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 لهئطرح مس 1
 

 چیستی كانون تفكر 1.1
ن، موسسه، شرکت یا گروهی است که با استفاده از سازما کانون تفکر
و روش  ریزی راهبردیپژوهی، تفکر جمعی، برنامهنگری و آیندهابزارهای آینده
-سازی را هدایت میپردازی فرآیند تصمیمایده گیری، از طریقعلمی تصمیم

فیزیك نیست، شیمی و علمی های هنظری در عبارت مذکور، ایدهمنظور از  کند.
که بتواند مبنای حل یك مسئله اجتماعی  است اندیشهچند  تلفیق ایدهه بلک

 که بتواند مبنای کاری قرار گیرد.است باشد و فکری 
پردازی جمعی استوار اندیشی یا ایدهبر اصل جمع تفکر هایکانونساختار 

کارگیری کارشناسان ای و با برشتهجام مطالعات بینبا ان این نهادها .است
-های مختلف برای مدیران و سیاستوراک فکری الزم را در حوزهمتعدد، خ

هدف از تاسیس آنها این است که در کنار  .کنندگذاران جامعه تامین می
گذاری عمومی، دولتی یا حکومتی قرار گیرند و به فرآیندهای سیاست

زمانی های ، در افقراهبردیهای تصمیم گرفتن، برای گیران جامعهتصمیم
کمك این  بتوانند باباید گیران تصمیم ،به تعبیر دیگر. کمك کنند بلندمدت

 .گذاری کنندسیاستبلندمدت  رایها بکانون
ها وجود دارد. طبق این تعریف تری برای این کانوندر اروپا تعریف دقیق

 «راهبردیهوشمندی »گیری را از طریق ایجاد تفکر فرآیند تصمیم هایکانون
شامل  است فرآیندی راهبردیهوشمندی  کنند.تسهیل و پشتیبانی می
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کردن آن برای فرد مناسب در  پردازش اطالعات مناسب و آماده گردآوری،
 هپشتوانیك به عنوان  راهبردیهوشمندی  ،در دنیای امروز. زمان مناسب

این است که در شرایط موجود، تغییر و  و علت آن، استی، مطرح راهبرد
عدم »توان گفت شرایطِ ه و زیاد است که میتحوالت به قدری غیرمنتظر

بینی آینده خیلی روشن و قابل پیشکه نی بدین مع ،یت داردحاکم «قطعیت
در  توان وضعیت امروز و گذشته را به آینده تعمیم داد.و به راحتی نمی نیست

 پیچیده شده است. یامر گیریتصمیم ،این شرایط
 قانونی فرآیند در موجود رسمی هایتنش از دور به تفکر هایکانون
 پیشنهادهای انعکاس و تدوین به اجرایی، هایروزمرگی و گذاریسیاست
 و گذاریسیاست فضای های خودنوآوری با و پردازندمی خالقانه و سازنده
 .کنندمی خارج یکنواختی از را گیریتصمیم

 

  تفكر هايكانون هاي فعالیتحوزه 1.2
شدند و حوزه ها ایجاد میکر توسط دولتتف هایکانونهای گذشته در سال

سیاست داخلی، خارجی و مسائل  برایکاری آنها بیشتر ارائه راهکارهایی 
های گروههای کاربرد، صنایع ، صنوف و نظامی بود. اما امروزه با گسترش حوزه

کنند. حتی هایی میمند و فعال جامعه اقدام به تشکیل چنین گروهعالقه
 پردازند.ا ارائه مشاوره در زمینه کاری خود به کسب درآمد میبسیاری از آنها ب

که برای رفع  فعال هستندپیکری های خصوصی غولشرکت ،درحال حاضر
های کلیدی گیریگذاری و تصمیمبه سیاست خودمشکالت عمیق و کلیدی 

های خصوصی تفکر به شرکت هایکانوننیاز دارند. بنابراین در خیلی از موارد، 

http://www.farda.ir/
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دهند که به دولت و میارائه سسات غیرانتفاعی همان خدماتی را ؤی مو حت
مراکزی  تفکر هایکانون ،. با توجه به این نکتهکنندمی ارائهبخش خصوصی 

های های دولتی و در بخشگیری در دستگاههستند که به فرآیند تصمیم
 کنند.خصوصی و غیردولتی کمك می

گذاری اجتماعی، سائلی همچون سیاستسسات در مگونه مؤحوزه فعالیت این
علمی و تکنولوژیکی، راهبردهای صنعتی و  ئلامس استراتژی سیاست کشور،

البته وظایف متنوع دیگری همچون  های نظامی است.تجاری یا راهنمایی
سازی افکار عمومی، ایجاد اجماع بین پژوهی، آمادهها، آیندهسازی سیاستبومی

نیز برای اینگونه موسسات متصور است.  نظراحبمجریان، تربیت نیروهای ص
اغلب این موسسات غیرانتفاعی هستند و در بسیاری از کشورها از معافیت 

 مندند. مالیاتی بهره
 

 گیري سیر تاریخی و تحوالت شكل 1.3
در خالل  و ابتدا در کشور ایاالت متحده آمریکا در واژه کانون تفکر در اصل و
شد که دانشمندان دفاع و ی امنی اطالق میهاجنگ جهانی دوم به مکان

پرداختند. از آن زمان طراحان نظامی در آنجا بر سر مسائل نظامی به بحث می
موسسه  3500این واژه برای بیش از ،تا کنون با گسترش کاربرد این روش

های اجتماعی، راهبردهای سیاسی، مسائل علمی و فعال در زمینه سیاست
ی صنعتی و تجاری یا پیشنهادهای نظامی در نقاط هاتکنولوژیکی، سیاست

 رود.کار میه مختلف دنیا ب
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ای از تفکر با مأموریت پشتیبانی فکری و مشاوره هایکانونتوان گفت که می
پژوهی متولد شدند و گیران حکومتی و با هدف سیاستگذاران و تصمیمسیاست

 مشکالتو  مسائلهای علمی، به حل از طریق مطالعات و پژوهش
 پرداختند.یممداران و مدیران سیاست
ند که هستهای اجرایی تفکر نهادهایی دور از عرصه هایکانون
گیری و تصمیم سازیتصمیمگذاران، مدیران و رهبران را در فرآیند سیاست

ها و راهکارها، موقع زمان خلق گزینهدر له، در حین مواجهه، ئ)قبل از وقوع مس
 ند.نکز آن در برخورد با پیامدها( همراهی میگیری و بعد اتصمیم

استقرار بیش از محل با توجه به اینکه مبدع منسجم این ساختار و همچنین 
گونه این تحوالتسیر  ،شور ایاالت متحده استکها کانون تفکرنیمی از 

 به قرار زیر است: وموسسات با نگاه ویژه به کشور آمریکا بررسی شده است 
 تفکر به عنوان موسسات تحقیقاتی  هایونکاننسل اول : 

بر  1900تفکر در آمریکا به اوایل سال  هایکانونگیری اولین موج شکل
دهی چنین این امر هدایت روشنفکران و بشردوستان به شکل علت .گرددمی

موسساتی برای گردهمایی محققان و رهبران اجتماعی و بحث بر سر مسائل 
 مختلف جهانی بود. 

اعالم موجودیت کردند،  موسسات که در اوایل قرن بیستم از این چند تا
موسسه هوور در  ،(1910در )تاسیس  1رای صلح جهانیب یگموسسه کارن

 1و انجمن روابط خارجی (1919در )تاسیس  2مسائل جنگ، انقالب و صلح

                                                 
1 Carnegie Endowment for International Peace 

2 Hoover Institution on War, Revolution and Peace 
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که  (1916در )تاسیس  2. موسسه تحقیقات دولتیهستند (1921در )تاسیس 
 تشکیل 1927را در سال  3گزغام با دو موسسه دیگر موسسه بروکینبعدها با اد

و موسسه اقتصاد آمریکایی برای تحقیقات بر  4و همچنین تصویر واشنگتن داد
به شمار این گروه تأسیس شد، در  1943سال که در  ،مشی عمومیخط
 .آیندمی

و نشر کتاب و مجالت مختلف  موسسات بیشتر به تحقیقات دانشگاهی این
هایی به مواقع مشورتاز ن این مراکز در بعضی پرداختند. اگر چه محققامی

مستقیم بر  گذاریکردند اما هدف اصلی آنها تاثیرگیران ارائه میتصمیم
از فرآیند و داشتند که تفکر تمایل  هایکانونها نبود و در مجموع این تصمیم

 .مستقل باشندگیرنده ساختار تصمیم
 موسسات پیمانکار دولتی  جادنسل دوم: ضرورت ای

مشاوره و راهبردهای مستقل از دولت  بکارگیری ،بعد از جنگ جهانی دوم
-با مسئولیت هد. این کشور در مواجهشضرورت یك گیران آمریکا برای تصمیم

بود، قدرت در جهان دو قطبی ابریك شدن به تبدیل خود که پیامد های جدید
منسجم و  هایفکر برای ایجاد راهبردت هایکانون هایبه نظرات و تخصص

 داشت. احتیاج امنیت ملی در زمینه عیب بی

                                                                                                     
1 Council on Foreign Relations 

2 the Institute for Government Research 

3 Brookings Institution 

4 Washington icon 
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مایت از برای تبیین و ح 1948با توجه به این ضرورت در سال  1شرکت رند
 ، عالوه بر پر کردن خألاین شرکت تشکیل شد. مسائل امنیتی در عصر اتم

ل جدیدی از آغازکننده نس ،سیاست خارجی ی در زمینههای تحقیقاتانجمن
های در سال دادند.شکل میها را آنتفکری شد که ادارات دولتی  هایکانون

در  2بخش تشکیل چندین موسسه دیگر نظیر هادسناین شرکت الهام ،بعد
 شد. 1968در سال  3و اوربن 1961

 تفکر مدافع   هایکانوننسل سوم: 
 ،تهاجمیشیوه های جلب افکار به مشی تحقیق و تکنیكبا تلفیق خط

به وجود مشهور شدند، تفکر مدافع  هایکانونکه به جدیدی تفکر  هایکانون
 هایکانون. بودندنوابسته به رسانه تا این اندازه  پیشین تفکر هایکانون. ندآمد

 ، به طور اساسیمندهای عالقهگروه با عرضه عمومی مطالب به تفکر مدافع
ای عالقهمباحث سیاسی به  20های فکر را که در اوایل قرن نقش گروه

 تغییر دادند. ،نداشتند
 5، بنیاد میراث(1962در )تاسیس  4المللیو بین راهبردیمرکز مطالعات 

در  اتیتغییرایجاد باعث  (1977در )تاسیس  6موسسه کاتو ،(1973در)تاسیس 
بیش ها این گروه ،در این دوره و در محتوای سیاست خارجی شدند. گیریجهت

 ن برآمدند.گذاراجلب افکار عمومی و سیاست ر پید از پیش

                                                 
1 RAND Corporation 

2 Hudson Institute 

3 Urban Institute 

4 Center for Strategic and International Studies 

5 Heritage Foundation 

6 CATO Institute 
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 ن گذشته ذارانسل چهارم: کانون های تفکر بر پایه سیاستگ
ایجاد برای و سای جمهور قبلی ؤتفکر به وسیله ر هایکانونجدیدترین 

و مرکز  1مرکز کارتر شدند.پایدار در سیاست داخلی و خارجی تشکیل ات تاثیر
 اند.از این جمله  2نیکسون برای صلح و آزادی

 
کم و بیش به تأسیس  ،تقریباً پس از جنگ جهانی دوم ،نیز آسیاییکشورهای 

توان به مراکزی می، که از این میان تفکر پرداختند نهادهایی همچون کانون
مطالعات  مؤسسه»(، 1947 ،)پاکستان «المللیامور بین مؤسسه»همچون 

(، 1952 ،)تایوان «الملیبین روابط مؤسسه»(، 1948 ،)بنگالدش «توسعه
رشد اقتصادی  مؤسسه»( و 1955 ،)تایلند «مؤسسه ملی مدیریت توسعه»

از دیگر کشورهای  زمینه( اشاره کرد. کشور ژاپن در این 1958) «دانشگاه هند
های اجتماعی پژوهش مؤسسه» کشوردر این زیرا آسیایی پیشروتر است، 

مطالعات  مؤسسه»، 1921در سال  «کار علوم مؤسسه»، 1919در سال  «اوهارا
 1945در سال  «مطالعات کوهومین کیزای مؤسسه»، 1922در  «شهری توکیو

ایجاد شدند. در  1946در سال  «های اقتصادی کیوشومرکز پژوهش»و 
تفکر  هایکانونتأسیس  در زمینهمند هدفتوان گفت که رویکردی می ،مجموع

میالدی به وقوع پیوست. کشور ژاپن و بعد  70ی در کشورهای آسیایی، در دهه
بودند که در  ایجنوبی، اولین کشورهای آسیاییاز آن کشورهای چین و کره

 تفکر پرداختند. هایکانونشده و هدفمند به ایجاد  ساختاری تعریف

                                                 
1 Carter Center 

2 Nixon Center for Peace and Freedom 
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و  «المللیموسسه مطالعات سیاسی و بین» دو کانون تفکرنام از ایران 
به ثبت رسیده است.  تفکرهای المعارف کانونرهّدر دای «کانون تفکر شریف»

مرکز مطالعات صنایع » ،ای که کارکرد کانون تفکر را داشتاما اولین موسسه
دو  ،این موسسهتأسیس شد. در پی  سسیتأ 1370 بود که در سال «دفاع

اندیشکده صنعت و »و  «موسسه مطالعاتی پژوهشی عاشورا»کانون تفکر 
 .تاسیس شدند 1377و  1375های در سال نیز «آصف»یا  «فناوری

 

  تفكر هايكانون انواع 1.4
. کرد بندیتقسیم مختلف هایشاخص حسب بر توانمی را تفکر هایکانون

 را تفکر هایکانون توانمی ،«هافعالیت و خدمات شرح و ماموریت» اساس بر
 :نمود بندیدسته زیر هایحوزه در

 (سیاسی مدافع وکیل مشاور، پژوه،سیاست) سیاسی، 

 لئمسا مشاور و پژوهتوسعه اقتصاددان، اقتصادپژوه،) اقتصادی 
 ،(مالی و اقتصادی

 (پژوهجامعه پژوه،فرهنگ شناس،روان شناس،جامعه) اجتماعی، 

 و دفاعی امور مشاور و ریزبرنامه استراتژیست،) نظامی و امنیتی 
 ،(اطالعاتی

 و فناورانه و عتیصن مسائل مشاور و پژوهشگر) فناوری و صنعت 
 ،(هاحوزه دیگر با آنها ایرشتهبین ارتباطات

 ( استراتژیست پژوه،آینده سناریوپرداز،) آینده 
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 و ندمتمرکز مرتبط کامالً  حوزه چند یا یك بر تنها تفکر هایکانوناز  بعضی
 بعضاً  و مختلف هایحوزه در ،دیگر بعضی که حالی در. دکننمی عمل تخصصی
 .هستند فعالیت مشغول نوعمت بسیارهای در حوزه

 توانمی ،نیز «عملکرد گستره و حوزه» شاخص مبنای بر همچنین 
 :داد قرار زیر هایمحدوده در و بندیتقسیم را تفکر هایکانون

 (استانی و روستایی شهری، مطالعات بر متمرکز) استانی و شهری، 

 هایسیاست و هابرنامه ها،دغدغه مشکالت، ل،ئمسا بر متمرکز) ملی 
 ،(کشور

 کشورهای اجتماعی و اقتصادی سیاسی، لئمسا بر متمرکز) ایمنطقه 
 ،(منطقه

 (.المللیبین هایفرصت و هادغدغه ل،ئمسا بر متمرکز) جهانی 
 این را آنها توانمی ،نیز «سازمانی روابط و هاوابستگی» شاخص لحاظ به

 :کرد بندیدسته گونه

 (مستقل مؤسسه یا شرکت) مستقل، 

 (دولتی وابستگی عدم) غیردولتی سازمان، 

 (دانشگاه یك زیرنظر یا وابسته) دانشگاهی وابسته، 

 (مشارکتی گذاریسیاست و عملکرد توانایی دارای) دولتینیمه، 

 و( دولت نظر تحت و قیمومیت در کامالً ) دولتی ... 

 میزان کنند،می کار آن در که بافتی و خود شرایط به وجهبا ت تفکر هایکانون
 دولت ساختار به نزدیکی یا هادانشگاه به نزدیکی دارند، اختیار در که ایبودجه
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 همة در مشترکی فرآیندهای ولی دارند؛ متفاوت هایشکل غیردولتی بخش یا
 ؛ر هستندگتحلیل منطقی طور به آنها همة مثال، عنوان به. اردجریان د آنها

 از تحوالت، و اتتغییر بانیدیده و روندها پایش شرایط، و اوضاع گریِ تحلیل
 اجرایی مدیران به آمریکا در مثال. است تفکر هایکانون مشترک وظایف
 تجارب و یابند حضور تفکر هایکانون در تا شودمی داده مطالعاتی هایفرصت

 به دوره یك پایان از بعد و کنند تلفیق و بسنجند جدید نظریات با را خودشان
 روز، دانش و گذشته تجربه قیتلف با مدیران این گردند؛باز خود اجرایی سمت

 .کرد خواهند عمل ترخردمندانه و ترهوشمندانه
 

 تفكر هايكانونوظایف  1.5
گیرندگان با مشکل فقدان مداران و تصمیمسیاستدر بسیاری از کشورها 

در کشورهای پیشرفته، مدیران در  ،ی دیگرواز سستند. هاطالعات مواجه 
. مشکل دیگر که در این رو هستندبهروحجم زیاد اطالعات مشکل مواردی با 

ست که بخشی از این اطالعات غیر قابل اعتماد است، ا این ،زمینه وجود دارد
قدر از لحاظ فنی نفع است، برخی آنها و افراد ذیبخشی آمیخته با منافع گروه

به لحاظ برخی نیز  و آوردگذار از آن سر در نمیپیچیده است که سیاست
. نیاز به دستیابی استفاده نیستسیاسی یا اقتصادی یا مالی یا عوامل دیگر قابل 

های کاربردی برداری و ضرورت ارائه دیدگاهبه اطالعات مفید و قابل بهره
 وظایف ازشده است. منجر تفکر  هایکانونگذاران، به رشد برای سیاست

  :کرد اشاره زیر موارد به توانمی تفکر هایکانون
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 مسائلمورد نظر، ارزیابی  مسائلبندی دقیق شناسایی، توصیف و صورت 
گرایانه در های تحلیلدر شرف ظهور و ارایة دیدگاه مسائلجاری و 

گذاران به آن نیاز فوری هایی که سیاستخصوص آن دسته از سیاست
 دارند.

 و ها نگرفته و پیشنهادهای خام به سیاستهای کلی و شکلتبدیل ایده
 های دقیق و قابل اجرا در عمل.برنامه

 های مربوط به ایفای نقش به منزله یك مرجع مستقل و در بحث
های دولت یا موسسة ها و برنامهگذاری و ارزیابی نقادانه سیاستسیاست

 سیاستگذار.

 های ن چهرهبیسازندة اطالعات و نظرات  هفراهم آوردن زمینه برای مبادل
در صورت امکان ایجاد اجماع بین آنان و همچنین کننده و اصلی مشارکت

 اطالعات و آراء میان صاحبنظران. هکننده مبادلفعالیت در مقام تسهیل

  برای  بستری مناسب و تشکیل با مشتریان و پایدار ارتباطی مستمرایجاد
روز بودن تبادل اطالعات و تجربیات با آنها. تبادل اطالعات و به

های مناسب و شایسته یاری را در اتخاذ تصمیمتفکر، آنها  هایکانون
 رساند.می

  شناسایی و تربیت نیروهای صاحبنظر در قلمرو تحقیقات مربوط به
 گذاری.سیاست

 مردان و سیاستگذاران.معرفی و عرضه نیروی کار ماهر به دولت 

 ها و افکار عمومیها برای رسانهتوضیح و تفسیر سیاست 
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 کشورهای توسعه یافته و یافتن نقاط  هور تجربانجام مطالعات تطبیقی و مر
 های آنها.قوت و ضعف سیاست

 ای به الگوهای اندیشه «سازیبومی» رهای تفکیکی از وظایف مهم کانون
این که ها و مطالعات تطبیقی است. ممکن است دست آمده از ترازیابی

الگوها در کشورهای مختلف و با توجه به شرایط خاص اجتماعی و 
ناپذیری شود. گی مفید باشد؛ اما در کشور ما باعث ضررهای جبرانفرهن

 .ای داردها اهمیت ویژهسازی سیاستبومی علت،به همین 

 امر های تفکر که عنصری حیاتی در یکی دیگر از وظایف مهم کانون
 نگاریشناسی و آیندهسازی است، مطالعات آیندهسازی و سیاستتصمیم

وظایف  توان سایرآن، نمی ئهاز آینده و ارا ویریاست. بدون داشتن تص
 را نیز به درستی به انجام رساند. تفکر هایکانون

 

  هاي تفكرهاي كانونگیویژ 1.6
های های تفکر چهار ویژگی عمده دارند که آنها را از سایر سازمانکانون

  سازد:پژوهشی متمایز می
المللی و اندیشی: افزایش حجم اطالعات، گسترش روابط بینجمع .1

پردازی، سازی و استراتژیافزایش عوامل تاثیرگذار در امر تصمیم
است. کانون تفکر ساختهاندیشی را محرز ضرورت تفکر جمعی و جمع

وجود ه اندیشی بود که در پرتو این ضرورت بالگوی سازمانی جمع
اندیشی رشد و های تفکر باعث شد که فرآیند جمعآمد. فعالیت کانون
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بزرگ نشان  مسائلدا کند و توانایی خود را برای حل گسترش پی
 دهد.

های فکری و انتقال به مخاطب: یکی از وظایف تولید فرآورده .2
و  مسائلهای مناسب برای حل های تفکر، تولید و خلق ایدهکانون

بندی و مستندسازی آنهاست. ساختار و نوع همچنین تدوین، صورت
است که خالقیت را برای  ایهای تفکر به گونهفعالیت کانون

و برای تضارب آرای مختلف که معطوف  دهدمیپردازی افزایش ایده
ها و آرای کند؛ اما اگر ایدهایجاد می میدانی هستند، مسائلبه حل 

شکل به  ،سازی نشود و ثانیاً بندی و خالصهجمع ،دست آمده، اوالًبه
فکر به اهداف خود ت مفید و جذاب برای مخاطبان، ارایه نشوند، کانون

های تفکر، عالوه بر شناخت و حل لذا کانون .نیافته است دست
های خود به مخاطبان ای را صرف رساندن پیام، تالش عمدهمسائل

 آورند.تا حصول آخرین نتایج مورد نظر، به عمل می

روز: روح حاکم بر فعالیت  مسائلها به معطوف بودن کوشش .3
هایی که در در بطن تمام فعالیتهای تفکر و آنچه که کانون
سازی و گیرد، باید به تصمیمهای تفکر صورت میکانون

باشد؛ مسائلی که معطوف روز جامعه  مسائلپردازی بر روی استراتژی
ساز مشکلکشور  هحال و آیندوضعیت برای ، نپردازنداگر به آنها 

 . خواهندبود

استگذاری: اجرایی و تشریفات رسمی سی مسائلدرگیر نشدن در  .4
ساز هستند نه سیاستگذار؛ بدین معنی که های تفکر سیاستکانون
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نهادهایی پیشنهاددهنده هستند و درگیر  های تفکر غالباً این کانون
شوند. همچنین مسائل تشریفاتی و حقوقی سیاستگذاری نمی

ساز های اجرایی، صرفاً تصمیمهای تفکر در تعامل با دستگاهکانون
 درگیر مسائل اجرایی و یا توجیه کارشناسانة هستند و نباید

 .ها شوندهای روزمرة دستگاهتصمیم

 

 ساختار پیشنهادي كانون تفكر 1.7
تفکر به لحاظ ساختاری بایکدیگر تفاوتهایی دارند، اما با  هایکانوناگرچه 

 هایکانونهای انجام گرفته در نوع ساختارهای موجود در توجه به بررسی
ف دنیا و کشور، ساختار زیر برای شکل دهی به یك کانون تفکر در نقاط مختل

باید گفت که این ساختار یك ساختار  ،. در عین حالشودمی تفکر توصیه
ها در آغاز کار الزامی نیست. بنابراین، پیشنهادی است و تشکیل همه کارگروه

را ها تواند بسته به نیاز و خواست خود برخی از آننهاد متولی کانون تفکر می
 تشکیل دهد.

 کمیته راهبری .1
 و انعطاف پذیری در حوزه مدیریت کانون تفکر متناسب با تغییرات و تحوالت

امری مهم و اجتناب  ،به منظور ارائه بهترین راهکار با توجه به شرایط زمانی
سازی متناسب با شرایط و ناپذیر است. به منظور افزایش کیفیت در امر تصمیم

کمك به  ،گیری در شرایط بحرانی و نیزه منظور تصمیمایجاد امکانات الزم ب
 تشکیل« کمیته راهبری»مدیریت کانون تفکر، معموال گروهی با عنوان 

دید  ، ازفوذی هستند که از سوییبانافراد  اعضای این کمیته عمدتاً شود.می
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د و از سوی دیگر، برخوردارنکافی نسبت به هدف و علت تشکیل کانون تفکر 
ها صمیم گیری در سطح کالن و همین طور به اجرا درآوردن تصمیمتوانایی ت

 را دارا هستند.
 های تحقیقاتیکارگروه .2

زیر مجموعه مدیریت کانون تفکر فعالیت  ها به عنواناعضای این کارگروه
ها و نیز نیروی تعداد این کارگروه ،و با توجه به حجم و نوع فعالیت کنندمی

رگروه شامل یك مدیر و تعدادی یابد. هر کایش میانسانی وابسته به آن افزا
 خواهد بود. عضو تحقیقاتی
 کارگروه برنامه ریزی .3

های دیگر، تقسیم مسائل وظیفه این کارگروه ایجاد شبکه بین کارگروه
الزم های دیگر، ارزیابی زمان ورودی با توجه به نوع کارکرد آن در کارگروه

. این کارگروه بنا بر نوع کارایی آن ستاهها و تنظیم گزارشانجام پروژهبرای 
 با مدیریت کانون تفکر داشته باشد. یارتباط تنگاتنگ باید

 کارگروه استقرار و توسعه بانك اطالعاتی .4
. در استسازی ترین ابزارها در امر تصمیموجود بانك اطالعاتی دقیق از مهم

ق در مرحله اول تهیه بانك اطالعاتی دقی ،های کانون تفکری نیزحوزه فعالیت
 . استترین ابزار و به روز رسانی آن در مرحله دوم مهم

 گروه اطالع رسانیکار .5
-های ذهنی کانون تفکر یکی از مهمسازی فراوردهیعمومسازی و مستند 

. است تفکر هایکانونهای ترین مسائل و چالشظریف ،ترین و در عین حال
زیون و یجمعی همچون رادیو، تلواین کارگروه با استفاده از وسایل ارتباط 
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داد اطالع رسانی و برون باید به امرمطبوعات، برگزاری سمینار و ایجاد سایت 
 .اهتمام ورزد دستاوردها

 کارگروه رصد و پیمایش .6
گروه رصد و پیمایش است که کار ،های کانون تفکرترین کارگروهیکی از مهم

ژوهی و کارگروه تحلیل و پها همچون کارگروه آیندهخوراک سایر کارگروه
سایر کشورها های فعالیتاین کارگروه با رصد مداوم  کند.می را فراهمارزیابی 
فرآیندهای برای را ابزار الزم   ،های آنها و بررسی وضعیت داخل کشورو برنامه

 آورد.پژوهی و تحلیل فراهم میآینده
 کارگروه تحلیل و ارزیابی  .7

 تقسیم بندی کرد: زیرن در موارد تواوظایف این کارگروه را می
حاصل از خروجی کارگروه  ظهور شرف در مسائل و جاری مسائل ارزیابی .1

 از دسته آن خصوص در گرایانهتحلیل هایدیدگاه ئهارا ورصد و پیمایش 
 .دارند فوری نیاز آن به سیاستگذاران که هاییسیاست

 و هاسیاست هب خام پیشنهادهای و نگرفتهشکل و کلی هایایده تبدیل .2
 عمل در اجرا قابل و دقیق هایبرنامه

 مطالعات و هاترازیابی از آمده دست به ایاندیشه الگوهای سازیبومی .3
 تطبیقی

 کارگروه آینده پژوهی .8
 در حیاتی عنصری که تفکر هایکانون مهم وظایف از دیگر یکی

 یریکارگ به و شناسیآینده مطالعات است، سازیسیاست و سازیتصمیم
. است لهئمس كی در فعال عناصر و نانیآفر نقش انیم در نگاریآینده یروشها
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 با و ینگارندهیآ یهاروش کمك به که آینده از یجمع تصویری داشتن بدون
 یچندبعد لئمسا حل یبرا  شود،یم ساخته مربوط به آن یهاگروه مشارکت

 .برداشتتوان نمی یمؤثر گام هستند، یدستگاه نیب و یفرابخش معموالً که
 ست.اپژوهی کارگروه آینده به عهدهاین وظیفه 
 نشان مورد نظرهای مطابق با بخشرا ساختار یك کانون تفکر  ،شکل زیر

 دهد:می

             
        

             

                   

                   

                  
                             

       

                       

                   

 
 

 تعداد افراد مورد نیاز در کانون های تفکر
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توان تعداد افراد مورد نیاز برای یك کانون تفکر را با یك فرمول نمی
رد. هر کانون تفکر با توجه به حوزه های فعالیتش دست آوه مشخص ریاضی ب

ها با افراد صاحب نظر وارد تبادل هکارگرودهد. این هایی را تشکیل میکارگروه
استفاده از ابزارهای مختلف با بندی و ها را جمعو دیدگاهشوند میاندیشه 
-می را تدویندر حوزه مربوطه الزم ی هاو تصمیم راهبردهاو کنند میپاالیش 

و با توجه به  است ها متغیرکارگروهد. تعداد افراد مورد استفاده در این کنن
اضافه شوند. البته به آن کم یا از آن افرادی که گستردگی کار ممکن است 

ها و گروه ،همواره باید حفظ شود. برای روشن شدن بهتر مطلبهسته اولیه 
 هایکانونن تریکی از شاخصکه یرند  های بنیادکارگروهتعداد افراد شاغل در 

 شود: معرفی و ذکر میبرای نمونه ح جهانی است، تفکر در سط
عموماً به  ،بخشاین  .نفر مشغول به کارند 50حدود  بنیاددر بخش اداری این 

ی این هامجموعهزیر. است های تحقیق مشغولگروهکاررسانی به خدماتامر 
نت امور خارجی، معاونت توسعه دفتر مدیریت، معاونت امور مالی، معاو بخش

 .ندستهانسانی و خدمات دفاتر 
در به ترتیب زیر ه تحقیقاتی دارد که کارگرو 11، بنیادبخش تحقیقات این 

  :ندهست مشغول به کار یهای مختلفحوزه
بخش توسعه نیروها  :گروه استزیر چهاردارای  ،بخش تحقیقات نظامی خود

موزش، بخش لجستیك نظامی و بخش و تکنولوژی، بخش نیروی انسانی و آ
فر و در گروه دو نبه غیر از بخش آخر  بخشدر هر  .، دکترین و منابعراهبردی

ر مدیسه بر عهده  هاریت این گروهیند. مدبه کار هست نفر مشغول سهآخر 
 است.
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نفر است.  12در مجموع شامل  کارگروه ششمدیر و  پنجوپایی با ربخش ا
زمینه کاری در مجموع شامل  هفتنفری و  هشتریت یبخش سالمت با مد

 10مدیر و  پنج ،. در بخش محیط زیست و ایمنی و ضایعاتاستنفر  17
مدیر و پنج  ،ند. در بخش عدالت عمومیهست کاربه مشغول  هنفر 18مجموعه 

 ، پنجند. در بخش مطالعات جمعیتیازمینه مشغول چهارنفر شاغل در  هشت
د. در بخش امنیت ملی نپردازر مسئول به کار مینف هفتزمینه با  هفتمدیر و 

ند. در قسمت ازمینه به فعالیت مشغول نهکارمند در  14مدیر به همراه  سه
زیر مجموعه به های نیروی هوایی هم با چهار مدیر و هفت نفر در چهار پروژه

 ند.اکار مشغول
فکر بزرگ و با ت هایکانونباید به این نکته اشاره نمود که بنیاد رند یکی از 

ی انسانی مشغول به کار در بسیاری از ها، تعداد نیرواستدامنه کاری وسیع 
 تفکر به مراتب کمتر از نیروهای مشغول در این بنیاد است.  هایکانون

 

 تفكر هايكانونهاي چالش 1.8
مهمی  هایتفکر با چالش هایکانونمدیران در تاسیس، مدیریت و توسعه 

ها به رکود یا حتی تعطیلی د متعددی این چالشمواجه هستند. در موار
برخی از معرفی ه به شود. در اینجا به طور خالصمیمنجر  های تفکرانونک

 پردازیم:می هاترین این چالشمهم

 تأمین بودجه: .1
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ها مورد نیاز خود را یا از طریق فروش گزارش هدر دنیا، بودج تفکر هایکانون
یا نهاد ای مستقل از بنگاه بودجهآنکه یا ند کندستاوردهای خود تأمین می و

در  باید نخستدر حالت  ،کانون تفکریك ند. کندریافت میحامی خود 
برای مالحظاتی  ،و در حالت دوم هاخصوص تقاضا محور بودن و غنای گزارش

های مدیران به این نهاد، تأمین بودجة کافی برای چون عدم القای سیاست
 وارد برگیری مدیران در مقابل انتقادات عدم جبهه ،انجام مطالعات و نیز

 د.کنریزی برنامه ،های جاریها و سیاستگذاریبرنامه

 ها:سرعت و دقت در تهیه گزارش .2

دهند پردازند، ترجیح میمی تفکر هایکانونهایی که به تأمین بودجه سازمان
ها، زاری همایشبرگبه ند تا سازوادار  را به کارهای عملی تفکر هایکانونکه 

بر هایی که در مدت معین دستاورد مشخصی ندارند. عالوه سمینارها و فعالیت
بندی و های طبقهاین، در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران که از سیستم

بندی اطالعات بسیار آوری و طبقهاند، جمعبهرههای اطالعاتی مناسب بیبانك
این نهاد جهت تامین سرعت و که الزم است  ،روبر است. از این دشوار و زمان

های کارشناسی تحت مدیریت خود اقدام به ایجاد گروه هادقت در تهیه گزارش
 .بپردازنداطالعات  هئبندی و اراآوری، طبقهجمعکند تا به  هادر سایر بخش

 نزاع در زمینه سیاستگذاري عمومی: .3

ها تبدیل شود. این اندیشه ها نباید به جنگتبادل محققانه افکار و اندیشه
سیاستگذاران و  میان رویکرد ممکن است موجب گسترش اختالف و تقابل

رعایت شئون و توجه به جایگاه شود.  کانون تفکرسازان فعال در سیاست
سازی در بنگاه مربوطه و نیز اعضای نهاد از طریق فرهنگ مناسب هریك از
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از جملة این ساز و  انون تفکرکنظران میهمان، در صاحب آرای استفاده از
 کارهاست. 

 ارتباط مناسب با محیط بیرون: .4

ترین مسائلی است های تولیدی، یکی از مهمارائه مناسب دستاوردها و اندیشه
بر حسب  کانون تفکررا مدنظر قرار دهد. یك  باید آن کانون تفکرکه 

های رسانهای، مقتضیات، از انتشار بولتن، نشریه، مقاالت کوتاه چندصفحه
های گروهی، تهیة فیلم، برگزاری کارگاه و یا همایش، استفاده از سایت

های پیشنهادی ها و برنامهتا سیاست کنداستفاده می CDاینترنتی و پخش 
  سازد. ترعملیخود را 

 

 با نهادهاي مشابه تفكر هايكانونتفاوت  1.9
-و مجموعه هااز روش ،گیردساختار جدیدی که شکل می و هر شیوه، روش

دارد. در  آنهاهای زیادی با منفك نیست و همپوشانیکامالً خود  از قبل های
بهبود و در عین حال  نداستوار یقبل هایهای جدید  بر پایه روشروش ،حقیقت
تغییر در ساختار روش یا  از طریقتواند . این بهبود میها هستندروشاین یافته 

و استفاده از ابزارهای جدید ها یگر روشد پیوستن بهبهبود محتوای آن یا با 
 .شکل بگیرد
سازماندهی  . تفکر جمعیکندصدق می ،تفکر نیز هایکانوندر مورد  این نکته

پردازی و ، سناریوپژوهیهای آیندهروش ، همراه با بکارگیریمندشده و روش
ای همعاونت ی مانندهای مشابهتفکر را از مراکز و نهاد هایکانونتفکر ارزشی 
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به در اینجا مناسب است که  .دسازمی های مشاوران متمایزو گروه ریزیبرنامه
 تفکر و نهادهای مذکور اشاره کنیم. هایکانونهای میان برخی از تفاوت

 تفاوت در تعریف
ها با دیگر های کلی این مجموعهبه تفاوت ،تفکر هایکانون با نگاه به تعریف

مند بین ها به صورت نظاماین مجموعه یم.برای پی میساختارهای مشاوره
)در  گذاران و مدیرانها از یك سو و دنیای سیاستدنیای تحقیقات و ایده

د. در نکنبرقرار می یارتباط محکم و موثر ،های مختلف( از سوی دیگرحوزه
کنند. این تحقیقات را کاربردی می تفکر هایکانونکه وان گفت تمی حقیقت

تفکر هم  هایکانونکه  معنیبه این  ،هت قابل بررسی استکارکرد از دو ج
ات پژوهشی ساستراتژی و مسیر تحقیقات کاربردی برای سازمان را برای موس

قابل  ، یعنیکاربردی هم تحقیقات انجام شده به وسیله آنها راو کنند تعریف می
 د.سازنمی ساز برای مدیراناستفاده و فرصت

ها با گروه مشاوران پی ه تفاوت تعریف این مجموعهبا توجه به موارد باال، ب
و به حل شوند میبریم. گروه مشاوران با توجه به نیاز یك مدیر انتخاب می

اما کانون فکر به طور دائمی در  ،پردازندیك مسئله در یك مقطع زمانی می
 پردازد و( میدر هم تنیده ریت به حل معضالت )مجموعه چند مسئلهیکنار مد

 ،. بدین ترتیبیابدمشکالت را شناسایی و برای آن راه حل می ،پیشاپیش حتی
 راهبردیگیری را از طریق ایجاد هوشمندی تفکر فرآیند تصمیم هایکانون

 کنند.تسهیل و پشتیبانی می
ای از مدیران را قبل از ماموریت پشتیبانی فکری و مشاوره ،تفکر هایکانون

گیری ها و راهکارها، در هنگام تصمیمخلق گزینه وقوع، در حین مواجهه، زمان
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اما مشاوران تنها با  به هنگام برخورد با پیامدهای تصمیم دارند. ،و در آخر
  کنند. ن مقطع زمانی فکر میهماهم در  مواجهه با مشکل به راه حل آن، آن

گیری از نیروی کانون فکر با بهره .ساختار این دو مجموعه هم متفاوت است
آوری و جمع بندی نظرات متخصصان و ام وقت و صرف زمان بیشتر به جمعتم

پردازد اما مشاوران در دایره بسته گروه خود به حل مسئله نظران میصاحب
 پردازند. می

ابزارهای مورد استفاده این دو مجموعه هم متفاوت است. مشاوران با پژوهش 
عالوه بر حل مسئله با نظر فکر تاما کانون  ،یابندحلی دست میدر مطلب به راه

پژوهی و تفکر ابزار قدرتمند آیندهکمك های درگیر با خواهی از تمامی مجموعه
د. سازیا میهبرای مدیر مرا ها و تصمیمات بهتری ها، گزینهحلراه ،ارزشی

-غافلگیری مدیر در صورت بروز آینده همچنین با ابزار سناریوپردازی مانع از

 شود.یم های ممکن دیگر
در  ،ریزی و مراکز مطالعات نیزهای برنامهتفاوت ساختار کانون با معاونت

ریزی با توجه به ارتباط تشکیالتی های برنامهشود. معاونتمی آشکارهمین جا 
 معموال ها. همچنین این معاونتنه تولید آن ،شوندچار توجیه افکار میدبعضاً 

اما  ،ندارند ای خالقانه هاینهاد، پیشاجرایی به علت درگیری با ساختار
های رسمی موجود در فرآیند قانونی های تفکر به دور از تنشکانون

های اجرایی، به تدوین و انعکاس پیشنهادهای سازنده سیاستگذاری و روزمرگی
گیری گذاری و تصمیمفضای سیاست ،نوآوریابداع و پردازند و با و خالقانه می

 کنند.را از یکنواختی خارج می

 هاي فعالیتتفاوت در حوزه
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استقالل ساختاری و فراغت از قوانین دست و پاگیر  علتبه  تفکر هایکانون 
 ،نظران بیرون مجموعه هستند. این امراداری بیشتر قادر به ارتباط با صاحب

هم در ایجاد اجماع بین مجریان و  و های بیشتر و بهتر هم در ایجاد گزینه
. تاثیرگذار است های ملیمردم و نمایندگان آنها در پروژهایجاد اجماع میان 

 ، ساختارهای دولتی هم بهنمی رودگروه مشاوران انتظار  معموال ازکاری که 
ساختار توجه دارند و قادر به ایجاد از های بیرون بودن کمتر به گروهدولتی علت

 . اجماع نیستند
ش نیروهای خالق هم در آماده سازی افکار عمومی و پرور ،این عالوه بر

 ریزی نیست.های برنامهحوزه فعالیت گروه مشاوران و معاونت
از جمله پیش  اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگذاری مسائلدرگیر نشدن در 

ساز سیاستها این مجموعه است. های تفکرکانون ،های مهم مرتبطفرض
غالبا نهادهایی  های تفکربدین معنی که این کانون ،هستند نه سیاستگذار

دهنده هستند و درگیر مسائل تشریفاتی و حقوقی سیاستگذاری پیشنهاد
 شوند. نمی

 تفاوت در ساختار
های با گروه تفکر هایکانونبا توجه به نکات گفته شده تفاوت ساختار 

ترین رکن در تشکیل یك کانون . مهمشودآشکار میای تا حدود زیادی مشاوره
این امر متضمن کارکرد  الل ساختار آن از بدنه دولتی است.تفکر توجه به استق

کانون تفکر، وظیفة اصلی هاست. صحیح و تعریف شده برای این مجموعه
کنندة تصمیمات توجیه. اما با درون ساختاری بودن تفکر بیطرفانه و ناب است

ای ساختاری را برماند. پس باید و از این امر باز می شودمیحامی خود سازمان 
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تصمیمات قبلی و  هکنندتوجیه تا به اجبارتفکر پیشنهاد کنیم  هایکانون
  باشند.نهای خاص ای سازمانهای کلیشهسیاست

-فکری که با حمایت دولت تشکیل میتهای باید برای کانون ،بدین ترتیب

ای تدوین کرد تا استقالل طور است( برنامهشوند )که معموالً در ابتدا همین
 بنیادزمانی به این مهم دست یابند.  فرایندداشته باشند یا در یك  تشکیالتی

نیز ابتدا در نیروی  ،شودتفکر امروزی محسوب می هایکانونرند که مادر 
 . استقالل یافتدو سال بعد پس از اما  ،هوایی آمریکا تشکیل شد

ات تفکر از مسائل و اطالع هایکانونبودن، به معنی دور بودن  سازمانیبرون
های اجرایی و مسلماً مسئوالن دستگاه ت.سنی های اجراییروز دستگاه

تفکر  هایکانونمسائل در حال بررسی خود را سریعاً در اختیار باید گیر، تصمیم
 .حل ارائه دهندوانند راهبتها در زمان الزم این کانون تا دهندر مربوط قرا

پرتو استقالل کانون فراهم  تسهیل ارتباط آسان با تمامی صاحبنظران نیز در
نگر باشند و تفکر باید دارای یك دیدگاه مستقل و کلی هایکانونشود. می

سازی و برای جلوگیری از ایجاد تقابل و نزاع در فرآیندهای تصمیم
نظران مختلف در فرآیندهای مورد سازی، از طیف وسیعی از صاحبسیاست

یندهای چنین نهادهایی، باید گیرند. بدین معنی که در فرآبررسی، بهره
  های مرتبط نیز لحاظ شود.های تمامی سازماندغدغه

یکی عنصر کلیدی در ساختار وقت دارا بودن هسته اصلی ثابت و تمامهمچنین 
 تاکید شد.ر نیز بر آن تتفکر است که پیش هایکانون

 تفاوت در ابزارهاي مورد استفاده 
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های مشاوره که باعث با دیگر گروهتفکر  هایکانون تفاوت عمده علتیك 
عملکرد، کارایی، وظایف و اهداف تشکیل این  بسیار در تفاوتایجاد 

هایی است که در ، ابزارها و روششودمی با دیگر مشاورانها مجموعه
ها برخی از این روش در اینجا به گیرند.می ده قراراتفکر مورد استف هایکانون

  کنیم:می به اختصار اشاره

 تفکر ارزشی 
ها گزینه اهمیتها اهمیت بنیادی دارند و ، ارزشگیری در هر موقعیت تصمیم

ها هستند. بنابراین در فقط به این خاطر است که ابزاری برای تحقق ارزش
آن  هایی که احتماالًها تمرکز کرد و نه گزینهتفکر نخست باید بر ارزش

توان خالقیت طور خالصه می سازند. تفکر ارزشی را بهها را محقق میارزش
 دانست.ها در راستای ارزشگیری هدایت شده برای تصمیم

های رویارویی با موقعیت درست که ا مشکل مشترک بسیاری از مدیران این
 مشکلها را به عنوان های بحرانی، این موقعیتویژه تصمیمه تصمیم، ب

است که  ایمثل خورهدر ذهن بار منفی دارد و  مشکلکنند. واژه ارزیابی می
افتد و نیروی خالق آنها را های ذهنی مدیران میپیشاپیش به جان توانمندی

د. چرا این چنین است؟ سازهای کارآمدتر ضعیف میبرای جستجوی گزینه
شکافد این مشکل را به خوبی می «تفکر ارزشی»، مطرح کننده ایده رالف کینی

گیری هایمان را که چراغ راه تصمیمرزشسازد. ما ایهای آن را آشکار مو ریشه
ایم و به جای آنکه در در تاریکترین نیمه ذهن خود پنهان ساخته ،هستند

بی  ،ها و اقداماتمان بتابانیمبر تصمیمرا ها نور ارزش ،های تصمیمموقعیت
کند. ی می رویم که به ذهنمان خطور مییهاگزینهنخستین درنگ به سراغ 
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-گیری که همه ما کم و بیش آن را آزمودهر این شیوه تصمیمآوهای زیانپیامد

کار را به جایی  ،کشاند و در نهایتهای ما را به تباهی میایم، کیفیت تصمیم
شود. شاید در گذشته که محیط رساند که احساس شایستگی ما ضعیف میمی

 ها به اندازه امروز پیچیدگی و عدم قطعیت نداشت،زندگی افراد و سازمان
های تصمیم باشد، ای می توانست چاره بسیاری از موقعیترویکرد تفکر گزینه

ها هم شناخت گزینه ،گذرداما پیچیدگی فرآیند به این معناست که هر چه می
است. غلبه بر این چالش نه تنها مستلزم ترک به یك چالش اساسی تبدیل شده

فاده از تفکر جمعی بر پایه ، بلکه نیازمند استستای اعادت دیر پای تفکر گزینه
های ترین سازماندانش تفکر ارزشی نیز هست. استقبال بی نظیر برجسته

دهد که تفکر مدیریت ها، نشان میجهانی از رویکرد تفکر جمعی بر پایه ارزش
ها و فراتر از آن مدیریت بر چه مدیریت بر خویشتن و چه مدیریت بر سازمان -

است. اکنون بسیاری از اساسی قرار گرفتهدر آستانه یك تحول  -جوامع
هم آوا با پیشروان اندیشه مدیریت، جسورانه از اول جهانی  ردههای سازمان

ها یا ها، مدیریت بر پایه ارزشهمچون تفکر جمعی بر پایه ارزش فاهیمیم
ارزیابی و  ، اقدام ارزشیریزی ارزشیمدیریت ارزشی با مشتقاتی چون برنامه

-گویند که هنوز متاسفانه به ادبیات مدیریتی ما راه پیدا نکردهسخن می ارزشی

 اند.
دارد و یادگیری آن تعلق ها به شرایط جدید رویکرد تفکر جمعی بر پایه ارزش

های پیشرو قرار گرفته است. نماینده این رویکرد به واقع در دستور کار سازمان
گیرند، ها یاری میانقالبی رهبران هستند که از نیروی معجزه آسای ارزش
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چیزی نیست جز  ها سرو کار دارند و موضوع رهبری اساساًرهبران با ارزش
 ها.گفتمانی ژرف درباره ارزش

 ای و تفکر ارزشیمقایسه تفکر گزینه 
 مسئلهدو رویکرد متفاوت برای حل  ای صرفاًتفکر ارزشی و تفکر گزینه

است. در حالی که  لهمسئای تنها هدف حل تصمیم نیستند. در تفکر گزینه
تری دارد و حل مسائل تصمیم تنها تفکر ارزشی دامنه کاربرد بسیار گسترده

تفکر ارزشی خود را درگیر شناسایی  ،آید. در واقعیکی از اهداف آن به شمار می
 «یابیمسئله» کند، فرآیندی که گاهی اوقات آن راهای تصمیم هم میفرصت

 می نامند.
دهد. یك رورت مدیر را به سوی حل مسئله سوق میمعموال یك نیاز یا ض

 ،موقعیت تصمیم به وسیله دیگران یا شرایطی که خارج از کنترل مدیر است
شود. روش معمول مدیران میمجبور آید، به طوری که به انجام کاری پدید می

ای ای است، شیوهبرای پرداختن به چنین مسائل تصمیمی کاربرد تفکر گزینه
این شیوه استفاده از . به جای شودرو میروبهبرخوردی منفعالنه با که همیشه 

های سازمان را بر ارزشمبتنی های تصمیم فرصت ،کانون تفکر کمكاگر با 
در این صورت می یك مدیر به نتایج بهتری دست خواهد یافت.  ند،شناسایی ک

 د. عمل کن و به اندازه کافی سریع دریتواند ابتکار عمل را در دست گ

 های تصمیمشناسایی فرصت 
ند که باید دانمشکالتی می مانندهای تصمیم را موقعیت گیران معموالً تصمیم

جست. این  ها بهرهآن فوایدتوان از هایی که میرا حل کرد و نه فرصتها آن
آور شگفت ،روندهای تصمیم نمیبه شکار موقعیت به سرعتگیران که تصمیم
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مشکلی را بر  ،کنند که رویارویی با هر موقعیت تصمیمها تصور مینیست. آن
از دریچه دیگری به موضوع  باید تفکر هایکانونافزاید. اما ها میمشکالت آن

برای موفقیت خود به مشکل ها آن سازمان. شاید ندگیری نگاه کنتصمیم
یك مشکل یا معضل  و شاید مسئله تصمیم لزوماً  باشدشتهدیگری نیاز دا

 گیری به موقع از آن ثمرات چشمگیرید فرصتی باشد که بهرهشایبلکه ، باشدن
 آورد.می به ارمغان را
را کاهش یا در  سازمانتواند بخشی از مشکالت یك فرصت تصمیم می 

را یاری دهد. اگر از این  سازمانجلوگیری از ظهور بسیاری از مشکالت آتی 
های گیری فرصتپیتشخیص و  یسته شود،دیدگاه به موقعیت تصمیم نگر

تصمیم همچون پیشگیری از بروز بیماری است در حالی که پرداختن به مسائل 
 تصمیم نقش درمان بیماری را دارد.

های تصمیم وجود دارد. مند فرصتعمده برای عدم شناسایی نظام علتدو 
های تصمیم نیازمند صرف وقت و فعالیت شناسایی فرصت نخست این که

ید که تنها وقتی چرخی را شابطول زندگی خود آموخته است. شاید شما در
رسد. در این صورت شما میی به گوش ناهنجار روغن بزنید که از آن صدای

دارند  کنید که فراروی شما قرارمی ایوقت خود را تنها صرف مسائل تصمیمی
کنند. اما اند، مسائلی که به اصطالح صدا میو نظر شما را به خود جلب کرده

کنند تا شما آنها را ببینید و به آنها توجه کنید. های تصمیم صدا نمیصتفر
فقدان یا کمبود راهبرد  ،های تصمیمعدم پیگیری فرصت علتدومین 

های تصمیم در اثر بروز شرایطی که مشخصی برای شناسایی آنهاست. موقعیت
که جستجو و شناسایی  آیند، در حالیپدید می ،خارج از کنترل شماست
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ترین های تصمیم فعالیتی است که باید آن را انجام دهید. یکی از مهمفرصت
های تصمیم این است که همیشه از زمان وجوه تمایز مسائل تصمیم و فرصت

تصمیم آگاه هستید، اما آگاهی از وجود یك فرصت تصمیم  مسئلهرویارویی با 
شما را از وجود  اً های دیگران لزومعالی همیشه میسر نیست. اقدامات و فعالیت

که  سازمان است کند. تنها با جدیت و تالش خودهای تصمیم آگاه نمیفرصت
های تصمیم استفاده برای شناسایی فرصت شوند.های تصمیم کشف میفرصت

 هایکانونمتخصصان زیرا  ،تفکر بهترین گزینه ممکن است هایکانوناز 
پژوهی استفاده از ابزارهای آینده با رصد دائمی مسائل روز سازمان و دنیا وتفکر 

 دهند.های تصمیم را شناسایی و در اختیار مدیران سازمان قرار میفرصت

 انتخاب هوشمندانه 
گیری در یك محیط به شدت پویا های درست تصمیماغلب مدیران با روش

گیرند، در حالی که ای تصمیم میآشنا نیستند. مدیران اغلب به روش گزینه
براین، مدیران . عالوه در دسترس ندارند ارزشمندیهای کامل و نهگزی اصوالً

شوند، بین زمین و گیریِ دشوار رو به رو میزمانی که با یك موقعیت تصمیم
گیری بروند؟ های تحلیلی تصمیممانند: آیا باید به سراغ روشهوا سرگردان می

عالوه بر  تفکر هایکانونآیا باید به احساسات و شهود درونی خود اکتفا کنند؟ 
توضیح های کاملی از تصمیمات به همراه تبعات حاصل از آن، قرار دادن گزینه

مند به یك توان بین شهود و تحلیل عقالنی و نظامدهند که چگونه میمی
گیری این است در تصمیم مدیرانموازنه صحیح رسید. مشکل اصلی و کلیدی 

و آنقدر بر این عجله اصرار دارند که:  گیرندکه غالباً از روی عجله تصمیم می
توانند به کنند. ثانیا نمینمی سازیدرستی تعریف و شفافاوال مسئله را به
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پیامدهای تصمیم خود بیندیشند و ببینند که آیا واقعاً برای رویارویی با این 
 پیامدها آمادگی دارند یا نه.

اساً از همان ابتدا این است که اس دیرانهای مترین اشتباهیکی از شایع
گیری، یعنی کنند. آنها از اولین مرحله تصمیمنادرستی را حل  مسئلهخواهند می
شود و می نحیفپوشند، بنابراین اهدافشان بسیار چشم می «توصیف تصمیم»

کنند و گیری عجله میدارند. آنها در تصمیم در برابرهای معدودی نیز انتخاب
 باز؛ به جای آنکه اندکی دورتر بایستند و با نگرشی ورزندبر این امر اصرار می

 متمرکز شوند.واقعاً به موضوع نگاه کنند و بر آنچه که باید 
ترین . آساننددیشنگیری بیچندان آسان نیست که درباره تصمیم برای مدیران

آن است که درست همان چیزی را انجام دهیم که  ،آیدراهی که به نظر می
ن رقم زده است و سعی نکنیم که موضوع را به بحث بگذاریم قضا و قدر برایما

 و مزایا و معایب قضیه را موازنه کنیم.
سازمان که   «تصمیمی مسئله»و توصیف  دقیق تر تعریف تفکر با هایکانون

-گزینه ،باید در مورد آن تصمیم بگیردمدیر یعنی آنچه که  است،با آن مواجه 

د. سپس با تفکر جمعی، نکنخلق میگیری های بیشتری را برای تصمیم
-گیری صحیح، آیندهاستفاده از نخبگان امر، و با استفاده از ابزارهای تصمیم

پردازند. همچنین استفاده از تکنیك پژوهی و ... به حل مسئله می
 هایکانونهای جدید از جمله ابزار کاربردی در و ابداع گزینه «1انگیزیذهن»

بلکه  ،دننکمعطوف  «عمل»به تنها را خود نگاه نباید  ،به این منظورتفکر است. 
را در ذهن دارید، تا آنجا که  سازمانحین آنکه اهداف  درکه کوشید  باید

                                                 
1. Brainstorming  
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در آخر با کندوکاو در اهداف و تطبیق  وهای بیشتری را تصور توانید گزینهمی
 .دیها را به مدیر پیشنهاد کنبهترین راه حل ،های سازمانبا ارزش هاآن

ز کامال مشهود است. تفکر با مشاوران در این مرحله نی هایکانونتفاوت 
تواند مسائل اجرایی نمیحل زده مشاوران با درگیری در عملقالب ذهنی و 

گیری به مدیر پیشنهاد دهد و فوراً به سراغ های کاملی را برای تصمیمگزینه
از مسائل اجرایی به  تفکر به دور هایکانونوند اما ریك راه حل متمرکز می

کند، آنها باالخره کمبود منابع آنها را محدود نمی پردازند وسازی میتصمیم
یك شرکت  یا مدیر مشاورشاید  کنند.آوردن منابع راهی پیدا میدستهبرای ب

با اینها منابعی هستند که من در اختیار دارم، »یا سازمان بزرگ با خود بگوید: 
دیگری  گونهرا به مسئله کانون تفکرکه یك در حالی «م؟توانم بکنآنها چه می

م انجامش یخواهاین کاری است که می»گوید: کند و با خود میمی تحلیل
 «م؟یدست آورهم. حاال چگونه باید منابع آن را بیده

اندیشیدن یعنی خلق فهرست اندیشند، و بزرگبزرگ می تفکر هایکانون
یك ها ممکن است شدنی نباشند. اما ز گزینها ها. بعضیوسیعی از گزینه

، رها کندها د، خود را از شر محدودیتندیشباید اینگونه بی اندیشکده
توفان گیری از بهرهرا در  تا آنهاپردازانه بیندیشد و از دیگران بخواهد خیال

 .فکری یاری دهد

 جمع بندي  1.10
کمکی  ،ر پایه سناریوریزی بهپژوهی و برنامتفکر با ابزار آینده هایکانون 

به  های مختلفهنگام تفکر درباره آینده و یا آیندهدر برای رهبران و مدیران 
هایی که های بحرانی، یعنی رویداد. به کمك آنها عدم قطعیتروندشمار می
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ی دولت، سازمان و کسب و کار شاید در آینده باعث دگرگونی و تحول اساس
گیرد. این روش برای شناخت یران قرار می، در کانون توجه رهبران و مدشوند

های ادراکی رهبران و مدیران هنگام شناخت محیط و درک محدودیت
گیری استراتژیك مفید های بدیل و نهایتا تصمیمپیرامونی، تفکر درباره آینده

ها را به فراسوی ها و شرکتها، سازمانتفکر دولت هایکانونشود. واقع می
های بالقوه د و آنها را برای مواجهه با رویدادنبرمیریزی ههای سنتی برنامروش

های مربوط به تصمیماتخاذ مدت در د. این نگرش بلندنسازآینده آماده می
های دارد. سازمان مهمیگذاری، توسعه، ثبات، پایداری و امنیت تاثیر سرمایه

و درباره  ددهنمیهای بالقوه آینده را تشخیص برتر و موفق تاثیرات رویداد
کنند. با استفاده ریزی میها تفکر و برنامهنحوه آمادگی بهتر در برابر این رویداد

-پردازی و برنامهپژوهی و سناریوها و استفاده از ابزارهای آیندهکانون تفکراز 

برای را  پذیریهای انعطافتوان واکنشهای ممکن میریزی برای تمام آینده
ی احتمالی آینده تدارک دید و برای مواجهه با هاکاهش و یا حذف خسارت

 .ها و موضوعات مبهم آینده مجهز و آماده شدعدم قطعیت
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  تجربیاتبررسی   2

کر در فکانون ت 3500از  که در بخش اول ذکر شد، امروزه بیشهمچنان
سطح جهان فعال هستند. در این بخش به عنوان نمونه یك کانون تفکر 

 خارجی از میان کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار داخلی و یك کانون تفکر
 به ساختار تشکیالتی بنیاد رند اشاره کردیم.در فصل اول .  یمدهمی

  1موسسه كویت براي تحقیقات علمی 2.1
بر اساس  2توسط شرکت ژاپنی نفت عربی 1967این موسسه در سال 

برای انجام توافقنامه و قرارداد نفتی با دولت کویت تشکیل شد. این موسسه 
 به وجود آمد: زیر دادن تحقیقات علمی کاربردی در سه زمینه

 نفت 

 کشاورزی در صحرا 

 شناسی دریاییزیست 

به طوری  یافت، سازماندهی دوباره 3توسط امیری 1973این موسسه در سال 
شد. اهداف جدید و که زیر نظر هیئت امنا مستقیماً به هیئت وزیران پاسخگو 

های صنعت، مطالعات علمی کاربردی مخصوصاً در زمینهاصلی موسسه انجام 

                                                 
1 Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) 

2 Arabian Oil Company Limited 

3 Amiri 
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انرژی، کشاورزی و اقتصاد ملی برای کمك به توسعه اقتصادی و اجتماعی 
 کشور و ارائه راهکار به دولتمردان برای سیاست تحقیقات علمی کشور است.

به کشور کویت  28طبق قانون شماره این موسسه را  1981امیری در سال 
کند که . این قانون مشخص میمی غیر وابسته ثبت کردموسسه عمو صورت

موسسه زیر نظر هیئت امنا که ریاست آن با وزیر منتخب هیئت وزراست، اداره 
دار انجام تحقیقات تواند عهدهطبق قوانین کویت این موسسه می شود.می

های علمی و تکنولوژیکی برای موسسات دولتی و خصوصی در علمی، مشاوره
 دوده خلیج فارس و دنیای عرب شود.کویت و مح

 اهداف  

، توسعه تحقیقات کاربردی و علمی به ویژه در موضوعات مرتبط با صنعت
و دیگر عوامل اصلی سازندة اقتصاد ملی، در جهت  منابع غذایی و طبیعی

تالش برای اهداف توسعه اقتصادی، تکنولوژیکی و علمی همچنین ارائه 
گذاری علمی از علمی و در مسائل سیاست راهکار به دولتمردان در مسائل
 جمله اهداف این موسسه است. 

 است:اعالم شده اهداف اصلی موسسه به شرح زیر 

  هدایت تحقیقات و مطالعات علمی مرتبط با پیشرفت صنعت ملی و
 حفاظت از محیط زیست،

  تقویت کویت برای پرداختن به تحقیقات علمی و دمیدن روح تحقیق
 به نسل جدید،

 برداری از آنها، منابع آب های بهرهالعه و کشف منابع طبیعی و راهمط
 های بهبود کشاورزی و گسترش منابع آب،و انرژی، و روش
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 ای تحقیقاتی، تکنولوژیکی و علمی به دولتمردان ارائه خدمات مشاوره
 های ملی،و بنگاه

 د توسعه علمی و تکنولوژیکی و انطباق آن با محیط نپیگیری فرآی
 ،محلی

  تاسیس و توسعه روابط و انجام تحقیقات مشترک با موسسات ارشد
های علمی و تکنولوژیکی در کویت و دیگر نقاط علمی، و بخش

 جهان،

  های شناخت منابع اقتصاد ملی روشدر زمینه مشارکت در مطالعات
گذاری در نتایج تحقیقات علمی و تکنولوژیکی در به وسیله سرمایه

خدمات اقتصاد استانی و اهداف توسعه صنعت و هدایت آن به 
 اجتماعی،

 

 دفتر سیاست پژوهی فناوري دفاعی  2.2
، از جمله  راهبردیتفکر، و یا به عبارتی دیگر مراکز مطالعات  هایکانون

در شرایط محیطی متغیر کنونی  م با رشدأبقای تو برای الزامات اساسی
و  اهشناسایی الگوها، ایده ماهیت مطالعات دفاعی، هستند.

بخش دفاع، نقش و جایگاه این مراکز را اهمیتی دو   با  مرتبط  روندهای
پژوهی فناوری دفاعی، مشوق و بخشد. با این اعتقاد، دفتر سیاستچندان می

های مختلف دفاعی تفکر درسطح سازمان هایکانونحامی ایجاد و گسترش 
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را در  راهبردیبوده و تالش کرده است تا با ارائه یك الگوی سازنده، تفکر 
  جامعه دفاعی، بسط و گسترش دهد.

 تاریخچه 
های به ضرورت وجود یك مرکز جهت انجام مطالعات وتحلیل با توجه
ت های اطالعاو حوزه راهبردیبرنامه ریزی   الگـوهای  ، شناساییراهبردی
موسسه آموزشی »در  1372سال در  ، این دفتربرای مجموعة دفاعی راهبردی

تحت عنوان  1376در سال  ،. سپستاسیس شد« نایع دفاعیو تحقیقاتی ص
 علم و فناوریو با رویکرد استراتژی  «راهبردیریزی مرکز مطالعات و برنامه»

دفاعی به فعالیت خود ادامه داد. با شروع مباحث تحول در سطح وزارت دفاع و 
و علم به منظور انطباق بیشتر با تحوالت محیطی و با هدف تدوین استراتژی 

پژوهی دفتر سیاست»به  1381دفاعی جمهوری اسالمی ایران، در  فناوری
 تغییر نام داد. «فناوری دفاعی

عنوان  200این مرکز در طول حیات خود موفق به تهیه و انتشار بیش از 
شده است و با « پژوهشیار»نامه نشریه عنوان کتاب و دو ویژه 10مقاله، 

 برایبخش دفاعی و ملی،   ای مرتبط باهها و گردهماییبرگزاری نمایشگاه
 و توسعه کوشیده است.   ارتقای فرهنگ تحقیق

  جایگاه قانونی و تابعیت سازمانی دفتر 
قانون  در بند ز مندرج وظیفه پژوهی فناوری دفاعی در راستایدفتر سیاست

 تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر
های در صنایع نظامی و شناخت سیستم لهحاص پیشرفتهای از آگاهی کسب»

تشکیل شده است و از « جهان در تسلیحاتی و تجهیزات نظامی پیشرفته
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آموزشی و  اهداف برجسته آن پشتیبانی فکری از مدیریت ارشد موسسه
در  راهبردیبه منظور اتخاذ تصمیمات دفاع وزارت  تحقیقاتی صنایع دفاعی و

 . است علم و فناوریحوزه 

  و زمینه های فعالیتاهداف 
است. اهداف دفتر به  یفناورم و مدیریت علحوزه اصلی فعالیت این دفتر، 

 ترتیب زیر اعالم شده است:

 در بعد خرد .1
 مدیریت تحقیق و توسعه در سطح سازمانی .1.1

o معرفی آنها های تحقیق وتوسعه وسازمان آشنایی با 
o علم و فناوری مدیریت منابع انسانی 
o لم و فناوریع مدیریت منابع مالی 
o علم و فناوریهای مدیریت پروژه                            
o و توسعه کیفیت تحقیق 
o توسعه وری تحقیق وبهره 
o تحقیق و توسعه )فناوری( راهبردیریزی برنامه           
o مهندسی سیستم            
o  مدیریت دانش مهندسی ارزشی 
o توسعة زیرساخت راهبردیریزی برنامه 

 کالن )بخشی و ملی( در بعد  .2

ها و تهدیدات های نو و نوظهور و ارزیابی فرصتشناسایی فناوری .2.1
 دفاعی
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o نو هایفناوری ها درمطالعه و تحلیل روند                    
o افزایی های یکپارچه برای ارزیابی تاثیرات همتوسعه مدل

         دفاعی
o ی توسعه بخش دفاعی برا گذاریها درسرمایهپیشنهاد اولویت

 های نوفناوری
 های اقتصادی، سیاسی و حقوقی فناوریجنبه .2.2

o امنیتی و دفاعی هایمطالعه تطبیقی و تحلیلی استراتژی 
o های فناوریکننده صدور المللیِ کنترلهای بینمطالعه رژیم

  پیشرفته و خلع سالح
o فناوریحقوقِ اتنقال  مطالعه  
o عیدفا فناوریهای قانونی نظام علوم وزیرساخت 

 صنایع دفاعی فردا .2.3
o تسلیحات و جنگهای آینده مطالعه 
o های نظامیمطالعه دکترین 
o مطالعه الگوهای تسلیحاتی نوظهور 
o  های مدرنك تهدیدات ناشی از سالحفناوریتحلیل 
o فناوریبینی و ارزیابی پیش                                   
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 ها و تهدیدهاها، فرصتها و قوتضعف 3

تفکر دولتی و غیردولتی و مزایای هریك  هایکانونش به مقایسه در این بخ
 پردازیم.می از این دو رویکرد

 مزایاي رویكرد به كانون تفكر غیردولتی 3.1
ها و قابلیتکه  آنهاستاستقالل تفکر دولتی  هایکانونترین مزیت مهم

 :کندمی فراهم آنهاامتیازات زیر را برای 

 ارزیابی و گذاریسیاست به مربوط ایهبحث در نقادانه امکان نگرش 
 ایفای و سیاستگذار موسسة یا دولت هایبرنامه و هاسیاست نقادانه
  مستقل مرجع یك منزله به نقش

  سازندة  هفراهم آوردن زمینه برای مبادلتوانایی ایجاد اجماع و
به عنوان  کنندههای اصلی مشارکتاطالعات و نظرات میان چهره

 مرجعی مستقل  

  اطالعات و آراء میان  هکننده مبادلعالیت در مقام تسهیلف
 صاحبنظران

  ها و افکار ها برای رسانهتوضیح و تفسیر سیاستقابلیت بیشتر برای
 عمومی

 ای آنهای کلیشهنه توجیه و تبلیغ سیاستو  تولید فکر 

 طرفانه و نابتفکر بی 

  نه تفکر بخشیو تفکر ملی 
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 رح هاوری و اثر بخشی طبهره یارتقا 
بر اساس  ،رند نیز دیگر نیز اتفاق افتاده است. بنیاد همین تجربه در کشورهای

ارتش ایاالت متحده  یهوایهمین رویکرد بعد از تاسیس به وسیله نیروی 
 آمریکا با وجود تحقیق بر روی مسائل امنیتی، ساختار مستقلی پیدا کرد.

 

 نقاط ضعف كانون هاي مستقل 3.2
 زیر مواجه هستند: نقاط ضعفر غیردولتی با تفک هایکانوندر مقابل 

 روزبه و موثق اطالعات به سخت دسترسی  

 و تامین مالی بودجه دغدغه 

 موسسات این در کم شغلی امنیت 

 موسساتاز  برخی  نکردن همکاری 

 شده ارائه پیشنهادات کردن اجرایی به مدیر نبودنملزم 
  

 مزایاي رویكرد به كانون تفكر دولتی 3.3
در  لتفکر مستق هایکانونتفکر دولتی عمدتا در حوزه هایی که  هایکانون

 آنها دچار مشکل هستند، دارای مزیت هستند، مانند: 

 خطاب مورد سازمان روزبه و موثق اطالعات به ترآسان دسترسی 

 دولتی تفکر کانون سازمان در بودجه برای نداشتن دغدغه 

 امنیت شغلی در این موسسات 

 کانون افراد با همکاری به وابسته موسسات و هاسازمان الزام 
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 اجرایی و باال رده مدیران با بهتر ارتباط 

 شده ارائه پیشنهادات کردن اجرایی به مدیر بیشتر الزام 

 

 نقاط ضعف كانون هاي دولتی 3.4
 تفکر دولتی دچار نقاط ضعف خاص خود هستند: هایکانوندر عین حال 

 است امکانپذیر سختی به مخالف هاینظریه تحمل 

 شوندمی ایجاد ندرت به هاکانون این در جدید هایایده 

 اعضا احساس مسئولیت کامل ندارند 

 نیستند نگران عملکرد نتایج از اعضا 

 آن تولید جایبه  فکر توجیه  

 صاحبنظران بین اجماع برای ظرفیت شدن کم 

 و هارسانه برای هاسیاست تفسیر و توضیح برای ظرفیت شدن کم 
 عمومی افکار

 های سازمانتفکر جانبدارانه از سیاست 

 سازمان هایبخش دیگر با هاحوزهاز  برخی در فیوظا تداخل 

  تفکر رب نگریبخشیغلبه   

 دولت بدنه از خارج در حقوقی یا حقیقی هایمجموعه با تعامل ایجاد 
 کانون نقش که است معنی بدان این .گیردمی صورت سختی به

 .دشومی ترنزدیك ایمشاوره نقش و تمطالعا مرکز کارکرد به تفکر
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رند. یگمی ها و مراکز تحقیقاتی شکلتفکر نیز در دانشگاه هایکانوناز برخی 
 های خاص خود هستند.ها و ضعفداری مزیت ،این مراکز نیز

 مزایاي رویكرد به كانون تفكر دانشگاهی 3.5
 دهدر دانشگاه استفاده از نیروهای جوان و مستعد در جهت تولید ای-

 .های نو امکان پذیر است

 یو نیروی کار فراوان است برای تامین نیرو، بودجه کمتر مورد نیاز 
 .ها در دسترس استبرای انجام پروژه

  گزینش نیروهای مستعد از میان نیروهای فراوان موجود در دانشگاه
 .تر است آسان

  است ترآسانها روز در دانشگاهعلوم دسترسی به. 

 

 دانشگاهی تفكر هاينكانوقاط ضعف ن 3.6
  دانشگاهی و صنعت وجود بخش ارتباط خیلی ضعیفی بین تحقیقات

 .دارد

 باعث انحراف جنبی مانند چاپ مقاله در مجالت بین الملی های هدف
 شود.نون تفکر از هدف اصلی خود میکا

  وجود دید تخصصی و ریزبینی متخصصان، به  علتدر دانشگاه به
 شود نه معضل.نگریسته می ید مسئلهمشکالت موجود به د

  دولتی بودن ساختار دانشگاه، مشکالت و نقاط ضعف موجود  علتبه
 .شود در بخش دولتی در دانشگاه نیز مطرح می
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یك  بودنمستقل که رسدمی نظر به یادشده، قدرت و ضعف نقاط به توجه با
 نآ کارآیی بهبود در آن معنوی و مالینیازهای  تامین درصورت تفکر کانون

 .خواهدبود موثر بسیار
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 پیشنهادهاي راهبردي 4
تفکر امروزه به یك نهاد مطالعاتی و مشورتی موثر در بسیاری از  هایکانون
ترین . از جمله مهماندی تبدیل شدهدولتی و خصوص هایبخش یهاسازمان

موارد  توجه مدیران به این کانونها شده است،جلب عوامل و مزایایی که موجب 
 :هستندزیر 

 های مختلف پژوهش داریم، در بخش طور که ما در بخشهمان
-ریزی نیز نیازمند پژوهش هستیم. در حقیقت کارکرد اندیشکدهبرنامه

 ریزی است.پژوهش برنامه یها

  علت رسند که بهها به این نتیجه میمدیران سازمان ،موارد بیشتردر 
 مسائلبینی قادر به انجام مطالعات گسترده. پیش ،مشغله اجرایی

ارج از های مختلف درون سازمانی و خنوظهور و کشف فرصت
ملی و فراملی برای اتخاذ تصمیمات  ،ایسازمان در سطوح منطقه

تفکر  هایکانونسازی نیستند؛ لذا به یابی و ایدهبهینه و همچنین ایده
 کنند.توجه پیدا می

 انمدیراست. اگر « نیازاس احس»تفکر  هایکانونترین نکته در بحث مهماما 
ی نیاز به تاسیس چنین نهادی را احساس کند، شکل گیرو دستگاه تصمیم

ترین پیشنهاد در مهم ،تواند مثمرثمر باشد. بنابراینمی گیری کانون تفکر
وضعیت کنونی این است که مطالعاتی در حوزه سازمان جوانان به منظور پاسخ 

ن نیازی به تاسیس کانون تفکر وجود دارد به این پرسش که آیا در این سازما
 یاخیر، انجام گیرد.
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و عملیاتی شدن کانون  در صورتی که چنین نیازی احساس شود، تاسیس
پیشنهادی  هایگام ،جدول زیر .تفکر در چندین فاز انجام پذیر خواهد بود

 دهد. می خالصه نشانبه طور را مراحل اجرای کار یك کانون تفکر نمونه 
 
 :1گام 

 مقدماتفراهم کردن 
 راهبری کمیته تشکیل .1

 :2گام 
 تدوین برنامه استراتژیك

 ماموریت بیان .2

 ذیربط هایطرف شناسایی .3

  فکر اتاق از انتظارات شناسایی .4

 استراتژیك های تحلیل انجام .5

 استراتژی تدوین .6

 (مدت بلند) استراتژیك اهداف تدوین .7

  فکر اتاق کالن های سیاست تدوین .8

  استراتژیك ریزی برنامه ناسیکارش گزارش ارائه .9

 :3گام 
 تدوین برنامه عملیاتی

 سازمانی محیط از عملیاتی تحلیل .1
 عملکرد کلیدی هایحوره تعیین و شناسایی .2

 عملکرد کلیدی های شاخص تعیین .3

 عملیاتی اهداف تدوین .4

 اجرایی برنامه تدوین .5

 هافعالیت بندیبودجه .6
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