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 چكيده 

هاي تفكر راهبردي نقشي  هاي عمومي و افزايش ظرفيت آن، كانون مشي براي ارتقاي كيفيت خط
كننده اين نقش است. لذا براي شناخت  ها يكي از عوامل تعيين دهي آن زماناساسي دارند و نحوه سا

هاي تفكر راهبردي و ساير شرايط متغير محيطي، اقتصادي،  دهي متناسب با اهداف كانون سازمان
ها بازنگري شود و در هر بازنگري  دهي آن هايي معين در سازمان اجتماعي و... ضرورت دارد تا در دوره

ها، رقابت و  با رفع آن ها بيشترين نقش را دارند شناسايي شوند و در كاهش اثربخشي كانونموانعي كه 
هاي عمومي افزايش يابد. در اين راستا  مشي هاي تفكر راهبردي براي ارتقاي ظرفيت خط تالش كانون

و مباني ها، از طريق ادبيات تحقيق  دهي آن ها، موانع سازمان دهي اثربخش كانون براي شناخت سازمان
ها توزيع شد. نتايج  اي از اعضاي هيات علمي دانشگاه اي بين نمونه نظري آن احصاء و در قالب پرسشنامه

ترين تاثير را در  دهد كه برخي موانع مهم تحقيق كه از آزمون تي و فريدمن به دست آمده است، نشان مي
ها رابطه  ها و اثربخشي آن نوندهي كا ها دارد. همچنين بين سازمان دهي آن عدم اثربخشي سازمان

ها  دهي اثربخش كانون مستقيم و قوي وجود دارد. از سوي ديگر سه عامل نيز به عنوان موانع سازمان
شود و در انتها نيز  ها پرداخته مي گيري به آن اند كه در بحث و نتيجه تلقي نشده و مورد تاييد قرار نگرفته

 گردد.  پيشنهادهاي تحقيق ارائه مي
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هايي كه همواره ذهن سياستگذاران و دولتمردان را به خود مشغول  يکي از چالش
بررسي شقوق مختلف و تركيب احتماالت گوناگون و انتخاب بهترين   داشته،

ها و اطالعات  سازي بر مبناي داده گيري و تصميم هاي موجود براي تصميم نهگزي
وظايف فوق بر عهده   است. در كشورهاي توسعه يافته با توجه به عنصر زمان،

هايي متشکل از افراد دانشمند، مجرب و محققان مشهور وبرجسته قرار داده  گروه
گيري به  ي موجود را براي تصميمها بهترين گزينه  ها، شده است تا پس از بررسي آن

ها به عنوان  مشي گذاران و مديران ارايه نمايند. اكنون مراكز فوق كه از آن خط 
نام برده شده است در بيشتر كشورهاي جهان كاربردي  1هاي تفکر راهبردي كانون

قابل مالحظه دارند. در كشور ما نيز متناسب با برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 
 هاي تفکر در دستور كار دولت قرار گرفته است.  و فرهنگي، ايجاد كانوناجتماعي 

سازي بر  ها و تصميم ها، پردازش آن هاي صنعتي وظايف گردآوري داده در كشور
هايي متشکل از محققان و صاحبان تجربيات  مبناي اطالعات فراهم شده بر عهده گروه

تا پس از بررسي شقوق مختلف و  عملي در سياستگذاري و مديريت قرار داده شده است
گيري به مديران  هاي موجود را براي تصميم تركيب احتماالت گوناگون، بهترين گزينه

كنند كه  هاي تفکر را معرفي مي ارايه نمايند. هارت و ورمن نوع جديدي از كانون
و ها، در صدد تشکيل سمينارها  همواره و در زمان و مکان مناسب، به منظور تکامل ايده

هاي تفکر  آيند. در بسياري موارد، دنياي كانون ها برمي جلساتي در جهت افزايش گفتمان
هاي در حال پيدايش تا حدودي متفاوت است. در گستره وسيعي،  از ساير حرفه

يا با فعاليت در وراي مرزهاي جغرافيايي و   هاي تفکر راهبردي به صورت افقي، كانون
گيري هستند. اين بدان معناست كه معادالت مربوط  ساير جهات به سرعت در حال شکل

هاي تفکر در حال تغيير است و در حال حاضر توجه  هاي اصول تشکيل كانون به اولويت
هاي  هاي تفکر راهبردي به امر ايجاد تخصص در جهت مديريت شبکه جدي كانون

 .[3]گذاري معطوف است مشي پيچيده فرايند خط
اروپا، با مشاركت شمار زيادي از نهادها و محققان  هاي تفکر راهبردي در كانون

هاي تفکر  اند. وجود منابع مالي متنوع براي كانون در مناطق مختلف، ساختار يافته

                                                 
1. Strategic Think Tanks 



 ... تفکر هاي كانون دهي اثربخش موانع سازمان

 

361 

تري براي اين مراكز است. از جمله افزايش  دهي اثربخش گيري سازمان منجر به شکل
هر پروژه فراهم  ها از طريق تامين مالي مناسب اعتبار علمي براي تحقيقات كانون

( با تاكيد بر موانع عديده پيش 1002)بوچرشود. در اين خصوص مك گان و  مي
هاي موجود بين تامين مالي واعتبار  هاي تفکر، خصوصا تعارضات و تنش روي كانون

بر اين   ها، گيران و رسانه گرفته از تعامل تصميم هاي شکل علمي و همچنين چالش
تنها در صورتي   هاي تفکر، هاي موجود برخي كانون منديها و توان باورند كه ظرفيت

هاي  يابند كه تعارضات ميان اعتبار علمي از يك سو و نياز به ايجاد رايزني واقعيت مي
 .[12]گيران از سوي ديگر، به بهترين نحو مديريت شود موثر براي دستيابي به تصميم

اكنون در بيشتر  راهبرديهاي تفکر  اند كه كانون و همکارانش بر اين عقيدهبل 
هاي صنعتي  هاي خصوصي بزرگ در كشور گيري و حتي شركت نهادهاي تصميم

توان ادعا كرد رشد سريع اين  كه مي اند، به طوري جهان فعاليت موفقي داشته
هاي بشري در علوم مختلف مرتبط است. به طور كلي  ها به نوعي با پيشرفت فعاليت

  ش تفکر راهبردي، ايجاد زمينه تجزيه و تحليل،هدف از تشکيل مراكز فوق گستر
هاي  گيري پردازي و ارايه نظرات كارشناسي و تخصصي براي تسهيل در تصميم ايده

دهي  هاي تفکر، در چگونگي سازمان هاي كانون شناخت ويژگي .[9]اجرايي است
کر هاي تف هاي كانون ها تاثير زيادي دارد. از جمله شناخت اهداف و چشم انداز آن

ثر مؤها  هاي آن تواند در شناسايي ويژگي هاي مختلف كه مي ها و كشور در سازمان
ها، معتقد است خصوصيات  هاي كانون ( ضمن تعريف ويژگي1002)هايز  .[9]باشد

هاي تفکر راهبردي مشاوره براي تدوين قوانين و مقررات و  مشترك بيشتر كانون
هاي تفکر به قرار زير  وي از كانونها است. تعريف  گذاري ساختاردهي به قانون

 است:
 ها  هاي تفکر مستقل و كل نگرند و به دولت يا نهادها و شركت كانون

 وابستگي سازماني ندارند. 

 كنند. با جمع انديشي، جامعيت علم مورد نياز توسعه را فراهم مي 

 هاي مختلف  هاي مربوط به تکنولوژي ها و آينده نگري فرايندها، پيش بيني
 نمايند. هان را شناسايي ميدر ج
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  با انجام مطالعات تطبيقي)مطالعه در تجربه ساير كشورها و تعامل با نهادهاي
 كنند. هاي جديد تالش مي المللي( براي كسب الگوها و ايده مشابه بين

 هاي جديد با شرايط كشور، براي فراهم آوردن امکان  با تطبيق الگوها و ايده
 اي برخودارند. ا، از ظرفيت ويژهجذب و استفاده از آن الگوه

 ثري مؤراهکارهاي  ،هاي بومي ها وتوليد روش در بروز و ظهور خالقيت
 .[10]دارند

از طرفي لزوم دستيابي به با توجه به گستردگي، تنوع و تخصصي بودن اطالعات و 
هاي تفکر  گذاران و مديران، كانون بي طرفانه و مناسب براي سياست تحقيقات

ها به مديران دولتي و ارائه خدمات  هاي نو و پرورش و ارايه آن ا خلق ايدهتوانند ب مي
هاي جديد و ايجاد منافع  برداري از فرصت ديگري از اين دست، مديران را در بهره

هاي مختلف و  ها و سياست بررسي برنامه  بيشتر براي جامعه ياري دهند. در اين زمينه،
انجام مطالعات تطبيقي در جهت  ها و  و ضعفها  قوت  ها، فرصت  شناخت تهديدها،

سازي اين  ها و در نهايت بومي بررسي تجربه ساير كشورها و الگوبرداري از آن
هاي تفکر به شمار  ترين وظايف كانون هاي مناسب از مهم حل الگوها و طرح راه

توانند شرايطي فراهم  هاي تفکر از آن نظر اهميت دارد كه مي رود. نقش كانون مي
آورند تا سياست گذاران و مديران، از متفکران، انديشمندان و متخصصان تاثير 

هاي تفکر راهبردي  تحقيقات نشان داده است كه پيدايش و توسعه كانون .پذيرند
سازي  ها، از فرضيه ها  موثرتر است كه با انتخاب تركيبي از تئوري براي اتخاذ سياست

ها را  ژگي ماهيت اصلي و فلسفه وجودي آنتري برخودارند و در حقيقت اين وي غني
اند كه تفاوت  ( بر اين عقيده1008متمايزتر نموده است. از جمله هارت و ورمن )

گرايي  برنامه»هاي تفکر نوع جديد با انواع كالسيك آن براساس سه عامل  كانون
، در اين است كه اوالً «گرايي و فکر محوري نخبه»، «شعار ملي تفکر»، «دولت

ها به عموميت دادن  هاي تفکر فعلي به دنبال توليد ايده نيستند، بلکه توجه آن ونكان
هاي خود نيستند  هاي تفکر جديد به دنبال توسعه ايده به امر تحقيق است. ثانياً كانون

پردازان و متقاضيان  بلکه در تالشند تا از طريق تلفيق، تركيب و ايجاد تعامل بين ايده
مشي گذاران ارتباط برقرار نمايند. بايد متذكر شد كه  خط نيازهاي  ها با اين قبيل ايده
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شود، بلکه هميشه  هاي تفکر كالسيك نمي هاي تفکر جديد جايگزين كانون كانون
هاي مشتركي را  گروهي از دانشمندان و متفکران با دانشمندان علوم كاربردي نقش

ري نزديك با يکديگر در گروه، ضمن همکا ،نمايند. در عين حال اين دو ايفاء مي
محيط رقابتي شديدي با هم قرار دارند. رقيب اصلي اين دو گروه جديدي است كه 

ها تسهيل و فراهم آوردن  كنند، بلکه توجه آن در جهت توليد فکر فعاليت نمي
 .[3]شرايط الزم براي توليد ايده و فکر است

 
 شناسي تحقيق روش

يي پيمايشي است و در تجزيه و تحليل و  لعهتوصيفي از نوع مطا ،تحقيق از نظر روش
از آمار توصيفي استفاده شده است. پرسشنامه با استفاده از طيف آن ارائه نتايج 

هاي  ليکرت تنظيم شده است و نمونه آماري شامل اعضاي هيات علمي رشته
گيري  هاي دولتي است كه به روش نمونه هاي مديريت دانشگاه مديريت در دانشکده

موانع است، اند. با استفاده از روش آماري فريدمن سعي شده  انتخاب شده هدفمند
ها  ترتيب اهميت آن هاي تفکر راهبردي شناسايي و  دهي اثربخش در كانون سازمان
دهي  بندي شود. تحقيق به دنبال پاسخ اين سؤال است كه موانع سازمان اولويت

هاي عمومي  مشي ر خطآفريني د هاي تفکر به منظور نقش اثربخش در كانون
كنندگان تحقيق با  چيست؟ لذا نمونه تحقيق براساس ميزان آشنايي مشاركت

اي در  گويي به سوال تحقيق، پرسشنامه هاي تفکر انتخاب شد و با هدف پاسخ كانون
دهندگان )نمونه تحقيق( از بين اعضاي هيات علمي  اختيار آنان قرار گرفت. پاسخ

 . اند هشد انتخاب(  91هاي دولتي و خصوصي به تعداد) اههاي مديريت دانشگ دانشکده
  

 كنندگان ساختار مشاركت -1لجدو

 سطوح كنندگان عوامل موثر در انتخاب مشاركت
 هاي دولتي و خصوصي هاي مديريت دانشگاه اعضاي هيئت علمي دانشکده هاي تفکر داراي آشنايي و دانش درباره كانون

 (90 -92جوان ) (92-12ميانسال ) (12-62مجرب ) سن

 سال 12-10سال و بيشتر          بين  12 سابقه كار

  

 مباني نظري تحقيق
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ها مطرح  دهي آن هاي تفکر راهبردي و نحوه سازمان تعاريف متفاوتي از كانون
 1بار توسط توماس كالركسون شده است. انديشه ايجاد كانون تفکر راهبردي نخستين

مطرح شد. در اين  1881داري در آفريقا، در سال  هموسس انجمن مبارزه با برد
ها از آفريقا و اصول اخالقي  انديشه او با دقت زياد، شرايطِ تجارتِ برده، و انتقال آن

مطابق با تعريف فرهنگ لغت آمريکايي  .[8]حاكم بر آن را به تصوير كشيده است
 يابي در زمينه مسئلهكانون تفکر، گروه يا مركز تحقيقاتي است كه به منظور  1هريتج

 .[1]آوري محور و راهبردهاي سياسي يا نظامي تاسيس شده است امور اجتماعي، فن
كننده فکر در نظر گرفته شده است  در تعريف ديگري، كانون تفکر به عنوان توليد

وسازماني است كه وظيفه پژوهش در زمينه مسائل مشخص و ترغيب و تسهيلِ تعامل 
بر  هاي جديد براي اهداف مورد نظر حل هرا براي كشف را دانشمندان و خردمندان

مركزي است تعريف شده كه از  راهبردي، كانون تفکرهمچنين  .[8]عهده دارد
ها از تجربه و دانش  با تسلط برتئوري شود و ل مييشکت گران پردازان و تحليل نظريه

ارائه و ور هاي مديريتي در موضوعات مختلف مورد نياز كش ودن گرهگشخود براي 
بنابراين ايجاد زمينه تجزيه و تحليل و گسترش   ند.ك ميها استفاده  در اين زمينهطريق 

گيري از عوامل گسترش و تقويت  پردازي و تسهيل و تصميم تفکر راهبردي، ايده
هاي تفکر است و نقش نظريات علمي مرتبط با موضوع كانون تفکر و نيز  كانون

ها و  هاي تفکر راهبردي و چگونگي تركيب اين نظريه نظريات مديريتي براي كانون
هاي جامعه با گسترش اين مراكز به  نحوه تبيين مسائل سازماني و شناخت چالش

 .[11]شود خوبي آشکار مي

اند و در  گرفته شکل 1800هاي تفکر به صورت غيررسمي از حدود سال  كانون
يکي از مشهورترين و  .اند و بعد از جنگ جهاني دوم رسميت يافته 1360سال 

خلبان جنگ جهاني  9توسعه كانون تفکر سر آنتوني فيشرترين افراد در زمينه  مهم
دوم بود، بعدها با استفاده از بسط و توسعه نظام فکر گروهي، در زمينه تجارت توفيق 

                                                 
1. Thomas Clarkson 

2. American Heritage Dictionary 

3. Sir Antony Fisher 

http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry?id=t0167500
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بود كه  1اي به دست آورد. فيشر بنيانگذار موسسه امور اقتصادي لندن قابل مالحظه
 .[1]بعدها به نام كانون فکر مارگارت تاچر شهرت يافتاين موسسه 

گيري  افکار عمومي و تصميم هاي تفکر به عنوان اليه زيرين شکل دهي كانون
براي مديران اجتماع، در برخي جوامع، رسالتي تاثيرگذار دارند. اين رسالت 

 هاي فرهنگي، شود. در جوامع آينده كه حركت تر و موثرتر مي روز عميق روزبه
آوري و اقتصادي منحصراً در محدوده زماني و فکري  اجتماعي، سياسي، علمي، فن

هاي تفکر  دهنده آن دولت شکل نخواهد گرفت، كانون يك دولت و حزب شکل
ها  گر اين حركت توانند هدايت راهبردي هستند كه بر اساس دانش و ارزش خود مي

يزم به كارگيري دانش هاي تفکر در آينده نه چندان دور مکان باشند. كانون
هاي علوم انساني و  دانشمندان در حوزه عمل و اجتماع، به ويژه ايفاي نقش دانش

 .سازي خواهد بود اجتماعي در حوزه سياستگذاري و تصميم
هاي تفکر نيز نقش مهمي در غناي تحقيقات و  دهي كانون نحوه سازمان

وه كانون تفکر ممکن ها دارد. صاحب نظران معتقدند اعضاي گر هاي آن فعاليت
اتخاذ  با وجود اين بايد توجه شود كه است بازدهي و نتايج كاري موثري ارائه دهند،

و هاي تفکر و تحقيق  دهي گروه تر از سوي مديريت در جهت سازمان تدابير مناسب
ها را بسيار موثرتر و  هاي تفکر راهبردي، كسب نتايج و يافته كانون تشکيل

( بر اين نظر است كه بازنگري 1001اخت. از جمله استراكي)تر خواهد س رضايتبخش
شود،  دهي، براي مديريت يك فرصت محسوب مي ها و سازمان در عملکرد گروه

هاي مختلفي وجود دارد كه  بنابراين سه وظيفه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ اوالً گزينه
الزم است اطالعاتي براي دهي نمود، ثانياً  هاي كانون تفکر را سازمان توان فعاليت مي

ها در كانون تفکر ارائه شود و  نحوه انجام عمليات در شرايط مختلف توسط گروه
هاي مفيدي شود تا  هاي تفکر توصيه ها در كانون ثالثاً بايد به مديران ارشد گروه

ترين  دهي موجود، به عنوان بهترين و مناسب بتوانند در ارزيابي ماهيت سازمان
 .[13]هاي مورد نظر اقدام موثري نمايند جام فعاليتوضعيت براي ان

 ( پيدايش انبوهي از مشکالت، و نيز مسائل موجود در روابط بين1008پوهان)

                                                 
1. Institute of Economic Affairs in London 



 168 1983 بهار -1شماره  -مطالعات مديرت راهبردي                                                                                           

كند در  كيد ميأداند و ت هاي تفکر مي سازماني را ناشي از مديريت ضعيف كانون
، به هاي مستقل ها در درون و بين شركت ها و نگرش بسياري از مواقع اجراي ايده

عنوان يك روش مديريتي در عمل از دقت، ظرافت و قاطعيت كافي برخودار نيست. 
اموري مانند مذاكرات و اقدامات در چارچوب انعقاد قرارداد كه ممکن است زمان 

اختصاص يابد، به ويژه در شرايط نبود  انزيادي براي ايجاد اعتماد و جذب ديگر
تضمين با كاربرد موثر و مناسب براي ساختارهاي حاكميتي و ترتيبات قراردادي 

 .[18]الزم است قاطعيتخاص و واقعي فاقد  موارد
 ( بر اين باور است كه راهبردهاي كالن حکومتي در فرايند1008مك گان)

هاي  دهي كانون گيرند. لذا سازمان هاي تفکر شکل مي توسعه براساس تعامل كانون
ش تبادالت دانش نقش تفکر راهبردي در جهت تسهيل تعامالت و افزاي

هاي عمومي دارند. همچنين آموزش سياستمداران،  مشي اي در خط كننده تعيين
هاي  ها در عرصه سياست )مانند كانون مديران حکومتي و در مواردي حضور آن

تفکر نومحافظه كاران( و تجميع متخصصان سياست پژوهي، ارتباط با مقامات دولتي 
گيرنده از كاركردهاي  اسي به نهادهاي تصميمو حکومتي و ارائه مشورت كارشن

هاي تفکر در فرايند سياستگذاري توفيق داشته  كانون تفکر است. براي اينکه كانون
ثرتري مؤباشند الزم است تا با افراد بانفوذ و به ويژه سياستگذاران تعامالت بيشتر و 

 .[12]ايجاد و يا حداقل نقش و مسئوليتي را در اين امر ايفا كنند
 كند كه در يك شبکه از بر اساس تحقيقات خود تاكيد مي (1008) پوهان

عينيت يابد. يعني  1هاي مرتبط، بايد قابليت به كارگيري تعادل بين سازماني سازمان
كند با سازمان  بين سازماني كه همه دغدغه و تالش خود را صرف اكتشاف دانش مي

ز دانش همه تالش خود را به كار برداري ا مرتبط ديگر در يك شبکه كه براي بهره
تخصصي »گيرد نوعي همساني به وجود آيد. اين ايده توانمندي دوسويه، مبتني بر  مي

است و الزاما نبايد در يك سازمان واقع شود، بلکه اين چارچوب از « شدن همگاني
اي در كانون  گيري شبکه بين سازماني ميسر است كه تحقق چنين شبکه طريق شکل

برداري  ماني و الزامات خاص مديريت كار تيمي آن و واحدهاي شبکه بهرهتفکر ساز

                                                 
1. Ambidexterity  
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 .[18]شود آن...متجلي مي
دچار  دارد كه اهداف غالبا ( نيز در مباحث مربوط به استراتژي بيان مي1988هچ )

نفعان، مديريت عالي و كاركنان  شود زيرا حلقه ارتباطي بين ذي نوعي پيچيدگي مي
گيرند  ها شکل مي . مجاري ارتباطي كه اهداف از طريق آندهد سازمان را شکل مي

بدين ترتيب اهداف  اند. ژيشوند، راهنماي اجراي استرات ها مشخص مي و مسئوليت
هاي  به موازات جريان خود در درون سازمان، نوعي بينش و آگاهي به درون جنبه

هاي  كه كانون اكثر محققان براين باورند .كند خودجوش فرايند استراتژي تزريق مي
هايي را اتخاذ نمايند كه به افزايش  تفکر براي بقا در محيط رقابتي بايد استراتژي

(، 1001هاي مديريتي و ارتقاي شبکه منجر شود. اگرچه به گفته استراكي) تخصص
( يك اقدام مفيد و موثر نيز اينست كه 1006( و تانرت )1002مك گان و بوچر)

دهي خود تجديدنظر نمايند؛ به عرضه  يکبار در سازمانهاي تفکر هر چند سال  كانون
فکر و ايده همت گمارند؛ علوم كاربردي را بيشتر مورد توجه قرار دهند؛ 

يي، متخصص و كارآمد در  پذيري بيشتري در به كارگيري محققان حرفه انعطاف
هاي  نامههاي زودبازده بيشتر از بر هاي تحقيقاتي نشان دهند؛ به برنامه ها و تيم پروژه

ها  كانون .هاي موفق درك نمايند هويت مخاطبان را در كانون و بلندمدت توجه كنند
ثر نيست و ؤهاي مهم در جلب مخاطبان شاخص م كه هميشه ايده بايد واقف باشند

مك گان .ها را از دست ندهند و.. ها و موقعيت هوش و درايت در استفاده از فرصت
هاي تفکر حياتي دانسته و بر  منابع متعدد را براي كانوننيز استراتژي تامين سرمايه از 

كند و معتقد است  ها تاكيد مي سازي مالي و ارتباطات موثر با رسانه اهميت شفاف
هاي تفکر، بايد نحوه تامين مالي و كيفيت ارتباطات از  جهت تضمين استقالل كانون

مشابهي از شفافيت شفافيت الزم برخودار باشد. همچنين ضرورت شفافيت يا درجه 
در  .[12]هاي موفق و ساير همتايان پيشرو در نظر گرفته شود در مقايسه با كانون

هاي متفاوتي  ها به گروه ( كانون1002ها )مانند: مك گان و بوچر،  برخي ديدگاه
موسسات تحقيقاتي كه بر »، «هاي تفکر دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي كانون»مانند 

يي و  هاي تفکر مشاوره كانون» ، «كنند ورت انتفاعي فعاليت مياساس قرارداد و به ص
« مراكز تحقيقاتي وابسته به احزابهاي تفکر حزبي و  كانون» و « نفع هاي ذي گروه
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شود كه به طور كلي  ( متذكر مي1008كه پوهان )  در حالي اند، بندي شده دسته
 اي را مانند عمده هاي اخير تغيرات هاي تفکر در سال مباحث مربوط به كانون

اين تغير بينش با آنچه در . شاهد بوده است تغييرات مبتني بر تخصصي شدن همگاني
گذشته در ادبيات امريکا و اروپا متداول بوده بسيار متفاوت است. به عبارتي نوعي 

ها وجود  هاي گذشته و آنچه كه امروز نسبت به اين كانون ادغام و تركيب در ديدگاه
هاي تفکر تا حد زيادي از  ذيرفته است و مرزبندي بين انواع كانوندارد، صورت پ

 است.بين رفته 
هاي تفکر در كشورهاي مختلف از  تحقيقات به عمل آمده از مقايسه كانون

دهي در اثربخشي  جمله اروپا و آمريکا حاكي از تاثير زياد نحوه سازمان
لفي وجود دارد و دهي، مباني مخت براي سازمان .[12]هاست هاي آن فعاليت

انتخاب نوع ساخت و و مبناي آن بايد با توجه به عوامل مختلفي چون نوع فعاليت 
هاي كلي آن صورت پذيرد. طراح سازماني  مشي سازمان، محيط سازمان و خط

هاي گوناگون را با توجه به اين  در انتخاب ساخت مناسب بايد شرايط و موقعيت
 باشد.  ها در نظر داشته مزايا و محدوديت

آفرينان  هاي تفکر به عنوان نقش دهد كه كانون هاي برخي تحقيقات نشان مي يافته
شوند و در صورت  سازي شناخته مي گيري و تصميم اساسي در فرايندهاي تصميم

دهي مناسب مانند وجود تناسب اعضاي پروژه با نوع پروژه، اندازه پروژه  سازمان
هاي تفکري  ( معتقد است كانون1008پوهان )تر خواهد بود.  و...اين نقش اثربخش

هايي كه به  تمركز دارند و كانون  پردازي كه در تحقيقات خود بر كشف و ايده
كارگيري  اند، مستلزم به برداري و به كارگيري از تحقيقات اختصاص يافته بهره

ها به  هاي متفاوتي در آن هاي مديريتي متفاوتي هستند، زيرا دانش و مهارت روش
توانند اثرات  كه ساختارهاي متفاوت مياست ار رفته است. همچنين تاكيد شده ك

متفاوتي بر كارگروه يا واحدهاي اكتشاف و به كارگيري داشته باشند، لذا شناخت 
اينکه كدام ساختار )ساختارهاي ماتريسي يا كاركردي و...( براي مديريت و اداره 

است، بايد با توجه به كانون تفکر تر  هاي اكتشاف و به كارگيري، مناسب واحد
 .[18]گيري و معين شود تصميم
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هاي تفکر آمريکايي انجام داده  اي را براي كانون مك گان كه تحقيقات گسترده
آيد. وي با استناد به  است، در اين زمينه متخصصي با تجربيات جهاني به شمار مي

روپايي، سه كشور ا 10تجربيات شخصي خود در يك بررسي صورت گرفته در 
 هاي تفکر را شناسايي و تعريف كرده است:  گونه متفاوت از كانون

 ، كه منحصرا بر تحقيقات بنيادي متمركزند،«هاي بررسي سياست ها سازمان» -1
ها و  ها در زمينه مورد نظر به تحليل سياست كه آن« و اجرا –هاي تفکر  كانون» -1

 پردازند،  پيشنهادها مي

هاي اجرايي  جاي ارائه مشورت( كه بر بخش )به «هاي درگيرشونده كانون» -9
 تأكيد دارند. 

زمينه فوق الذكر را پوشش زمان هر سه  هاي تفکر يا هم البته، برخي از كانون
براساس اين تحقيق،  .[12]شوند يا تنها يك يا دو زمينه را شامل مي دهند مي

تحقيقات هاي تفکر چهار عملکرد عمده دارند، از جمله الف( هدايت  كانون
بلندمدت و كوتاه مدت، ب( انتشار كتب يا مطالبي كه بر نکات عملگراي كوتاه 

ها و د( مهيا  مدت تاكيد دارد، ج( لحاظ كردن نظرات عموم، سياست سازان و رسانه
ها در عين حال، سه چالش عمده را پيش رو  نمودن پرسنلي با ثبات براي دولت. آن

 دارنداز جمله:

ي گوناگون مالي، استخدام و به كارگيري افرادي با هوش و ها كننده مينأبه ت -1
 ها در ارتباط باشند؛  پسند نياز دارند تا بتوانند خوب بينديشند و با رسانه رسانه

اي احتياج دارند كه به بهبود وضعيت موجود و  هاي حقيقتاً خالقانه به توليد ايده -1
 شود؛ هاي مناسب منجر مي حل ارائه راه

هاي عمومي را درك  بايد، نحوه تاثير و شکل دهي بر سياست تر از همه مهم -9
 نمايند. 

ها،  محصول توليدي آن  ها، درك هويت مخاطبان، جهت مواجهه با اين چالش
هاي تفکر ضرورت  ها، براي كانون عامل موفقيت آنان و ارزيابي ميزان تاثير آن

ها، نه به تقاضا بلکه  انونهاي عوامل موثر در رشد ك در آينده بيشترين جنبه .[12]دارد
به عرضه فکر بستگي خواهد داشت. از طرف ديگر ساير بازيگران اصلي در اين 
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هاي مالي بيشتر به علوم كاربردي  ها، با برخورداري از انگيزه فعاليت، يعني دانشگاه
 .[3]گرايش خواهند داشت

كاري  دهي موثر، بازدهي و نتايج احتماالً با سازماناعضاي كانون تفکر، 
موثرتري نيز ارائه نمايند اما اين نکته را نيز بايد توجه داشت كه ممکن است با اتخاذ 

هاي تفکر و تحقيق مديريت بتواند نتايج  دهي، گروه تدابير مناسب در جهت سازمان
تري را به دست آورد. در اين صورت زمان مناسبي براي  ثرتر و رضايتبخشؤبسيار م

هاي كانون  بازنگري و نگاه مجددي را به عملکرد گروه شود تا مديريت فراهم مي
  .تفکر داشته باشد

دانش ارتقاي » -1، «ي كانون تفکرها دهي فعاليت سازمان»  -1استراكي سه وظيفه 
ارائه » -9و « هاي كانون تفکر در نحوه انجام عمليات در شرايط مختلف گروه

هاي تفکر براي انجام ارزيابي از  ها در كانون هاي مفيد به مديران ارشد گروه توصيه
دهي مورد عمل كانون تفکر و تامين بهترين وضعيت و مناسبترين  ماهيت سازمان

 .[11]كند هاي تفکر تعريف مي را براي كانون« حالت براي انجام كارهاي مورد نظر
ها مورد توجه قرارگرفته است اثرات  دهي كانون عامل مهم ديگري كه در سازمان

هاي  كنندگان منابع مالي بر نحوه انتخاب محققان از سوي كانون امينتصميمات ت
اند كه همواره منابع مالي كافي و آسان در  تفکر است. هارت و ورمن براين عقيده

هاي تفکر قرار ندارد، لذا در مواقع كمبود منابع مالي نخستين بخشي از  اختيار كانون
ها و  موضوعات مربوط به بررسيشود  ها كه معموال از بودجه حذف مي فعاليت

كنندگان  هاي دولتي است. از اين رو اغلب تامين تحقيقات علمي در بدنه سازمان
جاي توليد  هاي تفکر به منابع مالي در بخش خصوصي درخواست دارند كه كانون

هاي كاربردي بپردازند. در حال حاضر  هاي عمومي به مسائل مبتني بر پروژه ايده
ي تفکر تحت اين فشار هستند كه اوالً در انتخاب محققان از انعطاف ها بيشتر كانون

هاي بلندمدت به مواردي  ها و برنامه جاي ارائه ايده بيشتري برخوردار شوند و ثانياً به
بپردازند كه به صورت كوتاه مدت و زودبازده منشا اثر خواهد بود و ثالثاً از آنجا كه 

يي و مقام  دانش كه با تکيه بر شهرت حرفه ممکن است افکار و تصورات مبتني بر
شود كاربرد نداشته باشد، يا متقاضي و مشتري  كننده آن عرضه مي علمي ارائه
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مند  يي صاحب نظريه و ايده، عالقه منحصرا با تاكيد بر منزلت علمي و موقعيت حرفه
عموالً به پذيرش ايده نخواهند بود، بلکه در اين قبيل موارد با نگرش انتقادي كه م

شود، ترجيح خواهند داد تا با انجام تحقيقاتي كه  ها بيان مي نسبت به اينگونه ايده
 .[3]موردنظر خود نائل گردندكنند به دستاوردهاي  شخصاً منابع مالي آن را تامين مي

هاي تفکر اروپايي و آمريکايي را با  بر اساس گونه شناسي مك گان كه كانون
آفريني بيشتري در  هاي تفکر آمريکايي از نقش كانونيکديگر مقايسه كرده است، 

هاي تفکر اروپايي به دليل ساختاري، اثربخشي  ها برخودارند و كانون گذاري سياست
 (. 1كمتري دارند)جدول 

 
 [12]هاي تفکر اروپايي و آمريکايي دهي كانون مقايسه نحوه سازمان -1جدول 

 وپاييهاي تفكر ار كانون هاي تفكر آمريكايي كانون
ها و داشتن  هاي تفکر آمريکايي، با ايجاد تيم كانون

آفرينان اساسي در فرايندهاي  بودجه كافي، به نقش
 اند. گيري تبديل گرديده تصميم

هاي تفکر اروپايي، بودجه و كاركنان به مراتب  كانون
 كمتري دارند.

 كنند. بيشتر بدون وابستگي به احزاب سياسي فعاليت مي
بيشتر به طور مستقيم با سياستمداران و احزاب سياسي در 

 اند. ارتباط
هاي مستقيمي را به كنگره و مديران ارائه  توصيه

 دهند. مي
شوند و تقريبا بازخوردي  كمتر درگير مسايل مديريتي مي

 دهند. ها ارائه نمي براي تغييردر تصميم
ر اقتصادي انداز سازماني با تاكيد ويژه بر امو در ترسيم چشم

 هاي كوتاه مدت دارند. و روابط خارجي، تحليل
بيشتر، دورنماهايي بلندمدت و دور از دسترس را مدنظر 

 دارند.
هاي تفکر موثر وابسته به  شمار رو به افزايشي از كانون

 جناح راست وجود دارد.
 متداولترند.« چپ»هاي وابسته به جناح  كانون

توسعه يافته است؛  ها كمتر بشردوستي سازماني در آن
ها  اما وضعيت آن  بيشتر به منابع مالي عمومي وابسته اند،

 كند. به تدريج تغيير مي

ها ديده  كنندگان خصوصي در آن نقش نسبي زياد تامين
 شود. مي

 گيري آكادميك و ملي دارند. جهت گيري ملي و موردگرا دارند. جهت
 ها ندارد. در رسانه نمود چنداني ها دارند. حضور پررنگي در رسانه

گويي را نشان  سطح بااليي از شفافيت مالي و پاسخ
 دهند. مي

گويي و شفافيت مالي سطح قابل قبولي برخوردار  از پاسخ
 نيستند.

 
هاي تفکر با توجه به ماهيت خود خدمات متنوعي را به قرار زير  از سوي ديگر كانون

 دهند مانند؛  ارايه مي
 ائل مهم سازماني، سازي در خصوص مس تصميم -1
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 هاي محيطي،  ها و اهداف دراز مدت در چارچوب چالش تدوين استراتژي -1

هاي عقالني ـ تجربي در مورد موضوعات  ها و راه يافتن و ترسيم شيوه -9
 ارجاع شده، 

هاي كاري در موضوعات مورد  توسعه فرهنگ مشاركت و تشکيل تيم -1
 بررسي. 

ها، و در  شده از سوي شركتكانون تفکر، با توجه به موضوعات ارجاع 
هاي متقاضي را در موارد  چارچوب اهداف، وظيفهِ تامين خدمات مورد نياز شركت

 گيرد:  زير بر عهده مي
 تجزيه و تحليل و طرح راهکار در زمينه مسائل ساختار سازماني،  -1
هاي  هاي محيطي و ... و ارايه طريق درخصوص استراتژي رقابت، چالش -1

 سازماني.
هاي تفکر به چگونگي تدوين ساختار سازماني آن )تركيب و  ونكيفيت كان

هاي گزينشي اعضاي علمي  چگونگي ترتيب اعضاء( و به چگونگي تدوين استراتژي
هاي فکري  همچنين به چگونگي استقرار سيستم  و تجربي، متناسب با نوع مسئله،

هاي فکر،  كانون به نحوه پرورش مديران براي اداره  تر، اداره جلسات و از همه مهم
  تزريق و ترويج افکار،  هاي جديد انجام امور، بستگي دارد. پژوهش و كشف شيوه

ها و افکار خارج از  گسترش فرهنگ كار گروهي، راهنماي مشورتي، استفاده از ايده
 محيط كار، از جمله مزاياي تشکيل كانون تفکر است. 

 -1، «آينده انديشي» -1هـاي تفکر شامل؛  هاي كانون به طور كلي فعـاليت
همفکري با مديران مراكز دولتي » -2،«طرح راه حل» -1،«تحليل» -9، «پردازي ايده»

و همچنين  ها تخاذ بهترين تصميمات و سياستا به منظور .و...است« و خصوصي
 زمينه همهدر  اي مطالعات گستردهتوسط مديران، بايد  ها ترين برنامه  تدوين مناسب

به  محور صورت گيرد، روندهاي تکنولوژيهاي تفکر  ساختار كانون هاي مربوط به  
ها  ها، فرصت ها، قوت اي از ضعف شناسايي و تعقيب شوند و تحليل كل نگرانه دقت 

به اين لحاظ استفاده . گيرد سطوح ملي و بين المللي انجام ها و تحوالت در  و تهديد
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هاي مختلف  حوزه نظرات مديران و صاحب نظران از 



 ... تفکر هاي كانون دهي اثربخش موانع سازمان

 

311 

تفکر راهبردي   اي خطير است كه بر عهده كانون وظيفه آوري مبتني بر فن  علمي و
ساختار سازماني با برخي از  داشتن هاي تفکر ضمن قرار داده شده است.كانون

هاي تحقيق و توسعه جديد و  واحدهاي تحقيقاتي هم پوشاني دارند كه داراي مهارت
 شود. ت و نهادي علمي، اجتماعي محسوب ميماموريت خاص اس

هاي تفکر براي تامين بودجه به  باتوجه به نوع روابط و تعامالت سازماني، كانون
برخي بودجه خود را از طريق  -1كنند. براي مثال،  هاي متفاوتي عمل مي روش

برخي نيز بودجه مستقلي را  -1كنند.  ها و دستاوردهاي خود تامين مي فروش گزارش
هاي  هاي كانون گيري كنند. استقالل مالي در جهت ز نهادهاي دولتي دريافت ميا

مطرح شده ترين ويژگي  ثر است. لذا، تاكيد بر استقالل مالي به عنوان مهمؤتفکر م
در كشورهاي جهان سوم  .بخشد كه كانون تفکر را از نظر نوع آن برتري مياست 

ها اهميت داده  تر به تنوع ايدهكه تمركز بربوروكراسي عظيم دولتي است و كم
اي براي توجيه نظر سيستم حکومتي باشد.  شود، كانون تفکر ممکن است وسيله مي

هاي مختلف قدرت سعي دارند كه سياست كانون تفکر  در كشورهاي صنعتي جناح
هاي تفکر يا  را در اختيار منافع خودشان قرار دهند. از ديدگاه ميزان وابستگي، كانون

خصوصي يا غيردولتي )عمومي( يا دانشگاهي و يا دولتي هستند )سلطاني، مستقل و 
يك مركز تحقيقات يا انجمن علمي نيست، بلکه   (. همچنين يك كانون تفکر،1986

اندازهاي كانون تفکر راهبردي در  ها و چشم يك نهاد اجتماعي/ علمي است. افق
يي، آموزش براي  هاي منطقه توسعه پايدار فرصت موضوعات؛ مديريت ريسك، 

 توسعه پايدار و مديريت ارزش راهبردهاي توسعه از اهميت زيادي برخوردار است. 
 

دهي موثر و اثربخش، از  هاي سازمان احصاء ويژگي: هاي تحقيق شاخص
ها، مقاالت و منابع علمي تحقيق جمع آوري شده و به عنوان  محتواي مصاحبه

هاي تفکر  دهي اثربخش در كانون مانهاي تحقيق براي شناسايي موانع ساز شاخص
 (.9در نظر گرفته شده است)جدول 
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 [3]هاي تفکر دهي اثربخش در كانون موانع سازمان -9جدول 
 هاي اعضاي تيم پروژه،  عدم تناسب نوع پروژه با ويژگي -1
 هاي اعضاي تيم پروژه،  عدم تناسب اندازه پروژه با ويژگي -1

 وژه، ناپذيري اعضاي هر گروه پر انعطاف -9

 نبود منابع مالي متنوع،  -1

 منابع اجتماعي و حمايت اجتماعي، فقدان  -2

 گويي،  عدم شفافيت و پاسخ -6

 هاي تفکر،  اعتبار كانون نارسايي -8

 ها،  گيري از متخصصان اقتصادي براي ارزيابي پروژه عدم بهره -8

 فکر(، هاي ت هاي دولتي )به عنوان دستور كار اصلي كانون عدم ارزيابي از برنامه -3

 گيران،  هاي موثر براي دستيابي به تصميم عدم رايزني -10
 هاي متنوع مالي،  كننده عدم دسترسي به تامين -11

 هاي عمومي،  گيري سياست عدم شناخت چگونگي شکل -11

 درك ناكافي از هويت مخاطبان،  -19

 نبود ارتباط موثر با احزاب سياسي،  -11

 علمي(،  گيري مناسب )ملي گرا، موردگرا، عدم اتخاذ جهت -12

 ها،  نبود ارتباط مناسب و الزم با رسانه -16

 
 ها تحليل يافته

هاي مطرح شده بررسي  هاي حاصل از پژوهش حاضر در چارچوب پرسش يافته
هاي تفکر در قالب  دهي اثربخش كانون شده است كه در ارتباط با موانع سازمان

نظر و آشنا  ي صاحب( نفر از اعضاي هيات علم10اي تنظيم و بين تعداد ) پرسشنامه
ها توزيع شد، نتايج حاصل با  هاي مديريت دانشگاه هاي تفکر دانشکده با كانون

 ( و آزمون فريدمن تحليل و ارائه شده است. tاستفاده از آزمون )
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 متغيرهاي تحقيقيي  آماره تك نمونهبررسي وضعيت  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ي استانداردميانگين خطا انحراف استاندارد ميانگين تعداد 

Q1 

 
32 1688/1 26808/0 10012/0 

Q2 
 

32 0398/1 28801/0 10932/0 

Q3 

 
32 9198/1 62900/0 11211/0 

Q4 32 1819/1 88186/0 19612/0 

Q5 32 1188/1 89113/0 

 

11811/0 

 

Q6 32 1982/9 11613/0 11202/0 

 

Q7 32 1882/1 39103/0 16160/0 

 
Q8 32 6882/9 81060/0 11206/0 

Q9 

 

32 0000/1 68101/0 11880/0 

Q10 

 

32 6269/9 39809/0 16261/0 

Q11 32 8188/9 82192/0 12020/0 
Q12 32 1069/9 08911/0 18382/0 

Q13 

 

32 1120/9 38221/0 18112/0 

Q14 32 1688/9 08816/1 130111/0 

Q15 32 6120/9 09321/1 18988/0 
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هاي  ا در همه رديفداري متغيره شود، سطح معني مشاهده مي ،2 در جدول كهچنان 
( با سطح t. لذا بر اساس آزمون )درصد است 2تر از سطح خطاي  جدول كوچك

( است و پس از آن عامل سوم و 621/11ترين عامل با مقدار ) مهم 32/0اطمينان 
ترين موانع  را دارند كه در اين آزمون به مفهوم مهم tسپس عامل دوم بيشترين مقدار

 19و  6هاي  هاي تفکر شناخته شده است. همچنين عامل دهي اثربخش كانون سازمان
عدم وجود ارتباط موثر با احزاب »و « هاي تفکر عدم شهرت و اعتبار كانون»يعني 

آورده شده است، مورد تاييد  6Q=091/1و  Q 19=812/0كه در جدول « سياسي
شود.  دهي محسوب نمي پاسخگويان نيست و از نظر آنان به عنوان مانع سازمان

« هاي اعضاي تيم  عدم تناسب نوع پروژه با ويژگي»ترين عامل  مهم -1بنابراين: 
ناپذيري اعضاي هر گروه  عدم انعطاف» شاخص  -1شناخته شده است و پس از آن 

عدم شفافيت و »  -1و « هاي اجتماعي  فقدان منابع اجتماعي و حمايت» -9، «پروژه
وري از متخصصان اقتصادي براي  هرهعدم ب»  -2، «هاي تفکر گويي در كانون پاسخ

از « هاي اعضاي تيم پروژه عدم تناسب اندازه پروژه با ويژگي» -6و « ارزيابي پروژه
هاي تفکر شناخته شده در اين آزمون  دهي اثربخش كانون ترين موانع سازمان مهم

 عوامل

 

 
رجه د Tآزمون

 dfآزادي

Sig.(2-tiled)  اختالف
 ميانگين

 %59سطح اطمينان 
 تر پايين باالتر

Q1 621/11 91 000/0 16882/1 6891/1 1619/1 

Q2 211/10 91 000/0  03982/1 9028/1 8818/0 
Q3 611/11 91 000/0  91982/1 2831/1 1089/1 

Q4 930/3 91 000/0  18112/1 2232/1 0090/1 

Q5 182/8 91 000/0  11882/1 2188/1 3188/0 

Q6 091/1 91 021/0  19820/0 8861/0 0011/0- 

Q7 112/8 91 000/0  18820/1 2191/1 8218/0 

Q8 893/1 91 000/0  68820/0 3891/0 9316/0 

Q9 118/8 91 000/0  00000/1 1119/1 8288/0 

Q10 361/9 91 000/0  62612/0 3311/0 9181/0 

Q11 886/1 91 000/0  81882/0 0128/1 1118/0 

Q12 111/1 91 010/0 10612/0 8399/0 0131/0 

Q13 812/0 91 181/0 11200/0 1868/0 1168/0- 

Q14 161/1 91 010/0 16882/0 8281/0 0801/0 

Q15 101/9 91 001/0 61200/0 3338/0 1201/0 
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 است.
 

 دمنهاي تفکر در آزمون فري دهي اثربخش كانون بندي موانع سازمان رتبه -6جدول 
شماره 
 سوال

 هاي تفكر دهي اثريخش كانون موانع سازمان
رتبه 

 ميانگين
 بندي رتبه

 رتبه اول 31/10 هاي اعضاي تيم عدم تناسب نوع پروژه با ويژگي 1
 رتبه ششم 31/8 هاي اعضاي تيم پروژه عدم تناسب اندازه پروژه با ويژگي 1
 دومرتبه  93/10 ناپذيري اعضاي هر گروه پروژه انعطاف 9
 رتبه سوم 19/10 هاي  اجتماعي فقدان منابع اجتماعي و حمايت 1
 رتبه پنجم 81/3 گويي عدم شفافيت و پاسخ 2
 رتبه سيزدهم 93/6 هاي تفکر عدم نارسايي و اعتبار كانون 6
 رتبه چهارم 38/3 گيري از متخصصان اقتصادي براي ارزيابي پروژه ها عدم بهره 8
 رتبه دهم 88/6 هاي تفکر( هاي دولتي )به عنوان دستور كار اصلي كانون مهعدم ارزيابي از برنا 8
 رتبه هفتم 26/8 گيران  هاي موثر براي دستيابي به تصميم عدم رايزني 3

 رتبه يازدهم 86/6 هاي متنوع مالي كننده عدم دسترسي به تامين 10
 مرتبه هشت 19/8 هاي عمومي گيري سياست عدم شناخت چگونگي شکل 11
 چهاردهم    رتبه  11/6 درك ناكافي از هويت مخاطبان 11

 رتبه پانزدهم 01/2 نبود ارتباط موثر با احزاب سياسي 19

 رتبه دوازدهم 18/6 گيري مناسب )ملي گرا، موردگرا، علمي( عدم اتخاذ جهت 11
 رتبه نهم 31/6 نبود ارتباط مناسب و الزم با رسانه ها 12

 
عدم تناسب نوع » دهد كه در اين آزمون  ( نيز نشان مي6)جدول آزمون فريدمن نتايج

هاي  دهي اثربخش كانون ترين مانع سازمان مهم« هاي اعضاي تيم پروژه با ويژگي
شود. همچنين اين شاخص از كمترين انحراف  تفکر نيز محسوب مي

ها برخودار است. سپس به ترتيب اهميت،  ( از بين ساير شاخص26808/0معيار)
فقدان منابع » -1، «ناپذيري اعضاي هر گروه پروژه  انعطاف» -1هاي  صشاخ

هاي  گويي در كانون عدم شفافيت و پاسخ»  -9و « هاي اجتماعي  اجتماعي و حمايت
»  -2و « ها  گيري از متخصصان اقتصادي براي ارزيابي پروژه عدم بهره»  -1، «تفکر 

و... از موانع مهم «تيم پروژه هاي اعضاي  عدم تناسب اندازه پروژه با ويژگي
هاي عمومي  مشي آفريني در خط هاي تفکر به منظورنقش دهي اثربخش كانون سازمان

 شوند. محسوب مي
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ترين  مهم« هاي اعضاي تيم عدم تناسب نوع پروژه با ويژگي»  6 براساس جدول
اي ناپذيري اعض هاي تفکر است و انعطاف دهي اثربخش كانون مانع از موانع سازمان
 گيرند. ميهاي بعدي قرار  در رتبههر گروه پروژه و... 

 

( است كه نشانگر سازگاري دروني  81/0( اين تحقيق) 8آلفاي كرونباخ )جدول 
  قوي بين متغيرهاي تحقيق و قابليت اعتماد باالي آزمون تحقيق است.

 
 بررسي وضعيت آلفاي كرونباخ متغيرها -8جدول 

 آلفاي كردنباخ تعداد عوامل

12 818/0 

 

 گيري  نتيجه

ترين موانع  هاي آزمون، پاسخگويان معتقدند مهم با توجه به نتايج آماره

هاي عمومي  مشي هاي تفکر براي ارتقاي كيفيت خط دهي اثربخش كانون سازمان

 عبارتند از: 

 ، «هاي اعضاي تيم عدم تناسب نوع پروژه با ويژگي» -1

 ،«روژهناپذيري اعضاي هر گروه پ انعطاف» -1

 ،«هاي اجتماعي فقدان منابع اجتماعي و حمايت» -9

 ،«گيري از متخصصان اقتصادي براي ارزيابي پروژه ها عدم بهره» -1

 ،«عدم شفافيت در منابع تامين مالي» -2

 ،«گويي عدم شفافيت و پاسخ» -6

 ،«هاي اعضاي تيم پروژه عدم تناسب اندازه پروژه با ويژگي» -8

 ،«گيران موثر براي دستيابي به تصميم هاي عدم رايزني» -8

 ،«هاي عمومي گيري سياست عدم شناخت چگونگي شکل» -3
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 ،«و ارتباطلت جمعيها  نبود ارتباط مناسب و الزم با رسانه» -10

هاي  هاي دولتي )به عنوان دستور كار اصلي كانون عدم ارزيابي از برنامه» -11

 ،«تفکر(

 «.اي متنوع ماليه كننده عدم دسترسي به تامين» -11

هاي تفکر شناخته  دهي كانون ترين موانع سازمان در تحقيق حاضر موارد فوق مهم

هاي تفکر در  دهي اثربخش كانون ترين موانع سازمان اند. همچنين كم اهميت شده

 هاي عمومي، عبارتند از: مشي ارتقاي كيفيت خط

 ، «نبود ارتباط موثر با احزاب سياسي» -1

 ، «ري مناسب )ملي گرا، موردگرا، علمي(گي عدم اتخاذ جهت» -1

دهي  ترين موانع سازمان ، از كم اهميت«درك ناكافي از هويت مخاطبان» -9

 اند. هاي تفکر در تحقيق حاضر شناخته شده اثربخش كانون

، «نارسايي و اعتبار كانون ها»از سوي ديگر پاسخگويان بر اين باورند كه

نبود  »هاي تفکر باشد. همچنين  خش كانوندهي اثرب تواند مانعي براي سازمان نمي

گرا  گرا، مورد گيري مناسب )ملي عدم اتخاذ جهت» و« ارتباط موثر با احزاب سياسي

هاي تفکر  دهي كانون تواند به عنوان موانعي مهم در اثربخشي سازمان نمي(«  و علمي

 محسوب شود.

دهي  ن موانع سازمان( عامل تحقيق را به عنوا11( عامل، فقط )12گويان از ) پاسخ

ها اعتقاد راسخ دارند  اند. به اين ترتيب آن ها و مورد تاييد قرار داده اثربخش كانون

كه براي هر پروژه تحقيقاتي و علمي، متناسب با نوع پروژه و اهداف، روش و اندازه 

پروژه، بايد اعضاي تيم تحقيقاتي مناسب با توانمندي و شايستگي الزم و متناسب 

ناپذيري  راي آن پروژه وجود داشته باشد. همچنين عقيده دارند كه انعطافبراي اج

ها و  گويي مديريت كانون هاي تيم تحقيقاتي وعدم شفافيت و پاسخ اعضاي گروه



 181 1983 بهار -1شماره  -مطالعات مديرت راهبردي                                                                                           

ها و ارتباطات جمعي، براي انعکاس دستاوردها و نتايج  نحوه تعامل آنان با رسانه

 هاي تفکر هستند.  دهي اثربخش كانون تحقيقات علمي، موانع سازمان

گيري از متخصصان اقتصادي براي  همچنين پاسخگويان بر اين نظرند كه بهره

گيري مانعي براي  ها، مورد توجه نيست و اين عدم بهره ها در كانون ارزيابي پروژه

دهي اثربخش است. همچنين درك ناكافي از هويت مخاطبان، و از سوي  سازمان

مشي  گيران و عوامل تعيين خط تباط ضعيف با تصميمهاي موثر و ار ديگر عدم رايزني

هاي اثربخش  دهي و عدم دسترسي و رايزني با آنان نيز از جمله موانع سازمان

 هاي تفکر هستند. كانون

هاي تفکر در  دهي كانون هاي تحقيق، نحوه سازمان با توجه به نتايج و يافته

زي درخصوص مسائل مهم سا تصميم»ها تاثير مستقيم و قوي دارد.  اثربخشي آن

، «هاي محيطي ها و اهداف بلندمدت در چارچوب چالش تدوين استراتژي»، «سازماني

و « تجربي درباره موضوعات ارجاع شده -هاي عقالني  ها و راه يافتن و ترسيم شيوه»

هاي  ، از اهداف ايجاد كانون«هاي كاري توسعه فرهنگ مشاركت و تشکيل تيم»

 تفکر راهبردي است. 

توانند با تسلط بر  هاي تفکر نيز مي پردازان و محققان كانون گران، نظريه حليلت

هاي مختلف و  گيري از تجربه و دانش خود در حوزه هاي مديريتي و بهره تئوري

ها را براي  هاي موجود در كشور، بهترين گزينه براي موضوعات و چالش

. فراهم نمايند و با توجه به مشي و سياستگذاران و .. عوامل تعيين خط گيري  تصميم

اجتماعي و   هاي توسعه اقتصادي، ها، خدماتي متنوع و متناسب با برنامه ماهيت فعاليت

فرهنگي كشور و اهداف همه جانبه داشته باشند. بنابراين براي اثربخشي هرچه بيشتر 

ها از طريق افزايش تناسب نوع پروژه با  دهي آن هاي تفکر بايد سازمان كانون

پذيري اعضاي  هاي بيشتر براي انعطاف هاي اعضاي تيم و فراهم نمودن زمينه ژگيوي

هر گروه پروژه، همچنين ايجاد راهکارها و سازوكار مشاركت بيشتر منابع و 
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گيري از متخصصان  هاي اجتماعي و خصوصا شدت بخشيدن به الزامات بهره حمايت

هاي تفکر ارتقاء يافته  ربخشي كانونها و... اث ها و طرح اقتصادي براي ارزشيابي پروژه

عمومي   مشي ها بتوانند سهم و نقش بيشتري در تعيين خط و به اين ترتيب كانون

 د. نكشور ايفا نماي

ها، وجود مركزي مستقل، كل نگر،  براي اتخاذ بهترين تصميمات و سياست

ات دورانديش، مروج مفاهيم توسعه تکنولوژي وهمچنين مركزي براي انجام مطالع

ها و بومي كردن راهکارهاي علمي و تحقيقاتي كشورهاي  گسترده در همه زمينه

المللي، ضرورت دارد. همچنين چگونگي  ها در سطوح بين يافته و انتقال تجربه توسعه

هاي تفکر است. بنابراين تسهيل  عاملي مهم در موفقيت كانوننيز فرايند اجرايي امور، 

ها، بايد در  دهي اثربخش و متناسب آن ا سازمانهاي تفکر ب فرايند ايجاد كانون

آوري  ها مانند وزارت علوم، تحقيقات و فن هاي دولت و ساير نهاد اولويت برنامه

باشد تا از اين طريق به گسترش تفکر راهبردي، و فراهم شدن زمينه تجزيه و تحليل 

جر شود و پردازي و ارايه نظر كارشناسي من علمي مسائل و سرعت بخشيدن به ايده

 فراهم شود.   هاي اجرايي، ترين تصميم زمينه اتخاذ مناسب

هاي تفکر  در صورت عزم دولت براي رشد و پيشرفت مراكز تحقيقاتي و كانون

كه از دست يافت هاي اثربخش و آينده نگرانه  مشي توان به دستاوردهاي خط مي

شاهد  و ر پذيرفته استهاي تفکر راهبردي نيز اث هاي نو در كانون ها و ايده انديشه

هاي  هاي كشور بود. در اين راستا ساختار كانون تحوالت ثمربخشي در تصميم سازي

آفرينان اساسي در فرايندهاي  ها نقش اي باشد كه اين كانون تفکر بايد به گونه

هاي مستقيم به  هاي مناسب محسوب شوند، توصيه ها و بودجه گيري با تيم تصميم

مشي و مديران عالي ارائه  كنندگان خط تعيين سياستگذاران،  مراكز قانون گذاري،

اي از احزاب سياسي و...  گيري ملي و موردگرا داشته باشند و با فاصله دهند، جهت

 ها فعاليت نمايند. در شرايط عدم وابستگي به آن
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 پيشنهادها
ي ده هاي تفکر راهبردي بايد با استقرار و سازمان دهد كانون تحقيقات نشان مي

مناسب خود، با تجارب و ساير وقايع و اتفاقاتي كه موجبات تسهيل در امر توليد و 
آورد برخوردي مناسب داشته و  هاي بديع و نو را فراهم مي بررسي موثر سياستگذاري

هاي  حضوري فراگير و همه جانبه و موثر در جهان قدرت به هيچ يك از قطب
ها مشخص شده است  اس نتايج بررسيقدرت وابستگي نداشته باشند. همچنين براس

هاي سياسي باشد.  تواند فارغ از توصيه هاي ناظر بر امور سياستگذاري نمي كه توصيه
هاي تفکر راهبردي در صورتي  با توجه به تجارب حاصله از ساير كشورها، كانون

توانند به حداكثر ظرفيت خود دست يابند كه ماموريت خود را بر كارآفريني و  مي
ري در امر سياستگذاري بنا نهند. افرادي كه به امر نوآوري و كارآفريني نوآو

سياستگذاري توجه داشته باشند باين امر پي خواهند برد كه تحقيقات مربوط به 
تواند تاثير و كارآيي داشته باشد كه در ارتباطي  سياستگذاري در صورتي مي

كنند و اطمينان حاصل نمايند  از نتايج تحقيقات فعاليتبرخوردار تنگاتنگ با افراد 
ها است. در  مشي تعيين خطو  كه تحقيقات آنان جنبه اجرائي دارد و در زمينه اهداف 

ها قادر خواهند بود تا از تفکر استراتژيك برخوردار شوند و  اين حالت است كه آن
هاي  پردازي ها فرصت ايده از چنين فرصتي بنحو مطلوب استفاده نمايند و براي آن

هاي تفکر به عنوان نوآوران سياستگذاري آگاهي  باالخره كانون يديد فراهم آجد
ها بدون تفسير و تشريح كافي و يا  هاي آن كامل دارند كه پيشنهادها و توصيه

هاي جديد و  وضعيت و موقعيت و راهبيني بدون پيشبازنگري و طراحي مجدد و 
 د، قطعاً موثر واقع نخواهند شد.بيني نشو هاي مزبور بدون پيش كارآمدي براي توصيه

هاي تفکر نه تنها فقط با يکديگر، بلکه با  بدين ترتيب در آينده، برخي از كانون
و  ها ديگر بازيگران صحنه رقابت از جمله مراكز تحقيقاتي دانشگاهي، سازمان

لذا بايد اكثر اين  .نيز رقابت دشواري خواهند داشت موسسات وابسته به دولت
دهي خود تجديدنظر كنند تا امکان  ر چند سال يکبار در سازمانها ه كانون
ها فراهم شود. همچنين تامين سرمايه از  گويي بيشتر و ارتباطات بهتر براي آن پاسخ

رسد. بنابراين  حياتي به نظر مي  هاي تفکر، منابع متعدد، براي تضمين استقالل كانون



 ... تفکر هاي كانون دهي اثربخش موانع سازمان

 

381 

ها  گيري با تيم كه در فرايندهاي تصميماي باشد  هاي تفکر بايد به گونه ساختار كانون
آفرينان  هاي مناسب نقش هاي متناسب اعضاي آن با نوع پروژه و بودجه و ويژگي

كنندگان  تعيين اساسي محسوب شوند، به مراكز قانون گذاري، سياستگذاران، 
ي ملي و موردگرا گير هاي مستقيم ارائه دهند، جهت مشي و مديران عالي توصيه خط

 فعاليت نمايند. احزاب سياسي و بدون هرگونه وابستگي به اشند وداشته ب
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