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  یده سازمانبخش اول: تعاریف، متدولوژی و 

 

 تعریف 
، مواجهه و انباشت ارائهکانون تفکر )اتاق فکر( جایی برای 

سیاستی است. کانون تفکر هدفمند  مسائلتفکر برای حل 
یابی و  حل راهسیاستی،  مسائلمحوری، تنقیح  مسئلهاست و 

بر  تأکیدآن است. با  کارکردهای ترین اصلیتولید دانش 
مکانی برای فکر  ضرورتاًمتدولوژی، این تعریف اتاق فکر را 

 .کند نمیکردن تلقی 

 اهداف
-ارتقاء سطح استفاده از نقطه نظرات مختلف علمی .1

 .سازمانتجربه ای در مدیریت 

 سازمان ی اساسیبه نیازها محور دانشپاسخگویی  .2

 افزایش ارتباط با نخبگان  .3

  گذاری سیاستگیری و  افزایش غنای تصمیم .4

جای پاسخگویی سریع به نیازهای دانشی ب .5
 بلندمدتهای  پژوهش

 وظایف
 گیرد: دربرمیوظایف کانون تفکر چهار محور ذیل را    

کارشناسی در خصوص  بندی جمعمشاوره و  .1
 سازمانچگونگی انجام وظایف اصلی 

 یابی دائمی مسئلهشناسی و  مسئله .2

 یابی حل راه .3

 و استفاده از شبکه نخبگان از طریق : بندی جمع .4

 ها گروهساماندهی نخبگان کشور بر اساس وظایف  -

ساماندهی نخبگان کشور بر اساس وظایف کانون  -
 تفکر

 انجام دائمی دلفی خبرگان در راستای وظایف -
 سازمان

 خبرگانتدوین گردش کار دائمی نظرخواهی از  -

باید با توجه به  الذکر فوقالزم به توضیح است که وظایف 
 مبانی مطروحه در بخش دوم انجام شود.

 ترکیب
و پنج  مختلف درون سازمان های بخشنفر از  5تا  3انتخاب 

؛ ترجیحاً اساتید دانشگاهی سازماننفر از افراد بیرون از  7تا 
کیب اوالً سیاسی باشند. این تر -که دارای سوابق مدیریتی

باید شرایط مطروحه در بخش دوم یعنی تخصص، تجربه، 
و خالقیت الزم برای انجام وظایف خود را داشته  آزاداندیشی

توان بسته به موضوعات و دستور کار می حال درعینباشند. 
تن از کارشناسان  3مقطعی و موردی از  صورت بهجلسات 

 دعوت به عمل آورد.

 کمیته فرعی
یندهای متدولوژیک کانون تفکر، ساماندهی جهت تضمین فرا

و انجام  ها دلفیشبکه مجازی نخبگان، گردش کار مناسب 
، ضروری رئیس سازمانو نیازهای ارسالی از  افزاری نرمامور 

نفر کادر ورزیده  5تا  3فرعی متشکل از  ای کمیتهاست تا 
تشکیل شود. این کمیته نقش دبیرخانه متدولوژیک را برای 

 ایفا خواهد نمود. اتاق فکر

 وظایف کمیته فرعی
 تهیه و تدوین دستور کار جلسات اتاق فکر  .1

 ساماندهی شبکه مجازی نخبگان و تحلیل شبکه  .2

 ها تدوین و اجرای گردش کار مناسب دلفی .3

 و نیازهای ارسالی  افزاری نرمانجام امور  .4

 شناسی مسئلهمدیریت اجرای برنامه دائمی  .5

 دربارهحمایتی  -تهیه و تدوین محتوای تخصصی .6
 موضوعات مربوطه در اتاق فکر

 مستندسازی گزارشات و اقدامات .7

 پاسخگویی سریع به تقاضاهای اعضای اتاق فکر .8

 ها حل راه بندی جمع .9

 کمیته فرعیروش انجام وظایف 

تهیه و تدوین دستور در  کمیته فرعیروش انجام وظایف 
 گذاری سیاست ای مرحلهمدل  اساس برکار جلسات اتاق فکر 

 عمومی است:

 های پروژهاجرای و مشکل ) مسئله 
 (نیازسنجیشناسی  و  مسئله ای دوره

 یابی حل راهو  سناریونویسی 
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  ها سیاستبازخورد 

  ها سیاستارزیابی 

 سیاستی های توصیه 

 تولیدات کانون تفکر
 گزارش سیاستی .1

 سنتز سیاستی .2

 سیاستی های تاریخچه .3

 پژوهی آیندهسه ماهه ) تا یک مدت کوتاه های پروژه .4
 و...(

 ای شبکهارتباطات  .5

عرصه عمومی درون سازمان از طریق  دهی شکل .6
ایجاد پرتال مدیریت دانش و انتشار الکترونیک 

  تولیدشدهمحصوالت 

 سیاستی های ارزیابی .7

 گردش کار
 سازمان تعیین موضوع و دستور کار از سوی رییس .1

 یا شورای اتاق فکر )اعضا(

مقدمات الزم  ابالغ به کمیته فرعی برای تمهید .2
بسته به ماهیت کار و با توجه به شرح وظایف 

 کمیته فرعی

استفاده از نظرات مقدماتی اعضا و/یا شبکه نخبگان  .3
توسط کمیته فرعی )در صورت لزوم( و اخذ گزارش 

 مقدماتی 

نظرات قبل از تشکیل جلسه اتاق فکر و  بندی جمع .4
 ای مقایسهتهیه جداول 

 تشکیل جلسه اصلی اتاق فکر  .5

 .دهنده سفارشبه  ارائههیه سنتز نهایی و ت .6

 

کانون  یها یژگیوبخش دوم: مبانی، کارکردها و 

 تفکر
در این بخش به تشریح و تحلیل مبانی، کارکردها و 

. بدون این مبانی و تعاریف پردازیم میکانون تفکر  های ویژگی
اتاق  اندازی راهفوق و  بخش مواردبه اجرای  توان نمیاساسی 

با یک  توان نمیکانون تفکر را  درواقعورزید.  فکر مبادرت
 نمود.  اندازی راهدستورالعمل ساده تشکیالتی 

تفکر نه جایی برای  ارائهاتاق فکر جایی برای 

 تفکر کردن
تصور ساده و عامیانه این است که اتاق فکر جایی برای فکر 

تفکر کرد و  توان میو هر شکل  جا همهکردن است. البته در 
است که با برخورد با هر  ای گونه بهساختار ذهن بشری اساساً 
اما  شود میبه تفکر وادار  خودی بهخود  صورت به ای پدیده
یک نهاد رسمی است که بیش و پیش از  «اتاق فکر»یک  

آن  بندی صورتتفکر، تجمیع تفکر و  ارائههر چیز جایی برای 
 های پدیدهزمان و در برخورد و  مواجهه با  درگذراست. فکر 

و در اتاق فکر با مواجهه با دیگر افکار  گیرد میگوناگون شکل 
 .گردد میتنقیح شده و تقویت  ها ایدهو 

این نگرش به اتاق فکر )یا کانون تفکر( پیامدهای مهمی 
 هایی اتاقمتدولوژیک چنین  دهی سازمانبر نحوه ساماندهی و 

 بندی صورت، تجمیع و ارائهدارد. اگر اتاق فکر جایی برای 
و  بندی جمع، ارائهمواجهه،  های متدولوژیست بنابراین ا

از اهمیتی وافر برخوردار  هایی اتاقشرایط عمومی چنین 
 .شود می

اتاق فکر یک کانون یک نهاد و یک مرکز تجمیع فکر 
بکار برده  Think Tankاست. اصطالح اتاق فکر که بجای 

آورده است که آن  وجود بهشده است انحرافی را در اذهان ما 
برای فکر  «مکانی»و  «آسایشگاه»یا  «مرکز تجمع»را با 

کمتر به مشخصات   درنتیجهکردن خلط کرده است. 
دستیابی به اهداف  های روشافراد و  های ویژگیمتدولوژیک، 
 .شود میمربوط توجه 

 کانون تفکر هدفمند است
-هدفمند بودن کانون تفکر بدین مفهوم است که افراد انگیزه

ای آن دغدغه ترین مهمی مشترکی دارند که هاها و آرمان
است که برای کارکرد بهتر سازمان مربوطه دارند. این 

 مثالًشکلی ایدئولوژیک داشته باشد و  تواند میهدفمندی گاه 
یا نهادگرایی یا هر گرایش دیگری را در جهت  کاری محافظه

کند و آن  بندی صورتسیاستی بکار گرفته و  های مسئلهحل 
در چنین نماید.  ارائهتی که چنین گرایشی دارد، را به دول
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حالتی کار کانون تفکر نوعی مهندسی است که یک 

 ایده را به کاربرد و تولید تبدیل کند.

 کانون تفکر آزاد است
سخن و  بسا چه. کند میانسان با سخن گفتن و نوشتن تفکر 

نوشته محصول تفکر نیست بلکه خودِ تفکر است. هرچند که 
کر هدفمند است و در راستای اهداف سازمان مربوط کانون تف

به خود است اما وابستگی سازمانی ندارد. آزادی اندیشه و 
اساسی آن است. کانون تفکر در  های ویژگیاز  آزاداندیشی

بسیاری موارد شخصیتی مستقل دارد و جایگاهی بین دانشگاه 
و دولت دارد. یعنی نه دانشگاهی صرف است که منحصراً 

های علمی داشته باشد و نه دولتی است که صرفاً هدغدغ
وابسته به دولت باشد و فارغ از آن عمل نکند. آزادی، خود 
یک ابزار تفکر است. آزادی، آزادگی و حریت اندیشه را بارور 

. در یک کانون تفکر، به تناسب وظایف اتاق فکر و در کند می
د رعایت چارچوب اهداف کلی یک سازمان، حداکثرِ آزادی بای
 های سایهشود و محیط مناسب آزادی فراهم شود. باید از 

سهمگین شخصیتی، سازمانی، سلسله مراتبی و ... در این 
اجتناب شود. مدیر جلسات کانون تفکر سازمانی نباید  ها کانون

سازمانی قرار داشته باشد. مدیر  مراتب سلسلهزیر سلطه 
ضور داشته باشد سازمان مربوطه اگر در جلسات کانون تفکر ح

باید همچون فردی عادی در جلسات حضور یابد و این عادی 
بودن حتی باید در جایگاه نشستن وی در جلسه در حد و 
حدود سخن گفتن و در عناوین رسمی وی )دکتر، مهندس، 
رییس و ...( نیز نمود باید. البته به لحاظ قانونی وی در نهایت 

مخیر است که نتایج را  و در عمل و در بیرون از کانون تفکر
باشد که کانون تفکر  ای گونه هبنپذیرد. اما این نپذیرفتن نباید 

ای برای از حیز انتفاع ساقط شده و اعضای کانون تفکر انگیزه
 ادامه کار نداشته باشند. 

 ترکیب اعضای کانون تفکر
صرفاً دانشگاهیان را در خود جمع کند و  تواند نمیکانون تفکر 
رب مدیران خود را محروم کند. شاید بهترین از نقش تجا

ترکیب فنی برای اعضای کانون تفکر ترکیبی باشد که افراد 
اداری برخوردار باشند و هم جوهره -هم از تجارب فنی

دانشگاهی را درک کرده باشند و این  البته با کسب  -علمی
مدرک دانشگاهی)ولو معتبر( متفاوت است. در هر صورت 

ای در کانون تفکر برخوردار ید از ترکیب بهینهتجربه و علم با
 های حل راهو  مسائلباشد تا بتواند هرچه بیشتر ماهیت 

سیاستی را درک نماید. این ترکیب باید از نفوذ سلسه مراتب 
علمی  -سازمانی یا بدتر از آن از نفوذ سلسله مراتب شخصیتی
 ای اندیشهدانشگاهی به دور باشد تا بتواند نقش تفکری و 

خود را ایفا کند. باید توجه داشت که انسان با نوشتن، با سخن 
که  چیزی هرکند. گفتن، با عمل و فعالیت اجرایی تفکر می

این اندیشه ورزی در حین نوشتن یا سخن گفتن یا عمل 
اجرایی را محدود کند مخالف طبیعت آدمی و مغایر با روح 

نشگاهی اداری یا دا مراتب سلسلهکانون تفکر است. سلطه 
 مانعی برای اندیشه ورزی باشد. تواند می

 باالی ردهتفکر، ملک مطلق دانشگاهیان و اساتید 
مهم در طول تاریخ که  های ایدهدانشگاهی نیست. بسیاری از 

همزمان یا حتی پیش از  صورت به اند کردهجهان را متحول 
یک چوپان  بسا چه. اند رسیده ها انسانن به ذهن بسیاری از آ

فرضیه جاذبه زمین به ذهنش رسیده است اما  سواد بیساده 
کند و در معرض افکار  بندی صورتنتوانسته است آن را 

عمومی دانشگاهی قرار دهد. چه  بسیار دانشجویان که 
بلندی به ذهنشان رسیده است اما تنها و تنها پس از  های ایده

ایده خود را به کرسیِ  اند توانستهعلمی  مراتب سلسلهطی 
-t) استیودنت -مشهورتیی( بنشانند. آزمون آماری )استاد

student) آن  پدیدآورندهناب بوده است که  های ایده ازجمله
ظاهراً به این دلیل این نام را برای آن انتخاب کرده است که 

 در زمان دانشجویی آن را کشف کرده است.
از سوی دیگر چه بسا کارشناسان و کارمندان رده پایین 

بسیار فراتر از مدیران  هایی قابلیتو  ها صالحیتاداری که 
و  ها قابلیتاداری  مراتب سلسلهخود دارند و در زیر سلطه 

کانون تفکر) یا  شود میمدفون  ها آن های اندیشهو  ها توانایی
علمی را کنار  –اتاق فکر( باید بتواند این سلسه مراتب اداری 

 ای اندیشه های ظرفیتبگذارد و فضایی را پدید آورد که در آن 
 به فعلیت درآید.

تنقیح  محوری و حل راهتولید دانش، 

 سیاستی لئمسا
محصول نهایی کانون تفکر تولید دانش است. دانش در 

 گذاری سیاستای بر مقدمه»معنایی که ویلیام دان در کتاب 
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. عبارتست از ایده هایی غیر مسلم و گیرد میبه کار  «عمومی
آید. برای اداره امور عمومی امور می کاربردی که به کار اداره

و تدبیر کشور یا سازمان هیچگاه نمی تواند نسخه ای واحد، 
 قطعی و علمی پیچید.

در اینجا، دانش اشاره به عقایدی دارد که از نظر عقالنی »
صحیح هستند و بدین ترتیب از عقایدی که به طور مسلم 

ای آماری ه صحیح بوده و یا حتی به واسطة برخی از احتمال
شوند، متمایز گردیده است. پیچیدگی  صحیح پنداشته می

گیری و اجرای سیاست تقریباً بدین معناست  فرایندهای شکل
که احتماالً هیچ وقت شروط الزم و کافی برای تثبیت قطعیت 
ادعاهای علمی برآورده نخواهد شد. احتماالت آماری نیز 

دعاهای علمی، هیچگونه ارتباط مستقیمی با صحت و اعتبار ا
های علّی، ندارد. ... گرچه ممکن است صحت  نظیر استنباط

وسیلة شواهد آماری تأیید و تقویت شود، ولی اینگونه  ادعاها به
احتماالت در ایجاد عقایدی که از نظر عقالنی صحیح باشند، 

 .(14، ص.1984)ویلیام دان،  «کنند نقشی فرعی ایفا می
ی بیش نیست و تاکنون اداره امور به روش علمی سراب 

هیچ علمی تولید نشده است که بتواند بصورت قطعی ادعای 
قطعیت و صحت در اداره امور داشته باشد. امور اداری و تدبیر 
جامعه همواره در فضایی از نسبیت قرار دارد و این به دلیل 
گرایش ها و عالئق و منافع گوناگونی است که مردم نسبت 

یزی که برای گروهی منفعت دارد به امور عمومی دارند. چ
ممکن است برای دیگری ضرر داشته باشد. از اینرو همواره 

 ارزش ها و منافع در انتخاب های سیاستی حضور دارند.
از یک ارزش انتخاب متغیر بیشتر به معنای برگزیدن »

های متناقض است: سالمت، ثروت، امنیت، صلح،  بین ارزش
یا ترجیح یک ارزش بر ارزش  عدالت، برابری، آزادی. انتخاب

شود، بلکه عالوه بر   دیگر صرفاً محدود به یک نظر فنی نمی
آن به دانشی متکی است که مستلزم استدالل اخالقی است، 
و به همین دلیل تحلیل سیاست معرف شکلی از اصول 

 .(13)همان، ص. «اخالقی کاربردی است
ثابت اگر حقوق کارمندان افزایش یابد و حقوق کارگران 

بماند برای کارمندان مطلوب و برای کارگران مطلوب نیست 
چرا که حقوق انان نه تنها افزایش نمی یابد بلکه اثر تورمی 
ناشی از افزایش حقوق کارمندان، کارگران را دچار فقر 
بیشتری می کند. اگر سیاست دولتی جلوگیری از واردات باشد 

به ضرر تجار و  این امر می تواند به نفع تولید کنندگان و
های بازرگانان باشد. نمی توان گفت که کدامیک از سیاست

فوق علمی تر است. بسته به شرایط یک جامعه شاید بتوان از 
مطلوبیت یک سیاست سخن گفت ولی مطلوبیت با علمی 
بودن و یقینی بودن متفاوت است معموالً هنجارها و ارزش 

ت دارد و نه های ما تاثیر بسیاری بر مطلوبیت یک سیاس
یقینی، مسلم یا علمی بودن. این مطلب که به اختصار به آن 

کانون  اشاره کردیم یکی از مبانی مهم کانون تفکر است.

تفکر به دنبال دانشی در اداره امور است که با توجه به 

ها و شرایط بومی یک جامعه مطلوب هنجارها و ارزش

ستی است محصول تفکر سیاستی، دانش بومی سیا تر باشد.
نه تولید علم یقینی و اداره علمی امور؛ چنین چیزی اساساً 

 وجود ندارد!

 مدیریت دانش
بدینسان مدل نظری کانون تفکر مبتنی بر مدل هرم مدیریت 
دانش است که در آن دانش، و نه داده ها و اطالعات، برای 
تصمیم گیری و سیاستگذاری از اهمیتی اساسی برخوردار 

 است.

  داده ها 

 طالعات ا 

 دانش 

 خرد سازمانی 

 
 هرم مدیریت دانش

 
 از داده تا تصمیم گیری

مدیریت دانش فرآیندی نظام مند در سازمان است »
که بر سازماندهی و سااماندهی داناش ضامنی و داناش     

صااریح تاکیااد ماای ورزد و شااامل توسااعه و ماادیریت    
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شایستگی ها و تخصصهای سازمان  سیستماتیک دانش،
در حال و آینده اسات. ساازمان بارای آنکاه  تاو اناایی        
مدیریت دانش را داشته باشد با ید از دانشی که در اختیاا  
ر دارد و محل استقرار آن آگاه بوده و بداند چگونه دانش 

 مورد نیا ز خود را کسب کند. 
مدیریت دانش به مفهوم تعیاین جایگااه، پاردازش،    

یااره و توزیااع سیسااتماتیک  دانااش، شایسااتگی و    ذخ
تخصص درون سازمانی است، که همچنین باه  تواناایی    
ترکیب و توسعه دانش موجود هم اشاره دارد کاه ایجاا د   

داناش  . ارزش افزوده های جد یاد را ممکان مای ساازد    
سازمانی به مثابه سرمایه ای اساسی مساتلزم شناساایی،   

و ارتقا آن به سطحی  اخذ، ساماندهی، پردازش اطالعات
 است که مجموعه خرد سازمانی را تشکیل می دهد.

مدیریت دانش افزایش توان کارکنان و سازمانها در  
انتزاع و خلق دکترین است. آنچه که جوهره کاار علمای   
است طرح فرضیه و تئوری پردازی اسات. ایان جاوهره    
آنگاه که در سطح کسب و کار سازمان مطرح می شاود.  

لق دکترین و ارائه راه حل عملی برای بهباود  به شکل خ
 .(1387)اشتریان، «کسب و کار جلوه گر می شود

با توجه به مبانی نظری مدیریت دانش یکی از 
هدف های  اصلی در اجرای کانون تفکر، تحقیق در 
مورد زیرساختهای مورد نیاز در بازنمایی دانش 

د. باشهای مرتبط با آن میسازمانی و توسعه سامانه
در این راستا ضمن تحلیل روشهای موجود در 
بازنمایی دانش سازمانی و نگهداری آنها در انباره 

مراتبی دانش سازمانی، باید مدلهای افقی و نه سلسله 
 برای گردش دانش ارائه شود.

در این راستا حتی می تاوان، در صاورت نیااز و باه     
ن عنوان یک اقدام دراز مدت، برنامه هایی جانبی همچو

برنامه پاژوهش باین رشاته ای و برناماه تقویات روش      
 در نظر گرفت.  سازمانتحقیق و روش شناسی را در 

 تنقیح مسایل سیاستی
یکی از مهمترین چالش ها در سیاستگذاری دولتی تنقیح و 
صورتبندی مسایل و فهم شفاف از ماهیت مشکل عمومی 

و  است. چه بسیار  سیاست هایی که به دلیل عدم فهم مشکل

عدم صورتبندی دقیق مساله با شکست مواجه شده اند. در 
واقع می توان گفت شکست سیاست ها نه به دلیل راه حل 

 غلط بلکه بدلیل صورت مساله غلط بوده است.
بدینسان یکی از مهمترین فعالیت های کانونهای تفکر 
شناخت ماهیت مشکالت و صورت بندی دقیق یک صورت 

اخت ماهیت مشکالت است. مساله سیاستی براساس شن
مساله محوری یکی از ویژگیهای اساسی رشته سیاستگذاری 
عمومی است. مساله محوری نه صرفاً از حیث پرداختن به 
مسایل اجتماعی توسط این رشته مهم است بلکه به دلیل 
نقشی که در متدولوژی سیاستگذاری عمومی دارد اهمیت می 

ساله شناسی است و یابد. یعنی نقطه عزیمت سیاستگذاری م
پرداختن به فنون مساله شناسی در تدوین سیاست اهمیت 
دارد. مساله شناسی راهی است کاربردی برای تحول دانش 
سیاستی. تکنیک سیاستگذاری تکنیکی است معطوف به 
مسایل و نه صرفاً معطوف به اهداف کلی و گاه گنگ و مبهم. 

رشته  یعنی نباید صرفاً به این نکته بسنده کرد که
سیاستگذاری عمومی معطوف به مشکالت و مسایل عمومی 
است. آنچه اهمیت اساسی تری دارد تکنیک ها و فرایندها و 
ظرافت های مسئله شناسی است. در این راه پرسش های زیر 
اهمیت می یابند. چگونه و طی چه فرایندی یک پدیده به 
صورت مساله سیاست دولتی تبدیل می شود؟ یک پدیده که 
برای گروهی یا قشری از جامعه مساله است چگونه و چرا 
برای گروههای دیگر مساله نیست؟ برداشت های مختلف و 
تفسیرهای گوناگونی که از یک مساله یا پدیده واحد وجود 
دارد چیست؟ به تعبیر دیگر هر گروه اجتماعی یا هر گروه و 
رشته عملی چگونه یه یک مساله خاص می نگرند؟ پدیده 

از دید یک روانشناس، یک عالم اقتصاد ،یک عالم  فوق
سیاست، یک فعال سیاسی، یک حزب مخالف، یک انسان 
ثروتمند، یک انسان فقیر و ... چگونه دیده می شود و چگونه 

 صورتبندی می شود؟
چگونه وجود و گسترش مدارس غیر انتفاعی برای عده 

ای ای نمادی از بی عدالتی است و برای دیگران فرصتی بر
افزایش توان علمی دانش آموزان و برای گروهی دیگر 

 فرصتی برای فائق آمدن بر بحران مالی نظام آموزشی؟
کانون تفکر بعنوان یکی از وظایف اصلی خود معطوف    

به شناخت ماهیت مشکالت و صورتبندی های گوناگون آن 



(فکر اتاق) تفکر کانون  

 

متمرکز می شود. بدینسان بصورتی دائمی مساله شناسی یکی 
های جاری و همیشگی این کانون هاست که  از فعالیت

مسایل سازمانی، مسایل اجتماعی، مسایل سیاستی و ... را در 
دستور کار خود قرار می دهد. حتی گاه ممکن است یک 
صورت مساله در گذر زمان چندین بار مورد بازرسی و بازبینی 
قرار گیرد و در دستور کار مجدد قرار گیرد. زمان، فهم ما را از 

در دستور کار قرار  ایل و مشکالت دگرگون می کندمس

گرفتن دائمی این مسایل می تواند ایجاد دگرگونی را 

تسریع کند. مساله شناسی دیگ جوشانی است که 

دائماً باید به بار باشد و موتور محرکه فعالیت های 

 کانون تفکر است.
این مساله شناسی می تواند با روشهای گوناگون انجام 

وش دلفی گرفته تا پروژه های کوتاه مدت و مداوم شده از ر
مساله شناسی، فهم پیچیدگی های یک مساله، طبقه بندی 
مسایل سیاستی به مسایل استراتژیک، اصلی، فرعی و 
کارکردی، تقسیم بندی مسئله به مسایل خوب صورتبندی 
شده و بد صورتبندی  شده و ... از جمله موضوعاتی است که 

 می تواند مورد توجه قرار گیرد.در مسئله شناسی 
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Tanks, Economic Reform Today, N.3, 6991, p. 04. 
 

 راه حل محوری
پس از تنقیح، پردازش و تدوین یک صورت مساله شفاف 

ای تفکر بر ارایه راه حل توسط سیاستی فعالیت کانون ه

اندیشمندان و متفکران و مدیران متمرکز می شود. در تدوین 
دستور جلسات کانون تفکر، توجه به تفکیک موضوع از مساله 
حیاتی است. باید جلسه یا جلساتی برگزار شود که در درجه 
اول از موضوع به مساله گذر کند و مسئله یا مسایل سیاستی 

تبندی شود وباصطالح تحریر محل نزاع بطور دقیق صور
انجام شود و سپس در درجه دوم جلسه یا جلساتی برگزار شود 
تا مشارکت کنندگان در اتاق فکر صرفاً بر پاسخ به مساله 
مطروحه یا به عبارتی ارایه راه حل ) یا پاسخ( بپردازند. آفت 
جلسات معمول اداری یا فکری آن است که حاضران صرفاً به 

اطالعات یا تحلیل های خود به صورتی کلی و در بیان 
ارتباطی کلی با موضوع جلسه می پردازند حال آنکه آنچه 
مهم است ارایه پاسخ های شفاف و راه حل های مرتبط با 
مساله مطروحه است. این راه حل ها را می توان سیاست 
نامید که بسته به مساله های مطرح شده، می تواند سیاست 

ت میانی یا سیاستی جزیی خوانده شود. نگارنده کلی یا سیاس
در اداره جلسات اتاق فکر به تجربه دریافته است که یکی از 

های این جلسات آن است که مشارکت کنندگان لغزشگاه
های سیاستی و بیشتر به آسیب کمتر به پاسخ به پرسش

شناسی و بیان تنگناها و نقطه ضعف های مرتبط با موضوع 
 زند.جلسه می پردا

از این رو یکی از وظایف اصلی مدیر جلسات اتاق فکر 
این است که تالش کند تا شرکت کنندگان تمرکز خود را بر 

 حل مساله معطوف نمایند و این مهم را دایما یادآوری کند.

 مبانی نظری راه حل ها
پس از تجمیع راه حل های محتلف باید نسبت به دسته بندی 

ی نظری اقدام نمود. البته نقطه نظرات براساس الگوها
مشارکت کنندگان در اتاق فکر از مبانی نظری واحدی 
برخوردارند و راه حل های آنها همگی در یک نحله فکری 
می گنجد. مثال طرفداران اقتصاد آزاد )بازار آزاد( ممکن است 
توصیه ها و راه حل های متنوعی برای حل یک مساله دولتی 

ستای بازار آزاد است. در چنین ارایه نماید که همگی در را
حالتی ضرورتاً نیازی به دسته بندی نظری نیست. اما گاه 
مشارکت کنندگان در اتاق فکر، آگاهانه یا ناآگاهانه، از منظرها 
و مبانی نظری گوناگون و مخالفی به ارایه راه حل می 
پردازند. حتی ممکن است که خود نسبت به این مبانی متضاد، 
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شته باشند. در چنین حالتی است که مدیران و خودآگاهی ندا
گردانندگان اتاق فکر بایستی به این دسته بندیها بپردازند و 
راه حل هایی را که از مبانی نظری گوناگون استنتاج می 
شوند تقسیم بندی نمایند. اهمیت این اقدام از آن روست که 
 تزاحم نظری و اختالف در مبانی نظری در سیاستها می تواند
سیاستگذاری عمومی را نابسامان نموده و نتایج متضادی را 
که از نظریه ها بیرون می آیند جامعه را با چالش مواجه کند. 

 سیاستهای متضاد نتایج یکدیگر را خنثی می نمایند.
ارایه راه حلی برای فائق آمدن بر مشکل کمبود خدمات  

ش اداری میتوان راه حل هایی مبنی بر خصوصی سازی آموز
عالی، خصوصی سازی خدمات مخابرات و ... ارایه نمود. این 

 Public)راه حل ها در دستگاه نظری انتخاب عمومی 

Choice)   می گنجد. اما برای حل همین مشکل میتوان راه
حل هایی چون افزایش بودجه دولتی، ارایه خدمات توسط 

اه موسسات دوتی و ... نیز ارایه نمود. این راه حل ها در دستگ
نظری دولت رفاهی می گنجد و روشن است که با راه حل 
های قبلی در تزاحم است. در یک اتاق فکر ممکن است از 
هر دو دسته فوق الذکر راه حل هایی وجود داشته باشد. 
وظیفه گردانندگان اتاق فکر است که این ها را از یکدیگر 
تفکیک نمایند تا سیاستگذاری عمومی دچار تناقض و تزاحم 

 نشود.

 ای شبکه نخبگان و کاربرد تکنیک تحلیل شبکه
پیچیدگی دنیای امروز و نیاز روزافزون به آگاهی از دستاوردها 
و پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی جدیاد بارای حال ایان     
پیچیدگی ها، بیش از پیش نیااز باه گساترش ارتباطاات باه      

در  منظور تبادل دانش و اطالعات را مورد تاکید قرار می دهد.
این میان، وجود شبکه های ارتباطی میان نخبگاان داخلای و   
خااارجی حااوزه هااای مختلااف علماای امکااان آگاااهی از     
دستاوردهای نوین را فاراهم نماوده و از دوبااره کااری هاا و      
موازی کاری ها جلوگیری می نماید. همچناین باا توجاه باه     
ضرورت روزافزون موضوعات بین رشته ای و میان رشته ای، 

اینگونه شبکه ها امکان پرداختن به ابعاد مختلف یک  تشکیل
موضوع توساط متخصصاان متفااوت را باه طاور همزماان و       

 هماهنگ با هم هموار می سازد.

موضوعی  «شبکه ای دیدن روابط»از سوی دیگر، امروزه 
است که توجه بسیاری از متخصصان حاوزه هاای مختلاف از    

سالمت و حتای   جمله علوم اجتماعی، مدیریت، سیاستگذاری،
منابع طبیعی را به خود معطوف ساخته است. در همین راساتا،  
روش ها و تکنیک های مختلفی برای ترسیم و تحلیل شبکه 

تحلیل »ها ارایه شده که یکی از کامل ترین و جدیدترین آنها 
 «گراف هاا »می باشد. این تکنیک بر پایه تئوری  1«شبکه ای
مهم ترین کاربردهاای آن   بنا شده و از «شبکه ای»و تئوری 

می توان طرحریزی و برنامه ریازی پاروژه هاا، شابکه هاای      
اجتماعی، سیستم های حمل و نقال، شابکه هاای ارتبااطی،     
پخش و انتشار بیماری های واگیردار، زیسات سانجی رایاناه    
ای، تئوری سازمانی، تحلیل وقایع و تحقیقاات تبارشناسای را   

بررسی و تحلیل ارتباطاات   نام برد. درواقع شبکه بندی امکان
میان یک مساله با مسایل مرتبط را میسر می ساازد؛ درواقاع   
برای حل یک مساله عالوه بر لزوم بررسی خاود مسااله، باه    

 همان میزان ضروت بررسی مسایل مرتبط مطرح می باشد.
با توجه به ضرورت ترسیم و تحلیل شابکه هاای ارتبااط    

و خاارجی در کشاور،   دانش و اطالعات میان نخبگان داخلای  
پیشنهاد می شود از تحلیل شبکه ای برای این مهام اساتفاده   
نمود؛ چراکه بر این اساس، امکان بررسی و تحلیال وضاعیت   
ارتباطی کنونی میاان نخبگاان در قالاب شابکه و مشاخص      
نمودن نقاط قوت و ضعف آن فراهم می گردد. در ایان راساتا   

رکزیت بینابینی و می توان از مفاهیمی چون مرکزیت درجه، م
مرکزیت مجاورت استفاده نمود تا مشاخص شاود کاه کادام     
بخش ها دارای ارتباطات بیشاتر و محکام تار باوده و کادام      
بخش ها برعکس، آسیب پذیرترند. بر این اسااس مای تاوان    
شبکه بهینه ارتباطی را پیشنهاد داده و در راساتای ایجااد آن،   

 برنامه ریزی و سیاستگذاری نمود.
ز روش هااای جمااع آوری اطالعااات مااورد نیاااز، یکاای ا

پرسشنامه و روش گلوله برفی است؛ بدین صورت که یکای از  
نخبگان مطرح در حوزه مورد نظر را پیدا کرده و از او خواسته 
می شود که نام ده نفر از افرادی را که اطالعات و دانش را در 
اختیار آنها گذارده مشاخص نمایاد. همچناین ناام ده نفار از      
افرادی را که در مواقع لزوم، اطالعات مورد نیاز خود را از آنها 
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به دست می آورد، یادداشات نمایاد. در مرحلاه بعاد، ایان دو      
پرسش باید از کلیه بیسات نفاری کاه وی مشاخص کارده،      
پرسیده شده و این منوال ادامه می یاباد. بار ایان اسااس، دو     
شاابکه ترساایم ماای شااود؛ یکاای شاابکه دهناادگان دانااش و 

 طالعات و دیگری شبکه گیرندگان دانش و اطالعات. ا
این اطالعات به دست آمده جهت ترسیم شبکه و تحلیال  

 UCINETهای بعدی، وارد دو ماتریس جداگانه در نرم افازار  

اساتفاده   Netdrawشده و برای ترسیم شبکه ها از نرم افازار  
می گردد. ماتریس های ایجاد شده تم بعدی می باشند؛ یعنی 

ها و ستون های آنها یکسان هستند. پیشنهاد مای شاود   سطر
 ,cut point, degreeبرای تحلیل شبکه هاا از فرماان هاای    

closeness centrality, betweenness centrality  اسااتفاده
 .(1387شود )حنانه محمدی کنگرانی، 

 
نمونه هایی از شبکه دانش تصامیم گیاری در    به پیوست

اده از نرم افزار های فوق االشاره حوزه های صنعت که با استف
 .رنده انجام شده است ارایه می شودو توسط نگا
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