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معمای اتاق فکر در سازمانهای ایرانی
از تشکیل اتاق فکر به تاسیس اتاق فکر

اغلب مدیران ما خیال میکنند که اتاق فکر واقعاً یک "اتاق" است که گهگاه جمعی از مدیران و
کارشناسان سازمان در آن تشکیل جلسه میدهند و دربارهي مشکالت و چالشهاي سازمانی یا موضوعهاي
مورد عالقهشان گفتوگو میکنند! آیا اتاق فکر واقعاً همین است یا چیز دیگریست؟

سه مالقات با مدیران ارشد در هفتههای اخیر

راهاندازیاتاقفکر ـبگویید
هایعمدهیصاحباینقلم ،ترویجو 


سالگذشته،یکیازدغدغه
درطول 32
هایاولبهندرتمیتوانستمدراینزمینهبامدیران


هایمختلفبودهاست.درسال

درسازمان
"اندیشکده"ـ
درسالهای

ایحاصلنمیشد.


خورد.وهیچنتیجه

ارتباطبرقرارکنم.بنابراین،دراغلبمواردتیرمبهسنگمی
هایمبهنتیجهمیرسید،واتاقفکریدر


گاهیتالش
تااندازهایعمومیتپیداکرد،

بعدکهاصطالحاتاقفکر
اینیاآنسازمانبرپامیشد.امّادراغلبمواردبانوعیبرداشتسطحیوقرائتکجومعوجازمفهوماتاق

فکرروبرو می شدمکه متاسفانهتاامروزادامهدارد ،ومعلومنیستکهاین معضلتا چهوقتادامهخواهد
رهیاین مشکلحرف میزدیم،ایندیدگاهرا مطرح کردکه ما
داشت.یکبارکه با یکیاز دوستان دربا 
گرایانیچیرهدست


یاو،ماصورت

هاهستیم.بهعقیده

هااستادتهیکردنمفاهیمازمعنایحقیقیآن

ایرانی
هستیم،ونوعاًکاریبهمحتوانداریم .
میخواهم تاماجرایسهمالقاتاخیرخودباسهتنازمدیرانارشدرادرسه
بههرتقدیر،دراینفرصت 
یاینگفتوگوهااتاقفکربوده

موسسهیاقتصادینسبتاًمعتبربرایتاننقلکنم،کهیکیازمحورهایهمه

بیسیِ انگلیسهفتادواندیسالپیشـ یعنیدرسال 1323ـ نخستین
اندیشمکهبی 


است.وقتیبهاینمی
اتاق فکر حرفهای دنیا را به همت یکی از آیندهپژوهان پیشرو جهان ـ اچجی.ولز ـ برپا میکند ،از آنچه
خواهمبرایتانبگویم،متاسفمیشوم .


می
1

دربرابرمدیرعاملیکیازموسسههایاقتصادیمطرحکشورنشستهام؛مدیری

 .1گفتوگو با یک مدیرعامل:
تتوضیحمیدهمکه

گفتهیخودشکولهباریازتجربهرابههمراهدارد.درضمنصحب
باموهایسپیدکهبه 
مدیرانامروزبهویژهمدیرانارشددرسازمانهایبزرگوغالباًپیچیده،نیازبهیکبازویفکریدارندکهاین

روزها "اتاق فکر" نامیده میشود ،و تاکید میکنم که مهمترین  کارکرد اتاقهای فکر "تصمیمسازي به
هایبهتریبگیرند؛وچونآیندهباتصمیمهایامروزساخته


استتامدیرانبتوانندتصمیم
شیوهیعلمی" 

گیریها ،خصوصاً تصمیمهای راهبردی ،به آینده بیتوجه بود .به بیان دیگر،
میشود ،نمیتوان در تصمیم 

آیندهبنیاد" است .و از این رو ،هیچ اتاق فکر حرفهای را نمیتوان یافت که کار
تصمیمگیری یک فرآیند " 

ترینزبانکهنبیانکنم).مدیرعامل


هارابایدبهساده

تهحواسمهستکهاینموضوع
آیندهپژوهینکند( .الب

مینگرد،
عاقل اندر سفیه بهاینحقیر سراپا تقصیر 
محترمباری به غبغب میاندازد ،ودرحالی که با نگاه 
هاستکهبهطورهفتگیاتاقفکرداریم،واگرمایلباشیدشماهممیتوانیدعضواتاقفکر


مامدت
میگوید":

فهممکهبایدگفتوگودراینموردرا


ام،خیلیزودمی

هابسیارشنیده

گونهحرف
ماباشید!".منکهازاین
تعطیل کنم .البته همانگونه که مصلحت ایجاد میکند ،به ایشان از این بابت تبریکی گرم میگویم ،و به
موضوعدیگریمیپردازم .

 .2گفتوگو با یک مدیرعامل دیگر :این مدیرعامل که او هم ظاهراً کولهباری از تجربه به همراه دارد،
هایشتاکیدمیکندکهبه"قدرتعلمی"


خوشبختانهاستاددانشگاههمهست،یکیدوباریدرالبالیصحبت
کند.اینگفتههایجالببهمنانگیزه


اشحساببازنمی
تجربههایشخصی
اعتقاددارد،وخیلیهمروی  
التحصیالنجوانرشتهی


کنمکهچندتاازفارغ

دهدتابحثاتاقفکررابهمیانبکشم.بهاوپیشنهادمی

می
یاولیهیاتاقفکرسازمانشراشکلدهد.تاحرفمراقطعنکرده،


رااستخدامکند،وبهاینوسیلههسته
MBA
مهارتجدیدرابرایانجامکارهایفکرییادبگیرندکهماآنها

شومکهاینبچههاعموماًباید11


یادآورمی
مینامیم .
مهارتهایکلیدی" 

را"
کههفتهاییکباردراتاق

یمرسوممدعیمیشودکهسازمانشانیکاتاقفکربزرگدارد.


ایشانهمبهشیوه
میشود.ضمناًتاکیدمیکندکهاتاقفکرجایافرادکهنهکاراستنهمشتیجوانکههیچ
مجاور"تشکیل"  
ایندارند.خوشبختانهخودایشانموضوعبحثراعوضمیکند،وگرنهممکنبودکاربهجاهایباریک


تجربه
هایشبفهمینفهمیتوهینآمیزبود! 


بکشد.آخر،حرف
اینبارطرفگفتوگویمن،مسئول

 .7گفتوگو با معاون طرح و برنامهی یک موسسهی اقتصادی:
سالسابقهیکاردر

یخودشدرآمریکادرسمهندسیخوانده،وبیشازسی


طرحوبرنامهاست،کهبهگفته
اندازواستراتژیواینچیزهامیکشد.بعدازکلّیزمینهچینی،بحث


چندینسازمانمختلفدارد.حرفبهچشم
2

هدردتداوموضعموجودمیخورند،و

هایمرسومبرنامهریزیاستراتژیکفقطب


کشانمکهروش

جامی

رابهاین
ایدربارهی آیندهنگاري به


کند،کارآییندارند.بعدچندکلمه
برایاوکه میخواهد سازمانشرا"متفاوت" 
زنم،واشارهمیکنمکهخوباستیکاتاقفکرداشته


ریزیبلندمدتحرفمی

عنوانرویکردنودربرنامه
باشند که پیوسته به مطالعات راهبردی مشغول باشد .میپرسد" :مگر یک سازمان چند بار باید برنامهریزی
یکسَره ".و اضافه میکنم که برنامهریزی استراتژیک "پروژه" نیست،
میگویم " :
استراتژیک انجام دهد؟"  
استوبهدالیلزیادیبایدبهطورمداومانجامشود.بههمیندلیلاستکهسازمانهابهاتاق

بلکه"پروسه"
بیربط"
شومکهایدههایمرا" 


متوجهمی
ینگفتوگو

فکرنیازدارندکهیکسرهبهاینمهمبپردازد.درح

تآورنبود.چون
وگوها،اینگفتوگوخیلیکسال 


وگوندارد.برخالفدیگرگفت

یگفت

داندوتمایلیبهادامه

می
یخوبیبود،واجازهدادتابرایشتوضیحدهمکهچقدرتصمیمگیریخوبوکارآمد


طرفمقابل،شنونده
کهبرایتصمیمگیریدورویکردمختلفوجوددارد:یکی"تجربی"ودیگری"علمی"


مهماست.واین
امروزه
هاییرامیسازدکهبرهردو


کندوتصمیم

باهمتلفیقمی
وکاریکاتاقفکرایناستکههردورویکردرا
بنیاناستوارباشند .
اتاق فکر چیست؟

عبارتازتشکیلجلسههایهفتگی،دوهفتگی،و

نامیدهمیشودـ

اگراتاقفکرـکهاینروزها"اندیشکده"
مانندآنباشد،خداراشکربایدبهخودببالیمکهمدیرانارشد،معاونان،وکارشناسانارشدادارات،موسسات،و
مامدامدراتاقفکرهستند!زیراقریببهاتفاقآنهاکاریجزتشکیلجعبهندارند! 

شرکتهای

ها،نیازها،وچالشهایدنیایجدیداست.دنیاییکهبادو


یویژگی
اتاقفکرـ بهمفهوماصولیآنـ  
زاییده
ویژگی "تحوالت شتابانه" و "پیچیدگی فزاینده" توصیف میشود .پیامد این ویژگیها هم "عدم قطعیت
بهویژهبرنامهریزیبلندمدت

گیریوبرنامهریزیـ 


تصمیم
استکهچالشهایفراوانیراازمنظر

فزاینده" 
ریزیهایبلندمدت
کهبدانیمافقبرنامه 

هاوقتیتشدیدمیشوند


کند.اینچالش

برایهرنوعسازمانایجادمی
هایصدسالهرفتهاند!(اینرا

هایژاپنیبهاستقبالبرنامه 
ریزی

روزدرازترمیشود؛تاجاییکهمثالًشرکت

هر
ریزیبلندمدتکهدرسازمانهایایرانیعموماًپنجسالهاست) .


مقایسهکنیدبافرمبرنامه
پایهی تجربیات
در چنین دنیایی ،دست کم مدیران پیشرو به این مساله اذعان دارند که نمیتوانند تنها بر  
یسازمانهایشانراتضمین

تصمیمهاییکهآی 
نده

شخصیخودهمکارانشانتصمیمهمکاریکارآمدبگیرندـ
نماید .اینها میدانند که تصمیمگیری در دنیای امروزه به یک "علم پیشرفته و پیچیده" تبدیل شده که
گیریعلمیرانمیتواندرجلساتمدیریتیوحتیکارشناسیانجامداد.


متخصصانخاصخودرادارد.تصمیم
نظاممند"دارد،وگاههستکهساختنیکتصمیمعلمی
ایننوعتصمیمگیرینیازبهتحقیقاتومطالعات" 

3

بهماههاتحقیقومطالعهنیازدارد.اتاقفکردرواقعیک"نهاد"استکهماهیتعلمیـپژوهشی
استراتژیک 
گیریبهروشعلمیرابرایمدیرانامکانپذیرکند.بهزبانمتداول،اتاق


دارد،وکارشایناستکهتصمیم
فکر را میتوان یک "پژوهشکده" دانست ،امّا پژوهشکدهای که موضوع پژوهش و روشهای پژوهشی آن
پژوهشکدههارا"اندیشکده"

باپژوهشکدههایمعمولدارد؛وبههمینخاطراستکهاین

تفاوتهایبنیادینی

مینامند .

اندیشکده به مثابهی پژوهشکده نیاز به محقق دارد .نوع و شمار این محققان از سازمانی به سازمان دیگر
متفاوتاست.اندیشکدهایمانندرند()RANDکهبازویفکریوزارتدفاعآمریکاست1011،پژوهشگردارد؛

وبرخیاندیشکدههایدیگرـکهاتفاقاًکارهایمهمیهمانجاممیدهند،فقط0ـ1پژوهشگرثابتدارند.این

هایبینرشتهایاستکهیادگیری


هاازنوعمهارت

مهارتکلیدیدارندکهبیشترآن
پژوهشگرانحداقل 11
هاطولمیکشد .


هامدت

آن
وبهبیاندیگرسیاستپژوهیوراهبردپژوهی

تصمیمسازی" 

یکانونیاتاقهایفکر"


کهوظیفه
درستاست
به قصد سیاستگذاری و برنامهریزی است ،امّا اغلب اتاقهای فکر به مثابهی نهادها یا واحدهای سازمانی
ها،بهعنوانمثال،طراحیتشکیالتوروشهایسازمانیبهروشعلمی


کنند.یکیازآن

چندمنظورهعملمی
است.یکیدیگرخلقایدهبرایتولیدمحصوالتوخدماتجدیداست.یکشرکتیاموسسهیکارآمد،خلق

نهد،بلکهبرایآنیکفرآیندنظاممنددارد.اینفرآیندمعموالًتوسط


هاینورابهشانسواقبالوانمی

ایده
اتاقفکرشرکتیاموسسهمدیریتمیشود .

نگارنده با همکاری دوست دانشور خود آقای دکتر کمال طبائیان در سال  1231در تکنگاشتی با عنوان
کارکردهایکلیدیاتاقهای

"کانونهاي تفکر :نهادهایی براي آیندهپژوهی ،سیاستپژوهی ،و ایدهآوري"
تواندبهآنجامراجعهکند.کتابخوبیهمبا


مندمی

یعالقه

اندکهخواننده
فکررابهتفصیلبررسی کرده
کهبرایشناختاتاقهایفکر

عنوان"اندیشگاه :از تولد تا توسعه" توسطبنیادتوسعهیفردامنتشرشده 
میتواندبسیارسودمندباشد .

سپاسمرخدایراودرودبرپیامبرگرامیوخاندانپاکاو .
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