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چکیده:
توسعه ،تکثیر و تنوع جهانی اتاقهای فکر ،قدرت این مفهوم را در تأثیرگذاری بر
خطمشی عمومی و اداره امور جامعه و مدیریت توسعه در ملّتهای گوناگون نشان داده
است .هدف این پژوهش« ،بررسی چالش اتاقهای فکر سازمانهای دولتی ایران از
سال  1386تا  1393در تهران» است .این پژوهش از نظر طرح و از حیث گردآوری
دادهها ،غیرآزمایشی و توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف ،کاربردی و توسعهای و از
منظر روش ،ک ّمی و کیفی و به روش دلفی فازی انجام شده است .جامعه آماری این
پژوهش ،خبرگان درحوزه اتاق فکر در سازمانهای دولتی شهر تهران است .با توجه به
ماهیت روش دلفی فازی و با بهرهگیری از روش نمونهگیری هدفمند و خوشهای ،تعداد
 15نفر از افراد با تجربه و صاحبنظر درحوزه اتاق فکر انتخاب شدند .فرآیند اجرای
روش دلفی فازی در سه مرحله انجام شد .ابزار عملی گردآوری دادهها پرسشنامه
ساختارمند و نیمه ساختارمند بوده و تجزیهوتحلیل دادهها با روش دلفی فازی نشان داد
که اتاقهای فکر ایران با هشت چالش اصلی مواجه هستند که عبارتند از .1 :فقدان
دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر؛  .2فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده؛
 .3فقدان آموزش الزم در حوزه اندیشیدن و فکر؛  .4ساختار معیوب سازمانی که امکان
پذیرش ایدههای تحولی را ندارد؛  .5احساس نخبگی در مدیران ارشد و بیتوجهی به
ایدهها؛  .6ناتوانی در جهتدهی و سیاستگذاری قاطع؛  .7نداشتن راهبرد مشخص؛ .8
عدم نیاز واقعی مدیران ارشد به اتاق فکر.
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Abstract
Global expansion and diversification of think tanks has demonstrated
their potentials to affect public policy and administration as well
as development management in different countries. The purpose of
this research is to examine the challenges of think tanks in Iranian
government agencies from 2007 to 2016. The data gathering
technique was descriptive and survey oriented; besides, it was an
applied, quantitative-qualitative research. Experts in think tanks
composed the population of the study, from among of whom 15
subjects were selected as the sample. To collect data, structured and
semi-structured questionnaires were used. Data analysis using Fuzzy
Delphi method, suggests that the Iranian think tanks are faced with
eight major challenges including: lack of theoretical knowledge, lack
of appropriate client for ideas, lack of proper training, organizational
ineffective structures not giving way to new ideas to bring about
change, senior managers’ feeling of superiority and disregarding new
ideas, absence of clear orientation and strict policy-making, lack of
clear strategies, and lack of willingness among senior managers to
support think tanks.
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اتاقهای فکر یکی از بازیگران اصلی در جامعه مدنی هستند ( .)McGann, 2016, 9اتاق
فکر پلی میان فاصله دولت و عموم ملت است .سازمان ملل متحد اتاق فکر را بهعنوان پلی میان
دانش و قدرت مطرح میسازد ( .)Traub-Merz, 2011, 4همچنین ،اتاق فکر بهعنوان پلی میان
دانشگاه و تصمیمگیران نیز مطرح شده است (.)McGann, 2016, 6
دکتر «جتا فارست »1در مقدمه کتاب پوهان 2میگوید :اتاق فکر نقش بسیار مهمی را بهعنوان
یک منبع ایده در جامعه بازی میکند ( ،)Puhan, 2008, 5در یک پژوهش نتیجه شمارش اتاقهای
فکر در سال  2015در جهان نشان داد بیش از  6750اتاق فکر در  182کشور جهان در حال فعالیت
هستند ( .)McGann, 2016, 30بیشت ِر پژوهشها ،ترتیب کشورهایی با بیشترین اتاقهای فکر را به
این شرح عنوان کردهاند :امریکا ،چین ،هند ،انگلیس و آلمان ( 90 .)McGann, 2016درصد اتاقهای
فکر جهان بعد از سال  1951ایجاد شدهاند ( .)Chance, 2016, 5تعداد اتاقهای فکر امریکا از سال
 1980دو برابر شده است ( .)Chance, 2016در حقیقت ،این موضوع نشان میدهد که کشورهای
توسعهیافته بیشترین اتاقهای فکر را دارا هستند .تنوع و الگوی متفاوت توسعه و روش بومیسازی
آنها در یک جامعه ،همگی نتیجه فرایندهای عقالنی و فکری جدید است.
کارکردهای کانون تفکر شامل مواردی مانند :تولید اندیشه و تفکر جدید در حوزه منافع
ملی برای مقامات ارشد حکومتی ،تأمین نیروی انسانی متخصص در امور دولت و حکومت،
تجمیع متخصصان سیاستپژوهی و گردهمایی استراتژیستهای فکر ،برای تشریح سیاستها و
برنامههای ملی و بینالمللی ،نشست استراتژیستی و برگزاری سمینارها و کنفرانسها و ارتباط با
مقامات دولتی و حکومتی ،ارائه مشورت کارشناسی به نهادهای تصمیمگیرنده ،افزایش توجه افکار
عمومی به محصوالت کانونها برای زمینهسازی و تسهیل گفتگو و ایفای نقش میانجی در تنازع
ملی و بینالمللی میشود (ادیانی.)50 ،1392 ،
انتظار دولت از کانونهای تفکر این است که تعریف جامعی از سیاست ،سیاستپژوهی و
سیاستگذاری ارائه دهند؛ تا همه چیز پشتوانه فکری داشته باشد؛ سپس با مبنای سیاستپژوهی،
1. Jetta Frost
2. Puhan
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راهبردی برای سیاستگذاری ارائه دهند (ادیانی.)42 ،1392 ،
در این راستا ،اتاقهای فکر زیادی در یک دهه گذشته در کشور ایران تشکیل شده است .ا ّما این
اتاقهای فکر در رسیدن به آنچه برای آن طراحی شده بودند ،ضعیف عمل کردند .در گزارش مطالعات
بنیادین حکومتی مجلس ایران ،در این زمینه آمده است« :گرچه در تمامی تحلیلها ،فرصتها و
برنامهریزیها از کانونهای تفکر یاد میشود ،ولی چیز زیادی از آفرینش ایدههای نو نمیدانیم .در
وضع کنونی ،در کانونهای تفکر ،کشورگشایی دیده نمیشود و فقط واژگان نحوی اتاق فکر ،اندیشگاه
یا کانونهای تفکر مورد استفاده قرار میگیرد .این کانونها به لحاظ سیاستها و کارکردها ب ه گونهای
سامان یافتهاند که هیچ رگه امیدی در آنها دیده نمیشود» (ادیانی.)50 ،1392 ،
از طرفی ،بخش بزرگی از ادبیات تولیدشده درباره کانون تفکر ،مربوط به ادراک اتاق فکر است
(;Adayni, 2012; De Bono, 2008; Traub-Merz, 2011; McGann & Weaver, 2002
Medvetz, 2008; Pautz, 2011; Rich, 2004; Sherrington, 2000; Stone, 2007; Stone

 .)& Denham, 2004از اینرو ،بررسی چالش اتاقهای فکر ایرانی در اجرا میتواند نتایج مهمی در
بهرهوری و کارایی این اتاقهای فکر ،هم در ایران و هم در سطح جهانی داشته باشد .عدم تشخیص
این چالشها میتواند راه ایران را برای دستیابی به یک مدل بومی جمعی در حوزه تفکر با چالش مواجه
کند و یکی از فرصتهایی که در این کشور برای توسعه مهارت تفکر ایجاد شده ،با شکست مواجه
سازد .این پژوهش از مطالعهای که هدف اصلی آن «بررسی چالش اتاقهای فکر سازمانهای دولتی
ایران از سال  1386تا 1393در شهر تهران» بوده ،تهیه شده است .این پژوهش چالش اتاقهای فکر را
شناسایی و دستهبندی کرده است .باتوجه به گسترده بودن نتایج پژوهش ،در این پژوهش فقط  8چالش
اصلی مورد بحث قرار گرفته است .هدف این پژوهش ،شناسایی و اولویتبندی هشت چالش اصلی
اتاقهای فکر در ایران بوده است.
چارچوب نظری
اتاق فکر

1

برای اتاق فکر تعاریف مختلفی ارائه شده و هرکدام از زاویهای خاص به این موضوع پرداختهاند،
که تعدادی از آنها در زیر آورده شده است .در ابتدا الزم به ذکر است که هیچ توافقی بر آنچه که
ضرورت ًا اتاق فکر را تعریف کند ،وجود ندارد .تعاریف زیادی پیشنهاد شده؛ ولی هیچکدام از آنها
1. Think-tanks
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رضایتبخش نبودند (.)Koellner, 2013, 1
دیکشنری مریام وبستر )۱۹۹۴( 1اینگونه کانون فکر را تعریف میکند :کانون تفکر یک گروه
یا مرکز سازماندهیشده توسط دولت یا بخش خصوصی (تجاری) برای انجام پژوهش در مورد
مسائل سازمانی (و مسئلهیابی) است .دیکشنری آمریکایی هریتج )۲۰۱۶( 2کانون تفکر را گروه
یا مؤسسهای تعریف میکند که بهمنظور انجام پژوهشهای مسئلهیابی در زمینه امور اجتماعی،
فناوری و راهبردهای سیاسی یا نظامی تأسیس شده است .اتاقهای فکر را بهعنوان سازمانی که
ماموریت اصلی آن شکلدهی و تأثیرگذاری بر خطمشی عمومی بر اساس پژوهشها و آنالیز است،
میتوان نام برد (.)Koellner, 2013, 1
بوچر اینگونه کانون تفکر را تعریف و تأکید میکند که این  9ضابطه مبتنی بر پژوهشهای
پیشین دانشگاهی است:
 .1اتاقهای فکر سازمانهایی پایدارند؛  .2متخصص در تولید راه حل برای خطمشی عمومی
هستند؛  .3آنها کارمندهای دائمی دارند که به پژوهش اختصاصیافتهاند؛  .4آنها ایدههای ناب و
آنالیز و توصیه تولید میکنند؛  .5آنها ارتباطدهنده بین تصمیمسازان و نظرات عمومی هستند ،پس
باید سایت داشته باشند؛  .6بهعنوان سازمان ،پاسخگو برای فعالیتهای دولتی نیستند؛  .7آنها عموم ًا
تالش میکنند تا پژوهشهای خود را مستقل انجام داده و سرسپردگی به عالیق خاصی نداشته باشند؛
 .8فعالیت اصلی آنها برای آموزش یا گرفتن گواهینامه علمی نیست؛  .9هدف اصلی و صریح افزایش
منافع عمومی شبیه گروههای تجاری صرف نیست (.)BOUCHER, 2014: 2, 3
گودمن نیز در تعریفی ،کانون تفکر را سازمانی میداند که وظیفه پژوهش در زمینه مسائل
تسهیل تعامل دانشمندان و خردمندان برای کشف راهحلهای جدید برای
مشخص و ترغیب و
ِ
اهداف تعیین شده را بر عهده دارد (.)Goodman, 2005, 1
اندرو ریچ نیز اتاقهای فکر را اینگونه توصیف مینماید:
«آنها سازمانهای غیرانتفاعی و مستقلی هستند که بهگونهای اصولی بر تخصصها و ایدهها برای
کسب حمایت و تحت تأثیر قرار دادن فرایند سیاستسازی تکیه دارند» (.)Andrew Rich, 2004
ادبیات جدید برای کانونهای تفکر ،تعاریف جدیدتری را پیشنهاد میدهد که اغلب
با برداشتهای ذهنی امریکایی مطابقت داشته و نیاز به تجدیدنظر دارد .بهعنوان نمونه،
فرضیه پذیرفتهشده توسط امریکاییها درباره اتاق فکر ،خودگردانی و مستقل بودن است
1. Merriam-Webster Dictionary
2. American Heritage Dictionary
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ساممانهای غیرانیفاعی و متیقلی هتیند که بهگونهای اصولی بر تخصصها و ایدهها برای کتب حمای و تح تأثیر قرار دادن فراینود
سامی تکیه دارند» (.)Rich, 2004

ت جدید برای کانونهای تفکر ،تعاریف جدیدتری را پیشنهاد میدهد که اغلب با برداش های ذهنی امریکایی محابقو دارد ،کوه نیوام بوه

دنظر دارد .بهعنوان نمونه ،فرضیه پذیرفیهشده توسط امریکاییها درباره اتاق فکر ،خودگردانی و متیق بودن اسو

(Weaver,1989,

.563; Rich, 2004, 11; Koellner, 201
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( )Weaver,1989, 563; Rich, 2004, 11 & Koellner, 2014, 6که این
است .(Medvetz,
شده2012,
کشیده ;32
Koellner,
کشیده شده
نظرتئوری به
تجربی وهمهم ازام نظر
2014,چالش
) 6به
نظر استئوری
چالشهم از
تجربی و
ن موضوع هم ام نظرموضوع
تعریوفهایی
متویقهم تفاوت
سوامماناتاق فکر
عنوواندر حوزه
ادبیات غربی
 .)Medvetz,در
(2012, 32; & Koellner, 2014, 6
کوردهانود & (McGann
فکر را به
دارد .برخی اتاق
یات غربی در حومه اتاق فکر هم تفاوتهایی وجود
برخی اتاق فکر را بهعنوان سازمان مستقل تعریف کردهاند (McGann & Weaver,
2000; Rich, 2وجود دارد.
.Weaver,
 .)2000 & Rich, 2004برخی دیگر در استقالل اتاق فکر از تجارت یا ذینفعان سیاسی تردید کردند
دیگر در اسیقی اتاق فکر ام تجارت یا ذینفعان سیاسی تردید کردند ).(Pautz, 2012; Stone, 2007
(.)Pautz, 2012 & Stone, 2007
گونه تعریف میکند:
میاین
فکر را
اتاق
ادیانی
گونه ِ
کند:
تعریف
ر ادیانی» اتاق فکر را این
«اتاق فکر ،اتاق مفهومسازی و مفهومستانی در حوزه انسانی است .این اتاق ،راهبرد
فکر ،اتاق مفهومسامی و مفهومسیانی در حومه انتانی اس  .این اتاق ،راهبرد عقینی و منحقی برای نهادهای فکرسامی ،فکرورمی و
عقالنیـمنطقی برای نهادهای فکرسازی ،فکرورزی و بازسازی فکرها است .اتاق فکر ،اتاقی برای
ی فکرها اس  .اتاق فکر ،اتاقی برای فکرکردن و فکرورمی روشمند در خانه تاریکیهاس » (ادیانی .)272 ،6832،کانون تفکر بهمثابه
فکرکردن و فکرورزی روشمند در خانه تاریکیهاست» (ادیانی .)272 ،1392،کانون تفکر بهمثابه
پژوهی برای سیاس سامی و سیاس گذاری اس (ادیانی.)211 ،6832 ،
است (ادیانی.)265 ،1392 ،
سیاستپژوهی برای سیاستسازی و سیاستگذاری
برای ( ّ
تفکر
جمعیساختاری
عنوانکّرکرد که
توان
نگونه می
فکر را
توان اتاق
تعريفمیبرای
سادهراترین
جمعي.)41 ،6838
راهداری،
روشمند اس
برای تف
ساخیاری
کرد ایکه
عنوان
اینگونه
رین تعریف برای اتاق فکر
روشمند است (راهداری.)40 ،1393 ،

شکل  :1سه مؤلفة تعریف اتاق فکر

 40اتاق فکر
تعریف
سه مؤلفة
راهداری،1393 ،
شکل  :1منبع:

نویسندة کتاب «اتاق فکر در  10گام» ،چنین تعریفی را برای اتاق فکر ارائه کرده است:
«اتاق فکر ،ساختاری برای مدیریت سیستمی افکار بهمنظور حل مسئله ،تصمیمسازی،
سیاستگذاری ،فکرستانی ،فکرورزی ،فکرپژوهی ،فکرسازی و تعالی فکری با مدیریت فکر بر فکر
است (راهداری.)40 ،1393 ،
تعریف زیر ،معادل تعریف باال است؛ تنها نوع مدیریت با واژههای دیگر و جزئیات بیشتر بیان

10

. Andrew Rich
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شده است.
«اتاق فکر ،ساختاری است برای مدیریت سیستمی افکار بهمنظور حل مسئله ،تصمیمسازی،
سیاستگذاری ،فکرستانی ،فکرورزی ،فکرپژوهی ،فکرسازی و تعالی فکری با خودمدیریتی فکری
روشمند فردی و جمعی» (راهداری.)42 ،1393 ،
الزم به ذکر است واژههای كارخانههاي فكر یا ایده ،كارخانههاي مغز ،کارخانههای تميز،
جعبههاي مغز ،شركتهاي توليد ايده ،تاجران ايده و ذهن ،بانكهاي مغز و ایده ،بدنههاي دانش
و امثال آن ،تعبيرهايي است كه صاحبنظران مختلف درباره كانونهاي تفكر یا اتاقهای فکر به
كار ميبرند (ادیانی.)20 ،1389 ،
پیشینه پژوهش
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پژوهشهای انجام شده در گذشته و نتایج آنها در جدول ( )1فهرست شده است .بهطور کلی
در مطالعات مربوط به اتاقهای فکر دو رویکرد وجود دارد:
 .1بر اساس موضوعاتی چون مدیریت ،منابع ،کارکنان و راهبردها که بیشتر به مؤلفه استقالل
کانونها مرتبط است.
 .2رویکرد دیگر بر اساس تأثیر کانونهای تفکر بر سیاست و سیاستگذاری (جابری.)12 ،1393 ،
بخش اعظم ادبیات تولیدشده درباره کانون تفکر مربوط به ادراک اتاق فکر است.

جدول  :1مؤلفههای طرحشده درخصوص چالشهای اتاق فکر

ردیف

چالش اتاقهای فکر

 .1بکارگیری افراد بیانگیزه و بیکیفیت
ّ .2
تفکر منفی
 .3مجادله
 .4 1جهتگیری سیاسی و عقیدتی
 .5بیشاز حد جدی بودن
 .6خودبینی
 .7بلندپروازی

دوبونو

1933

کتاب

مکگان

2004

 .1ناتوانی درجذب نخبگان
 .2ناتوانی در حفظ نخبگان
مکگان
3
 .3ناتوانی در جهتدهی و سیاستگذاری قاطع
 .4عدم دسترسی به نهادها و افراد مهم و تاثیرگذار

2014

 .1فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر
 .2فقدان آموزشهای الزم در حوزه اتاق فکر
 .3فقدان مهارت عملی در حوزه اندیشه و تفکر
یونس
 .4 4فقدان دانش نظری در حوزه اندیشیدن و تفکر
ادیانی
 .5فقدان مهارت عملی در اجرای اتاق فکر
 .6فقدان ساز و کار مناسب و تعریف شده در
اتاقهای فکر
 .1عوامزدگي در اتاق فكر
 .2خودمحوري
 .3نداشتن آموزش الزم
 .4ترس از بيان فكر
 .5 5بايگاني شدن افكار
 .6مسؤول ضعیف اتاق فكر
 .7رفتن به سمت كارهاي اجرايي
 .8ضعف مدیریت
 .9ايستا شدن اتاق

راهداری

1391

1393

مهارت
اندیشیدن

امریکا

چهطوراتاقهای
فکر میتوانند
امریکا
مقاله
حریف تغییرات
محیطی شوند

مقاله

درجهبندی
اتاقهای
امریکا
فکردرسطح
جهان

منطق بنیادین
کتاب
فکر

کتاب
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 .1تغییر در بودجه
 .2تغییر در توسعه
 .3ظاهرشدن  7/24مدیا
2
 .4گسترش فناوری بهخصوص اینترنت
 .5افزایش حمایتهای سیاسی
 .6ادامه پیدا کردن جهانی شدن

نام
نویسنده

سال

نوع
منبع

عنوان

کشور

اتاق فکر در
 10گام

ایران

ایران
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چالش اتاقهای فکر

 .10شتاب در خروجي داشتن
 .11رعایت نشدن مالكيت فكري
 .12بررسي ضعیف افكار
 .13اتاق فكر به اندازه همه كشور و يا همه
سازمان
 .14اتاق فكر ضد فكر
 .15حضور بدون مطالعه
 .16بیش از حد جدی بودن
 .17جهتگیری سیاسی و عقیدتی
 .18جالب شدن موضوع ّ
تفکر بهطوریکه
هدف اصلی را تحت تاثیر قرار دهد
 .19مدیریت نوبتی
 .20خودبینی
 .21بلندپروازی
 .22مجادله
ّ .23
تفکرمنفی
 .24نداشتن هدف مشخص
5
 .25گمشدن سطح خروجی اتاق فکر
 .26فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر
 .27فقدان آموزشهای الزم در حوزه اتاق فکر
 .28فقدان مهارت عملی در حوزه اندیشه و تفکر
 .29فقدان دانش نظری در حوزه اندیشیدن
و تفکر
 .30فقدان مهارت عملی در اجرای اتاق فکر
 .31فقدان سازوکار مناسب و تعریف شده در
اتاقهای فکر
 .32عجله برای خروجی داشتن
 .33فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده
 .34فقدان مهارت الزم در مدیریت اتاق فکر
 .35فقدان فرهنگ فکری اعم از نقد و انتقاد
و گفتگوی دوطرفه و غیر
 .37عدم ارتباط با سایر اتاقهای فکر در کشور
 .38درک و مشاهده فقدان استقالل اتاق فکر
 .39بیمهارتی مدیران ارشد در حوزه فکر

نام
نویسنده

سال

نوع
منبع

عنوان

کشور
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نام
نویسنده

سال

نوع
منبع

عنوان

کشور

تانرت

2006

مقاله

کانون تفکر

امریکا

 .1ناتوانی در ارزیابی واقعی اتاق فکر
 .2کمبود منابع مالی
 .3ناتوانی در تهیه دستور کار مشخص
 .4فقدان تمرکز
استارک
 .5 7چالشهای مدیریتی
 .6محدودیت استفاده از اطالعات و انتشار
 .7کارمندان و حمایتکنندههای سنتی و نامنعطف
 .8درک و مشاهده فقدان استقالل اتاق فکر
 .9برخورد فرهنگها در اتاقهای فکر

2002

ردیف

چالش اتاقهای فکر

 .1تأمین مالی
 .2 6نداشتن ابزار شکلدهی نظرات نخبگان و
خطمشیگذاران و نظرات عموم مردم

2008

 .1برداشت ذهنی منتقدان
 .2ابزار فشار
 .3مراکز قدرت سیاسی برخورد سیاسی
 .4تعداد محدود و فعالیت ضعیف کانون تفکر
 .5تئوریک دانستن مسائل یا بر مبنای الگوی
غیر بومی دانستن
سمانه
1390
 .6 9کانونهای تفکر تحلیلی عمیق از گذشته
الجوردی
حال و آینده ندارند
 .7عدم استقالل
 .8عدم استفاده از فرهیختگان
 .9ویژگی مسئله یا ویژگی افراد حاضر (غالب
بودن نظر مقام سیاسی یا اقتصادی بر جلسه)
 .10کاالی لوکس

کتاب

کانون تفکر
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 .1رقابت شدید برای نفوذ در مراکز
تصمیمگیری
 .2منابع مالی کافی
 .3اهمیت ظاهر و شکل به اندازه محتوا
 .4ضعف در ارائه ایده و طرح آن در رسانهها
هارت
 .5 8ایدههای ساده و قابل انتقال
ورمن
 .6فعالیت روبه تزاید بینالمللی
 .7چالش شبکهای شدن
 .8رقابت برای تولید ایده تجاری
 .9عدم درک جایگاه کانون تفکر در خطمشی
عمومی

کتاب

کانون تفکر

امریکا

امریکا

مدیریت
کانونهای
ایران
کتاب
تفکر در عرصه
خطمشیعمومی
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سال

نوع
منبع

مکگان
و بوهر

2005

کتاب

 .1تأمین مالی
طالب
 .2وابستگی به منابع مالی دولتی
11
حمایت دولت همواره با محدودیت مواجه است .جابری
 .3نه تولید ایده که عملی کردن آن مدنظر است.

۱۳۹۴

ردیف

چالش اتاقهای فکر

 .1تأمین مالی
 .2اعتبار علمی
 .3چالش تصمیمگیران و رسانهها
 .4 10مدیریت تعارضات میان مدرک علمی و
تامین مالی
 .5رایزنیهای مؤثر برای دستیابی به
تصمیمگیران با نفوذ
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نام
نویسنده

عنوان

کانونهای
تفکر
اروپا

کشور

اتحادیه
اروپا

گزارش کانونهای تفکر
ایران
آلمان
علمی

شرح روش اجرای پژوهش
برای تعیین میزان اهمیت شاخصها و غربال مهمترین شاخصهای شناساییشده در یک
پژوهش علمی ،میتوان از تکنیک دلفی با رویکرد فازی استفاده کرد.
الگوریتم اجرای دلفی فازی به شرح شکل ( )2است:

یم اجرای دلفی فامی به شرح شک ( )2اس :

انتخاب خبرگان و تشریح مسأله برای آنها
تهیه پرسشنامه و ارسال آن به خبرگان
دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل آنها
(محاسبات فازی)

بلی

آیا اجماع به خوبی صورت
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طبقهبندی پاسخها و اعالم توافقات

خیر

گرفته است
تهیه گزارش از فرایند دلفی و ارسال نتایج به خبرگان
شکل  :2مراحل اجرای دلفی فازی
منبع :میرسپاسی1389 ،

یکی از بزرگترین مزیتهای تکنیک دلفی فازی نسبت به تکنیک دلفی سنتی ،برای غربال
شاخصها ،آن است که میتوان از یک مرحله برای تلخیص و غربال متغیرها استفاده کرد (حبیبی
و همکاران.)33 ،1393 ،
الگوریتم اجرای تکنیک دلفی فازی شامل گامهای زیر است (حبیبی و همکاران:)33 ، 1393 ،
 شناسایی طیف مناسب برای فازیسازی عبارات کالمی● تجمیع فازی مقادیر فازیشده
● فازیزدایی مقادیر
● انتخاب شدت آستانه و غربال معیارها

33

در الگورییم اجرای تکنیم دلفی فامی برای غربالگری ،نخت باید طیف فامی مناسبی را برای فامیسامی عبارات کیمی پاسخدهندگان

داد .میغیّرهایی که ارمش آنها را لغات یا جمیت مبان طبیعی یا مبانهای مصنوعی تشکی میدهند ،میغیّر مبانی نامیده میشوند (ق
محمّدماده.)13 ،6838 ،

در الگوریتم اجرای تکنیک دلفی فازی برای غربالگری ،نخست باید طیف فازی مناسبی را
متغیرهایی که ارزش آنها را لغات یا
برای فازیسازی عبارات کالمی پاسخدهندگان توسعه دادّ .
لیکرت 5
معادل
فازی مثلثی
اعداد
جدولن:2
درجهیشوند (قلیپور
نامیده م
متغیر زبانی
تشکیل می
مصنوعی
های
جمالت زبان طبیعی یا زبا
دهند،طیف ّ
و مح ّمدزاده.)68 ،1393 ،

خیلی مهم

()1/71 ،6 ،6

میوسط

مهم

()1/1 ،1/71 ،6

خیلی مهم

()0/75 ،1 ،1

()1/21 ،1/1 ،1/71

کم اهمی

()1 ،1/21 ،1/1

جدول  :2اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت  5درجه

مهم

()0/5 ،0/75 ،1

منبع :حبیبی و همکاران88 ،6838 ،
کم اهمیت
متوسط

()0/25 ،0/5 ،0/75

()0 ،0/25 ،0/5

خیلی کم اهمی

()1 ،1 ،1/21

خیلی کم اهمیت
()0 ،0 ،0/25

منبع :حبیبی و همکاران33 ،1393 ،
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لیکرت 5
طیف
معادل
فازیمثلثی
اعدادفازی
شکل:3:3اعداد
درجهدرجه
لیکرت 5
طیف
معادل
مثلثی
شکل
منبع :حبیبی و همکاران33 ،1393 ،

منبع :حبیبی و همکاران88 ،6838 ،

صو
شنهاداگر
شدهیاس .
دگاهشنهاد
خبرگان پی
دگاه
فامییع
انگیینتجم
روشیمیبرا
پژوهشن فام
روش میانگی
در این پژوهش
کارشناسهربه کا
اگرهراگر دیدگاه
دیدگاه .
است.اس
شده
خبرگان پ
تجمیع دی
برایدبرایی
در این
پیشنهاد شده
دیدگاه خبرگان
تجمیع
میانگین فازی
پژوهش روش
در این
(حبیبوی
شود
خواهود
محاسوبه
میر
صورت
ه
ب
مثلثی
فامی
عدد
n
فامی
میانگین
،
شود
داده
نمایش
(l,
m,
مثلثی ) uمثلثی ) (l, m, uنمایش داده شود ،میانگین فامی  nعدد فامی مثلثی بهصورت میر محاسوبه خواهود

دیدگاه هر کارشناس بهصورت عدد فازی مثلثی ( )l, m, uنمایش داده شود ،میانگین فازی  nعدد
فازی :)88
،6838
،6838
:)88رابطه ( )۱محاسبه خواهد شد (حبیبی و همکاران:)33 ،1393 ،
صورت
مثلثی به
رابحه (
رابطه )1()6رابحه ()6

mL , 
um ,  u
L , 
FAVE FAVE 
,
n
n
nn
nn

برای فوامی
پرداخ  .روش
مقادیر بهدس
باید به
خبرگان
فامی
مخیلفی
مخیلفیهای
های روش
های .
پرداخ
آمدهبه
مقادیر
فامی
مداییبه
فامیفازباید
خبرگان
دیدگاه
دیدگاه فامی
تجمیع
تجمیع ام
پ امپس ازپ
آمدهروش
آمدهدسپرداخت.
مداییهدست
مقادیر ب
زدایی
ی
خبرگان باید به
دیدگاه
تجمیع فازی
خواهد شد.
فامییرمدایی
پژوهشیرامبرای
در اماینفرمو م
پژوهش
اسیفاده خواهد شد.
اسیفادهمدایی
برای فامی
فرمو م
دارد .در این دارد.

مختلفی برای فازیزدایی وجود دارد .در این پژوهش از رابطه ( ۳و  )۲برای فازیزدایی استفاده
خواهد شد.
رابحه ( )2رابحه ()2
رابطه ()2

34

رابحه ( )8رابحه ()8

66
آس
درنظر
آسیانه
باید یم
مقادیر ،آییم
برای غربا
روشفامی
مناسب و
پ ام
تحمگرف. 66درنظ
تحم آسیانه
باید یم
آییمها
برایهاغربا
مقادیر،مدایی
مداییو فامی
مناسب
روشانیخاب
انیخاب ام
پ
84 ،6838
گیرندهمکاران،
(حبیبی و
گیرند
همکاران.)84 ،6838 .)،
(حبیبی و
درنظر می
می1/
درنظرالً 7
معموالً  1/7معمو

دارد .در این پژوهش ام فرمو میر برای فامیمدایی اسیفاده خواهد شد.
رابحه ()2

رابطه
()8)3
رابحه (
تحم
آسیانه
آییم
برای غربا
مدایی مقادیر
فامی
روشمناسب
انتخابروش
پ پسام ازانیخاب
1
تحمل
هاهابایدبایدیکیمآستانه
غربال آیتم
مقادیر ،،برای
یزدایی
مناسب وو فاز

66

درنظر گرف  .آسیانه تحم

.)84 ،6838
درنظر می
معموالً /7
(حبیبی و همکاران.)34 ،1393 ،
همکاران،یگیرند
(حبیبی/7و 0درنظر م
گیرندمعمو ًال
تحمل را
گرفت 1.آستانه
درنظر
قلمرو مکانی پژوهش
پژوهش
قلمرو مکانی

اند.
بررسیقرارقرارگرفیه
موردبررسی
تهرانمورد
ایراندردرتهران
دولتیایران
هایدولیی
های
شدهدردرساممان
شده
های
اند.
گرفته
سازمان
هایفکرفکرواقعواقع
اتاقاتاق
زمانی پژوهش
پژوهش
قلمروزمانی
قلمرو
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شد.
 1393اتا
واقعشد.
پژوهشواقع
موردپژوهش
فکرمورد
هایفکر
اتاققهای
1385تا تاساسال6838
ام ازساسال6831
آماری
جامعهآماری
جامعه

تهرانسااز سال
شده در
تشکیتشکیل
فکر فکر
هایهای
اتاقاتاق
فعا فعال
اعضای
 68381385اس .
 6831تا
تهران ام
شده در
پژوهش،اعضای
آماریایناینپژوهش،
جامعهآماری
جامعه

تا  1393است.

روش نمونهگیری

روش نمونهگیری

هدف اصلی نمونهگیری ،ساخ و ایجاد میرمجموعهای اس ام جمعیّ ؛ میرمجموعهای که کامیً نماینده حوومههوای اصولی مو

هدف اصلی نمونهگیری ،ساخت و ایجاد زیرمجموعهای است از جمعیت؛ زیرمجموعهای که
کام ً
ال نماینده حوزههای اصلی مورد عالقه است (ایستربای و همکاران .)224 ،1384 ،در روش
نمونه که صاحبنظر نیز باشند نیام به افرادی دارد که دارای سابقه اجرایی در اتاق فکر باشند یا تألیفات یا پژوهشی در ایون ح
دلفی باید از صاحبنظران موضوع نظرخواهی شود .بنابراین ،انتخاب نمونه که صاحبنظر نیز باشند
داشیه باشند .روش دلفی دقیقاً بر چنین چیزی میمرکز اس .
نیاز به افرادی دارد که دارای سابقه اجرایی در اتاق فکر باشند یا تألیفات یا پژوهشی در این حوزه
داشته باشند .روش دلفی دقیق ًا بر چنین چیزی متمرکز است.

عیقه اس (ایتیربای و همکاران .)224 ،6834 ،در روش دلفی باید ام ّصاحبنظران موضوع نظرخوواهی شوود .بنوابراین ،انیخ

جدول  :3ترکیب سازمان شرکتکنندگان

جدول  :3ترکیب سازمان شرکتکنندگان

ردیف

قوه

2

قوه مقننه

1
3
4

تعداد نفرات

قوه مجریه

4

قوه قضائیه

4

لشکری ،انتظامی و نظامی

d

4
3
1. Threshold
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جدول  :4میزان تحصیالت و جنسیت شرکتکنندگان در پژوهش

جنسیت
مذکر

فراوانی
15

دکترا

ارشد

5

10

برای انتخاب افراد صاحبنظر موارد زیر در نظر گرفته شد:
● میزان سابقه عملی افراد در اتاق فکر سازمانهای ایرانی
● برخی افراد انتخابشده بین  7تا  10سال سابقه کاری در حوزه تفکر دارند؛ یا دبیر اتاقهای
فکر تهران هستند.
جدول  :5میزان تجربه کاری شرکتکنندگان در پژوهش در کانون تفکر
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میزان تجربه کاری در اتاق فکر

تعداد نفرات

 3تا  5سال

1

 1تا  3سال
 5تا  7سال

 7تا  9سال

2

10
2

● افرادی که دارای تالیفات یا پژوهش هستند.
جدول  :6میزان تألیف شرکتکنندگان در پژوهش در کانون تفکر

ردیف

تعداد تألیف

تعداد نفرات

2

یک تالیف

 2نفر

1
3
4

بدون تالیف
دو تالیف
ده تالیف

 10نفر
 2نفر
 1نفر

● افرادی که سابقه شرکت در دورههای آموزشی اتاق فکر و تفکر را دارا بوده و در اتاقهای
فکر مشغول فعالیت هستند.
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جدول  :7میزان آموزش شرکتکنندگان در پژوهش در کانون تفکر

ردیف

مؤلفه

2

عدم شرکت در دوره آموزشی تفکر

1

شرکت در دوره آموزشی تفکر

تعداد نفرات
5

10

این سهگویه ،اصلیترین مالک برای انتخاب صاحبنظران در این حوزه بوده است .در این
راستا ،پانزده نفر بهعنوان متخصص انتخاب و در پژوهش از نظرات آنها استفاده شد.
روش جمعآوری دادهها
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پژوهشگر برای شناسایی چالشها ،ضمن مطالعه کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک و
پژوهشهای پیشین ،اقدام به طراحی پرسشنامه اولیه نموده و با کمک صاحبنظران موضوع
آن را بومی نموده و از طریق پرسشنامه نهایی که ابزار تکنیک دلفی فازی است ،به شناسایی
دقیقتر و جامعتر چالشها از نظر صاحبنظران پرداخته است .در هر گام نظرسنجی ،با توجه به
نظر صاحبنظران ،گویههایی در قالب پرسش به پرسشها اضافه شده است .درنهایت ،نتایج را
برای برونرفت از وضع موجود ،به تایید خبرگان رسانده است.
اعتبار ابزار اندازهگیری
مقصود از روائی 1یک تست ،آن است که آیا آن تست خصیصه موردنظر را میسنجد یا نه؟ به
بیان دیگر ،مقصود از روائی تست ،مناسب بودن ،با معنی بودن و مفید بودن استنباطهای خاصی است

که از روی نمرههای تست به عمل میآید (خورشیدی ،قریشی .)163 ،1386 ،بهمنظور تأیید اینگونه
استنباطها الزم است شواهدی گردآوری شود (خورشیدی ،قریشی .)164 ،1386 ،معمو ًال بهمنظور
برآورد میزان روایی پرسشنامه و پرسشهای آن ،از نظر خبرگان ،کارشناسان و اساتید مسلط به
موضوع پژوهش و پرسشنامه استفاده شده است .با توجه به اینکه پرسشنامه تهیهشده بر اساس
مقاالت متعدد و مصاحبههای انجا م شده با صاحبنظران موضوع حداقل شش نفر خبره تهیه گردیده،
پس ابزار دارای اعتبار است .اعتبار روش دلفی ،نه به تعداد شرکتکنندگان در پژوهش که به اعتبار
علمی متخصصان شرکتکننده در پژوهش بستگی دارد .شرکتکنندگان در پژوهش دلفی ،از  ۵تا ۲۰
نفر را شامل میشوند .حداقل تعداد شرکتکنندگان بستگی به چگونگی طراحی روش پژوهش دارد.
1. Validity
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قابلیت اعتماد 1ابزار اندازهگیری
قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است .مفهوم یادشده با این مفهوم
سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان ،تا چه اندازه نتایج یکسانی بهدست میدهد
(سرمد و بازرگان .)166 ،1392 ،پرسشهای بهکار رفته در این پژوهش ،از پژوهشهای انجامشده
پیشین انتخاب شده؛ فقط در مواردی با نظر متخصصان امر ،با توجه به فرهنگ ایران بومی شده
است .در مواردی ،گویههایی که پژوهشگران ایرانی نیز در پژوهشهای خود به آن اشاره کرده بودند
اضافه گردید .همچنین ،ابزار در چند نوبت با استفاده از نظر با تجربهترین و متخصصترین افراد در
حوزه اتاق فکر در کشور مورد بازبینی و آزمایش قرار گرفت و از این طریق پایایی نیز تأیید میگردد.
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روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
روش این پژوهش کمی و کیفی بوده و از ابزار دلفی فازی برای تحلیل اطالعات استفاده کرده
و محاسبات بهصورت دستی انجام شده است.
جدول  :8جدول روش و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها

طرح پژوهش

روش پژوهش

غیرآزمایشی ،توصیفی (پیمایش)
دلفی فازی (ک ّمی و کیفی)

ابزار جمعآوری اطالعات

اسنادی کتابخانهای و پرسشنامه

ابزار تحلیل اطالعات

دلفی فازی

هدف

کاربردی و توسعهای

روش گردآوری داده
محاسبات

ک ّمی و کیفی
دستی

مرحله اول نظرسنجی
ساختار پرسشنامه مرحله اول بر اساس پژوهشهای گذشته با استفاده از نظر صاحبنظران
موضوع طراحی شد .در این مرحله ،موافقت صاحبنظران نسبت به متغیرهای استخراج شده به
شرح جدول ( )9است.
1. Reliability
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جدول  :9نتایج شمارش پاسخهای مرحله نخست نظرسنجی

متغیرها
فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر

میزان موافقت

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
0

0

0

0

15

0

0

6

0

9

فقدان آموزش الزم در حوزه اندیشیدن و تفکر

0

فقدان آموزش در حوزه اتاق فکر

0

فقدان مهارت عملی در حوزه اندیشه و تفکر
فقدان مهارت عملی در اجرای اتاق فکر

0

فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده

3

عجله برای خروجی داشتن

0

فقدان مهارت الزم فکری در مدیران دولتی

3

ناتوانی در ارزیابی واقعی اتاق فکر

0

بهکارگیری افراد بیانگیزه و بیکیفیت

0

عدم ارتباط با سایر اتاقهای فکر

0

فقدان فرهنگ فکری

فقدان کمبود منابع مالی
نداشتن هدف مشخص

0
6
3

ناتوانی در تهیه دستور کار مشخص

6

برخورد فرهنگها

0

فقدان تمرکز

چالشهای مدیریتی

محدودیت استفاده از اطالعات و انتشار

0
0
0

کارمندان و حمایتکنندههای سنتی و نامنعطف

0

ناتوانی در جذب نخبگان

0

ناتوانی در جهتدهی و سیاستگذاری قاطع

0

فقدان استقالل اتاق فکر

ناتوانی در حفظ نخبگان

0
3

ناتوانی در دسترسی به نهادها و افراد مهم و تأثیرگذار

0

عملگرایی بیش از حد

3

نداشتن راهبرد مشخص

0

3
0
0
3
0
0
0
3
3
0
0
0

0
3
3
0
0
3
3
3
3
6
0
6
6

3

3

0

6

9
6
3
0
0
0
0
0
0
3

3
0
0
3
9
0
0
9
6
0

6
6
3
3
6
0
0
0
0
3
3
3

6
6
9
9
6
9

12
9
3
6
9
6
3

3

6

6

3

6

6

3
3

3
6
9
6

3

9

3

3

6

3
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فقدان سازوکار مناسب و تعریف شده در اتاقهای فکر

0

0

0

3

12

9
9
6
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متغیرهای تأیید شده در مرحله نخست به شرح جدول ( )10است:
جدول  :10متغیرهای تأییدشده در مرحله نخست

ردیف

گویه

2

فقدان آموزش الزم در حوزه اندیشیدن و تفکر

1
3
4
5
6
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7
8
9

فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر

0/91
0/88

ناتوانی در جهتدهی و سیاستگذاری قاطع

0/85
0/85

نداشتن راهبرد مشخص

فقدان مهارت عملی در اجرای اتاق فکر

0/76

کارمندان و حمایتکنندههای سنتی و نامنعطف

0/75

فقدان سازوکارمناسب و تعریف شده دراتاقهای فکر

0/71

ناتوانی در حفظ نخبگان

0/71

فقدان استقالل اتاق فکر

0/76

فقدان مهارت عملی در حوزه اندیشه و تفکر

10

بکارگیری افراد بیانگیزه و بیکیفیت

12

نداشتن هدف مشخص

11

درصد موافقت

0/73
0/71
0/71

در مرحله اول نظرسنجی ،دوازده متغیر توسط خبرگان تأیید شده است.
مرحله دوم نظرسنجی
در این مرحله ،متغیرهای تأییدنشده در مرحله قبل ،بهعالوه متغیرهای جدیدی که از صاحبنظران
در مرحله اول اخذ شده بود ،ساختار پرسشنامه مرحله دوم را تشکیل و توسط آنها نظرسنجی انجام شد.
جدول  :11نتایج شمارش پاسخهای مرحله دوم نظرسنجی

مؤلفهها (متغیرها)
عجله برای خروجی داشتن

فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده

فقدان مهارت الزم فکری در مدیران دولتی
ناتوانی در ارزیابی واقعی اتاق فکر
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خیلیکم

میزان موافقت

کم
3

3

متوسط

6
3

زیاد خیلیزیاد
6

12
3
9

6
3
6

ادامه جدول  :11نتایج شمارش پاسخهای مرحله دوم نظرسنجی

مؤلفهها (متغیرها)
فقدان کمبود منابع مالی

عدم ارتباط با سایر اتاق های فکر

ناتوانی در تهیه دستور کار مشخص
فقدان تمرکز

برخورد فرهنگها

چالشهای مدیریتی

خیلیکم

3

کم
12
3

6
3

ناتوانی در جذب نخبگان

ناتوانی در دسترسی به نهادها و افراد مهم و تاثیرگذار
فقدان یک مدل بومی اتاق فکر در ایران

6

ضعف رهبری اتاق فکر

3
9

3

3
6

6

6
9
6

3

3
9

ساختار معیوب سازمانی که امکان پذیرش ایدههای تحولی را ندارد

3

دستور کارهای زیاد و بیارزش
نپرداختن به مسائل اصلی

خودسانسوری اعضای اتاق فکر

خودرأیی مدیر جلسات اتاق فکر

کمبود مهارت پژوهشی ایدهپردازان

ضعیف بودن مهارت مدیریت جلسات اتاق فکر

3
9

9

3

12

3

9

6

12
3

احساس نخبگی در مدیران ارشد و بیتوجهی به ایدهها
عدم نیازسنجی واقعی برای اتاق فکر

9

6

15

تبدیل نشدن اتاق فکر به یک گفتمان سازمانی

کارامد دانستن وضعیت فعلی از نظر مدیران ارشد سازمان

6

3

15

تبدیل شدن جلسات اتاق فکر به جلسات معمولی سازمان
عدم نیاز واقعی مدیران ارشد به اتاق فکر

3

3
3

عدم بکارگیری ایدههای تولیدی در اتاق فکر

امکان رشد کردن حتی تا سطوح باال در سازمان بدون فکر کردن
و ایدهپرداز

3

6

9
3

عملگرایی بیش از حد

متوسط زیاد خیلیزیاد
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محدودیت استفاده از اطالعات و انتشار

میزان موافقت

9
3
3

6
3
3

3
3

3
3

12
12

12

3

9

3

9

3

9

9
12
6

6

6
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جدول فازیشده پاسخهای دریافتشده از صاحبنظران به شرح جدول ( )12است:
جدول  :12نتایج شمارش پاسخهای مرحله دوم نظرسنجی

متغیرها
عجله برای خروجی داشتن

فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده

فقدان مهارت الزم فکری در مدیران دولتی
فقدان فرهنگ فکری

ناتوانی در ارزیابی واقعی اتاق فکر
فقدان کمبود منابع مالی
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عدم ارتباط با سایر اتاقهای فکر

0/8

0/6

0/4

0/95

0/6

0/5

0/55

0/05 0/3

0/9

0/50 0/75 0/90

0/7

0/35

0/73

0/85

1

0/4 0/65 0/85

0/68
0/3

0/63

ناتوانی در تهیه دستور کار مشخص

0/8

0/25 0/45

0/5

برخورد فرهنگها

0/95

0/55 0/8

0/76

محدودیت استفاده از اطالعات و انتشار

0/85

0/25 0/6

0/56

ناتوانی در دسترسی به نهادها و افراد مهم و تأثیرگذار

0/65

0/15 0/4

0/4

فقدان یک مدل بومی اتاق فکر در ایران

0/2

0/3 0/55

0/35

عدم بهکارگیری ایدههای تولیدی در اتاق فکر

1

فقدان تمرکز

چالشهای مدیریتی

ناتوانی در جذب نخبگان
عملگرایی بیش ازحد

ضعف رهبری اتاق فکر

امکان رشد کردن حتی تا سطوح باال در سازمان بدون
فکرکردن و ایدهپردازی

تبدیل شدن جلسات اتاق فکر به جلسات معمولی سازمان
تبدیل نشدن اتاق فکر به یک گفتمان سازمانی
عدم نیاز واقعی مدیران ارشد به اتاق فکر

کارامد دانستن وضعیت فعلی از نظر مدیران ارشد سازمان

0/7

0/20 0/45

0/8 0/85 0/85
0/9

0/75
1

0/5 0/75

0/25 0/5

0/5 0/75
0/5 0/75

0/45
0/23
0/71
0/5

0/75
0/75

0/5 0/75 0/95

0/73

1

0/55 0/8

0/78

1

0/6 0/85

0/81

1

0/55 0/8

0/5 0/75 0/95

ساختار معیوب سازمانی که امکان پذیرش ایدههای تحولی را ندارد

1

0/9

عدم نیازسنجی واقعی برای اتاق فکر

1

0/55 0/8

احساس نخبگی در مدیران ارشد و بیتوجهی به ایدهها
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میانگین
میانگین فازی مثلثی
( )min M maxفازیزدایی شده
0/58
0/5 0/75 0/5

1

0/9

0/7
0/7

0/78
0/73
0/86
0/86
0/78

ادامه جدول  :12نتایج شمارش پاسخهای مرحله دوم نظرسنجی

متغیرها
نپرداختن به مسائل اصلی

خودسانسوری اعضای اتاق فکر

میانگین
میانگین فازی مثلثی
( )min M maxفازیزدایی شده
0/70
0/45 0/7 0/95

خودرایی مدیر جلسات اتاق فکر

کمبود مهارت پژوهشی ایدهپردازان

ضعیف بودن مهارت مدیریت جلسات اتاق فکر

1

0/55 0/8

0/78

0/95

0/45 0/7

0/70

0/5 0/75 0/95
0/95

0/55 0/8

0/73
0/76
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در روش دلفی فازی که حالت غربالگری دارد متغیرهایی تأیید میشود که حداقل توافق روی
آنها  70درصد باشد و چنین متغیرهایی تأیید میشود و نیازی به تکرار نیست .در این مرحله بیست
متغیر تأیید شده که به شرح جدول ( )13است:
جدول  :13نتایج فازیزدایی پاسخهای مرحله دوم نظرسنجی

مؤلفه تاییدشده خبرگان در مرحله دوم

فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده

درصد موافقت
0/9

ساختار معیوب سازمانی که امکان پذیرش ایدههای تحولی را ندارد

0/86

عدم نیاز واقعی مدیران ارشد به اتاق فکر

0/81

احساس نخبگی در مدیران ارشد و بیتوجهی به ایدهها

0/86

تبدیل شدن جلسات اتاق فکر به جلسات معمولی سازمان

0/78

عدم نیازسنجی واقعی برای اتاق فکر

0/78

تبدیل نشدن اتاق فکر به یک گفتمان سازمانی
خودسانسوری اعضای اتاق فکر

0/78
0/78

ضعیف بودن مهارت مدیریت جلسات اتاق فکر

0/76

ضعف رهبری اتاق فکر

0/75

برخورد فرهنگها

0/76

عدم بکارگیری ایدههای تولیدی در اتاق فکر

0/75

کارامد دانستن وضعیت فعلی از نظر مدیران ارشد سازمان

0/73

خودرأیی مدیر جلسات اتاق فکر

امکان رشدکردن حتی تا سطوح باال در سازمان بدون فکرکردن و ایدهپرداز
ناتوانی در ارزیابی واقعی اتاق فکر

0/73
0/73
0/73
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ادامه جدول  :13نتایج فازیزدایی پاسخهای مرحله دوم نظرسنجی

مؤلفه تاییدشده خبرگان در مرحله دوم

درصد موافقت

فقدان مهارت الزم فکری در مدیران دولتی

0/70

کمبود مهارت پژوهشی ایدهپردازان

0/70

0/71

ناتوانی در جذب نخبگان

0/70

نپرداختن به مسائل اصلی

مرحله سوم نظرسنجی
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در این مرحله متغیرهای تاییدنشده در مراحل قبلی دوباره نظرسنجی میشود که به شرح
جدول ( )14است:
جدول  :14نتایج شمارش پاسخهای مرحله سوم نظرسنجی

متغیرها
عجله برای خروجی داشتن
فقدان فرهنگ فکری

فقدان کمبود منابع مالی

ناتوانی در تهیه دستور کار مشخص
فقدان تمرکز

چالشهای مدیریتی

محدودیت استفاده از اطالعات و انتشار
عملگرایی بیش از حد

فقدان یک مدل بومی اتاق فکر در ایران

میزان موافقت

خیلیکم

کم

متوسط

0

0

6

9

3

3

3

6

3

12

3

6

6

3
6

9
9
9

زیاد

خیلیزیاد
3

6

3
3
6
3
9

جدول فازی شده از نظرسنجی انجام شده در راند سوم به شرح جدول ( )15است:
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6

3

جدول  :15فازی شده پاسخهای مرحله سوم نظرسنجی

میانگین فازی مثلثی

میانگین
فازیزدایی شده

متغیرها

(max

M

)min

عجله برای خروجی داشتن

0/5

0/75

0/5

0/58

فقدان کمبود منابع مالی

0/55

0/3

0/05

0/3

0/20

0/45

فقدان فرهنگ فکری

ناتوانی در تهیه دستورکار مشخص

0/8

0/45

0/25

چالشهای مدیریتی

0/85

0/85

0/8

0/75

0/5

فقدان تمرکز

0/7

محدودیت استفاده از اطالعات و انتشار

0/85

فقدان یک مدل بومی اتاق فکر در ایران

0/2

عملگرایی بیش از حد

0/45
0/6

0/55

0/5

0/5

0/23

0/25

0/56

0/3

0/35

0/5

0/25
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0/95

0/6

0/68

در این مرحله هیچکدام از متغیرها تأیید نگردید.
یافتههای پژوهش و بحث
فهرست گویههای تأیید شده توسط صاحبنظران به روش دلفی فازی ،از چهل و پنج متغیر
استخراج شده ،در مجموع سی و یک متغیر در سه مرحله نظرسنجی با روش دلفی فازی تأیید شده
است .در جدول ( ،)16هشت متغیر اصلی با توجه به میزان موافقتشده از سوی خبرگان از صعودی
به نزولی مرتب گردیده است.
جدول  :16فهرست متغیرهای تأییدشده توسط خبرگان
متغیرهای تأیید شده بهعنوان چالشهای اتاق فکر
سازمانهای دولتی در ایران با توجه به میانگین
موافقت اخذ شده از خبرگان

متغیرتأیید شده
متغیرتأیید شده
متغیر
درصد
توسط پژوهشگران توسط پژوهشگران
جدید
موافقت
ایرانی
غیر ایرانی

فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر

0/91

فقدان آموزش الزم در حوزه اندیشیدن و فکر

0/88

فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده

0/90

√
√
√
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ادامه جدول  :16فهرست متغیرهای تأییدشده توسط خبرگان
متغیرتأیید شده
متغیرتأیید شده
متغیرهای تأیید شده بهعنوان چالشهای اتاق فکر
متغیر
درصد
توسط پژوهشگران توسط پژوهشگران
سازمانهای دولتی در ایران با توجه به میانگین موافقت
جدید
موافقت
ایرانی
غیر ایرانی
اخذ شده از خبرگان

ساختار معیوب سازمانی که امکان پذیرش ایدههای
تحولی را ندارد
احساس نخبگی در مدیران ارشد و بیتوجهی به
ایدهها
ناتوانی در جهتدهی و سیاستگذاری قاطع
نداشتن راهبرد مشخص

عدم نیاز واقعی مدیران ارشد به اتاق فکر
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0/86

√

0/86

√

0/85
0/85
0/81

√
√
√

هشت متغیر اصلی تاییدشده توسط خبرگان به شرح زیر است:
 .1فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر
یکی از چالشهای مهم اتاقهای فکر دولتی ایران ،فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق
فکر است (مطابق جدول  .)16نبود نظریه و محتوای الزم در مورد اتاق فکر ،اجازه برداشتهای
متفاوت و متنوع از اتاق فکر را میدهد و باعث میشود که اتاق فکر بهسرعت از مسیر خودش
منحرف شود .این دانش نظری میتواند شامل تعریف خروجی ،جذب اعضاء ،ارزیابی ،کنترل و
مدیریت اتاق فکر باشد .اینکه اتاق فکر باید از کجا شروع شود و به کجا ختم شود ،در حوزه نظری
باید نقشه آن کشیده شود ،تا افرادی که وارد این حوزه میشوند ،با ریزهکاریهای آن بهخوبی آشنا
باشند .ادیانی در اینباره میگوید :چون آنها نه مفهومی برای اتاق فکر ساختند و نه مفاهیم ساخته
شده را به نیکی دریافتند و تنها واژه نحوی اتاق فکر را بهصورتهای مختلفی بهکار میگیرندکه
فاقد مفهوم معنا و منطق بنیادین فکر است (ادیانی.)524 ،1391 ،
این متغیری است که فقط در پژوهشها و بین خبرگان ایرانی به آن اشاره شده که مورد تأیید
قرار گرفته است.
 .2فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده
چالش د ّومی که پاسخدهندگان بر آن تأکید کردهاند ،نبود مشتری مناسب ایده هست (مطابق
جدول  .)16یعنی ایده تولید میشود؛ ولی چون نیازی به مصرف در سازمانها وجود ندارد ،عم ً
ال
ایده بدون مصرفکننده رها میشود .وقتی شما در سازمان میتوانید بدون نیاز به تولید ایده از رشد
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منطقی برخوردار باشید ،پس در سازمان مشتری ایده وجود ندارد .یعنی عم ً
ال چیزی تولید میشود
که فاقد مشتری است .این متغیری است که فقط در پژوهشها و بین خبرگان ایرانی به آن اشاره
شده است که مورد تأیید قرار گرفته است.
 .3فقدان آموزش الزم در حوزه اندیشیدن و فکر
متغیر بعدی که تأیید شد ،فقدان آموزش در حوزه اندیشیدن و تفکر است (مطابق جدول .)16
اتاق فکر و تفکر بههم گره خوردهاند .اگر افراد آموزش الزم در حوزه تفکر و مهارت فکری را
نداشته باشند ،عم ً
ال در اتاق فکر حضور آنها بیهوده خواهد بود و کارایی الزم را نخواهد داشت.
این متغیری است که فقط در پژوهشها و بین خبرگان ایرانی به آن اشاره شده است که مورد تأیید
قرار گرفته است.
 .4ساختار معیوب سازمانی که امکان پذیرش ایدههای تحولی را ندارد
ساختار معیوب سازمانی که امکان پذیرش ایدههای تحولی را ندارد ،متغیر دیگری است که بر
آن تأکید شده است (مطابق جدول  .)16ساختارهای سنتی و غیرمنعطف باعث میشود که ایدههای
تحولی هر چند درست طراحی شده باشند ،ولی در عمل مورد استفاده قرار نگیرند .ساختارهای
معیوب نهتنها از ایده استفاده نمیکنند ،برخی اوقات با صاحبان ایده نیز به جدل برمیخیزند و عم ً
ال
باعث شکست کار میشوند .این متغیری است که در پژوهشهای پیشین به آن اشاره نشده است.
 .5احساس نخبگی در مدیران ارشد و بیتوجهی به ایدهها
متغیر دیگری که مورد تأیید قرار گرفت ،احساس نخبگی در مدیران ارشد است (مطابق جدول
 .)16مدیریتی که خودش را نخبه میداند ،عم ً
ال از هرگونه تالشی برای اصالح خود یا استفاده از
ایدهها ممانعت میکند .مدیر ارشدی که خودش را بهترین مدیر و روشهای خودش را بهترین
روش میداند ،نیاز به استفاده از ایده ندارد .متغیر بعدی که نیز تأیید میشود ،باز بهنوعی با این
متغیر پیوستگی دارد .این متغیری است که در پژوهشهای پیشین به آن اشاره نشده است (مطابق
جدول .)16
 .6ناتوانی در جهتدهی و سیاستگذاری قاطع
متغیر بعدی ،ناتوانی در جهتدهی و سیاستگذاری قاطع است (مطابق جدول  .)16یعنی اتاق
فکر توانایی جهتدهی ندارد .شاید بهترین ایدهها و افکار تولید شوند ،ا ّما در کل ناتوان از تغییر
جهت سازمانی است .اتاق نمیتواند باعث تصمیمسازی و در نهایت تصمیمگیری قاطع شود .این
متغیری است که در پژوهشهای پیشین ایران به آن اشاره نشده است (مطابق جدول .)16اما در
پژوهشهای پیشین غربی به آن اشاره شده بود که مورد تأیید قرارگرفته است.
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 .7نداشتن راهبرد مشخص
متغیر بعدی ،نداشتن راهبرد مشخص است (مطابق جدول )16؛ یعنی در اتاق فکر ،یک راهبرد
مشخص وجود ندارد .هر روز به مسیر جدیدی قدم نهاده میشود و نیمهکاره رها میشود .اتاق فکر
خودش دچار سردرگمی است و این موضوع روی خروجی اتاق نیز تأثیر خواهد گذاشت .این متغیری
است که در پژوهشهای قبلی به آن اشاره نشده است (مطابق جدول .)16
 .8عدم نیاز واقعی مدیران ارشد به اتاق فکر
مدیران ارشد سازمان به اتاق فکر نیاز ندارند و نگاه آنها به اتاق فکر ،بیشتر حالت تبلیغی دارد
که باعث میشود عدم باور آنها به اتاق فکر نمایان شود (مطابق جدول  .)16این متغیری است که
در پژوهشهای پیشین به آن اشاره نشده است.
در ریشهیابی چالشهای اتاق فکر ایران ،دو موضوع مهم را میتوان عنوان کرد:
 .1شکل نگرفتن بستر جوامع مدرن
کانون تفکر یکی از نیازهای جوامع مدرن بوده که نیاز به توزیع قدرت و مردمساالری دارد .در
ژانویه  ،2009نمایندگان  30کشو ِر کمتر توسعهیافته و اقتصادهای نوظهور در قاهره گرد هم آمدند
و در بیانیهای اعالم کردند که ارتقای کانونهای تفکر در کشورهای درحالتوسعه میتواند سبب
اداره بهتر کشور و تصمیمگیری درستتر شود .در کشورهایی که مشارکت عمومی در تصمیمگیری
پایینتر است ،کانونهای تفکر نقش چشمگیری در ارائه ایدههای مختلف به دولتها دارند (جابری،
.)3 ،1393
بنابراین «اگر پژوهش و تحلیل قابل اعتماد در دسترس نباشد ،بنیان تصمیمگیری در سیاستها
تبدیل به پول ،منافع و البیکنندهها خواهد شد» (جابری .)3 ،1393 ،در جامعهای که به مشارکت
عمومی در سیاستگذاریها نیاز دارد ،ایده ،فکر نو و درنهایت اتاق فکر ارزش مییابد .پوشش
رسانهها و توجه سیاستمداران و افزایش ادبیات دانشگاهی راجع به کانونهای تفکر در کشورهای
توسعهیافته ،نشاندهنده نقش فزاینده آنها در سیاستگذاریهای کلی است (جابری.)3 ،1393 ،
نکته مهم این است که کانون تفکر ،زاییده منازعات مدرن بود .کانون تفکر ،اختراع نظامی جنگ
جهانی دوم و نشاندهنده پیچیدگی منازعات مدرن بود و از آن برای توضیح شرایط ایمن طراحان
نظامی استفاده میشد (جابری.)3 ،1393 ،
وقتی جوامع مدرن میشوند ،مسائل پیچیده شکل میگیرند که برای حل آنها نیاز به اندیشه ضروری
است .چنین بستری محل تولد کانون تفکر است .بهعنوان نمونه ،بو ِچر در ابتدای پژوهش خود درباره
اتاقهای فکر ،شکلگیری اتحادیه اروپا را نتیجه یک فرایند عقالنی میداند (.)Boucher, 2014, 1
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نیاز به شفافیت ،پاسخگویی ،کیفیت ،بهرهوری ،رفاه ،تقسیم ثروت و مشارکت ملی و عمومی،
شایستهساالری ،خالقیت و نوآوری و رقابت سازنده و سالم ،همه زائیده مفاهیم جوامع مدرن است
و جامعه مدرن برای اینکه به اینها برسد ،نیازمند شدید ایده و تفکر است .در فهرست چالشهای
اتاقهای فکر ایران سه فاکتور «عدم نیاز واقعی مدیران ارشد به اتاق فکر» «احساس نخبگی
در مدیران ارشد و بیتوجهی به ایدهها» و «فقدان مشتری مناسب سازمانی برای ایده» بیانگر
شکل نگرفتن بسترهای عقالنی مناسب برای رشد کانونهای تفکر در ایران است که روند آن،
ناهماهنگ با بسترهایی است که کانونهای تفکر موفق در جهان طی مسیر نمودهاند.
 .2فرهنگ ایلی
سریعالقلم در کتاب خود درباره فرهنگ ایرانیان میگوید:
«اینکه فرهنگ سیاسی ایران همواره از ویژگیهایی مانند :فردگرایی منفی ،بیاعتمادی،
نهادگریزی ،فقدان اجماع نظر ،خویشاوندگرایی ،هزارفامیلی ،بیقانونی ،ناامنی ،بحران هویت ملی و
فرایند ناقص کشور ـ ملتسازی در رنج بوده است ،بهنظر ریشه در ساخت عشیرهای این سرزمین
پهناور دارد .اگر بخواهیم نظام سیاسی ایران را مورد بررسی قرار بدهیم ،در واقع باید عشیرهشناسی
کنیم (سریعالقلم.)۶۵-۶۶ ،1392 ،
اگر به مفهوم اتاق فکر نگاهی دوباره بیندازیم ،متوجه خواهیم شد که اتاق فکر پلی است
میان صاحبان ایده و قدرت ،از طرفی سیاستمداران بخش عظیمی از این قدرت را در اختیار دارند.
بهطور معمول توافق شده است که اتاقهای فکر ،پرسشها درباره تعامل میان علم و ذینفعان در
توصیههای سیاسی را افزایش میدهند (.)Dahl Kelstrup, 2015
از نظرگودمن ،1کانون تفکر سازمانی است که روی مسائل مشخص از پژوهشها حمایت
میکند و کشف راهحل این مسائل را تشویق میکند و تعامل میان دانشمندان و خردمندان
(روشنفکران) را در پیگرد این اهداف آسان میکند (.)Hart, 2008, 137
مدوز میگوید :فضاهای اتاقهای فکر یک مکان مرکزی در مؤلفه قدرت را اشغال کرده
و بهایندلیل کلی است که اتاقهای فکر خودشان را دائم ًا زیر حمله دیگر میدانها پیدا کنند
(.)Medvetz, 2008, 10
متخصص دیگری عنوان میدارد :نقش اتاقهای فکر بهعنوان یک حمایتکننده خصوصی
برای دولتهاست که تا اندازه زیادی نتیجه نفوذ در اداره نخبگان است (.)Weaver, 1970, 570
متخصص اتاقهای فکر چینی میگوید :اما همچنان کانون تفکر برای تأثیر اصلی روی تکامل
1. Goodman
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تدریجی نظر نخبگان مسیر میدهد ( .)Abb, 2014, 18یعنی اتاق فکر دغدغه تکامل ایده
نخبگان را نیز داراست.
فرهنگ ایلی نمیتواند رواجدهنده اتاق فکر باشد؛ چون نیازی به ایده و فکر و مدیریت نخبه
ندارد؛ ازطرفی تعامل بین خردمندان و سیاستمداران زمانی شکل میگیرد که نیازی بهوجود آید
و در حقیقت تقسیم قدرت بهصورت عقالنی انجام شده باشد ،یا حداقل میلی برای این کار باشد.
سریعالقلم درباره شاخصهای رشد در چنین جامعهای میگوید (سریعالقلم:)33 ،1393 ،
«اهمیت محوری خانواده و عنصر خویشاوندی باعث میشود تا فرد روابط
اجتماعی را از منظر این پدیده بنگرد .ارزیابی فرد منوط به موقعیت خانوادگی
اوست .نقشهایی که واگذار میشود منحصراً به وی تعلق نمیگیرد ،بلکه کل
خانواده را شامل میشود .در نتیجه ،وقتی عضوی از یک خانواده ارتقاء اجتماعی
مییابد ،در حقیقت خانواده او ارتقاء پیدا میکند ،ازطرفی ،فرد در زمان ارتقاء
اجتماعی میکوشد دست سایر اعضای خانواده و قوم و خوی را بگیرد تا آنها نیز
از مزایای اجتماعی بیشتر برخوردار شوند .این خصلت عشیرهای در حوزه سیاست
و اقتصاد ایران همچنان ادامه یافته است و همانگونه که بیشتر به آن پرداختیم،
هم ریشه امنیتجویی دارد و هم حکم وظیفه فرد».
شاید همة مطالب باال را یونس ادیانی در کتاب «منطق بنیادین فکر» در یک سطر بیان کرده
است« :در این سرای اندیشهها و نوشتهها مانند افراد بایکوت میشوند» (ادیانی .)20 ،1383 ،یکی از
متخصصین اتاق فکر برای بیان ضرورت وجود اتاق فکر میگوید :تفکر ما نباید برای سیاستمداران
قدرتمند چاپلوسی کند .درحالیکه فرهنگ ایلی به دلیل نداشتن بسترهای مناسب عقالنی ،در حقیقت
بستر مناسبی را برای ترویج عقالنیت ندارد (.)Ahamad & Bakhsh Baloch, 2010, 111
نتیجهگیری
این پژوهش در پاسخ به این پرسش اصلی تهیه گردید که «چالش اتاقهای فکر سازمانهای
دولتی از سال  1386تا 1393در شهر تهران چیست؟» ،این پژوهش به روش دلفی فازی با
مشارکت  15نفر از افراد خبره در حوزه اتاق فکر انجام گردید .در این راستا ،هشت چالش اتاقهای
اهمیت درجهبندی شدند ،که هدف اصلی این پژوهش بود .این چالشها
فکر شناسایی و بر اساس ّ
عبارتند از .1 :فقدان دانش نظری در حوزه مفهوم اتاق فکر؛  .2فقدان مشتری مناسب سازمانی
برای ایده؛  .3فقدان آموزش الزم در حوزه اندیشیدن و فکر؛  .4ساختار معیوب سازمانی که امکان
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پذیرش ایدههای تحولی را ندارد؛  .5احساس نخبگی در مدیران ارشد و بیتوجهی به ایدهها؛ .6
ناتوانی در جهتدهی و سیاستگذاری قاطع؛  .7نداشتن راهبرد مشخص؛  .8عدم نیاز واقعی مدیران
ارشد به اتاق فکر.
در آنالیز شکلگیری این چالشها ،به دو موضوع ریشهای پرداخته شد .1 .اتاق فکر یکی از
نیازمندیهای جوامع مدرن است که توزیع قدرت و ثروت در آنها بهصورت گسترده انجام شده
است .در جوامعی که شیوههای محدود و انحصاری برای توزیع قدرت و ثروت وجود دارد ،تفکر
شکل نخواهد گرفت؛ چون تفکر و ایدهپردازی بیاثر است .در نتیجه اتاق فکر نیز از مقبولیت
برخوردار نخواهد بود.
 .2فرهنگ اجتماعی که اتاق فکر در آن شکل گرفته ،نقش بسیار کلیدی در قوت یا ضعف
کانون تفکر دارد .اگر فرهنگ دارای محرکهای عقالنی اندکی باشد ،مانند فرهنگ ایلی ،اتاق
فکر در آن جامعه تأثیر چندانی نخواهد داشت .در جامعه ایران فرهنگ ایلی حاکم است که در این
فرهنگ ،محرکه عقالنی ضعیفی برای حمایت از فکر و ایدهپردازی وجود دارد .اگر فرهنگ یک
جامعه از تفکر حمایت نکند ،اتاق فکر بیشتر حالت ُمد ،تبلیغات و دکور در سازمان خواهد داشت.
پیشنهادها
 .1ایجاد مرکزی در کشور که به توزیع دانش در خصوص اتاق فکر بپردازد یا شاید بهتر باشد
بگوییم به مدیریت اتاقهای فکر کشور در سطح ملی بپردازد؛ مانند میرا در ژاپن .چنین جایگاهی
میتواند نتیجه بسیار مؤثری بر روند شکلگیری اتاقهای فکر ایران داشته باشد .چنین مرکزی
میتواند با آموزشهای تخصصی از بیراهه رفتن اتاقهای فکر جلوگیری و یک روش بومی و
عملی برای ایجاد و رشد اتاقهای فکر ایجاد نماید.
 .2پژوهشی در زمینه ایجاد یک مدل یا ساختار اقتصادی در ایران که بتواند ایده و تفکر را
به ثروت گره بزند بدون چنین ساختاری در حوزه ثروت ،اتاق فکر در ایران کاربردی نخواهد شد.
 .3ایجاد مدلی برای تغییر فرهنگ عمومی از فرهنگ ایلی به فرهنگ عقالنی بهخصوص
آموزشهایی که آموزش و پرورش ایران در این حوزه میتواند به نسلهای جدید ارائه کند.
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