کننـد.
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فرایند و خدمات ارتقاء تیم -  ایده

عناصـری کـه قابلیـت تبدیـل بـه »گروه هـای همکار« 
در  شـده،  تشـکیل  پیـش  از  هسـته های  و  دارنـد  را 
ایـن مرحلـه بـرای »شـکل دادن بـه خاقیـت«، »بروز 
و تثبیـت نـوآوری« و »اتصـال بـه مرحلـه ی انتشـار 

می شـوند. تجهیـز  نـوآوری« 
از آنجایی کـه  جنـس نیازهای ایـن مرحله، متنوع اند، 
برنامه هـای آن نیـز گوناگـون و ناظـر بـه حوزه هـای 
همجواری هـای  زیرسـاخت،  ارائـه  مثـل  مختلفـی 
معنـادار، راهبری هـای تخصصـی، تأمیـن سـرمایه و 

... خواهـد بـود.
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منابعپیشبرنده

و
ش
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اء
تق
ار

دی
ربر
کا
ت
هار
م

مستعدین

تسهیلدرسرمایههاسیاستها
بهمقصدرسیدن

ایجادنقشدریکسامانهجمعیمشارکتپذیر

شبکهیهمافزا

زیرساختها

خانه        مدرسه
ارائه ی خدمات شناخت، استعداد سنجی 

و ایجاد مخازن منابع انسانی
ایجاد و عرضه ی امکانات 
استقرار و آموزش و ارتباط

برگزاری دوره های کارورزی/ 
آموزش های ضمن مسئله

 تامین و جذب سرمایه 
ها به نفع شبکه هم افزا

جهت دادن سیاست ها 
به نفع شبکه هم افزا

تولید، تامین و انتشار 
هم افزاهای انگیزشی

در نظر گرفتن حوزه ها و 
میدان ها و نقش های متنوع

اتصال به نیازهای واقعی 
تضمین شغل
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برنامـــه اصلـــِی ایـــن مرحلـــه، اســـتفاده از ظرفیت نیازهـــای واقعـــی و تقاضاهای موجود اســـت. به عبـــارت دیگر پیـــش از برگـــزاری و طراحی 
جزئیـــاِت برنامه هـــای رشـــد، خانـــه -مدرســـه وارد یـــک تفاهم بـــا صاحبان نیـــاز و تقاضـــای واقعی خواهد شـــد تا پـــس از اتمـــام برنامه ها، 
مخاطبیـــن برگزیده را روی صندلی های از قبل رزرو شـــده بنشـــاند. ایـــن مرحله، ارتباط تنگاتنگـــی با »تضمین نقـــش« در مرحله ی قبل دارد.
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