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باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میبه بنیاد توسعه فردا بوده و استفاکلیه حقوق این کتاب متعلق 
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

 

بايد آن که هنگام تولد است  ياولين و مهمترين تصميمانتخاب نوع انديشگاه، 

البته ممکن است نوع انديشگاه توسط حامي اصلي مالي يا معنوي شما قبالً  .بگيريد

تعيين شده باشد. مثالً اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پول تاسيس انديشگاه فرهنگي 

-هايي چون ايراني بازي خواهيد کرد و اگر شرکتشما را بدهد، الجرم با قواعد دولت

توانيد انديشگاهي دانشگاهي تاسيس کنيد. اما يخودرو و سايپا حامي شوند، طبيعتاً نم

تان از وران و مشاوراناگر در انتخاب نوع انديشگاه آزاديد،  نظر خود شما و گروه انديشه

د و يباش يدانشگاه يشگاهياندد يخواهيمبا يکديگر توافق کنيد که  همه مهمتر است.

 يبرا يتخصص يشگاهيانداختن اندراه يا در پيد يکار کن ينظرساز يشتر در واديب

د در مورد ابعاد يليشتر مايد؟ بيمختلف هست يها و نهادهاجهت وزارتخانه يسازاستيس

ا با مصاحبه و يد يداشته باش ينترنتيا يو جستجو ياق کتابخانهيمختلف موضوعات، تحق

درون  يشگاهيد انديخواهيد؟ ميم بسازيمشارکت نخبگان و خبرگان موضوع تصم

د و بر يکنيشروع م يا خصوصيد يباش يدولت ياز نهادها يکيو کامالً مختص به  يسازمان

ها ين استراتژياز ا يبيانتخاب هر ترک يا ... ؟ برايد يکنيان کار ميحسب سفارش مشتر

ها شگاهيانواع مختلف اند يهاها، منافع و چالشيژگيو د بايدر هنگام شروع و تولد، با

 دهد. يم يارير ين مسين فصل شما را در ايد. ايآشنا باش

 

 ست؟يشگاه چياند

ها در تعريفي ساده عبارتند از مراکز توليد و ارزيابي افکار و تسهيل انديشگاه

اينگونه تعريف شگاه را ياند 1”ميراث آمريکايي موسسه“سازي و سياستگزاري. تصميم

هاي مطالعاتي قوي و حل مسائل اي که براي انجام پروژهگروه يا مؤسسه“کند: مي

 يفيدر تعر ”فناوري و استراتژي سياسي، تأسيس شده است. همختلف، بخصوص در حوز

 2”هوشمندي استراتژيك“گيري را از طريق ايجاد ها فرآيند تصميمشگاهيتر انددقيق

                                                 
1- American Heritage 

پردازش  هوشمندي استراتژيك فرآيندي است كه شامل گردآوري، -2

كردن آن براي فرد مناسب در زمان مناسب  اطالعات مناسب و آماده

عنوان پشتوانة به (هوشمندي استراتژيكدر دنياي امروز هم ) شود.مي

اين امر اين است كه در استراتژي، مطرح و مهم شده است. دليل 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

رندگان يگميران و تصميار مديخود را در اخت يه و دستاوردهاتسهيل و پشتيباني کرد

شگاه عبارت است از سازمان، يگر انديد يفيدهند. مطابق تعريارشد سازمان قرار م

، تفکر يپژوهندهيو آ ينگرندهيآ يا گروهي که با استفاده از ابزارهايمؤسسه، شرکت 

ند يدر فرآ يپردازدهي، با ايريگميتصم يعلم يهاك و روشياستراتژ يزير، برنامهيجمع

کند يت ميران را هدايگميسازد و تصميم ميکند. گاه تصميم ينيآفرنقش يسازميتصم

 ين درحاليشود. ايران ميتر همراه با مدياتيعمل ييهانقش يفاير از ايناگز يو گاه حت

د شده ي، تأکييها از ورود به مسائل اجراشگاهيز انديمنابع، بر پره ياست که در برخ

 است.

 

 شگاه؟يچرا اند

گيرندگان با مشکل فقدان اطالعات مداران و تصميمسياستشتر يب يطور عمومبه

مواجه نيستند. مسأله اصلي براي آنان حجم بسيار زياد اطالعات است. مشکل ديگر که 

در اين زمينه وجود دارد اين است که بخشي از اين اطالعات غير قابل اعتماد است، 

نفع است، برخي آنقدر از لحاظ فني پيچيده يها و افراد ذبخشي نيز آميخته با منافع گروه

آورد، برخي نيز ممکن است به لحاظ سياسي يا گذار از آن سر در نمياست که سياست

به  يين مشکالت نهادهايحل ا ياقتصادي يا مالي يا عوامل ديگر غير قابل اجرا باشد. برا

د يو تول يسازميو تصم يسازاستينه سيتفکر و پژوهش در زم يبراکه  ”شگاهياند“نام 

ده است. يل گردياستوار است در نقاط مختلف جهان تشک يشياندده و بر اصل جمعيا

ژه يمختص آن باعث توجه و يهايژگيمنحصر به فرد و و يشگاه، کارکردهايساختار اند

ها شگاهياستفاده از خدمات اندبه  ير انتفاعيو غ يو عموم ي، خصوصيدولت يهاسازمان

 . 1شده است
                                                                                                                            
شرايط موجود، تغيير و تحوالت به قدري غيرمنتظره و زياد است كه 

يعني آينده خيلي روشن و  ،حاكم است «عدم قطعيت» طتوان گفت شرايمي

توان وضعيت امروز و گذشته را و به راحتي نمي بيني نيستقابل پيش

پيچيده شده  يامر گيريتصميم در اين شرايط به آينده تعميم داد.

 است.

قرار دارند. در  يشرفته صنعتيپ يهاها در کشورشگاهيشتر انديب -1

صورت ها را بهشگاهين انديشتريکا و ژاپن بين کشورها آمرين ايب

http://www.farda.ir/
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میبه بنیاد توسعه فردا بوده و استفاکلیه حقوق این کتاب متعلق 
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

 

 

 ها شگاهيگيري و توسعه اندروند شكل

مراکزي در اروپا و آمريکا تشکيل  1910ژه بعد از سال يدر اوايل قرن بيستم و به و

ن مراکز در کوران ياز ا يها بود. برخها ارائه مشاوره به دولتآن هشدند که هدف عمد

کردند. اما به باور يت مينه صلح فعاليس از آن در زمپ يهااول و سال يجنگ جهان

 “1رند“س يهاي قرن بيستم و تأسبه نيمه ”به شکل رسمي“ها شگاهيتأسيس اند ياريبس

مشارکت در  يکا و برايآمر ييهوا يرويکه بعد از جنگ جهاني دوم توسط ن گرددبرمي

انگر يب 1960ده در دهه انجام ش يهايابي. ارز2ديل گرديتشک ينظام يهااستين سيتدو

کا بود و نشان ين در اروپا و آمرينخست يهاشگاهياز اند يارير مثبت عملکرد رند و بسيتأث

کارگيري فکر، ايده، علم و دانش جهت ها ساختارهاي مناسبي براي بهداد که آنيم

ها هشگايهستند. از آن زمان به بعد تعداد اند يپردازدهيو ا يسازمي، تصميگذاراستيس

 گيري پيدا کرد. در جهان رشد چشم

-يجاد ميا يدولت يها و نهادهاها توسط سازمانشگاهيگذشته اکثر اند يهادر دهه

و مسائل  ي، خارجياست داخليس يبرا ييشتر ارائه راهکارهايها بآن يکار شدند و حوزه

مند و عالقه يهاع، صنوف و گروهيکاربرد، صنا يهابود. اما امروزه با گسترش حوزه ينظام

هاي کنند. درحال حاضر شرکتيم يين نهادهايل چنيفعال جامعه اقدام به تشک

، به خود يديپيکري وجود دارند که براي رفع مشکالت عميق و کلخصوصي غول

نياز دارند. بنابراين در خيلي از موارد  يادهيچيهاي پگيريگذاري و تصميمسياست

-يم يرسانز خدماتيوصي و حتي مؤسسات غيرانتفاعي نهاي خصها به شرکتشگاهياند

 کنند.

                                                                                                                            
ه ين در ده سال گذشته و در اتحاديار دارند. همچنيدر اخت ياشبکه

 اند.داشته يعيها رشد سرن آنيها و شبکه بشگاهياروپا اند
1- RAND  Corporation 

شد؛ اما بعد از در نيروي هوايي آمريکا تأسيس  1945رند در سال  -3

ز از وزارت دفاع ين 1947مدتي در وزارت دفاع قرار گرفت. در سال 

 عنوان يک نهاد غيردولتي شروع به فعاليت کرد.خارج شد و به

http://www.farda.ir/


 

 

38                                                                             

     مديريت انديشگاه )از تولد تا توسعه( 

 

باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

و  ياجتماع يگذاراستيهمچون س يگونه مؤسسات در مسائلنيت ايحوزه فعال

ا ي يو تجار يصنعت ي، راهبردهايتوسعه علم و فناور يهايکشورها، استراتژ ياسيس

ها، استسازي سياست. البته وظايف متنوع ديگري همچون بومي ينظام يراهبردها

سازي افکار عمومي، ايجاد اجماع بين مجريان و تربيت نيروهاي پژوهي، آمادهآينده

 يرانتفاعين مؤسسات غينگونه مؤسسات متصور است. اغلب ايا يز براينظر نصاحب

 مند هستند. بهره ياتيمتنوع مال يهاتياز کشورها از معاف ياريهستند و در بس

 

  يشگاهياند يکارکردها

هايي بگيرند که تا گيران بايد بتوانند تصميمسازند. تصميممي ها تصميماهشگياند

ها مشخص و مشهود حد ممکن نتايج و پيامدهاي زنجيروار آن در درازمدت براي آن

گذار، به گيرنده يا همان سياستباشد. بنابراين از نظر منطقي الزم است که تصميم

هاي متفاوتي را ها گزينهشگاهيآگاه باشد. اند هاي خود بيانديشد و به آنعواقب تصميم

طور ها را بهکنند سپس نتايج و پيامدهاي هر يك از گزينهگيري ايجاد ميبراي تصميم

گيرنده گذار و تصميمدهند. سياستگيرنده قرار ميکامل تحليل کرده و در اختيار تصميم

گيري ت هر تصميم، تصميمو عواقب بلندمد 1منفعت -هزينه يابينيز با توجه به ارز

 کند.مي

پردازي جمعي استوار است. انديشي يا ايدهها بر اصل جمعشگاهيساختار اند 

کارگيري کارشناسان متعدد، خوراک اي و با بهرشتهها با انجام مطالعات بينشگاهياند

کنند. گذاران تأمين ميهاي مختلف براي مديران و سياستفکري الزم را در حوزه

 ن است:يها چنشگاهياند ياين کارکردها و مزايهمترم

 يريگميو تصم يزيرند برنامهيبه فرآ ينگرندهيآق پژوهش و يتزر 

 ها و بيني مسائل نوظهور و کشف فرصتپرمشغله در پيش ييران اجرايکمك به مد

 يطيمختلف مح يدهايتهد

                                                 
1- Cost-Benefit Analysis 

http://www.farda.ir/
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میبه بنیاد توسعه فردا بوده و استفاکلیه حقوق این کتاب متعلق 
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

 

 ها ت شرکتيه فعالا صنعت و موضوعات مورد عالقيت موجود سازمان يش وضعيپا

 و نهادها 

  ران يو ارائه نقاط ضعف و قوت به مد ييشناسا 

 از و تقاضا يخالقانه و نوآورانه حسب ن يهاحلشنهاد راهيسازي و پيابي و ايدهايده 

 ل بستري مناسب براي تبادل يها و تشکشگاهيگر انديبا د ييافزاو هم يسازشبکه

 هاها با آناطالعات و تجربه

 ام مطالعات تطبيقي و مرور تجربه کشورهاي توسعه يافته و يافتن نقاط قوت و انج

 هاهاي آنضعف سياست

 “ها و مطالعات تطبيقي1دست آمده از ترازيابياي بهالگوهاي انديشه ”سازيبومي 

  2نگاريشناسي و آيندهانجام مطالعات آينده. 

را  يرانيا يهاشگاهياز اند يکي ياز اهداف و کارکردها يواقع يانمونه 1-1 نکته

 دهد. ينشان م

 

)مؤسسه مطالعات  3يتدساايراني شگاه ياند ياهداف و کارکردها (1-1 نكته

 لگران تهران(يتحل يتوسعه و فناور

 يشناسبيبندي دقيق مسائل موردنظر، ارزيابي و آسشناسايي، توصيف و صورت 

هاي تحليلگرانه در خصوص ديدگاه مسائل جاري و مسائل در شرف ظهور، و ارائه

 گذاران قرار دارد هايي که عاجالً مورد توجه سياستآن دسته از سياست

   تحليل راهبردي روندها و رويدادهاي جهاني و داخلي و بسترسازي مطالعاتي

 هاي گوناگون به توسعهها و نگرشبراي تبيين تعاريف، مفاهيم، پارادايم

  هاي گوناگون توسعهترسيم افق مدلپردازي و پژوهي، استراتژيآينده 

  گيران از طريق مطالعه و گذاران و تصميممردان، سياستايجاد تعامل با دولت

                                                 
1- Benchmarking 

2- Foresight 

هاي تفکر و ش کانونيهما"شگاه در ين انديا يمنبع: متن معرف -1

 .1384دولت نهم"، آبان 

http://www.farda.ir/
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 سازي و ترويجسازي، تصميمتحليل روندها و ارائه مشاوره از طريق  سياست

  هاي ها و برنامهنگرفته و پيشنهادهاي خام به سياستهاي کلي و شکلتبديل ايده

 بل اجرا در عملدقيق و قا

  هاي ضروري مباحث اي در زمينهاطالعاتي فکري و ايده يهاايجاد و تکميل بانك

 توسعه و فناوري

 هاي اطالعات و نظرها ميان چهره سازنده کمك به فراهم آمدن زمينه براي مبادله

ها و نيز فعاليت در بندي و تدوين سياستکننده در فرآيند صورتاصلي مشارکت

  نظراناطالعات و آرا ميان صاحب مبادله کنندههيلمقام تس

  هاي مربوط به سياستيك مرجع مستقل و نقّاد در بحث ايفاي نقش به منزله-

 گذارهاي دولت يا سازمان سياستها و برنامهسياست گذاري و ارزيابي نقّادانه

 استمربوط به سي يهانظر در قلمرو تحقيقشناسايي و تربيت نيروهاي صاحب-

 گذاري 

 گذاران مردان و سياستنيروي کار توانا به دولت معرفي و عرضه 

 ها يا افکار عمومي.ها براي رسانهتوضيح و تفسير سياست 

 

 هاشگاهيهاي اندگيويژ

هاي پژوهشي ها را از ساير سازمانها چهار ويژگي عمده دارند که آنشگاهياند

 سازند: متمايز مي

المللي و افزايش ش حجم اطالعات، گسترش روابط بينافزاي انديشي:جمع -1

پردازي، ضرورت تفکر سازي و استراتژيعوامل تاثيرگذار در امر تصميم

-ي از سازمانيها الگوشگاهيانديشي را محرز کرده است. اندجمعي و جمع

اند. فعاليت انديش هستند که در پرتو اين ضرورت بوجود آمدههاي جمع

انديشي رشد و گسترش پيدا کند و شد که فرآيند جمع ها باعثشگاهياند

 توانايي خود را براي حل مسائل بزرگ نشان دهد.
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میبه بنیاد توسعه فردا بوده و استفاکلیه حقوق این کتاب متعلق 
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

 

يکي از وظايف  هاي فكري و انتقال به مخاطب:توليد فرآورده -2

هاي مناسب براي حل مسائل و همچنين ها، توليد و خلق ايدهشگاهياند

و نوع فعاليت  ها است. ساختاربندي و مستندسازي آنتدوين، صورت

پردازي افزايش داده و را براي ايده خالقيتاي است که ها به گونهشگاهياند

ميداني را براي تضارب آراي مختلف که معطوف به حل مسائل هستند، 

بندي و دست آمده، جمعها و آراي بهکند؛ اما اگر ايدهايجاد مي

خاطبان، ارائه اي مفيد و جذاب براي ما به گونهيسازي نشود و خالصه

ها، عالوه بر شگاهينيافته است؛ لذا اند شگاه به اهداف خود دستينشوند، اند

هاي خود به اي را صرف رساندن پيامشناخت و حل مسائل، تالش عمده

 آورند.مخاطبان تا حصول آخرين نتايج موردنظر، به عمل مي

عاليت روح حاکم بر ف نده:يها به مسائل حال و آبودن کوششمعطوف  -3

بر روي  پردازياستراتژيسازي و ها بايد معطوف به تصميمشگاهياند

ها پرداخته نشود، جامعه باشد؛ مسائلي که اگر به آن يمسائل واقع

 گذارد. کشور به جاي مي هبراي حال و آيند يمشکالت

 گذاري:درگيرنشدن در مسائل اجرايي و تشريفات رسمي سياست -4

ها شگاهيگذار؛ بدين معني که اندند نه سياستساز هستها سياستشگاهياند

غالباً نهادهايي پيشنهاددهنده هستند و درگير مسائل تشريفاتي و حقوقي 

هاي ها در تعامل با دستگاهشگاهيشوند. همچنين اندنمي گذاريسياست

ساز هستند و نبايد درگير مسائل اجرايي و يا توجيه اجرايي، صرفاً تصميم

 ها شوند.دستگاه ههاي روزمرمتصمي هکارشناسان

 

 خورد؟يبه درد شما م يشگاهيچه نوع اند

ن يد. اطالعات ايها آشنا شدشگاهياند يهام و کارکرديقبل با مفاه يهادر قسمت

د و يدا کنيشتر شناخت پيها بشگاهيکند تا شما نسبت به انواع انديبخش کمك م

د هم يدر هر صورت انتخاب با شماست، شا د.يشگاه متناسب با خود را انتخاب کنياند
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     مديريت انديشگاه )از تولد تا توسعه( 

 

باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

شه که همه يشگاه شما داشته باشند، همينوع اند يبه سزا در طراح يان شما نقشيمشتر

 کنند.ين نمييك سازمان تعي انز را مؤسسيچ
 

o س يهنگام تأس يممکن است برخ :شگاهيا انديخورد يپژوهشگاه به دردتان م

-دو با وجود شباهتنيا برعکس. ايد يازنديشگاه به اشتباه پژوهشگاه راه بياند

ن است يها اها با پژوهشگاهشگاهياز وجوه تمايز اند يکيدارند.  ييهاشان تفاوتيها

ها بردن به پاسخ پرسشحل مسائل و پيها تنها درصدد يافتن راهشگاهيکه اند

هاي بدست ها اين است که ايدههاي آناز فعاليت ينيستند، بلکه قسمت ديگر

 يا سازمان و شرکت مشتريگيران جامعه مده را به گوش مسئولين و تصميمآ

شود، هايي که اتخاذ ميگيري و نوع سياستبرسانند و به نوعي در فرآيند تصميم

شتر يب يشگاهياند يهامورد استفاده در پژوهش يهاطور روشنيسهيم شوند. هم

ه است تا يمسأله شبنه حلخالقا يهاو روش يدر علوم انسان يفيک يهابه پژوهش

 .يپژوهش-يو علم يمرسوم تجرب يهاروش

 

o با يك شوراي مشورتي  شگاهياند :شگاهيا انديد يشمندان هستياز اند يمحفل

شوند و دانش تجربه اي )که صرفاً افراد مجرب دعوت ميهاي مشاورهيا سيستم

دارد. در  دهند( تفاوتيمحدود ارائه م يخود را پشت درهاي بسته و در جمع

حضور داشته باشند و  يپژوهش يهاميوقت و تحتماً بايد، نيروهاي تمام شگاهياند

-شگاهيان قرار دهند. انديار مشتريمشورت با خبرگان در اخت يپژوهش را با چاشن

موارد در  ي)که در برخ يو بعضاً بدون مشتر يصرفاً نظر يهاها از پژوهش

از يرفع ن يز کرده و برايشود( پرهيم شمندان انجاميمحفل اند يهاتيفعال

 کنند.يت ميران فعاليان و مديمشتر

 

o هرل ين رکن در تشکيمهمتر :يسازمانا برونيبهتر است  يسازماندرون 

گذار است. استيو س يدولت يآن با نهادها يتوجه به ارتباط ساختار يشگاهياند
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میبه بنیاد توسعه فردا بوده و استفاکلیه حقوق این کتاب متعلق 
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

 

اش بودن يسازماندرون شگاه، تفکر بيطرفانه و ناب است. اما باياصلي اند هوظيف

د يماند. پس باين امر باز ميشود و از ايآن سازمان م يهاتصميم هکنندتوجيه

-تصميم هکنندشگاه پيشنهاد کنيم که مجبور نباشد توجيهيساختاري را براي اند

د يب باين ترتيهاي خاص باشد. بداي سازمانهاي کليشهقبلي و سياست يها

 يمتداول برا يشوند )رواليل ميت دولت تشکيا حماکه ب ييهاشگاهياند يبرا

داشته  يالتين کرد تا استقالل تشکيتدو يا( برنامهيرانيا يهاشگاهياز اند ياريبس

 «شرکت رند»ابند. ين مهم دست يشده به ا يزيرند برنامهيك فرآيا در يباشند 

کا يآمر ييهوا يرويز ابتدا در نيشود( نيمحسوب م يامروز يهاشگاهي)که مادر اند

ش، دو سال بعد يهاتيبودن حوزه فعال يو نظام يتيل شد اما با وجود امنيتشک

اجازه داد تا  «رند»ن امر به يابد. اي يشتريب يو کارآمد يتا اثربخش 1مستقل شد

 ش دهد. ير خود را افزايز شده و دامنه تأثين يدتريجد يهاوارد حوزه

ها از مسائل و اطالعات روز شگاهياند سازماني بودن، به معني دور بودنبرون

د يگير، باهاي اجرايي و تصميمست. مسلماً مسئوالن دستگاهيهاي اجرايي ندستگاه

ز يها نمربوط قرار دهند تا آن يهاشگاهيمسائل درحال بررسي خود را سريعاً در اختيار اند

-صاحب يط آسان با تمامل ارتبايحل ارائه دهند. تسهمشاوره و راهبتوانند در زمان الزم 

 يها بايد داراي ديدگاهشگاهيشود. انديشگاه فراهم ميز در پرتو استقالل اندينظران ن

نگر باشند و براي جلوگيري از ايجاد تقابل و نزاع در فرآيندهاي مستقل و کلي

نظران مختلف در فرآيندهاي سازي، از طيف وسيعي از صاحبسازي و سياستتصميم

هاي گيرند. بدين معني که در فرآيندهاي چنين نهادهايي، بايد دغدغهبهرهمورد بررسي، 

و  ”سازمانيبرون“شگاه شما ساختار يهاي مرتبط نيز لحاظ شود. اگر اندتمامي سازمان

 يهاتياز محدود ياريداشته باشد، از بس ياصل يا مشتريغيروابسته به کارفرما 

 يهاتيگر فعالست توجيهياز نيژه آنکه نيوبهد. يآزاد يسازمانواحدهاي کارشناسي درون

 يهاشگاهين انديد. همچنيکن ”تفکر“د بيطرفانه يتوانيد و ميسازمان متبوع خود باش

                                                 
عنوان زمان ختاري اين انديشگاه بوده است( به)که زمان استقالل سا 1947خ ي، تارينجاست که در متون رسميجالب ا -1

 تولد شد.شگاه در دل ارتش مين انديکه ا 1945شود و نه سال يشگاه ذکر مين انديل ايتشک
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     مديريت انديشگاه )از تولد تا توسعه( 

 

باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

 يازهايکنند تا مسائل امروز و نينده کار ميمسائل مربوط به آ يشتر رويب يسازمان برون

است.(  يسازمانروند يو فکر يکارشناس يهاميروزمره سازمان )که مورد توجه ت

 يانيمرانيکه معموالً با مد يو کارشناس يپژوهش يسه با واحدهاين در مقايهمچن

ران يگميسازان و تصماستيارشد و سرانيها معموالً به مدشگاهيکنند، انديسازمان کار م

 کترند. يسازمان نزد ياصل

 

 د؟يان کردهييخود را تع يکارحوزه

اي يك يا چند حوزه کامالً مرتبط متمرکز بوده و به گونه ها تنها برشگاهيبعضي اند

هاي مختلف و بعضاً بسيار نمايند؛ درحالي که بعضي ديگر در حوزهتخصصي عمل مي

ها شگاهياند ”حوزه و گستره عملکرد“بر مبناي شاخص  متنوع مشغول به فعاليت هستند.

 هاي زير قرار دارند:در محدوده

 خاص( يسازمان يزهااي)متمرکز بر ن يسازمان 

 خاص( يا منطقه شهريك شهر ي يهاازيشهري )متمرکز بر ن 

 ك استان(يهاي ها و سياستاستاني )متمرکز بر مسائل، چالش 

 هاي کشور(ملي )متمرکز بر مسائل، مشکالت و سياست 

 اي )متمرکز بر مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشورهاي منطقه

 منطقه(

 المللي(.هاي بينها و فرصتائل، دغدغهجهاني )متمرکز بر مس 

ها را شگاهيتوان اند، مي”هامأموريت و شرح خدمات و فعاليت“ن براساس يهمچن

 بندي نمود:ر دستهيهاي زدر حوزه

 پژوه، مشاور سياسي(سياسي )سياست 

 پژوه و مشاور مسائل اقتصادي و مالي(اقتصادي )اقتصادپژوه، توسعه 

 پژوه(پژوه، جامعهشناس، فرهنگروان شناس،اجتماعي )جامعه 

 ريز و مشاور امور دفاعي و اطالعاتي(امنيتي و نظامي )استراتژيست، برنامه 
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میبه بنیاد توسعه فردا بوده و استفاکلیه حقوق این کتاب متعلق 
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

 

 طاتمسائل صنعتي و فناورانه و ارتبا صنعت و فناوري )پژوهشگر و مشاور 

 ها(اي با ديگر حوزهرشتهبين

 نگار(. ندهيپژوه، آامور آينده )سناريوپرداز، آينده 

شما متناسب با  يهايخورد و بودجه، امکانات و توانمنديك به درد شما ميکدام

 ان است؟ياز مشتر يابه چه دامنه ييپاسخگو

 

  ن است!ي؛ مسأله ايا خصوصي يدولت

کنند، ميزان ها با توجه به شرايط خود و بافتي که در آن کار ميشگاهياند

يا نزديکي به ساختار دولت  يدانشگاه يهاطياي که در اختيار دارند و قرابت با محبودجه

 ”ها و روابط سازمانيوابستگي“دارند. از منظر  يهاي متفاوتيا بخش غيردولتي، شکل

 بندي کرد:ها را اين گونه دستهشگاهيتوان اندمي

 روابسته به دولت(ي)شرکت يا مؤسسه مستقل و غ يخصوص 

 ر مجلس، ينظ يومعم يروابسته به دولت اما وابسته به نهادهاي)غ يعموم

 ها و شوراها(يشهردار

  دانشگاه(دانشگاهي )وابسته يا زيرنظر 

 (يو دولت يت خصوصيت و مالکيرياز مد يبيدولتي )ترکنيمه 

 ت و نظر دولت( و ...يدولتي )کامالً تحت حما 

دو سر  يهاا و چالشيها، مزاشگاهيانواع اند يهايژگيبهتر ابعاد و و يبررس يبرا

افت يرا بتوان  ياديز يهاشگاهيد انديم. شاياکرده يبررس 1-1را در جدول ها ف از آنيط

 ين موجود مرکبيس چنيباشند، اگر شما هم درحال تأس يخصوصمهين -يدولتمهيکه ن

 د. يدا کنيف پين دو سر طيانه ايخود را در م يد، خوب است جايهست

 

 يو خصوص يدولت يهاشگاهياند يهاا و چالشيمزامقايسه  (1-1جدول 

 يکامالً خصوص يکامالً دولت حوزه 

تفکر بيطرفانه، نقادانه، ر ينظ ييهاامکان افتادن در تلهاستقالل  1
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     مديريت انديشگاه )از تولد تا توسعه( 

 

باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میکلیه حقوق این کتاب متعلق به بنیاد توسعه فردا بوده و استفا
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

 هيتوج شهياند

د آن و تفکر يتول يفکر به جا

 دارانه جانب

 نسبت به سازمان متبوع

 (ي)و نه بخش يمستقل و مل

2 
به  يدسترس

 اطالعات موثق

تر به اطالعات آسان يدسترس

 ازمانس

سخت به اطالعات  يدسترس

 موثق

 يروز سازمان مشترو به

3 

و  يت ماليامن

 ين ماليتأم

 هاتيفعال

 ن بودجهيتأم يدغدغه کمتر برا
ن يدر تأم يجد يهاچالش

 يمال

4 

امکان جلب 

گر يد يهمکار

 هاسازمان

 ها و مؤسساتشتر سازمانيالزام ب

با افراد  يوابسته به همکار

 شگاهياند

 يزمان و همکارسا يچابک

از  يتر برخراحت

شمندان و خبرگان ياند

 يهايزان از بروکراسيگر

 يدولت

5 

ارتباط با 

-ران ردهيمد

 سازمان يباال

 ارشدران يارتباط بهتر با مد

 در يادار يهايدشوار

-ران يارتباط مستمر با مد

 ارشد

6 
 ييالزام اجرا

 شنهادهايپ

 کردنيير به اجرايشتر مديالزام ب

 ارائه شده يادهاشنهيپ

-يير به اجرايالزام کمتر مد

 کردن

 ارائه شده يشنهادهايپ

 نييا پايمعموالً متوسط  يورسطح بهره 7
وري سازمان و بهره يچابک

 باال

8 
 يت شغليامن

 ورانشهياند

باالتر و امکان  يت شغليامن

 انتخاب

وع کم و تن يت شغليامن

 يشغل يهامحدود فرصت
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باشد. فایل الکترونیکی کتاب ده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد  میبه بنیاد توسعه فردا بوده و استفاکلیه حقوق این کتاب متعلق 
 قابل دریافت است.  www.farda.irاز سایت بنیاد به نشانی : 

 

متنوع  يشغل يهافرصت

 کارشناسان ين برايگزيجا

 ورانشهياند يبرا

9 

و  يينوزا

در  ينوآور

ها و دهيا

 هاشهياند

 شکنقالب هايکمبود ايده
شتر در يت و بدعت بيخالق

 هادهيا

 ي دولتي و خصوصيهاشگاهياند يهاا و چالشيمزامقايسه  (1-1جدول ادامه 

 يکامالً خصوص يکامالً دولت حوزه 

1

0 

-تيمسئول

 يريپذ

 ارکنانک

 ت کمترياحساس مسئول
ت يفيک يشتر برايدغدغه ب

 انيکار و بازخورد مشتر

1

1 

ت بالقوه يظرف

در انتشار 

 دستاوردها

 ياش انعکاس رسانهيافزا
 يعدم پوشش بخش خصوص

 هادر رسانه

1

2 
 ر مشکالتيسا

 هاحوزه يتداخل وظائف در برخ

 سازمان يهاگر بخشيبا د

 يبرخ يهمکارعدم 

 مؤسسات

 يبا بخش خصوص يتدول
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