اتاق فكر

و جايگاه آن در سازمان
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دکتر غالمحسين طبرسا
نسرين دهقان
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چكيده
از آنجا که مديران قادر به درک و تجزيه و تحليل همه مس��ائل ،موقعيتها و فرصتها نيس��تند و نياز به افراد
خبره و صاحب ايده در زمينه های مختلف س��ازمان حس میش��ود ،اتاقهاي فکر میتوانند با گردآوری اين افراد
زب��ده و خل��ق اف��کار و ايدههای نو اين جای خالی را پر کنن��د .اين اتاق ها می توانند ب��ا پيوند قدرت و دانش،
ضعف سياستگذاریها و تصميمگيریهای موجود را بپوشانند و عالوه بر گشودن گره مشکالت سازمانی ،دغدغه
فکرس��ازی و فکرپژوهی را نيز در اين عصر پويا و پيچيده برطرف کنند .اين مقاله می کوش��د عالوه بر آشنايی با
اين بازوی کاربردي ،انواع مختلف ،روندهای توسعه ،ساختار و جايگاه آن را در سازمان ترسيم کند.

مقدمه
با افزون شدن نيازها و پيچيدگی پاسخ
به آنها ،پيچيدگي روابط موجود ،س��رعت
تغيي��رات محيطی و پويايی س��اختارها در
هم��ه عرصهها ،نياز به اتخ��اذ تصميمهاي
صحيح و ايج��اد آفرينندگی بيش��تر حس
م��ی ش��ود؛ چرا ک��ه يک��ی از روش های
حل مس��أله در حوزه مديريت ،آفرينندگی
است :يعنی يافتن پاسخ مطلوب و مناسب
ب��راي تحوالت و رويدادها .در اين راس��تا
يکی از ابزارهای توس��عه خالقيت و ايجاد
اف��کار نو ک��ه از عادت بد عم��ل پيش از
تفکر يا تفکر پ��س از عمل رهايی ايجاد
می کن��د و فرصتی برای مفهوم س��ازی و
مفه��وم س��تانی پديد م��ی آورد ،اتاق فکر
( )Think Tankاس��ت .ماموري��ت اصل��ی
اتاق فکر پش��تيبانی فکری و مش��اوره ای
سياستگذاران و تصميم گيرندگان و به بند
کشيدن فکر و ايده و دانش در جهت تحقق
اهداف سازمانی اس��ت (ادياني .)1385:1،
اتاقهای فکر با اهدافی که پيش رو دارند،
ب��ه نوعی دع��وت به خود ب��اوری و خود
آگاهی مي کنند که در پی آن خود اصالحی
نيز حاصل میشود  .برای دستيابی به تفاهم
در آرا ،بح��ث و تبادل نظ��ر اتفاق می افتد
و در نتيج��ه خالقي��ت نيز خود را نش��ان
میدهد.

هنوز با گذشت سال ها
از تاسيس اولين اتاق های فكر،
درک و تعريف مشخص و واحدی
از اين مراکز توليد فكر،
وجود ندارد

مقاالت

شناخت ماهيت و منشاء اتاق های فکر
تعاريف وتعابير اتاق فکر
هنوز با گذش��ت س��ال ها از تاس��يس
اولي��ن اتاق ه��ای فک��ر ،درک و تعريف
مش��خص و واح��دی از اين مراک��ز توليد
فکر ،وجود ن��دارد .به تعبي��ری هنوز اين
تفک��ر وجود دارد که تعدادی فيلس��وف يا
روشنفکر به داخل اتاقهاي فکر مي روند،
پ��ول می گيرند و فکر می س��ازند .بر اين
اس��اس تعاريف متعددی از اين مراکز ذکر
شده است ،مانند:
 يک گروه يا موسس��ه س��ازماندهی شدهب��رای انج��ام تحقيقات و حل مش��کالت تاريخچه و ريشه شناسی
مخصوص�� ًا در محيط ه��ای تکنولوژيک و
اولي��ن اتاق ه��ای فکر در ابت��دا با نام
نظامی (.)Kraster, 2001
موسس��ه ها ش��ناخته ش��دند و در دوران
 -س��ازمانی اس��ت که نظريه هاي علمي -جن��گ جهان��ی دوم ب��ه واژه جعبه مغزی
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اجتماع��ي ارائه م��ي دهد .مانن��د آنچه در
آزمايش��گاههاي تحقيقات��ي عل��وم فيزيک
انجام مي گيرد (.)Marsh, 1994
 س��ازماني ک��ه تحقيقاتي را ب��راي حلمس��ائل مختلف س��ازماندهي مي کند و از
ارائه راهکار براي حل اين مسائل پشتيباني
مي کند (.)Goodman, 2005
ام��ا عمومی ترين مفهوم��ی که از اين
مراکز در ذه��ن مديران و نظري��ه پردازان
نقش بسته ،چيزی ش��بيه مراکز مطالعاتی،
تحقيقاتی و پژوهش��ی است و يک تعريف
جامع و کامل از آن به نقل از فرهنگ لغات
انگليس��ی آکس��فورد به اين ش��رح است:
موسس��ه يا س��ازمان تحقيقاتی ک��ه ايدهها
و مش��اوره هاي��ی را حول محور مس��ائل
سياس��ی يا تجاری يا نظام��ی ارائه میکند
و غالب�� ًا در ارتب��اط کاری با موسس��ات و
مراکز دانشگاهی و سياسی است .همچنين
از نظري��ه پردازان و روش��نفکران صاحب
تحلي��ل حماي��ت م��ی کن��د ت��ا تحليل يا
توصيههای سياس��ی ب��رای تصميم گيری
تهيه کنند (ميرزا اميني.)1385،

( )Brain Boxمصطل��ح بودند .پس از آن به
اتاق فکر معروف شدند که از معروف ترين
روش ه��ای رايزنی در آنه��ا روش طوفان
مغ��زی بود .در م��ورد اينک��ه اولين اتاق
فکر در کجا تاس��يس ش��د ،دو نظر وجود
دارد :يک��ی از آنها انجم��ن فابين ()Fabian
در انگليس است که برای پيشبرد تدريجی
تغييرات اجتماعی تاس��يس شد و ديگری
موسسه بروکينگز ( )Brookingsاست که در
اياالت متحده آمريکا واقع شده است.
بر طبق نتايج حاصله ،اتاق های فکری
که در آمريکا تاسيس شدند ،عبارتاند از:
 بنياد راسل سيل ()1907( )Russell Sail؛ شورای روابط خارجی ()1921؛ موسسه بروکينگز( 1916و .)1927چيزی که همه بر آن اجماع دارند ،اين
اس��ت که اساس�� ًا اين اتاقها در ابتدای امر
برای مش��اورههای نظامی ب��ه وجود آمده
بودن��د که نمونه ب��ارز آن موسس��ه «رند»
( )Randاس��ت که اولين اتاق فکر حرفهای
و س��اخت يافته جهان اس��ت .اين اتاقها
ب��ا آژانسه��ای ذهنی و فک��ری و نظامی
کار م��ی کردند که بيش��تر ب��ر موضوعات
عمل��ی و اصل��ی نظام��ي تمرکز داش��تند
( .)Abelson, 2002ت��ا ده��ه  1970ميالدی،
تعداد اتاقه��ای فکر چندان زي��اد نبود و
اين تعداد معدود نيز عمدت ًا پيرامون مسائل
نظام��ی و غير سياس��ی به دول��ت آمريکا
مش��ورت میدادند و از بودجههای دولتی
ني��ز بهره م��ی بردند .اما از ده��ه  1970به
بعد ناگهان انفج��اری در تعداد اين اتاقها
رخ داد و تع��داد بس��يار زي��ادی حت��ی از
نوع کوچک آن آغاز ب��ه کار کردند که در
زمينههای سياس��ی و حزبی و ايدئولوژيک
ابراز نظر می کردند .کشورهای آسيايی نيز
پس از جنگ جهانی دوم اقدام به تش��کيل
اتاقهای فکر کردند که از مشهورترين آنها
می توان به اين موارد اشاره کرد:
 موسس��ه ام��ور بي��ن الملل (پاکس��تان)1947؛
 موسس��ه مطالع��ات توس��عه (بنگالدش)1948؛
 موسس��ه رواب��ط بي��ن الملل��ی (تايوان)1953؛
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 موسس��ه ملی مديريت توس��عه (تايلند بايد باشد؟)1955؛
 چ��ه نوع��ی از مناب��ع برای موسس��ات موسسه رشد اقتصادی دانشگاه هند (هند تصميمگيری در دسترس است؟.)1958
از ابتدايی ترين آنها کش��ورهای ژاپن ض��رورت ايجاد اتاق فکر و کارکردهای
و سپس چين بودند که ژاپن از کشورهای آن
آسيايی پيشروتر است:
ب��ه طور کلی اتاق هاي فکر دو کارکرد
 موسسه پژوهش های اجتماعی  O’Haraي��ا نقش کلي��دی دارند :يکی فکر س��ازی()1919؛
ب��رای مفه��وم آفرينی و ديگری گش��ودن
 موسسه علوم کار ()1921؛گرهه��ای فکری ک��ه در فرايندهاي عملي
 موسسه مطالعات شهری توکيو ()1922؛ به وجود آمدهاند ،يعن��ی حصول موقعيت موسس��ه مطالع��ات  Kazak Khomeiniفکری جديد و يا بهتر کردن وضع موجود.()1945؛
همچنين اين مراکز با گذشته پيوند تنگاتنگ
 مرک��ز پژوهش های اقتص��ادی  Kyushuو نزديکی دارند و در عين حال رو به آينده(.)1946
هس��تند .به عب��ارت ديگر ب��ا ارتباط دادن
اما طی آماری که در سال  2002گرفته گذش��ته به آينده ،فکر آفرينی رخ می دهد
شد ،نش��ان داده ش��د که باز هم از حدود که به اين طريق ،اندک اندک با فکر سازی،
 320ات��اق فکر نس��بت ًا ب��زرگ در کل  77راهی برای شکس��تن تاريک��ی ها و دميدن
کشور دنيا ،حدود يک سوم آنها در آمريکا روشنايیها باز مي شود.
مستقر بودهاند (ادياني.)1383 ،
عالوه بر اين ضرورت وجود اتاق های
فکر را می توان در س��ه راس مثلث مطابق
منشاء ايجاد اتاقهای فکر
شکل ( )1مشاهده کرد.
موضوعات
از
توانند
اتاقهای فک��ر می
اين مراکز با کمک و تعامل با کارشناسان
مهم و اساس��ي ملی نش��ات گيرند يا اينکه و نخبگان فک��ری در زمينه های گوناگون
زاييده ذهن ش��خص يا گ��روه کوچکی از اطالعات��ی را دريافت و در بانک اطالعات
صاحبان انديش��ه باش��ند .به طور کلي دو فکر ذخيره می کنند .اين بانک به اتاق فکر
دلي��ل اصلی برای ايجاد اي��ن اتاق ها ذکر امکان می ده��د که به صورت باز با جهان
مي شود:
واقع مواجه شود ،از خزانه فکر ،فکر سازی
اول اينکه نياز به ايجاد يک موسسه ملی کند و فکر ورزی را تعليم بدهد .
احساس شده بود که تحقيقات با کيفيت در
موضوعات ملی و بين المللی به خصوص روش کار اتاق های فکر
موضوعات مرتبط با سياستهای خارجی
رايج ترين روش��ی ک��ه در اين مراکز
انجام دهد ،زيرا که هيچ موسسه ای در اين ب��ه کار می رود ،اس��تفاده از روش طوفان
زمينه وجود نداشت .دوم ،هيچ موسسهای ذهن��ي ( )Brainstormingاس��ت ک��ه برای
وجود نداش��ت ک��ه بتوان��د متخصصان و
کارشناس��ان را در اي��ن موضوعات با هم
هم��راه کند .در نتيجه ات��اق های فکر اين
پايگاه فکر سازی
نيازه��ا را به مدد فنون طوفان مغزی مرتفع
س��اختند .در جه��ت پيدايش اي��ن مراکز
پاسخگويی به پرسشهاي زير ضروری به
نظر می رسد:
باز سازی و اصالح افکار
بانک اطالعات و دريافت افکار
 رهبر چنين تش��کيالتی بايد چه کس��یباشد و از کجا بيايد؟
شکل  :1مثلث اتاق فکري (ادياني)1383 ،
 -ويژگي های افراد شاغل در اتاق فکر چه

رس��يدن به ايده توليد محص��ول جديد بر
اين حقيقت اس��توار است که افراد با سهيم
شدن در تجربه های گروهی سازمان يافته
به خالقيت بيش��تری واداش��ته می شوند.
اکثر اين ايده ها از س��وی گروهی است که
امکان رشد بيشتر ندارند ،ليکن اغلب ايده
خوبی دارند .در به کار بردن اين روش بايد
از چهار قانون پيروی کرد:
 خونس��ردی خ��ود را باي��د حفظ کرد وتوج��ه کرد ک��ه هر چه اي��ده غيرعادی تر
باشد ،بهتر است.
 کميت ايده ها اهميت دارد .هر چه تعدادايده ها بيشتر ،احتمال دستيابی به ايده های
مفيد ،بيشتر.
 ايده ها را بايد در هم آميخت و پروراند.اي��ده های ديگران در دس��تيابی به ايده ای
جديد به کار مي رود (.)Peters, 2002
اين روش ،مشهورترين و کاربرديترين
شيوه در هر دو زمينه رفع خالقانه مشکل و
آفرينش ايده اس��ت؛ روندی غير ساختاری
و ي��ک راه عالي براي درگي��ر کردن افراد
جهت جمع آوري تعداد زيادي ايده و نظر
و کاس��تن از بار اضافه اطالعات است که
اگر هدف از فعاليت و چگونگي رسيدن به
آن مشخص شود ،حتي قوي ترين مخالفان،
نظر خود را رها و با طوفان مغزي همکاري
مي کنند ،زيرا در اين جلسات جمع آوري
اطالعات ب��ا يک جري��ان آزاد و با انرژی
وتبادل خالق ص��ورت مي گيرد« .مورتي »
بيان داشته که اين تکنيک يک کنفرانس بين
چند ذهن است که نه تنها ايده هاي ارزشمند
حاصل مي کند ،بلکه حوزه وس��يعي براي
تيم سازي و تشکيل گروههاي هماهنگ و
همگون آماده میسازد.

فرايند طوفان مغزي در اتاقهاي فکر
فن��ون طوفان مغزي ب��راي فرايند حل
مس��أله ،تيم س��ازي و ايج��اد خالقيت به
کار م��ي رود و از آنج����ا ک�ه اين تکنيک
در خلق نظ�ريات جديد ،حل مش��کالت،
ترغيب تيمها و توس��عه آنها مي کوش��د،
جلس��ات بس��يار قدرتمن����دي را حاصل
ميکند .طوفان مغزي ،محرک نيز هس��ت،
زي��را اعضاي يک تي��م را گ��رد هم جمع
ميکن��د .اما اين تکنيک شانس��ي و اتفاقي
نيست و نياز اس��ت که ساختار بندي شود
و از قواني��ن طوفان مغزي پيروي کند .اين
فرايند آن قدر حياتي و مهم اس��ت که هر
فردي بايد قادر باش��د بفهم��د چه اتفاقي
ميافتد.

سازندگان اتاق فکر

شناس��ايي اعض��اي دخيل و ش��رکت
کنن��دگان در بحث براي ايج��اد يک اتاق
فکر جديد ،يک وظيفه چالشي است ،زيرا
باي��د بتوان از قبل نظري��ات و موضوعات
را مش��خص ک��رد .گروهه��اي نماين��ده
ش��رکتکننده در اي��ن اتاقها م��ي توانند
ش��امل اين موارد باش��ند :کارکنان دولت،
رس��انه هاي گروهي ،شرکت هاي مشاوره
بين المللي ،گروه هاي تجاري و بازرگاني،
مرک��ز تحقيق��ات قانون��ي دانش��گاه ها و
مراکزي از اين دست.
گروههاي ديگري نيز هستند که در کار
تيمي اتاقهاي فکر شرکت نميکنند ،اما در
اين تالش ارزشمند دخيل اند .اين گروهها
نه تنها در تحقيقات در زمينه تصميمگيري
ش��رکت مي کنن��د ،بلکه رهب��ري ذهني و
پش��تيباني مالي الزم را نيز ب��ه اين اتاق ها
ميدهند .همچنين با توجه به خصوصيات
ذاتی اتاق های فکر ،افرادی که در اتاقهای
فکر شرکت می کنند ،بايد اين ويژگيها را
داشته باشند:
 افرادی با روحيه پژوهش��گری و تحقيقباال؛
 گروهی از نخبگان و مشاوران متخصصبين رشته ای؛
 -دارای خصل��ت های ش��خصيتی چون:
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جامع ترين و کامل ترين دسته بندي از
اتاقهاي فکري به اين شرح است:
 سياس��ی (سياست پژوه ،مش��اور ،وکيلمدافع سياسی)؛
 اقتص��ادی (اقتص��اد پژوه ،اقتص��اد دان،توس��عه پژوه ،مشاور مس��ائل اقتصادی و
مالی)؛
 اجتماعی (جامعه ش��ناس ،روانش��ناس،فرهنگ پژوه ،جامعه پژوه)؛
 امنيتی و نظامی (استراتژيست ،برنامه ريزو مشاور امور دفاعی و اطالعاتی)؛
 صنعت و فناوری (پژوهش��گر و مشاورمس��ائل صنعتی و فناورانه و ارتباطات بين
رشته ای آنها)؛
انواع اتاق های فکر
اتاق های فکر در ش��کل ها ،اندازه ها  -آين��ده (س��ناريو پ��رداز ،آين��ده پ��ژوه،
و با مقاصد گوناگون بس��ته به نوع کاربرد ،استراتژيست) (وحيدي مطلق.)1386 ،
فرهنگ سياس��ی ،رهب��ری و گرايش های
مختل��ف وجود دارند .بنابراي��ن اثر آنها بر انواع اتاق های فکر از ديدگاه ايدئولوژی
سياست خارجی در يک کشور يک موضوع و نوع رويکرد به مسائل
ال��ف) ات��اق فک��ر فاق��د ايدئولوژی:
بسيار حياتی است که در کشورهايی چون
آمريکا تاريخچه آن به ايفاي نقش��ي مهم و ايدئولوژی مش��خص و صريحی ندارند و
چشمگير باز مي گردد که سبب شکل دهی مس��ائل را صرف ًا از جهت ارزش مطالعاتی
به سياس��ت امنيتی و خارج��ی چه از بعد و فک��ری ي��ا مال��ی بررس��ی م��ي کنند و
موضعگيری خاصی نس��بت به مس��ائل مد
داخلی و چه از بعد خارجی شده است.
ان��واع اتاق ه��ای فکر از ديدگاه ش��رح نظر ندارند.
ب) اتاق فکر دارای ايدئولوژی :ايدئولوژی
فعاليت ها و خدمات

ساختار و تشکيالت اتاق فکر
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مراحل فرايند طوفان مغزي
الف) تعريف و توافق بر اهداف؛
ب) بي��ان نظريات و پيش��نهادها در مورد
موضوع��ات مورد تواف��ق در يک محدوده
زماني؛
ج) طبقه بندي ،خالصه س��ازي ،ترکيب و
تفسير؛
د) ارزيابي و تحليل آثار و نتايج؛
ه) اولوي��ت بن��دي گزينه ه��ا ،امتياز بندي
فهرست به صورتي مناسب؛
و) توافق بر عمليات و حيطه زماني؛
ی) کنت��رل و نظارت ب��ر عملکرد و فرايند
(.)Murthy, 2007

اتاقهای فكر می توانند
از موضوعات مهم و
اساسي ملی نشئت گيرند
يا اينكه زاييده ذهن
شخص يا گروه کوچكی از
صاحبان انديشه باشند

مش��خصی دارند که نحوه عملکرد آنان را
ب��ه وضوح تحت تاثير ق��رار می دهد و به
دو قس��م زير تقسيم می شود (ميرزا اميني،
:)1385
 .1اتاق های فکر محافظه کار :به دغدغههای
خاصی چون ارتقای سيس��تم ب��ازار آزاد،
حکوم��ت مح��دود ،تجلي��ات مذهب��ی يا
ارزشهای سنتی خانوادهها (حفظ و بهبود
شرايط موجود) می پردازند.
دوم) اتاقه��ای فک��ر آزاد اندي��ش :ب��ه
دغدغههايي در به کار گيری سياس��تهاي
دول��ت ب��رای غلبه بر ب��ی عدالت��ی ها و
تالش جهت افزاي��ش عدالت اجتماعی و
توس��عه پايدار و کاهش هزينه های دفاعی
میپردازند.

61

شماره  -218تير 89

مقاالت

نخبگی ،با س��ابقه و پخته ،نابغه ،پرتوان ،با
هوش؛
 دارای روحيه خالق و نوآور و عالقه مندبه کارهای گروهی؛
 بهرهگير از تفکر جمعی در تصميمگيریامور عمومی؛
 دارای تعه��د و توجه ويژه به تصميماتوافکار حاصله؛
 بازبينی مستمر و منظم جلسات و مباحثبرای مصون ماندن از آسيبهای احتمالی؛
 دارای روحي��ه صبر و ش��کيبايي به دليلطوالنی ب��ودن فراين��د حص��ول نتيجه از
اتاقهای فکر؛
 دارای احساس مسئوليت نسبت به گروهخود و نتيجه آن تا لحظه حل مشکل مطرح
شده.
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ويژگی های مديريت و ساختار سازمانی
اتاق های فکر
مديري��ت اتاق های فک��ر که به نوعی
ش��بيه موسس��ات تحقيقاتی و پژوهش��ی
هستند ،به دليل وجود افراد دانشي ،خبره و
زبده کاری بس دشوار و به تعبيری مديريت
بر مديريت ناپذير اس��ت و س��خت تر از
مديريت برمراکز مطالعاتی اس��ت .بنابراين
برای ادامه حي��ات اين مراکز ،به يک رهبر
برجسته علمی که روابط گستردهای با اعضا
داشته و توان حفظ آنها را داشته باشد ،نياز
اس��ت .برای مديريت اين سازمان ها بايد
نکاتی رعايت شود ،از قبيل:
 س��اختار اين مراکز بايد تخت باش��د نهعم��ودی ،زيرا ب��رای اين اتاق ها سلس��له
مراتب بیمعناست.
 س��اختار مناس��ب اين اتاقه��ا پروژهایي��ا ماتريس��ی اس��ت ،زي��را هر دس��ته از
پژوهش��گران در گروه خود بر موضوعات
مورد نظر متمرکز می شوند .
 تخصصه��ای مختل��ف در س��ازمانجذب ش��وند تاموضوعات را از زاويه ديد
جداگانهای ببينند.
 مدير اي��ن اتاقها باي��د از نظر علمی ورهب��ری فردی برجس��ته و م��ورد پذيرش
اعضا باشد.
 -قواني��ن و فرهن��گ حاکم بايد مش��وق

اتاقهاي فكر دو کارکرد يا
نقش کليدی دارند:
يكی فكر سازی برای
مفهومآفرينی و ديگری
گشودن گرههای فكری
که در فرايندهاي عملي
به وجود آمدهاند

فن��اوری اطالعات و ارتباطات ،وابس��تگی
زمان��ی و مکانی اين اتاقه��ای فکر نيز به
حداقل رسيده است؛ به طوري که در قالب
يک سازمان مجازی در جذب همکاران و
انجام پروژه ها عمل مي کنند و بدين طريق
وابستگیهای بودجهای خود را نيز کاهش
مي دهند و مستقل تر عمل می کنند.
 گسترش در کشورهای در حال توسعه :ازدهه  ،1970رش��د چشمگيری در اتاقهای
فکر کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده
که حاصل الگوگيری از نوع خود در کشور
آمريکا بوده است.
 افزاي��ش تعداد اتاقهای فکر :آمار و ارقامحاک��ی از افزاي��ش تعداد اين ات��اق ها در
سراسر جهان عالوه بر امريکا بوده است.

 افزاي��ش اتاقهای فک��ر دارای ايدئولوژینس��بت به اتاق های فکر فاقد ايدئولوژی :به

طوري ک��ه تنها در آمريکا از س��ال 1970
ت��ا  1996نس��بت ات��اق های فک��ر دارای
روحي��ه کار گروهی ،پوياي��ی ،خالقيت و ايدئولوژی نس��بت ب��ه کل از  25درصد به
تعهدات انسانی باشد.
 54درصد افزايش يافته است (ميرزا اميني،
.)1385
نمودار سازمانی يک اتاق فکر
 افزايش اتاقهای فکر محافظهکار نس��بتگر چه امروز ،اتاقهای فکر بيش��تر به به اتاقهای فک��رآزاد انديش :اتاقهای فکر
سمت مجازی و ش��بکهای شدن می روند محافظه کار عالوه ب��ر افزايش تعداد خود
و ديگر مکان و زمان برای آنها معنا ندارد ،بيش از س��ه برابر نوع ديگر بودجه و منابع
اما به دليل شباهت اين مراکز به موسسات ديگ��ر را به خود ج��ذب ميکنند .اين نوع
تحقيقاتی و پژوهشی می توان چارتی شبيه اتاقهای فکر ،اس��تراتژيهای شخصی در
به اين مراکز برای آن متصور شد که شامل ف��روش پژوهشه��ای خود و نف��وذ و اثر
اين موارد باشد :هيات امنا يا هيات مديره ،بر سياس��ت ه��ا دارند .اما ات��اق های فکر
رياس��ت اتاق فکر ،شورای پژوهشی ،مدير آزادانديش می کوش��ند با جذب مخاطبان
عام��ل ،بخش ص��ف ،بخش س��تاد (ميرزا عموم��ی فراوان ،بودجههای م��ورد نياز را
اميني.)1385 ،
جذب کنند.
اتاق های فکر در سطح جهانی

 افزاي��ش تن��وع اتاقه��ای فک��ر وتخصصگرايي :با گسترده شدن روز افزون

روند های جهانی
زمينههای مختلف علوم و پيچيدگی مسائل
به تبع تغييرات محيطی در سطح ملی و رخداده��ا ش��اهد ظهور ات��اق های فکر
و بين المللي ،ات��اق های فکر نيز تغييراتی متنوعتر و تخصصیتر هستيم.
در عملکرد ،ح��وزه فعاليت  ،نوع رويکرد
و رش��د کمی و کيفی داشته اند .مهم ترين اتاق فکر در کشورهای مختلف
رونده��ا در عرصه جهان��ی در اين اتاق ها
ات��اق ه��ای فک��ر ،امروز ب��ه صورت
بدين شرح اند:
يک پدي��ده جهانی درآمده ان��د و در کنار
 شبکهای شدن :همگام با تسهيل و تسريع اجزايش��ان در هر کشور با ميزان مشارکتارتباطات از طريق گس��ترش و پيش��رفت مس��تقيم و غير مستقيم در تصميم گيری و

سياستگذاری ها شناسايی می شوند.

اتاقهای فكر در شكلها،
اندازه ها و با مقاصد گوناگون
بسته به نوع کاربرد ،فرهنگ
سياسی ،رهبری و گرايشهای
مختلف وجود دارند

کشورها دارند.
 قابليتهای تفکر بيشتری فراهم میآورندو بر سياستها به طور مستقيم و غيرمستقيم
اثر دارند.
 اتاقه��ا در آمريکا برای ارائه ايده و فکرو نظ��ر در تصميمگي��ری ،محدوديتهای
کمتری دارند.
 نس��بت به ديگر کشورها در همه مسائلسياس��ی و سياس��تگذاری و تصميم گيری
مفيدتر هستند.

 اتاق فکر در انگليساي��ن اتاقها نقش��ی مش��ابه آنچه در

مقاالت

 اتاق فکر در استراليابيش��تر اي��ن اتاق ه��ا بر پايه سيس��تم
دانش��گاهی به وج��ود آمدهاند و توس��ط
دولت يا دانش��گاه ها تامين مالی می شوند
وح��دود 30ات��اق فک��ر وابس��ته به بخش
خصوصی ني��ز وجود دارد (.)Marsh, 1994
گرچه اين مراک��ز از نظر تعداد ،تخصص،
گستردگی نس��بت به دهه پيش بهبود يافته
اند و از نظر سياسی قوی شده اند ،اما نسبت
به آنها در آمريکا بس��يار نقش محدودتری
در سياستگذاریهای تجاری دارند.
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 اتاق فکر در امريکاايجاد اين مراکز در آمريکا از آنجا بود
که در سال « ،1970لويس پاور» ،يادداشتي
ب��راي مرکز تجارت بين المللي نوش��ت و
بيان کرد که همه دانش آموزان ممتازش��ان
عليه تجارت و امور تجاري پيش مي روند
ک��ه دليل آن ،جن��گ ويتنام اس��ت و بايد
کاري صورت داد .يادداش��ت وي ش��امل
بحث هاي ارزشمندي بود که متخصصاني
را چه در داخل و چه در خارج از دانشگاه
برانگيخت .در نتيجه درخواست ايجاد اتاق
فکر بيان شد تا با بحث حول اين موضوع،
مشکل را حل کنند.
اين اتاقها در ابتدا توسط تجار بزرگ
و سرمايه داران عمده تامين مالی میشدند.
آنها سياس��تهايی را جهت ارتقاي زندگی
روزمره مانند خصوصیسازی ،امنيت ملی
يا قوانين ماليات و سرمايه شکل میدادند.
ام��روز اي��ن مراک��ز در امري��کا در بخش
سياستهای تجاری و خارجی نقش بسيار
مهمی بازی می کنن��د و بودجه های خود
را به طور کل��ی از بخش خصوصی تامين
می کنند ،زيرا در اين حالت افراد احساس
آزادی بيان بيش��تری نس��بت به زمانی که
تامينه��ای مال��ی دولتی انجام می ش��ود،
میکنند .البته اتاق های فکر دولتی نيز نقش
موثری بوي��ژه در مس��ائل امنيتی و دفاعی
آمري��کا دارند ،زيرا مطالعات اس��تراتژيک
ملی انجام می دهن��د .انواع اتاق های فکر
امريکايي شامل محافظه کار ،ليبرال و طيف
بي��ن اينها می ش��ود ( .)Abelson, 2002اين
کشور اولين و بيش��ترين اتاق های فکر را
در زمينه های مختلف راه انداخته است که
شايد اکنون تنها کشوری باشد که با تبديل
اين مراکز به صورت مجازی نتايج حاصل
را اثربخشتر کرده اس��ت و نقاط متمايزی
مانند موارد زير دارد:
 اين اتاقها در امريکا از همه کش��ورهایديگر نق��ش مهمتری در سياس��تگذاری و
تصميمگيری دارند.
 سيس��تمهای بس��يار غيرمتمرکزت��ر ومس��تقلتر از نظر سياسی نس��بت به ساير

آمريکا بازي مي کنند ،دارند و از اين جهت
که در سياستگذاریهاي کشور اعمال نفوذ
م��ي کنند ،ي��ک هم��کاری را میتوان بين
اتاقه��ای فکر انگليس و آمريکا مش��اهده
ک��رد .اتاق هاي فکر انگلي��س در مواردی
چ��ون مبادله سياس��ت ها ،جهانی ش��دن،
تحقيقات سياست عمومی و مرکز مطالعات
سياسی داير شده اند.
 اتاق فکر در ايتاليااولي��ن اتاق فک��ر بازار آزاد در س��ال
 2005و در ونيز تاسيس شد که کمک کرد
تغيي��رات اجتماعی و اقتصادی و بنيادی بر
اس��اس اصول س��نتی ونيزی حاصل شود.
بدين ترتيب موسس��اتی با استقالل بيشتر
به وجود آمدند به ط��وري که کام ً
ال از هر
بخش سياسی يا مذهبی يا اقتصادی مستقل
شدند.
 اتاق فکر در ترکيهاي��ن اتاقهای فکر نس��بت ًا ي��ک پديده
جديد به حس��اب میآيند .بسياری از آنها
مانند سيستم های يک بخش سياسي يا يک
شرکت هس��تند و نوع خاص و نمونه اين
مراکز ،نوع دانشگاهی آن است.
 اتاق فکر در چينبس��ياری از اين مراکز در کش��ور چين
توسط بنگاه های دولتی حمايت و پشتيبانی
مالی می ش��وند و بسياری از سياستهايی
که اين کشور در برابر امريکا اتخاذ میکند،
از مبادالت افکار اف��راد خبره در اتاقهای
فکر حاصل میشود.
 اتاق فکر در ايراناولي��ن و ب��زرگ ترين ات��اق فکر در
ايران توس��ط س��يد محمد عادلی در کميته
مل��ی ايرانيان تاس��يس ش��د و نمونه های
مهم ديگر آن در مرکز مطالعات سياس��ی و
بي��ن الملل وزارت ام��ور خارجه به وجود
آم��د .همچنين چندين اتاق فکر کوچک و
متوسط در ايران وجود دارد ،اما به طور کلی
فقر ش��ديدی در اي��ن زمينه در ايران حس
میش��ود .گرچه به دليل سيستم و ساختار
حاکم بر موسس��ات و سازمان های ايرانی
چ��ه دولتی و چه خصوصی و يا تحقيقاتی
و پژوهشی که هنوز مبتنی بر سلسله مراتب
و پاسخگويي سنتی و فرماندهی است ،اين
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ات��اق های فک��ر به طور عموم��ی پذيرفته
ش��ده و عملياتي نيستند و اثری را که بايد،
نگذاش��ته اند و حتی رفت��ه رفته از ماهيت
و هدف و رس��الت اصلی خود دور ش��ده
اند ،اما مديران و مس��ئوالن س��عی دارند با
الگوگيری از اين مراکز در کشورهای موفق
و تالش جهت بهينه سازی آنها در راستاي
پياده سازی هر چه بهتر و با کيفيت تر اين
مشكالت فرهنگي ،يكي از
مراکز گام بر دارند .در اين راستا به تازگی
عواملي هستند که مانع از
در بسياری از س��ازمان ها و دانشگاه ها و
خلق و گسترش اتاقهاي
مراکز علمی و تحقيقاتی طرح تاس��يس آن
فكر در ايران ميشوند
روی کار آمده است .البته طرح جامع اتاق
فک��ر به وزارت علوم و فناوری ،دانش��گاه
آزاد ،صدا وس��يما ،پژوهش��گاه فرهنگ و
انديشه اسالمی ،پژوهشگاه های دانش های
بنيادين ،مرکز تحقيقات مجمع تش��خيص
مصلح��ت نظام ،س��تاد انق��الب فرهنگی،
نهاد رياس��ت جمهوری ،مرک��ز تحقيقات فکر می ش��ود ،بايد نتيج��ه حاصله را پس
اس��تراتژی و پاره ای از مراکز آموزش��ی و از پياده س��ازی اين تغييرات با پيش از آن
پژوهش��ی و حکومتی در تاريخ  1381/6/3مقايسه و نتيجه گيری کرد.
ارائه شده است.
نقدی بر اتاق فکر
فواي��د ات��اق فکر و به کارگي��ری آن در
منتقدان ،اين اتاق ها را با نام منبع توطئه
ايران
می شناسند (ميرزا اميني  )1385،و معتقدند
 به��ره من��دی از دي��دگاه صاحب نظران اي��ن مراک��ز ب��ه خص��وص در زمينههایمختلف اقتص��ادی ،اجتماعی ،سياس��ی و سياس��ی فقط به دنبال ايجاد افکاری توطئه
فرهنگی؛
آمي��ز و مخرب هس��تند .گروهی ديگر نيز
 عمليات��ی ک��ردن ديدگاه ه��ای علمی و ب��ه دليل افزايش وابس��تگی آنه��ا به بنگاهانطباق با نيازها و عطش افکار عمومی؛
های خصوصی ،نتايج حاصله را به جهات
 ط��رح و بررس��ی آخرين نظرس��نجی و مختلف مخرب می دانند ،زيرا معتقدند ايننيازسنجیها در درون و بيرون سازمان؛
مراکز با وابستگی مالی به بخش خصوصی
 ش��ناخت نقاط قوت و ضع��ف افکار و فقط نتايجی را منتشر می کنند که حمايتنظريات مطرح شده؛
ه��ای بخش خصوص��ی را تضمين ،پايدار
تحقق مشارکتجويی و مشارکتآفرينی .و دامن��ه دار کنند .به اي��ن ترتيب در افکارتاس��يس ات��اق ه��ای فک��ر در ايران حاصله و نتايج اين اتاقها تحريف صورت
تاريخچه طوالنی و موفقيت آميزی نداشته مي گيرد.
اس��ت و با توجه به س��اختارهای سنتی و
مقاوم��ت مديران م��ا در برابر اجرای دقيق نتيجه گيری
اين اص��ول ،بعيد به نظر می رس��د بتواند
ات��اق ه��ای فک��ر ب��رای پ��ر ک��ردن
با اين رويه س��طحی و الگوگيری از ديگر خ��الء موج��ود در نظام سياس��تگذاری و
اتاقه��ای فک��ر ،موفقيت چش��مگيری در تصميمگيری و کمک به نيروهای مديريتی
زمينه سياستگذاری و تصميم گيری حاصل سازمانها تاسيس شدند تا بتوانند با کمک
کند .اما با تالش هايی که در جهت تغيير و فکری و پژوهش��ی ب��ه مدي��ران پلی بين
بهبود زيرساختهای بخش پژوهشی نظام ق��درت و دانش حاصل کنند و پش��تيبانی

فکری و مش��اورههای حکومتی را با نقش
سياس��ت پژوهی و حل مشکالت به عهده
بگيرن��د .اين مراکز می توانند با خلق افکار
و ايدههای نو و پرورش و ارائه آن به دولت
با ارتباط با دانش��گاه ها و مراکز تحقيقاتی
و پژوهشی در بهره برداری از فرصت های
جديد و ايجاد منافع بيشتر برای جامعه گام
بردارند0
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