
(Think Tank)اندیشکده 

نقش و جایگاه آن در حل چالشهای معاصر

صلوات اهلل و صلوات مالئكته وانبيائه و رسله و جميع خلقه 
علي محمد و آل محمد والسالم عليه و عليهم 

و رحمه اهلل و بركاته

(عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان)دکتر محمدصالح طیب نیا 

1398دی ماه 
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معرفی اندیشکده

اندیشه ورز،هیئتاندیشگاه،تفکر،کانونفکر،اتاق:مترادفواژه های...

پژوهشکدهواندیشکدهتفاوت

98شهریورپایانتاIrandoc(گنج)ایرانعلمیاطالعاتپایگاههایپیشینهشمار•

کشورداخلآموختگاندانشازرسالهونامهپایان562413•

کشورخارجآموختگاندانشازرسالهونامهپایان16015•

پژوهشیطرح82074•

.کندمیفعالیتکالنمسائلحلوراهبردیهایپژوهشحوزهدرکهاستپژوهشکدهنوعیکاندیشکده•

بهتبدیلراهاپژوهشاینازحاصلنتایجوپردازدمیشدهانجامپژوهش هایتحلیلبهکهاستسازمانی،اندیشکده•

.کندیممسئوالنومردمبرایعملیاتیهایمدلهمچنینومدیرانوگذارانسیاستبرایدستورالعملوسیاست
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معرفی اندیشکده

تعاریف

سیستأکالنمسائلحلوراهبردیمطالعاتیپروژه هایانجامبرایکهمؤسسه اییاگروه•

.دمی دهپیشنهادراجدیدیسیاستیتصمیماتوارزیابیراموجودسیاست هایوشده

تندهسعمومیسیاستحوزهدرشدهانجامپژوهش هایتحلیلسازمان هایاندیشکده ها،•

درسیاستییتوصیه هاارائهوتحلیل،تحقیقاتتولیدبهسیاست گذاری،برتمرکزباکه

راهمفسیاست گذارانبرایراامکاناینوپرداختهکشورخارجیوداخلیمسائلمورد

.نندکتصمیم گیریعمومی،سیاست هایمورددرالزماطالعاتبهاتکاباتامی آورند

واعتمادردموفهم،قابلزبانیبهراکاربردیوپایهتحقیقاتکهاستنهادیاندیشکده،•

.می کندترجمهمردموسیاست گذارانبراییافتنیدست
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تاریخچه ای اجمالی از پیدایش اندیشکده ها 

آمریکاویغرباروپایپیشرفتهصنعتیدموکراسی هایدررااندیشکدهآمدنبه وجودریشه های•

1900دهۀدر،خیریهبنیادهاییانیکوکارافرادحمایتباواجتماعیعلومپایۀبرکهیافتباید

.شدندپدیداردورهآناجتماعیواقتصادیمشکالتحلبرایمیالدی

آمریکازونافروزحضوروپیشرفتهصنعتیاقتصادیکمدیریتچالش هایبیستمقرناوایلدر•

موجاولین.کردایجادراحکومتدردانشوعلمازبهره گیریبهنیازجهانمختلفمناطقدر

.داشتنداحکومت هبهطرفانهبیوعلمیتوصیه هایارائهبرمبنییکسانیهدفاندیشکده ها

امنیتیدفاعیجدیدساختاربهکمکبرایکارشناسانبهنیازدوم،جهانیجنگازپسدورهدر•

.شد(RAND)رندمؤسسۀهمچونمشهوریاندیشکده هایآمدنبه وجودموجبآمریکا

هبمنجرسیاسیساختاربرآنازناشیفشارهایومیالدیشصتدههاجتماعیآشوب های•

.شددورهایندراجتماعیبرنامه هایتدوینبرایاندیشکده هاازجدیدیموجپیدایش
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تاریخچه ای اجمالی از پیدایش اندیشکده ها 

برتحقیقهنتیجدروسومجهاناقتصادیوسیاسیاموردرفزایندهبحران هایبهنسبتنگرانی•

درگیری هایشرایطدرسومجهانکشورهایاقتصادیاموردرفعالیتمختلفزمینه های

.زدرقمرااندیشکده هاازتازه ایگروهغربوشرقبلوک هایمیانسیاسی

مدیریتنحوۀمورددرتوافقخاتمۀرفاه،دولت هایرویارویبحران های،دورانآنازپس•

ه هایاندیشکدناگهانیرشدبهجهانسطحدرکارمحافظجنبشیکظهوروکالناقتصاد

.انجامیدحمایت گر

ایجادرااهاندیشکدهازدیگریموجآن،ازناشیسیاسیاقتصادیاصالحاتوسردجنگپایان•

ونیستیکمکشورهایدرسرمایه داریاقتصادودموکراسیترغیبآن هااصلیفعالیتکهکرد

یرجماهاتحادبهوابستهکشورهایمجموعهدراقتصادیوسیاسیاصالحاتایجادوسابق

.بودسابقشوروی

4



نقش و کارکرد اندیشکده

تصمیم گیری هادرعلمیاطالعاتازاستفاده:استخالءیککردنپراندیشکدهنقش

فهم،بلقااطالعاتبهدسترسیمشکل،بلکهنیست؛اطالعاتوجودعدمسیاست گذاران،عمدهمشکل

.استمناسبزماندرومفیدمطمئن،

کارکردها

یش بینیپکهاستمهمیوجدیدمسائلهنگامزودشناساییاندیشکده،کارکردمهم ترین•

هبمردموسیاست گذارانتوجهجلبوشدخواهدروبروآن هاباآیندهدرجامعهمی شود

.مسائلآنسمت

درتفادهاسبرایدولتیپایۀبلندسیاستمدارانتجربیاتانتقالبرایمکانبهترین•

.آتیسیاستیتوصیه های

آیندهنسلمدیرانتربیتبرایپرورشگاهبهترین•
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نقش و کارکرد اندیشکده

6

سیاست های پیشنهادی، مدل های عملیاتی و اطالعات ایده محور، 
مطمئن، کاربردی، مفید و ٬طبقه بندی شده، منسجم،  قابل فهم

هدف در زمان مناسبجامعۀ آینده نگرانه برای 

حجم زیاد داده ها
(دمفید و غیر مفی)

اطالعات قابل 
اعتماد و غیر قابل

اعتماد

اطالعات کاربردی و
غیرکاربردی  

(مفهومیمدل های نظری و )

اطالعات مستقل و
دارای سوگیری

اندیشکده



نهادی اندیشکدهجایگاه 
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ورودی ها و خروجی های اندیشکده 

8

مفهومی و نظریمدل های •

کمی و کیفی حاصلداده های •

 های  سیاست)از تحقیقات میدانی 

جاری، مطالبات عمومی،  

...(نیازهای جامعه و 

ود  گونه منبع اطالعاتی موجهر •

ز اعم ا)راجع به مسائل مورد نظر 

...(کتاب، مقاله، همایش و

درخواست انجام دریافت •

طرف  از (RFP)پژوهش

نهادهای اجرایی و نهادهای  

سیاست گذاری  

د  نظرسنجی ها و بازخورنتایج •

از یافته ها پس از نشر و اجرا  

ورودی ها هاندیشکد خروجی ها

کاربردی و عملیاتیمدل های •

(RFP)پژوهشدرخواست انجام ارائه •

به نهادهای دانشی

ارزیابی سیاست های جارینتایج •

 های  برنامهسیاستی، گزارشات خالصه •

عملیاتی، دستورالعمل های اجرایی،  

...توصیه های سیاستی و

آموزشیبرنامه های •

آماده جهت برگزاری همایش،  محتوای •

...سمینار، نشست های هم اندیشی و 

ی  حقیقی مکتوب و تصویررسانه های •

و  ...( کتاب، مجله، تیزر، فیلم و )

سایت، شبکه های  )رسانه های مجازی 

...(  مجازی و 

ن  مدیرا)کارآمد تربیت شده نیروهای •

(آینده



شبکۀ ارتباطی اندیشکده با سایر نهادها
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راه های تأمین منابع مالی اندیشکده
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نظام رتبه بندی اندیشکده ها

:ازعبارت انداندیشکده هارتبه بندیبرایدرنظرگرفته شدهشاخص هایمهم ترین

وبرنامه هاموثرمدیریتدراجراییهیاتومدیرعملکرد)رهبریتعهدوکیفیت1.

(یشکدهانداثرگذاریواستقاللمیزانانسانی،ومالیمنابعکارآمدمدیریتاقدامات،

وجربهتباماهر،دانشمندانگردآوریقابلیت)اندیشکدهکارکناناعتباروکیفیت2.

(آنانحفظتواناییوشدهشناخته

باودقیقتتحقیقاتولیدتواناییوشدهتولیدتحلیل هایوپژوهش هااعتباروکیفیت3.

مردمعموموه هارسانسیاست گذاران،برایمناسبدسترسیقابلیتباسیاست گراکیفیت

آن هابهدسترسینحوهویافته هانشرکیفیتوحجم4.

سیاسیبازیگرانوسیاست گذارانبرتحقیقاتوبرنامه هاتأثیرمیزان5.
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نظام رتبه بندی اندیشکده ها

مستقلتحلیل هایوتحقیقتولیدخصوصدرتعهدمیزان6.

(سنتیوجدیدرسانه هایودانشگاهمدنی،کلیدی،جامعهشخصیت هایونهادهابهدسترسی7.

وکه هاشبتوسعهتواناییوسیاست گذاریحوزهکلیدیبازیگرانگردهم آوریقابلیت8.

سیاستحوزهبازیگرانواندیشکده هاسایرباموثرمشارکت های

به ها،مصاحانتشارات،جلسات،وب سایت،بازدیدسیاسی،طرح های)مؤسسهکلیخروجی9.

(باالترازپست هاینامزدکارکنانکنفرانس ها،

مردمعموموسیاست گذارانمیانشکافپرکردنتوانایی10.

سیاست گذاریحوزهودانشگاهیجامعهمیانشکافپرکردنتوانایی11.

ردجایگزینایده هایوخالقانهسیاست گذاریطرح هایجدید،دانشتولیدتوانایی12.

سیاست ها
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برترین اندیشکده های جهان

12

بروکینگزمؤسسۀ

روابط بین الملل فرانسهمؤسسۀ

بروگل

مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل آمریکا 

صندوق جتولیو وارگاس

چاتهام هاوس

بنیاد هریتج

مؤسسۀ رند

مؤسسۀ بین المللی مطالعات راهبردی

اوقاف کارنگی برای صلح بین المللی



اندیشکده ها در حوزۀ سیاست گذاری اجتماعیبرترین 

13

(التین)نام اندیشکده (فارسی)نام اندیشکده رتبه

)Urban Institute (United States(حدهایاالت مت)شهری امور یا اِربنمؤسسه 1

2
مرکز مطالعات اجتماعی و اقتصادی 

(لهستان)
Center for Social and Economic Research 

(CASE) (Poland(

)Brookings Institution (United States(ایاالت متحده)مؤسسه بروکینگز 3

)Fraser Institute (Canada(کانادا)مؤسسه فریزر 4

Fundacao(برزیل)بنیاد وارگاس5 Getulio Vargas (FGV) (Brazil(

)RAND Corporation (United States(ایاالت متحده)مؤسسه رند 6

 Center for American Progress (CAP)(دهایاالت متح)مرکز پیشرفت آمریکا 7

(United States(

 Swedish Institute for Social Research(دسوئ)مؤسسه مطالعات اجتماعی سوئد 8

(SOFI) (Sweden(

)Heritage Foundation (United States(ایاالت متحده)بنیاد هریتج 9

10
االت ای)مرکز اولویت های بودجه و سیاست 

(متحده
Center on Budget and Policy Priorities 

(CBPP) (United States(



نمونه ای از فعالیت های اندیشکدۀ برتر جهان؛ بروکینگز

موضوعبرراخودتحقیقاتمرکز،هرواستتحقیقاتیمرکز16دارایبروکینگز

.استکردهمتمرکزمشخصی

اینهدف.استخانواده هاوکودکانبرایتخصصیمرکزیکدارایبروکینگزاندیشکده

.هستندذارگاثروالدینوکودکانزندگیکیفیتدرکهاستسیاست هاییمطالعهمرکز

درتفاوت،قرفنظیرمشکالتیواستبضاعتبیخانواده هایفرزندانبرتحقیقاتتمرکز

.می دهدقراربررسیوپژوهشموردراپیشرفتفرصت هایوامکاناتبهدسترسی

سطحدرتغییراتایجادبرایعملیاتیمدل هایتولیداندیشکدهکارکردهایازیکی

کلیداندیشکده هادرمدل سازیهدفباکههاییپروژهبهجهت،بدین.استجامعه

.می شودپرداختهمجزاصورتبهخورده اند

14



نمونه ای از فعالیت های اندیشکدۀ برتر جهان؛ بروکینگز

زمتمرکمسئلهششبررسیرویراخودانرژیومنابعخانواده هاوکودکانمرکز

سیاستبحث هایقلبدرآینده،دههطیحداقلمرکز،اعتقادبهکهاستکرده

:ازعبارت اندمسائلاین.بودخواهندآمریکااجتماعی

درآمدکمخانواده هایبرایاقتصادیفرصتوتحرکافزایش•

اقتصادیتحرکافزایشدرآموزشکلیدینقش•

والدتکخانواده هایرشدکاهش•

فرصتبهآن هادسترسیافزایشبرایکودکانبرسرمایه گذاری•

رشدبهروسالمندجمعیتمالیعظیمچالش•

گرفتهصورتاستفاده هایو«شواهدبرمبتنیسیاست»تبیینوتعریف•
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ماعیپروژۀ ژنوم اجت: نمونه ای از تحقیقات مؤسسۀ بروکینگز

مدلکیبروکینگز،پژوهشیفعالیت هایازیکیعنوانبه،«اجتماعیژنوم»پروژه

هبمنحصرجدیدداده هایتولیدبهکهاستزندگیچرخهطولدراجتماعیتحرک

.سیاست هاتحلیلبرایاستابزاریومی پردازدفرد

:می دهدپاسخزیرسواالتبهپروژهاین

فرصت هاست؟سرزمینهنوزآمریکامتحدۀایاالتآیا•

یابند؟دستآمریکاییرؤیایبهمی توانندمردمآیا•

؟برسندعهجاممتوسططبقهبهتاکنیمکمکبیشتریافرادبهمی توانیمچگونه•
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پروژۀ ژنوم اجتماعی: بروکینگز

مهاجرتزماندرخصوصاًکه)آمریکاستدرموردباوریکآمریکایی رؤیای

و(تداشجذابیتدیگرکشورهایمهاجرانبرایبعدهاحتیوآمریکابهاروپایی ها

باده،شمتولدآندرکهشرایطیازفارغمی تواندزنییامردهرباوراینمبنایبر

رفاهیوعیاجتماموقعیتباالترینبهرسیدنبراییکسانیفرصتخود،تالشوکار

. باشدداشتهخودتالشبامتناسب

افرادهمهبرایمساواتواجتماعیعدالتمعنیبهآمریکاییرؤیایخالصهطوربه

حدهمتایاالتاستقاللاعالمیهدرمی توانراآمریکاییرؤیایریشۀ.استجامعه

آزادیزندگی،حقوشده اندآفریده یکسانانسان هاهمهآنطبقکهیافتآمریکا

.دارندراخوشبختیبهرسیدنبرایتالشو
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پروژۀ ژنوم اجتماعی: بروکینگز

عواملبهراجع«...اگرمی شودچه»سوال هایبهپاسخبرایاجتماعیژنوممدل

بهمربوطایبرنامه هاگرمی شودچه:مثالعنوانبه)استآیندهموفقیتموانعیاتسهیل گر

.(دهیم؟گسترشرانوزادانسالمتبهبودبرنامه هاییابچه هاخواندننمره هایافزایش

فردملکردعمثلنتایجیبرراپیشنهادیبرنامه هایوتصمیماتاثرمی تواندمدلاین

.کندبررسیاوآیندهدرآمدیامدرسه،اتماممدرسه،در

ودجدیسیاست هایآزمایش انجامبرایمجازیآزمایشگاهیکاجتماعی،ژنوممدل

اجرایارجمخبدونآیندهموفقیتبراولیهموفقیتتأثیرپیرامونسواالتبهپاسخ

.استعملمقامدرسیاستکامل

. آوردمیفراهمرامختلفسیاست هایتوزیعیپیامدهایبررسیامکانهمچنینمدلاین

.تاسآمریکاملتاقتصادیوجمعیتیدقیقویژگی هایبرمبتنیمدلاینکهچرا
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پروژۀ ژنوم اجتماعی: بروکینگز

تئوری.تاسمدتبلنددرسیاست هااثرپیش بینیبرایراه حلیارائهمدل،تعریفاصلیایده

درآناثراتوانسانیسرمایهتشکیلبهراجعگذشتهتحقیقاتازواستسادهبسیارمدلپشت

شناختیت هایمهاراندازه گیریباانسانیسرمایهتشکیلفرآیند.می کنداستفادهآیندهدرآمد

.ی شودممدل سازی(نوجوانیتادبستانیپیشاز)زندگیمراحلدرکودکانشناختیغیرو

ونوجوانیدرموفقیترابطهوشدهبررسیسالگی19و5،11سنیندرفرآیندایننتایج

.می شودارزیابی(سالگی40و29درسنین)بزرگسالیدرموفقیت

:ازعبارت اندینهایاقتصادیموفقیتدرخصوصشدهشناساییمعیارپنجپروژه،نتایجمبنایبر

سالگی،5سندرمدرسهبرایآمادگیوالد،دوهرحضوربافقیرغیرخانوادۀدرشدنمتولد

ازشدنالتحصیلفارغسالگی،11ازقبلتااجتماعیوعلمیپایهمهارت هایبراحاطه

کمدریککسبوبلوغدوراندرخطرآفرینرفتارهایازدوریخوب،نمراتبادبیرستان

.سالگی30ازقبلمعادل،درآمدیاعالی
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فدراسیون بین المللی رشد خانواده

جهانکشور65درفعالیتاسپانیا،مادریددراستقرار:مکان

انتفاعیغیرومستقلدولتی،غیر:مؤسسهنوع

آموزشطریقازخانواده هاحمایت:اصلیمأموریت

تا دهدمیمشاورهمختلفمؤسساتبهخانوادهحوزهسیاست گذاریزمینهدرمرکزاین

رفتهگنظردرخانواده هابرآننتایجبرنامه ای،هراجراییاقانونهروضعهنگامدر

.شود

 باندیده»نامبارامؤسسه ایعلمی،تحقیقاتانجامبرایخانوادهرشدفدراسیون

.استنمودهتأسیساسپانیادر«خانواده
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فدراسیون بین المللی رشد خانواده

رایبجامعآموزشیبرنامۀیکبهرسیدنشدهانجاممؤسسهایندرکهپژوهشیمهم ترین

.استآموزشیکالس هایقالبدرآننمودنعملیاتیوزندگیسنینتمامدرخانواده ها

ارتقاءوهمسرانبینروابطبهبودبرایخانواده هابهکمکآموزشی،کالس هایهدف

مشکالتابخوشاخالقوانعطافاطمینان،بابتوانندوالدینتااستفرزندتربیتمهارت های

.شوندروبروزندگی

وانیجدوراندر.استشدهتعریفجوانانبرایکهاستکالس هاسریاینازنمونه ای«شخصیپروژه»

درسواالتیربیشتبرههایندرلذا.می شونداتخاذدارد،تأثیرآن هاآیندۀزندگیبرکهبزرگتصمیمات

.می باشندمطرحزندگیمعنایوازدواجشغلی،مسائلمورد

آزادی،.2فردیپروژهیکعنوانبهزندگی.1:ازعبارت اندشخصیپروژهکالسآموزشیسرفصل های

درارتباط.6ازدواجدرعشق.5احساسیهوشواحساسیزندگی.4خانوادهوکار.3تعهدومسئولیت

انسانمعنویجنبه.7مشترکزندگی
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پیدایش اندیشکده ها  در ایران

دیشکده ایانکارکردبانهادهاییتأسیسبهدومجهانیجنگازپستقریباًآسیاییکشورهای•

.پرداختند

.استودهبپیشروآسیاییکشورهایمیاندراندیشکده،تأسیسقدمتلحاظبهژاپنکشور•

اساییشنرویکرددوباکهمی دانندایراندراندیشکدهشکل گیریرسمیشروعرا1371سال•

.شدشروعبومیافکارشناساییوغربیافکار

مباحث.یافتادامه1383سالتاوشدشروع1377سالازایرانیاندیشکده هایدومدور•

ایکارگاه هفکر،تئوری هایفکر،مسئله:جملهازفکربنیادینمنطقپیراموندورهآن

.بود...وفکرتکنولوژیفکرسازی،

تشکیلداردادامههمچنانوشدهشروع1384سالازکهاندیشکده هاسومدور•

.استدولتعملکردبهبودجهتراهکارهاییارائهبرایاندیشکده هایی
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جهان جایگاه ایران در اندیشکده های 

اندیشکده ها«مدنیجوامعواندیشکده هابرنامه»گزارشانتشارباسالههرپنسیلوانیادانشگاه•

.می کندرتبه بندیمختلفمعیارهایمبنایبررا

قراردنیامدووبیسترتبهدراندیشکدهتعدادلحاظازاینکهوجودباایران:اهمیتحائزنکتۀ•

جاییدنیابرتراندیشکده177فهرستمیاندرایرانیاندیشکده هایازیکهیچاماگرفته،

دررانماینده5نیزجنوبیکرهونماینده9چیننماینده،10هندکهاستحالیدراین،ندارند

اندیشکده10فقطاینکهباسعودیعربستانحتیواستدادهاختصاصخودبهفهرستاین

فهرستاین141رتبهدر(فارس)خلیجمطالعاتمرکزنامبهآناندیشکده هایازیکیدارد،

.استگرفتهقرار
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فعالیت ها در اندیشکده برخی از مهم ترین 

مسائلگامهنزودشناساییوموجودوضعتحلیلاندیشکده،فعالیتحوزهموضوعاتومسائلرصد•

آینده

مسئلهتعریفوانتخابمسائل،بررسی•

جاریسیاست هایموفقیتمیزانبررسیوتحلیل•

(نیازهابهجهت دهیودغدغه ایجاد)مسائلسمتبهمردموسیاست گذارانتوجهجلب•

نتایجنیپیش بیومسائلحلجهتالزمدستورالعمل هایارائهبهتر،سیاستیبسته هایتولید•

(مدل سازی)

(مدل هاعملیاتی سازی)اجراییفرآیندهایتبیینوسیاست هابومی سازی•

(گفتمان سازیواجماع سازی)عمومیافکارآماده سازی•

(ریان سازیج)سیاست هاازپشتیبانیجهتمناسبزماندرومفیدمطمئن،فهم،قابلاطالعاتنشر•

صاحب نظرومتخصصانسانینیرویپرورشبرایشرایطآماده سازی•
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روزی تو خواهی آمد

از کوچه های باران

از همراهی و دقت نظر 
شما سپاسگزارم


