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

 

تان باید در مورد آن یکی از مهمترین مواردي که در ابتداي فعالیت اندیشگاه
ن فصل چند یااست. در  آنسازمانی در تصمیم بگیرید، ساختار داخلی و ارتباطات 

قبل از  پیشنهاد شده است. يمعرفی شده و در نهایت سه الگوي کاربردرویکرد کلی 
الشی مدیریتی در اندیشگاهی با ساختار چبروز ورود به فصل به مثال زیر که نشانگر 

 ، توجه کنید.  اي استستاره
 

 )یرانیا یمثالتابند (ها نمیهوقتی ستار
نام و خوش ياعنوان مجموعهگذراند و در بازار بهیدوران بلوغ خود را م یشگاهیاند

 یقششگاه نیفکر اندنفر از کارشناسان خوشت سهین موفقیکارآمد شناخته شده بود. در ا
-و عمًال سایر کارکنان حول فعالیتهاي درخشان آنها ایفاي نقش می داشتند يدیکل

شگاه درحال یک اندیاز  يزیانگوسوسه یشنهاد مالین سه نفر، پی، دو تن از اکردند
ر یف کردند، مدیشگاه رفته و ماجرا را تعریر اندیش مدیپ هاآنافت کردند. یس دریتأس

د یشنهاد جدیک پیرا تا نزد هاآن يایت سطح حقوق و مزایفکر کرد و در نها يچند روز
ان یبماند اما چند ماه بعد در م یرا حفظ کند. قرار بود ماجرا مخف هاآنباال برد تا 
 هاآنران رفت و به ید. نفر سوم به شدت دلخور بود. او نزد مدیچیشگاه پیکارکنان اند

اطالع  هاآنافت کرده و به یدر یخوب يشنهادهاین بار پیز چندین يکرد که و يادآوری
نکرده است.  هاآنبه  یشگاه، توجهیاند يداده است که به خاطر عالقه به موضوع کار

 یمقطع یاندك در حقوق و پاداش یشیشناختند، افزایرا م يو يران که حس وفاداریمد
، نداشتند یشگاه احساس خوبیکردند. کارکنان اند یرا راض يداده و به ظاهر و يبه و
ن یم، همید به ترك سازمان کنیا اگر ما هم تهدیآ“کردند که: یبا هم زمزمه م هاآن

گرفتند،  يشنهاد بهتریفکر پشش ماه بعد آن دو کارشناس خوش ”کنند؟یبرخورد را م
عنوان مشاور شگاه بود. آن دو رفتند و قرار شد بهیاند ین بار مبالغ باالتر از توان مالیا

زد. یگر کارکنان موج میدر چهره د یتیکنند. نارضا يشگاه همکاریدت با انیریمد یعال
شگاه شد و تعداد یدر اند یه جمعیو روح یت سازمانیف هوین اتفاقات باعث تضعیا
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     مدیریت اندیشگاه (از تولد تا توسعھ) 
 

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

ش یافزا يبرا يعنوان ابزار گر بهید يهاسازمان يشنهادهایاز کارکنان هم از پ يگرید
 يهاشگاهیکردند تا به اندا ترك ت هم مجموعه ریحقوق خود استفاده کردند و در نها

ت یفیوندند. کیدهند، بپیم هاآنبه  يشتریکه حقوق ب يايتجار يهاا شرکتیگر و ید
شگاه که دوران تولد خود را با یز به شدت افت کرده بود. اندیکار کارشناس خبره سوم ن

ده بود. د شیت پشت سر گذاشته بود، قبل از ورود به دوران بلوغ دچار رکود شدیموفق
شگاه را یاند یت جمعیشگاه، هویران اندیمات مدیاقدامات آن دو کارمند با سابقه و تصم

 ران کرد. یو
به نظر شما د؟ یگرفتیم یماتیتصمد چه یشگاه بودین اندیران ایمد ياگر شما جا
هایی در اندیشگاه بیشتر مفید است یا مضر؟ آیا شما گروهی از ستارهوجود چنین تک

دهید؟ اگر ان را که دردسرهاي مدیریتی کمتري داشته باشند ترجیح میوراندیشه
ها نبود چه؟ اگر بعد از مدتی نیاز به حضور کیفیت کار این گروه به خوبی ستاره

اي از ستارگان با گروه از شبکه آیا استفاده ستارگانی باالي سر این گروهها کردید چه؟
 حلی میانه باشد؟ ند راهتواتوقع میوران کممتمرکزي از اندیشه


